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 A.GENEL UYARILAR 
 

· Motorlu platformun montajı ve �şletmeye alınması SUNGURLAR tarafından hazırlanan 
kullanım kılavuzuna göre yapılmalıdır. 

· Platformu kullanmaya kalkışmadan önce gerekl� tekn�k b�lg�y� ed�n�n�z. Bu platformlar 
özel eğ�t�ml�, ehl�yetl� operatörler tarafından kullanılmalıdır. 

· Operatör eğ�t�m�, SUNGURLAR A.Ş. tarafından sağlanacaktır. 

· Yetk�l� olmayan k�ş�ler�n, platformlar üzer�nde yapacağı herhang� b�r değ�ş�kl�k veya d�ğer 
üret�c�ler�n or�j�nal olmayan parça değ�ş�kl�kler� SUNGURLAR A.Ş.’n�n sorumluluğu 
dışındadır. 

· Platformunuzu, amacı ve kapas�tes� dışında kullanmayınız. 

· Yetk�l� olmayan b�r k�ş�ye, h�ç b�r zaman montaj ve değ�ş�kl�k yaptırmayınız. 

· Platform muntazam bakım ve kontrol altında tutulmalıdır. Yetk�l� personel tarafından �y� 
şartlarda çalıştırılmalıdır. 

· Çalışanların emn�yet� �ç�n bakım zorunludur. 

· Bakım anlaşmaları, mal sah�b� �le motor ve fren s�stem�n�n �malatçısı Power Cl�mber’ın 
yetk�l� kıldığı f�rma arasında yapılmalıdır. 

· Per�yod�k bakım altında tutulmayan ve yetk�l� olmayan k�ş�ler tarafından kullanılan 
platformlarda oluşab�lecek problem veya kazalardan SUNGURLAR A.Ş. sorumlu değ�ld�r. 

 
 

Bu kılavuz, platformunuz hakkında genel b�r ön b�lg� ed�n�lmes� amacıyla hazırlanmıştır. 

 
 

 
 
· 45 km/h rüzgar hızından fazla fırtınalı havalarda kullanmayınız. 

· Sepete g�r�ş ve çıkışı, sepet zem�ne oturmuş ve halatta yük yok �ken güvenl� b�r şek�lde 

yapınız. 

· H�ç b�r şek�lde, tehl�ke oluşturab�lecek b�r poz�syonda kullanmayınız. 

· Kuşkulu b�r durumda bu kılavuza başvurunuz. 
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B.EKİPMAN TANIMI 

Mevcut ek�pman geç�c� cephe montajı ve bakımı �ş� �ç�n tasarlanmış ve �mal ed�lm�şt�r.  
Sepet Emn�yetl� Yük Taşıma Kapas�tes��ç�n platform üzer�ndek� uyarı levhalarına bakınız. 
Sepet taşıyıcı konstrüks�yonu sıcak t�p daldırma galvan�z çel�k prof�ld�r. 
Aşağıda İk� k�ş�l�k ç�ft motorlu asma �skelen�n ana elemanları mevcuttur. 

1- SUN-500 t�p motor 

2- Blocstop (Emn�yet fren�) 

3- Sepet Kumanda  

4- Özeng�. 

5- Üst korkuluk. 

6- Sepet tabanı. 

7- Teleskop�k cephe kılavuz tekerleğ� 

8- Yük uyarı levhası 

9- Kullanım uyarı levhası 

10- Sepet alt tekerleğ�. 

11- Motor halatı Ø8mm. 

12- Fren halatı Ø8mm. 

13- Üst l�m�t sv�c� 

14- Aşırı yük uyarı düzeneğ� 

15- Halat gerg� ağırlığı 

16- Üst l�m�t çarpma levhası 

ÖN YAN 
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B.1. Kumanda Kontrol 
 

 
 
 
B.2. Tırmanma Motoru  
 

 
Motorlu platformda SUNGURLAR  f�rmasının �malatı her b�r� 500kg. max. kaldırma kapas�tel�, 2 adet 
SUN  t�p� tırmanma motoru bulunmaktadır.  
 
