HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ

Kaiser Group Bursa’da kurulmuş bir şirkettir. Kaiser Group
olarak üretim konularımız; yüksek performanslı vacum
ekipmanları ve Çevresel kanal temizlik ekipmanları,
kapsamaktadır. Kalitesinden ödün vermeyen, sektöründe
marka olmuş tedarikçilerle çalışmakta olup, müşteri
odaklı faaliyetlerini desteklemek adına satış sonrası servis
operasyonunu da yetkin teknik ekibiyle gerçekleştirmektedir.
Satışını yaptığı tüm makinaların yerinde ya da fabrikada
montaj hizmeti, periyodik ve arıza bakım ile yedek parça
hizmetleriyle de ön plana çıkmaktadır.

Kaiser Group’un misyonu; yurt içi ve yurt dışındaki tüm
müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün,
uygulama ve çözümleri sunmaktadır. Güvenli, yüksek kalite
ve uygun maliyetli ürünleri tasarlamak, projelendirmek,
pekiştirmek ve en uygun çözüm hizmeti vermeyi amaçlayan
Kaiser Group, etik değerlerin bilincinde ve müşteri
memnuniyetini her şeyin üstünde tutmak için bu yola
çıkmıştır.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Dünya’nın pek çok
ülkesinde; yüksek performanslı vakum ekipmanlarının
satışını ve satış sonrası servis hizmeti veren şirket;
ülkemizde yaptığı AR-GE çalışmaları ile, ileri teknolojiler
kullanarak yeni ürünler geliştirmektedir.
Kaiser Group; ülkemizin kalkınmasını, çevremizin daha
iyi, temiz ve yaşanılabilir olmasına katkı sağlamayı
hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ
Kaiser Group’un vizyonu; müşteri memnuniyetini en
üst seviyeye çıkararak, Dünya genelinde hizmet veren
mühendislik ve imalat firmaları arasında en iyi segmentte
olmaktır. Kaiser Group; sürdürülebilir büyümesini koruyan,
rekabet gücüyle tercih edilen, çevreye ve insana duyarlı bit
teknoloji firması olmayı ilke edinmiştir.

ABOUT US

OUR MISSION

Kaiser Group is a company founded in Bursa. As Kaiser
Group, our production articles include high performance
vacuum equipment and environmental channel cleaning
equipment. Kaiser Group works with suppliers that provide
high quality products and that have become brands in
their sectors, and it provides aftersales services with a
qualified technical team in order to support customeroriented activities. Kaiser Group provides installation of all
machines that are sold either in place or in the plant as well
as periodic and breakdown maintenance and spare part
services.

Kaiser Group’s mission is to provide innovative, reliable
products, applications and solutions with high added value
to all its domestic and foreign customers. Aiming to design,
plan and establish safe, high quality and cost effective
products and to provide the best solution, Kaiser Group has
awareness of ethical values and intends to keep customer
satisfaction above all.

In many countries around the world, especially in European
countries; the company provides the sales and after sales
services of high-performance vacuum equipment, as well
as developing new products using advanced technology
with the aid of R&D studies.

Kaiser Group’s vision is to be in the best segment among
the engineering and manufacturing firms serving the world
by bringing customer satisfaction to the highest level. Kaiser
Group’s principle is to be a technology firm that maintains
sustainable growth, is preferred by its competitive power
and that values the environment and people.

Kaiser Group aims to contribute to the development of our
country and to render the environment better, cleaner and
more habitable.

OUR VISION

EKİPMANLARIMIZ / OUR EQUIPMENT
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VAKUMLAMA MESAFELERİ
Yatayda / Horizontal 300-400 m

ATEX

Derinlik / Depth 50-70 m
Yükseklik / Height 100-200 m

PÜSKÜRTME TİPİ

base-loader

®

TipiRoots

: Püskürtme

Azami Vakum

: 96%

Azami Yüksek Basınç

: 1 Bar

Azami Güç

: yaklaşık 200 KW

Yük Olmadan Azami Emme Gücü : yaklaşık 9000 m3/Saat
Kasier Group firması vakumlama ve mobil basınçlı ürünlerin
üreticisidir. Base-Loader seri üretimimizde olan vakumlama
sisteminde KATI ve SIVI bütün materyalları emiş ve püskürtme
yapabilme özelliğine sahiptir. A sınıfı paslanmaz çelik parçalardan
oluşmaktadır. Seri üretimi sayesinde maliyeti düşüktür.