Motorun çalışması, yaylı makaraların halatı ana kanallı kasnağa doğru �terek oluşturduğu basınç ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan sürtünme kuvvet� prens�b�ne dayanmaktadır. 
 

Kumanda panosunun ön yüzünde bulunan anahtarlı 
şalter �le panoya enerj� ver�l�r. Pano üzer�ndek� 3 lamba, 
fazların mevcud�yet�n� göster�r. 
 
Platformun yukarı ve aşağı hareket�, yaylı mandalın 
sağa ve sola çevr�lmes� �le yapılır. Mandalın 
bırakılmasıyla b�rl�kte sepet hareket� durur. 
 
Herhang� b�r sebeple motorları bağımsız olarak 
çalıştırmak �ç�n kalıcı mandal kullanılır. Çalıştırılmak 
�stenen motora doğru mandal çevr�l�r ve yaylı mandal �le 
b�rl�kte motora hareket ver�l�r.  
 
Kontrol dışı b�r harekette Ac�l Stop butonuna basılarak 
kumanda s�stem� devre dışı bırakılır. Arıza veya tehl�kel� 
durum ortadan kalktığında buton sağa doğru çevr�lerek 
esk� konumuna ger� get�r�l�r. 

MODEL SUN-500 

Çalışma Yük L�m�t� 

(Ç.Y.L.) 

5000N 

(500 kg) 

Enerj� kaynağı 3*400V / 50Hz (60Hz) + E 

 Nom�nal 3.2 A Akım ş�ddet� 

Ç.Y.L. durumu Demeraj 9.5 A 

Motor Gücü 1,1 kW 

Çap 8.4 mm 

Çel�k Halat  Kopma 

Dayanımı 
51 kN 

Tırmanma Hızı 9.0 m/dk 

Çıkış 60 dBA 
Ses sev�yes� 

İn�ş 64 dBA 

IP-Koruma sınıfı IP 55 

Ağırlık 41kg 

 
 
 

 
Elektr�k motoru

 

 
 
 

 
 Halat g�r�ş

 

Motor bağlantı 

kutusu

Halat çıkış 

Redüktör

Manuel �n�ş 
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Motor çalışmaya başladığında, motor m�l�ne bağlı elektromanyet�k fren açılır ve harekete �z�n ver�r.
 

 
Motor durduğunda manyet�k frendek� akım ortadan kalkar ve balatalı kapl�n �le motor m�l�n� frenler. 
Frenleme emn�yet katsayısı 2:1’d�r. Motor �çer�s�nde b�r aşırı yük algılama düzeneğ� mevcuttur. 
Şayet platform aşırı yüklen�r �se düzenek kumanda akımını keser ve kumanda butonundan sesl� 
olarak uyarır. 

                              
 
B.3. Çel�k Halatlar  
 
İk� k�ş�l�k asma �skelede her b�r motor �ç�n, b�rb�r�nden bağımsız �k� galvan�z çel�k halat (Ø8mm.) 
bulunur. Halatlardan b�r� motor tırmanma halatı, d�ğer� �se �k�nc�l fren halatıdır. Toplam halat sayısı 
4’tür. 
Her motorun halatları mutlak suretle, askı s�tem�nde �k� ayrı noktaya bağlanmalıdır (M16 cıvata). 