Kaiser Group is a producer of vacuuming and mobile pressurized
products. Base-Loader has the capability of suction and jetting all
SOLID AND LIQUID materials in the vacuuming system in our serial
production. It consists of A-class stainless steel parts. It has a low
cost due to serial production.

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ
Belediyelerde logarların, kanalların, arıtma tesislerinin temizliği
Çimento tozu, klinker, kömür, farin tozu emme

ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS

Ayrı bir işleme gerek kalmadan katı ve sıvı maddeleri emme,
püskürtme ve nakliyelerini yapabilme özelliğine sahiptir.

Vacuuming, discharging and transporting dry and wet products

Filtre haznesi 12,5 metre küp çelik paslanmaz çeliktir.

Large main filter system with hyraulic opening top door

Ayrıca büyük ana filtre ve emniyet filtresi bulunmaktadır.

Suction with a roots blower, 900m3 /hour max. 96% vacuum

Roots püskürtme pompası 9.000 metre küp azami vakum
gücü %96’dır.

High payload due to empty weight of approx. 15500 kg

Kullanımı ve bakımı basit ve kolaydır.
Kısa dingil mesafesi (3900mm)dir
3 Aks MAN TGS 6x4 şase üzerine kurulu, 320p’dir.
Opsiyonlar; ATEX paketi, havalandırma sistemi, big bag yükleme
sistemi.

12,5 m3 stainless stell product tank, excl. Filter chamber

Maximum maneauverability by short wheel base (3900 mm)
Built on 3-axle MAN TGS 6x4 chassis 320 HP
Options: ATEX package, blowing system, big-bag discharge
system

Çakıl Taşı Emme
Döküm ve demir toz hatların temizlenmesi

PUMP TYPE

Arıtma havuzlarındaki çamurların temizlenmesi
Boyahane ve kimyasal havuzların temizlenmesi

SERTİFİKALANDIRMA & EĞİTİM
ATEX, CE, TÜV, TSE, İSO 9001, İSO 14001, OHSAS 18001

Type

: Püskürtme

Max. Vacuum

: 96%

Max Overpressure

: 1 Bar

Max. Power

: yaklaşık 200 KW

Max. Airflow Unloaded : yaklaşık 9000 m3/Saat

Ekipman tesliminde kullanım klavuzu teslim edilmektedir
Ekipman tesliminde 7 gün boyunca kullanım eğitimi verilmektedir.

APPLICATION EXAMPLES
Cleaning of manholes, ducts and treatment facilities with Municipalities
Suction of cement dust, clinker, coal and ore powder
Suction of pebble stone
Cleaning of casting and iron dust lines
Cleaning of mud in treatment pools
Cleaning of dyeing plants and chemical pools

CERTIFICATION & TRAINING
ATEX, CE, TÜV, TSE, İSO 9001, İSO 14001, OHSAS 18001
User’s manual is provided when the equipment is delivered.
Training on how to use the equipment is provided for 7 days
after delivery.
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ADR

v-force

CHASSIS CONFIGURATION

2 Dingilli: Dingil aralığı yaklaşık 4500 mm 1.-2. Dingil (4x2)
Boş gövde ağırlığı+şasi yaklaşık 12.600 kg

2-axle : Wheel base approx. 4500mm 1st – 2nd axle (4x2)
Empty weight body + chassis approx. 12.600 kg

3 Dingilli: Dingil aralığı yaklaşık 4200 mm 1.-2. Dingil (6x2)
Boş gövde ağırlığı+şasi yaklaşık 14.200 kg

3-axle : Wheel base approx 4200 mm 1st – 2nd axle (6x2)
Empty weight body + chassis approx. 14.200 kg

4 Dingilli: Dingil aralığı yaklaşık 4200 mm 1.-2. Dingil (8x4-4)
Boş gövde ağırlığı+şasi yaklaşık 16.200 kg

4-axle : Wheel base approx. 4200 mm 1st – 2nd axle (8x4-4)
Empty weight body + chassis approx. 16.200 kg

Dingil aralığı ve boş ağırlık şasi markasına ve seçeneklere bağlıdır.

Wheel base and empty weight depend on chassis brand and
options

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ

®

Kaiser Group V-Force, petrol ve kimya sanayisinde atık maddelerin
vakumlanması ve tahliye edilmesi için kullanılan yüksek performanslı
bir makinedir. Ekipmanımız ADR yönergesine uygundur.

ŞASİ YAPISI

Belediyelerde boru ve atık/kanalizasyon hatlarının yüksek
basınçla temizlenmesi
Kaiser Group V-Force, is a high-performance machine used in
vacuuming and discharge of waste materials in petroleum and
chemical industries. The equipment complies with ADR Directive.

ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS

Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9 ADR sıvılarının vakumlanması
ve tahliye edilmesi

Vacuuming and discharging ADR liquids classes 3, 4.1, 5.1,
6.1, 6.2, 8 and 9

Paslanmaz çelik 316 L ürün tankı;
2 dingil, 9 m3
3 dingil, 12 m3
4 dingil, 16 m3

Stainless Steel 316L product tank, content:
-2-axle, 9 m3
-3-axle, 12m3
-4-axle, 16 m3

Güçlü tam vakumlu sıvı çemberli pompa, kesintisiz %95
vakumlu 3200 m3/saat

Powerful full vacuum liquid ring pump, 3200 m3/hour with
95% continuous vacuum

50 L / dk. ve 120 bar püskürtme pompası, paslanmaz çelik su
tankı 1,5 m3

Jetting pump with 50 L/min and 120 bar, Stainless Steel water
tank 1 m3

Tahliye kompresörü, 165 m3 / saat, maksimum 2 bar aşırı
basınç, azot bağlantısı dahil

Discharge compressor, 165 m3/hour, max. 2 bar overpressure,
incl. Nitrogen connection

Paslanmaz çelik hortum deposu, alet çantaları, kanallar vb.

Stainless Steel höse storage, tool boxes, duct work, etc

Kabin: Kısa kabin veya uyuma kabini

Cabin: Short cabin or sleeper cabin

Motor gücü: 280 HP’den itibaren

Engine power: from 280 HP

Tüm şasi markaları kullanılabilir

All chassis brands can be applied

DİĞER ÖZELLİKLERİ

OPTION EXAMPLES

Vakum kolu

Suction boom

Daha büyük püskürtme pompası ve hortum makarası

Larger jetting pump and höse reel

Radyo uzaktan kumanda

Radio remote control

Seçenekler: Endüstriyel güvenlik paketi, ATEX paketi

Options: Industrial Safety package, ATEX package

Benzin istasyonlarındaki ADR depolama tanklarından sıvıların
vakumlanması
Petrol ve Kimya sanayisindeki atık maddelerin vakumlanması ve
tahliye edilmesi
Kanalizasyon ve boru hatlarının kentsel ve endüstriyel olarak
temizlenmesi
Yağ çukurlarının vakumlanması ve temizlenmesi
Otomotiv sektöründe boyahane havuz çamurlarının
temizlenmesi

APPLICATION EXAMPLES
Cleaning of pipes and waste/sewer lines using high pressure
with Municipalities
Vacuuming liquids from ADR storage tanks in gas stations
Vacuuming and discharge of waste materials in petroleum and
chemical industries
Cleaning sewers and pipelines in municipal and industrial scale
Vacuuming and cleaning of oil pits
Cleaning of dyeing plant pool sludge in automotive industry
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ŞASİ TASARLANIŞI

CHASSIS CONFIGURATION

3-akslı: Dingil aralığı yaklaşık 4200 mm 1. -2. Dingil (6x2 veya
6x4) boş ağırlık yaklaşık 16.500 kg

3-axle: Whell base approx. 4200 mm 1st – 2nd axle (6x2 or
6x4) Empty weight body + chassis approx. 16.500 kg

4-akslı: Dingil aralığı yaklaşık 4200 mm 1. -2. Dingil (8x4-4)
boş ağırlık yaklaşık 18.500 kg

4-axle : Whell base approx. 4200 mm 1st – 2nd axle (8x4-4)
Empty weight body + chassis approx. 18.500 kg
Whell base and empty weight depend on brandand options

Boş ağırlık ve dingil aralığı farklı opsiyonlara bağlı olarak
değişkenlik gösterir

v-force combi

®

V-Force Combi universal-vaumlama (allround) ve Yüksek basınçlı
– Yıkama-Temizleme aracıdır. Makine tehlikeli madde özelliği olan
sıvıları vakumlama, presleme ve taşıma kabiliyetine sahip olup aynı
zamanda tank ve kanalizasyon borularının da yüksek basınçlı su jeti
ile temizliğini yapabilmektedir.

V-Force Combi is a universal vacuuming and high-pressure
cleaning-washing machine. This machine can vacuum, press and
transport hazardous liquids and it can also clean tank and sewer
pipes using high-pressure water jet.

ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS

3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9 sınıfı ADR sıvı maddeleri vakumlar
ve presler.