 
 

SADECE SUNGURLAR’IN TAVSİYE ETTİĞİ ÇELİK HALATI KULLANIN 

T�p Greenflex 

Çap 8.,4mm 

Kullanılacağı Motor T�p� Tüm Atlas Motor Modeller 

Konstrüks�yon 
5 x 26 WSR (Warr�ngton Seale Compacted) 
+ HDPP (Yüksek dayanımlı Polyprop�len) öz 

Yapı Sağ Çapraz Büküm - Haf�f Şek�llend�r�lm�ş 

Tolerans (+0/-0.2mm) 

Çekme Dayanımı 1960 N/mm2 

Kopma dayanımı (nom�nal) 52.3 kN 

Kopma dayanımı (ölçülen) 66.0 kN 

Ağırlık 0.255 kg/m 

Yüzey �şlem Galvan�z 

6
0
 m

m
4

8
5

m
m

45,9 mm370mm 30 mm242mm
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B.4. Emn�yet Düzenekler� 

 
İskele farklı tehl�kel� kullanma şartlarına karşı bazı emn�yet düzenekler� �le donatılmıştır. 
 
B.4.1. Emn�yet Fren� (Blocstop) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İskele kullanılmaya başlamadan önce, emn�yet fren� mutlaka test ed�lmel�d�r. 
 

B.4.2. Sepet Aşırı Yük Düzeneğ�  
 

Tüm platformlarda b�r aşırı yük algılama düzeneğ� mevcuttur. Sepete bel�rt�lenden fazla yük 
yüklenmes� veya sepet yukarı çıkış poz�syonunda cephede olası herhang� b�r engele takılıp 
zorlanması durumunda devreye g�rerek, çıkış kontaktörüne g�den kumanda akımını keser ve çıkışı 
durdurur.  
 
B.4.3. Üst l�m�t sv�ç  
 

  

İskelede, �ç�nden fren halatının geçt�ğ� ve Blocstop adı ver�len b�r emn�yet fren� mevcuttur. Bu fren 
tırmanma halatındak� herhang� b�r nedenle oluşab�lecek kopma, gevşeme vb. g�b� yükün ortadan 
kalkması durumunda harekete geçer ve sepet�n düşmes�n� önleyerek bulunduğu konumda sab�tler.  
Normal çalışma poz�syonunda Blocstop’un �ç�nde bulunan halat yakalama çeneler�, tırmanma 
halatındak� yük vasıtasıyla uyarılan makara grubunun hareket� �le açık konumdadır. Fren�, 
dolayısıyla bu yakalama çeneler�n� kapatab�lecek değ�ş�k durumlar; 

· Tırmanma halatının kopması 
· Sepet �n�ş esnasında herhang� b�r engele takılması 
· Halatın deforme olması 
· Yatay da oluşan eğ�m 14°’y� geçerse emn�yet fren� halatı yakalar ve k�l�tler. 

Fren�n halatı bloke etmes�n�n ardından tekrar açık konuma get�reb�lmek �ç�n tırmanma halatının 
tekrar gerg�n ve üzer�nde yük bulunacak duruma get�r�lmes� gerekmekted�r. 

Platformun tırmanab�leceğ� en üst noktaya vardığını 
algılayab�lmes� �ç�n, halat askı bağlantısının altında 1 adet stoper 
bulunur. Platform tırmanışını durdurmak �ç�n, üzer�nde bulunan 
makaralı sv�ç (A) bu stopere temas ett�ğ�nde yukarı hareket durur.  
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Aşırı Yük düzeneğ�n�n sadece çıkış poz�syonunda görev yapab�lmes� �ç�n, kumanda 
devres�nde faz sırası röles� mevcuttur. Şayet motora enerj� ver�ld�ğ�nde s�stem harekete 
geçm�yor �se fazlar doğru sırada değ�l demekt�r. 
 

 
 
B.4.4. Manuel İn�ş Düzeneğ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G

P

R

Şek. E.5

Her SUN-500 motorlu v�nç, güç kes�nt�s� hal�nde sepet�n 
�nd�r�lmes� �ç�n manuel b�r s�steme sah�pt�r. Normal 
çalışma esnasında asla bu c�hazı kullanmayınız.

Yalnızca güç kes�nt�s�nde kullanılmalıdır. Bu 
s�stem� kullanmadan önce, platformun aşırı 
yüklenmem�ş olduğunun kontrol ed�lmes� 
gerek�r.