Vacuuming and disharging ADR liquids class 3, 4.1, 5.1, 6.1,
6.2, 8 and 9

Paslanmaz Çelikten yapılmış 316 L’lik, toplam 10m³ sıvı madde
alabilme kapasitesine sahip Tank.
3 akslı (dingil) 12m³ / 4 m³
4 akslı 14 m³ / 6 m³

Stainless Stell 316L product tank / Stainless Stell 304
Water tank content:
3-axle 12 m3 / 4m3
4-axle 14m3 / 6m3

Güçlü bir Tam-Vakum pompası ile saate 3200 m³ sıvı maddeyi
%95’lik bir devamlılıkla vakumlayabilir.

Poweful full vacuun liquid ring pump, 3200 m3 /hour with 95%
continuous vacuum

325 L/dakika ve 230 barlık yüksek basınç pompası

Jetting pump with 325L /min and 230 bar

Arka kapakta hidrolik olarak hareket ettirilebilen yıkama
makarası, 120 metrelik 1 inçlik hortum

Swiveling hydraulic hose reel mounted on rear tank door, incl.
120m 1” hose

165m³/saat’lik bir boşaltma kompresörü, azami 2 bar fazla
basınç, azot bağlantısı dâhil

Compressor, 165 m3 /hour, max. 2 bar overpressure, incl.
Nitrogen connection

Hortum, bağlantı hatları ve takım dolabı deposu vs. paslanmaz
çelikten

Stainless Stell hose storage, tool boxes, duct work, etc.

Sürücü kabini: Kısa kabin veya uyuma yerli kabin

Engine power: from 360 HP

Tüm şasi çeşitleri kullanılabilir

All chassis brands can be applied

SIR-Paket

Industrial Safety package

DİĞER ÖZELLİKLERİ

OPTION EXAMPLES

Vakumlama kolu

Suction boom

Uzaktan Kumanda

Radiographic remote control

180 metrelik, 1¼’inçlik hortum

Larger hose reel with 180m 11/4” hose

ATEX Paketi opsiyonlu

Option: ATEX package

Cabin: Short cabin or slepping cabin

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ

APPLICATION EXAMPLES

Belediyelerde boru ve atık/kanalizasyon hatlarının yüksek
basınçla temizlenmesi

High pressure water jetting of piplines and sewers within the
industry

ADR depolama tanklarının temizlenmesi

Cleaning ADR storage tanks

Yağ tutucu/ayırıcı filtre veya haznelerin vakumlanması ve
temizlenmesi

Vacuuming and cleaning of grease pits

Yakalama/Toplama havuzu ve drenaj sistemlerinin temizlenmesi

Cleaning basins and drainage system
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DİĞER ÖZELLİKLERİ
Vidalı kompresör (%98 vakumla vakumlama ve 2 bar basınca
kadar üfleme)
Hi-lift “Kriko” (büyük poşetler ve konteynerlerle tahliye)
Vakum kolu (endüstriyel ve vakumlu yer kazma faaliyetleri)

POMPA SEÇİMİ

vortex

®

Tip

: Root üfleyici

Vidalı kompresör

Maks. vakum

: %96

%98

Maks. aşırı basınç

: 1 bar

2 bar

Maks. güç

: yak. 200 KW

yak. 110 KW

Maks. yüksüz hava akımı : yak. 9000 m³/saat yak. 5500 m³/saat
Vortex, katı ve sıvı materyalların vakumlanması, püskürtülmesi
ve tahliye edilmesi için modern ve ekonomik bir çözüm olarak en
iyi seçimdir. Ekipman, üstün kalite de malzeme, yüksek manevra
kabiliyeti, yüksek yükleme kapasitesi ve düşük yakıt tüketimine
sahiptir. Bu nedenle Vortex, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan
çok yönlü bir ekipmandır.

Vortex is the best choice as a modern and economical solution
for suction, jetting and discharge of solid and liquid materials.
The equipment has high quality materials, high maneuvering
capabilities, high loading capacity and low fuel consumption.
Therefore, Vortex is an all-purpose equipment that meets all
customer needs.