Platformu yere �nd�rmek �ç�n aşağıda bel�rt�len 
prosedürü uygulayınız:

Ÿ Güç beslemes�n� (42) kapatınız.

Ÿ V�nç taşıma kolundak� fren kolunu (P9 çıkarınız ve 
fren üzeng�s�n�n üzer�ndek� kapakta bulunan yuvaya 
takınız (Şek�l E.5). 

Ÿ Serv�s fren�n� açmak �ç�n, kolu zorlamadan yukarıya 
doğru �t�n�z. Platform, kend� ağırlığıyla �ner. 

SPCA2 platformu eğ�m� çok yüksek 
hale gel�rse, �k�nc�l halatın �nd�rmey� durdurmasını 
önlemek �ç�n frenler� EŞ ZAMANLI olarak açarak ve 
kapayarak her �k� v�nc�n �nd�r�lmes�n�n senkron�ze 
ed�lmes� çok öneml�d�r. 

Haf�f b�r eğ�m meydana gel�rse, yavaşlatmak �ç�n kolu 
(P) �nd�rerek en öndek� v�nc�n fren�n� kısmen kapatınız. 
Eğ�m 9º'y� aşarsa, alt taraftak� üzeng�ye monte ed�len 
BLOCSTOP �k�nc�l halatı yakalayacak ve �nd�rme 
�şlem�n� durduracaktır. D�reks�yonun (R) her sefer�nde 
çalışmasına �mkan vermek �ç�n, askı halatı yükü tek 
başına üstlenene dek (kaldırma kolu (P) d�reks�yonu  
(R)yavaş yavaş çev�rerek alt tarafı yavaşça kaldırınız, 
d�reks�yonu sab�t tutarken kolu (P) serbest bırakınız. 
Arkada kalan v�nç üzer�ndek� kolu (P) çalıştırarak 
platformu yatay poz�syona ger� get�r�n�z, bu durum 
kapalı olan BLOCSTOP'u otomat�k olarak açacaktır. 
Ardından, �k� v�nc� eş zamanlı olarak çalıştırarak 
platformu �nd�rmeye devam ed�n�z. 

Platformda olma �zn�ne sah�p yalnızca tek b�r 
k�ş� varsa, �k� frendek� kolları eş zamanlı 
olarak bu operatör çalıştıracaktır. 

Ÿ Platform kend� kend�ne alçalmıyorsa, kauçuk kapak 
(G) çıkarıldıktan sonra motorun kapağındak� 
d�reks�yonu (R) kullanarak başlangıç moment� 
ver�lmes� gerekecekt�r. D�reks�yonu saat yönünde 
çev�r�n�z. D�reks�yonu çev�r�rken fren� açık tutunuz ve 
platform alçalmaya başladığında d�reks�yonu serbest 
bırakınız. Bu durumda, kend� başına dönerken 
d�reks�yona dokunmayınız.
Ÿ Fren açma kolu serbest bırakıldıktan (P) hemen 

sonra platform duracaktır.
Ÿ Platform yere ulaştığında, kolu (P) ve d�reks�yonu 

(R) çıkarınız ve bunları �lg�l� tutacaklara yerleşt�r�n�z.
Ÿ Kapağı (G) yer�ne takınız. 

Ÿ D�reks�yonun (R)'y� motor m�l� üstüne takın

Manuel 
�nd�rme 
çubuğu
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C.MONTAJ ve KULLANIM 
 

C.1.Genel Uyarılar 
 

- S�stem�n �lk kurulumu ve �şletmeye alınması, mutlaka yetk�l� k�ş�ler tarafından yapılmalıdır. 
- Terasta mevcut askı s�stem�n�n �y� durumda olduğundan em�n olunuz. Bağlantı elemanlarını (p�m, 

cıvata, segman vs.) kontrol ed�n�z. Mob�l karşı ağırlıklı s�stemlerde, karşı ağırlıkları ve s�stem�n 
konumunu önceden bel�rley�n�z. 