ŞASİ YAPISI
3 dingilli (6x4): Dingil aralığı 1.-2. dingil: yaklaşık 4500 mm
Boş gövde ağırlığı + şasi yaklaşık 17.500 kg

OPTION EXAMPLES
Screw compressor (vacuuming with 98% vacuum and blowing
op to 2 bar pressure)
Hi-Lift (discharge in big-bags and containers)
Suction boom (industrial and vacuum excavation activites)
ADR package, Industrial safety package, ATEX package

4 dingilli (8x4): Dingil aralığı 2.-3. dingil: yaklaşık 3505 mm

PUMP CHOICE

CHARACTERISTICS

4 dingilli (8x4-4): Dingil aralığı 1.-2. dingil: yaklaşık 3900 mm
Boş gövde ağırlığı + şasi yaklaşık 19.500 kg

Type

: Roots Blower

Screw compressor

Max. vacuum

: %96

%98

Kuru ürünlerin ve sıvıların vakumlanması ve üflenmesi

Vacuuming and blowing dry products and liquids

5 dingilli (10x4): Dingil aralığı 2.-3. dingil: yaklaşık 3505 mm
Boş gövde ağırlığı + şasi yaklaşık 21.000 kg

Max. overpressure

: 1 bar

2 bar

Paslanmaz çelik ürün tankı, filtre odası hariç hacim:
3-dingil, 12 m3
4-dingil, 14 m3
5-dingil, 19 m3

Stainless Steel product tank, content excl. Filter chamber:
3-axle, 12m3
4-axle, 14m3
5-axle, 19m3

Max. Power

: approx. 200 KW

approx. 110 KW

%96 vakumla vakumlama ve 1 bar basınçla üfleme

Vacuum with 96% vacuum and blowing with 1 bar pressure

Belediyelerde logarların, kanalların, arıtma tesislerinin temizliği

Optimal üfleme performansı için basınca dayanıklı filtre odası

Pressure-tight filter chamber for optimal blowing performance

Çimento tozu, klinker, kömür, farin tozu emme

Tahliye kompresörü, 165 m3 / saat, maksimum 2 bar aşırı
basınç, azot bağlantısı dahil

Cabin: Short cabin or sleeper cabin

Çakıl Taşı Emme

Engine power: from 350 HP

Kabin: Kısa kabin veya yataklı kabin

Döküm ve demir toz hatların temizlenmesi

3-axle (6x4): Whell base 1st – 2nd axle: approx. 4500mm
Empty weight body + chassis approx. 17.500 kg

All chassis brands can be applied

Arıtma havuzlarındaki çamurların temizlenmesi

4-axle (8x4): Whell base 2nd - 3rd axle: approx. 3505mm

Boyahane ve kimyasal havuzların temizlenmesi

4-axle (8x4-4): Whell base 1st - 2nd axle: approx. 3900mm
Empty weight body + chassis approx. 19.500 kg

ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 350 HP’den itibaren
Tüm şasi markaları kullanılabilir

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ

Max. airflow unloaded : approx. 9000 m³/hour approx. 5500 m³/saat

CHASSIS CONFIGURATION

5-axle (10x4): Whell base 2nd – 3rd axle: approx. 3505 mm
Empty weight body + chassis approx. 21.000 kg

APPLICATION EXAMPLES
Cleaning of manholes, ducts and treatment facilities with Municipalities
Suction of cement dust, clinker and ore powder
Suction of pebble stone
Cleaning of casting and iron dust lines
Cleaning of sludge in treatment
poolsCleaning of dyeing plants and chemical pools
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POMPA SEÇİMİ

flex-loader

®

Kaiser Group Flex Loader, sabit olarak da kullanılabilen, katı ve sıvı
maddelerin vakumlaması ve püskürtülmesi işlevini gören bir sanayii
vakum/basınç makinesidir. Alanında çok başarılı olmuş olan ilk iki
jenerasyon ürünümüzden sonra bu üçüncü jenerasyon ürünümüz
kullanıcısına azami esneklik kazandırırken, büyük tank hacmi, düşük
ağırlık ve kompakt olması ekipmanın istenilen özelliklerindendir.

ÖZELLİKLERİ

Kaiser Group Flex-Loader is an industrial vacuum/pressure machine
for vacuuming and spraying of solid and liquid materials and it
can also be fixed. This third generation loader is the sequel to the
successful first two models. Maximum flexibility, large tank volume,
low total weight and a compact design were key requirements
during the development of this machine.

CHARACTERISTICS

Kuru ve sıvı maddelerin vakumlanması ve/veya püskürtülmesi

Vacuuming and blowing dry products and liqids

Ürün tankı, filtre haznesi dahil olmak üzere 12 m³ hacim
alabilen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Stainless Steel product tank: content 12m3 excl. Filter chamber

Emmeyi %95 lik bir vakum gücü, püskürtmeyi ise 1 bar
basınçla yapmaktadır.

Pressure-tight filter chamber for optimal blowing performance

Optimal yüklenme için basınca dayanıklı filtre haznesi
Düşük yakıt tüketimi ve az ses çıkarması

Vacuuming with 96% vacuum and blowing with 1 bar pressure
Low fuel consumption
Low noise level

DİĞER ÖZELLİKLERİ

OPTİON EXAMPLES

Helezoni kompresör (emme %98 vakum ile ve püskürtme 2 bar
basınçla)

Screw compressor (vacuuming with 98% vacuum and blowing
up to 2 bar pressure)

300 mm lik boşaltma iticisi (Big-Bag’lerin doldurulması ve
konteynerin boşaltılabilmesi için devrilmesi)

300 mm valve (for discharging into big-bags and containers)

Vakumlama kolu (vakumlama ekskavatörü ve sanayii alanında
kullanım)

Industrial safety package, APEX package

SIR paket, ATEX paket

Suction boom (industrial and vacuum excavation activites)

PUMP CHOICE

Tip

: Root üfleme

Helezoni kompresör

Type

Roots Blower

Screw compressor

Azami alçak basınç

: %96

%98

Max. Vacuum

: %96

%98

Azami yüksek basınç

: 1 bar

2 bar

Max. Overpressure : 1 bar

2 bar

Azami alınan güç

: yak. 200 KW

yak. 110 KW

Max. Power

: approx. 200 kW

approx. 110 KW

Boş çalışmada azami
Vakumlama hacmi

: yak. 9000 m³/saat

yak. 5500 m³/saat

Max. Airflow
unloaded

: approx. 9000 m³/saat approx. 5500 m³/saat

SEVK GÜCÜ VE AĞIRLIĞI

DRIVE AND WEIGHT

Dizel motor: Şarj havası soğutuculu ve Turbo kompresörlü 6
silindirli Caterpillar.

Deisel engine: 6-cylingder Caterpillar with turbo and intercooler

Mahfaza: Pompa ve dizel motoru ses azaltıcı bir mahfaza
içerisinde

Enclosure: Pump and diesel engine build in a sound insulated
enclosure
Empty weight: approx. 9.500 kg, depending on optionns

Boş yükü: yaklaşık 9.500kg, donanımlara bağlı olarak
değişkenlik gösterir

TRANSPORTTATION AND (UN)LOADING OPTIONS
TAŞINMASI/NAKLİYESİ VE YÜKLEME İMKANLARI
Hareket ettirilebilen kanca kollu kamyonlar
Kablo sistemli kamyonlar
20 metrelik Konteyner-Twistlock’lu yan römorklar
20 metrelik Konteyner-Twistlock’lu römorklar
20 metrelik Konteyner-Twistlock’lu tren vagonları

Truck with hook-lift system
Truck with cable sytem
Truck with 20’ container twist locks
Semi-trailer with 20’ container twist locks
Trailer with 20’ container twist locks
Rail carriage with 20’ container twist locks

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ

APPLICATION EXAPLES

Çimento tozu, klinker, kömür, farin tozu emme

Vacuuming cement powder, clinker, coal and ore powder

Çakılın (çatı) vakumlanması ve püskürtülmesi

Vacuuming and blowing (roofing) gravel

Tozun vakumlanması ve püskürtülmesi

Vacuuming and blowing powdered substances

Tortu ve çamur türü maddelerin vakumlanması ve preslenmesi

Vacuuming and pressing of sludge and sediments

Boyahane ve kimyasal havuzların temizlenmesi

Cleaning of dyeing plants and chemical pools

www.is-kaiser.com
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POMPA SEÇİMİ

max-loader

®

Kaiser Group Max-Loader katı ve sıvı maddelerin vakumlaması ve
püskürtülmesi işlevini gören, sanayii alanında kullanılan yarırömork bir vakum/basınç makinesidir. Azami kapasite, taşıma
kabiliyeti, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük yakıt tüketimi makine
geliştirilirken dikkat edilen en önemli hususlardı. Kaiser Group MaxLoader tamamıyla tekil olarak çalışabilen ve her türlü çekici ile de
kullanılabilinen bir makinedir. Yüksek taşıma kapasitesi gerektiren
işlerde Kaiser Group Max-Loader en iyi çözümdür.

Kaiser Group Max-Loader is an industrial semi-trailer for vacuuming
and blowing of dry products and liquids. Maximum capacity, high
payload, maneuverability and lower fuel consumption were the
key requirements during the development of the machine. Kaiser
Group Max-Loader is completely self-supporting and can be used in
combination with any desired tractor unit. The Kaiser Max-Loader is
therefore the best choice for your high transport requirements.

ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS

Kuru ve sıvı maddelerin vakumlanması ve/veya püskürtülmesi

Vacuuming and blowing dry products and liquids

Ürün tankı, filtre haznesi dâhil olmamak üzere 19 m³ hacim
alabilen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Stainless Stell product tank, content excl. filter chamber 19m3

Emmeyi %96 lik bir vakum gücü, püskürtmeyi ise 1 bar
basınçla yapmaktadır.