- Enerj� kablosunun bağlandığı pr�z ve soketler� kontrol ed�n�z.  
- Kullanıcıların eğ�t�ml� ve sert�f�kalandırılmış personel olup olmadığını kontrol ed�n�z. 
 

 C.2.Sepet Montajı 
 

- Sepet� park konumundan alıp, çalışmanın yapılacağı alanda, terasta daha önceden konumu 
bel�rlenm�ş askı s�stem�n�n altına get�r�n�z. 

- Enerj� kablosunu sepettek� f�ş-sokete takıp kontrol ed�n�z. 3 faz + toprak hattının doğru sıra �le 
mevcud�yet�n�n kontrolü yapılmalı. Şayet fazlar ters �se motor çalışmaz. 

 

C.3.Halatları Takma 
 
S�stemde b�r� tırmanma d�ğer� fren olmak üzere 4 adet çel�k halat bulunmaktadır. Halatları kullanıma 
hazır hale get�reb�lmek �ç�n;  

 

        ÖNEMLİ: Halatların b�rb�r�ne dolanmadığından em�n olun. 

A 
B 

- Terastak� mevcut askı s�stem�n�n ucundak� mapada 2 
adet halat takılma cıvatası bulunmaktadır. Öncel�kle 
tırmanma halatı takılır. Tırmanma halatının kancası, 
cıvatalardan b�r�ne takılır ve d�kkatl� b�r şek�lde halat 
zem�ne kadar sarkıtılır. 

- Sarkmış olan halat (A) emn�yet fren�n�n makarasından 
geç�r�lerek motora sokulur. 

- Motora çıkış yönünde hareket ver�lerek, halat ger�l�p yük 
altına g�r�nceye kadar bu �şleme devam ed�l�r. 

- Yük altına g�ren s�stemde emn�yet fren� Blocstop’un 
açıldığından em�n olunur. 

- Askı s�stem�n�n ucundak� mapaya �k�nc� halat (fren 
halatı kancasından takılır ve zem�ne kadar sarkıtılır. 

- Geç�r�len halat (B) açılmış olan frenden geç�r�l�r ve 
altından çek�lerek gerg�n hale get�r�l�r. 

- Her �k� halatın zem�ne �nen uçlarına halat gerg� 
ağırlıkları takılır. Halat gerg� ağırlıkları, halatın gerg�n 
olmasını sağlar. Ağırlıkların yerden 5-10cm yüksekl�kte 
olması yeterl�d�r. 
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D.BAKIM 
 

D.1.Genel 
 
S�stem mutlaka her 6 ayda b�r yetk�l� kılınmış f�rma tarafından kontrol ed�lmel� ve bakım 
serv�s� ver�lmel�. 
Üret�c� f�rma, yetk�l� serv�s dışında herhang� b�r başkası tarafından yapılan bakım ve değ�şen 
yedek parçadan ötürü meydana geleb�lecek hasar ve kazalarda h�çb�r sorumluluk kabul 
etmez. 
 
- İskelen�n uzun süre kullanılmadığı durumlarda, kullanmadan önce mutlaka bakım yapılmalı.  
- Tüm hareketl� parçalar yağlanmalı. 
- Motor redüktör yağı kontrol ed�lmel�. Azaldı �se tamamlanmalı. Yağ özell�ğ� �ç�n Yetk�l� Serv�se 

danışın. 
 

 
D.2.Genel Kontrol 
 
Bakım �şlem�n�n yapılacağı ek�pman; 
- SUN-500 motor 
- Emn�yet fren� Blocstop 
- Çel�k halatlar 
- Enerj� kablosu 
- Kumanda butonu 
- Sepet şas�s� 
 

 
D.3.Elektr�k ve Kumanda Ek�pmanı 
 
A- Tüm elektr�k ve kumanda kabloları kontrol et. 
B- Motor panosunu kontrol 

a. Panoyu tem�zle 
b. Klemensler� sık 
c. Pano �zolasyonunu kontrol et 

C- Kumanda butonlarını test et. 
 

 
D.4.Motor Ek�pmanının Bakımı 
 
D.4.1.SUN-500 Motor 
 
Motor mekan�k s�stem� ve redüktör grubu özenl� b�r bakımı gerekt�r�r. Mutlaka yetk�l� serv�s 
tarafından yapılmalıdır. Motor mekan�k grubu her yıl veya her 200 saatl�k çalışma sonunda açılıp 
kontrol ed�lmel�d�r. Özell�kle baskı makaraları ve halat kılavuzlama parçası değ�şmel�d�r. 
 

 
D.4.1.1.Redüktör Yağı Değ�ş�m� 
 
Redüktör d�şl� yağı her yıl Yetk�l� serv�s tarafından yen�lenmel�d�r 
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D.4.1.2.Manyet�k Fren Kontrolü 
 
Kontrol �şlem� sepet zem�nde �ken kullanıcı tarafından yapılab�l�r. 
Sepet� zem�nde 1mt. Kadar yükselt�l�r. Manuel �n�ş prosedürünü tak�p ederek, fren p�m� kısa b�r süre 
�ç�n kaldırılıp an�den bırakılır. Sepet fren kapandığı anda duruyor �se, �y� durumdadır. Şayet sepet 
durmadan önce kayıyor �se Yetk�l� Serv�se haber ver�n.  
 
D.4.2.Emn�yet Fren� (Blocstop) Kontrolü 
 

İskele çalışmaya başlamadan önce, emn�yet fren�n� kontrol ed�n. 
Düzenl� olarak her yıl Yetk�l� serv�s tarafından açılarak yakalama çeneler�n kontrolü yapılmalı 
 

D.5.Çel�k Halatlar 
 

Halatlar sürekl� �y� durumda korunmalıdırlar. S�stem�n, özell�kle motorun uzun ömürlü olması buna 
bağlıdır. Halatların zem�nde kalan fazla kısımları, düzgün b�r şek�lde rulo hal�ne get�r�l�p, özell�kle 
kaynaklı ucu korunmalıdır.  
Her bakımda halatlar �nce yağ �le tem�zlenmel� ve gözle kontrol ed�lmel�d�r. 
 
Halatların değ�şmes�n� gerekt�recek durumlar �se; 
 
A- Halat üzer�nde aşağıdak� şek�ldek�ne benzer deformasyonlar.  

a. 25cm’l�k herhang� b�r kısmında toplam 8 tel atması. 
b. Kırılma. 
c. Çapta büyüme 
d. Ez�lme.  

 

       
 
 

B- Halat çapında meydan geleb�lecek %10 azalma. Doğru ölçme yöntem� şek�lde göster�lm�şt�r. 

 

C- Halat ucunda en fazla 10mm.l�k kısım kaynaklı olmalıdır.  

     

10mm
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BAKIM PERİYOTLARI TAKİP TABLOSU 

BAKIM NO TARİH BAKIM YAPAN KONTROL NOT 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



SPCA MOTORLU PLATFORM 
EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

kg

L

Öneml� !!!
Yük platform boyunca 

eş�t olarak dağılmalıdır. 
(180kg/mt. maks.)

CE EN 1808 standartı uyarınca motorlu asma �skelelerde 
çalışma yükler� aşağıdak� g�b� hesaplandı;

İlk 2 k�ş� �ç�n 80kg. + 40 kg. yan ek�pman. D�ğer k�ş�ler 80kg.Ÿ 

Ÿ

L

maks. 
çalışma 

yükü

mt (= 80 kg)   kg kg kg

2 +  200   = 246

3

4

5

6

7

8

+  260   =  500      290

+  280   =  600      322

+  200   =  600      366

+  150   =  550      410

+  100   =  500      442

+  120   =  440      498

platform 
boş 

ağırlığı

360

Motor kapas�tes� 500kg x 2 : 1000kg'd�r.

�lave 
yükçalışan k�ş� sayısı
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