Pressure-tight filter chamber for optimal blowing performance

Optimal yüklenme için basınca dayanıklı filtre haznesi
Düşük yakıt tüketimi

Vacuuming with 96% vacuum and blowing with 1 bar pressure
Low fuel consumption
Low noise level

Düşük ses/gürültü

OPTİON EXAMPLES
DİĞER ÖZELLİKLERİ
Helezoni kompresör (emme %98 vakum ile ve püskürtme 2 bar
basınçla)
Vakumlama kolu (vakumlama ekskavatörü ve sanayii alanında
kullanım)
SIR paket, ATEX paket

Screw copressor (vacuuming with 98% vacuum and blowing up
to 2 bar pressure)
Suction boom (industrial and vacuum excavation activities)
Industrial safety package, ATEX package

PUMP CHOICE

Tip

: Root üfleme

Helezoni kompresör

Type

: Roots Blower

Screw compressor

Azami alçak basınç

: %96

%98

Max. Vacuum

: %96

%98

Azami yüksek basınç

: 1 bar

2 bar

Max. Overpressure : 1 bar

2 bar

Azami alınan güç

: yak. 200 KW

yak. 110 KW

Max. Power

: approx. 200 KW

approx. 110 KW

Boş çalışmada azami
Vakumlama hacmi

: yak. 9000 m³/saat

yak. 5500 m³/saat

Max. Airflow
unloaded

: approx. 9000 m³/saat approx. 5500 m³/saat

SEVK GÜCÜ VE AĞIRLIĞI

DRİVE

Dizel motor: Şarj havası soğutuculu (IC) ve Turbo kompresörlü 6
silindirli Caterpillar.

Diesel engine: 6-cylinder Caterpillar with turbo and intercoole

Mahfaza: Pompa ve dizel motoru ses azaltıcı bir mahfaza
içerisinde

Enclosure: Pump and diesel engine build in a sound insulated
enclosure

ŞASİ TASARLANIŞI

SEMI-TRAILER CONFIGURATIONS

2-akslı: En arka aks mecburi yönlendirmeli, Tandem çekişi
20.000 kg, boş ağırlık yaklaşık 14.000 kg

2-axle: Steered rear axle, tandem axle 20.000 kg
Empty weight approx. 14.000 kg

3-akslı: 1. Ve 3. akslar mecburi yönlendirmeli, Tandem çekişi
30.000 kg, boş ağırlık yaklaşık 15.500 kg
Boş ağırlık farklı opsiyonlara bağlı olarak değişkenlik gösterir

3-axle: Steered 1st and 3rd axle tandem axle 30.000 kg
Empty weight approx. 15.500 kg
Empty weight depends on options

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ

APPLICATION EXAMPLES

Çimento tozu, klinker, kömür, farin tozu emme

Vacuuming cement powder, clinker, coal and ore powder

Çakılın (çatı) vakumlanması ve püskürtülmesi

Vacuuming and blowing (roofing) gravel

Tozun vakumlanması ve püskürtülmesi

Vacuuming and blowing powdered substances

Tortu ve çamur türü maddelerin vakumlanması ve preslenmesi

Vacuuming and pressing of sludge and sediments

Boyahane ve kimyasal havuzların temizlenmesi

Cleaning of dyeing plants and chemical pools

www.is-kaiser.com
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POMPA SEÇİMİ

VACU-TAıNER

®

Kaiser Group Vacu-Tainer sanayi alanında kullanılan kompakt
bir vakum oluşturucu makinedir. Bu kendi başına çalışan tesisat
10 metrelik bir konteynır ’a yerleştirilebilir. Bir vakum tankı veya
bir siklon ile beraber her türlü kuru sıvı madde için komple bir
vakumlama makinesidir.

Kaiser Group Vacu-Tainer is a compact vacuum-creating machine
used for industrial purposes. This equipment operating on its own
can be placed in a 10-meter container. It is a complete vacuuming
machine for all dry and liquid materials together with a vacuum
tank or a cyclone.

PUMP CHOICE

Tip

: Root üfleme

Helezoni kompresör

Type

: Roots Blower

Roots Blower II

Azami alçak basınç

: %96

%98

Max. Vacuum

: %96

%98

Azami alınan güç

: yak. 70 KW

yak. 200 KW

Max. Power

: approx. 70 KW

approx. 200 KW

Boş çalışmada azami
Vakumlama hacmi

: yak. 2500 m³/saat

yak. 9000 m³/saat

Max. Pump
: approx. 2500 m³/saat approx. 9000 m³/saat
volume unloaded

Tip

: Helezoni kompresör

Type

: Screw compressor

Azami alçak basınç

: %98

Max. Vacuum

: %98

Azami alınan güç

: yaklaşık 110 KW

Max. Power

: approx. 110 KW

Boş çalışmada azami
Vakumlama hacmi

: yak. 5500 m³/saat

Max. Pump volume
unloaded

: approx. 5500 m³/saat

SEVK GÜCÜ

DRIVE

Motor: Dizel motor- veya Elektromotor

Engine: Disel engine or electro motor

Mahfaza: Pompa ve motor 10 metrelik bir konteynır içerisine
monte edilmiş

Enclosure: Pump and engine built into a 10ft container with
sound insulated enclosure

NAKLİYE/TRANSPORT İMKANLARI

TRANSPORTATION AND (UN) LOADİNG OPTİONS

Konteynır şasesi, yarı römork veya römork

Container truck, trailer or semi-trailer

ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS

Kuru ve sıvı maddelerin vakumlanması ve/veya püskürtülmesi

Vacuuming dry products and liquids

Standart olarak 10 metrelik bir konteynır ‘a yerleştirme imkanı

Built standard into a 10ft container

Taam Vakum Pompası (Gücü: 2500 m³/h, 5500 m³/h veya
9000 m³/h), azami %98 vakum

Full vacuum pump (type 2500, 5500 or 9000 m3 /hour), max.
98% vacuum

Vakum pompası dizel- veya elektro-motor ile çalışır

Vacuum pump driven by a diesel engine or electro motor

Entegre edilmiş güvenlik filtresi

Integrated saftey filter

Basit kullanım

Easy to operate

Püskürtme kumu vakumlanması

Kolay bakım

Easy to maintain

Çakılın (çatı) vakumlanması ve püskürtülmesi

Düşük ses/gürültü

Low noise level

Kireç tozunun vakumlanması ve püskürtülmesi

Flat bed truck or semi-trailer

KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ

Sıvı maddelerin vakumlanması

DİĞER ÖZELLİKLERİ

OPTİON EXAMPLES

İstenilen ebatta Siklon veya vakum tankı

Custom made cyclone or vacuum tank

SIR paket, ATEX paket

Industrial safety package

APPLICATION EXAMPLES
Vacuumming blasting grid
Vacuumming (roofting) gravel
Vacuuming lime powder
Vacuuming liquids

vakum gücü İLE KAZI

excavation with vacuum power

EKİPMAN SATIŞI YAPILAN SEKTÖRLER
SECTORS

PURCHASING OUR EQUIPMENT
Alüminyum (Aluminum)
İnşaat (Construction)

Kimya tesisleri ve Rafineriler (Chemical Plants and Refineries)
Cam (Glass)
Ahşap (Wood)
Seramik (Ceramics)
Kömür madenleri (Coal mines)
Santraller / Atık yakma tesisleri (Plants / Waste incineration plants)
Plastik (Plastics)
Bakır (Copper)
Gıda (Food)
Kağıt / Şeker fabrikaları (Paper/sugar mills)
Ham madde kazanımı (Raw material recovery)
Şehir temizleme (City cleaning)
Metal, Döküm ve kok kömürü tesisi (Metal, casting and coke plants)
Tekstil (Textile)
Su ve su arıtma tesisleri (Water and water treatment plants)
Çimento (Cement)
Tersaneler (Shipyards)

ÇEYREK ASIRLIK SEKTÖR TECRÜBESİ

A

vrupa’nın çeşitli sanayi üretimi yapan
firmalarında üst düzey yöneticilik görevlerinde
yer almış, Avrupa teknolojisi olan ‘’Yüksek
Performanslı Vakum’’ ekipmanlarının Türkiye

sektöründe yer almasını sağlamıştır. Kaiser Grup olarak
amacımız Türkiye’de ileri teknolojiyi kullanarak ve ArGe çalışmaları yaparak yeni ürünler geliştirip, Türkiye
ekonomisine ve sanayisine katkıda bulunmaktır.

QUARTER QUALITY SECTOR EXPERIENCE

H

e worked at various positions as senior executive
at industrial manufacturing companies in Europe.
He made it possible for “High Performance
Vacuum” equipment to take place in Turkey’s sector.

Our aim as Kaiser Group is to develop new products
by conducting R&D studies and using advanced
technology in Turkey and to contribute to Turkish
economy and industry

