GAZLI AMORTİSÖRDE
TÜRKİYE’NİN REFERANSI
DESTEK, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde
8.000 m2 alan üzerinde kurulu kendi tesislerinde
faaliyet göstermektedir. Otomotiv sektörünün gazlı
amortisör ihtiyacını karşılamak üzere 1987 yılında
kurulan firmamız, gazlı amortisörün ülkemizde
ve yurtdışında kullanımı ve uygulama alanlarının
gittikçe yaygınlaşması neticesinde, birçok endüstri
uygulamaları için çözümler sunan, ülkemizin en
büyük gazlı amortisör üreticisi haline gelmiştir.
Gazlı amortisör sektörü, rekabetin yoğun olduğu
bir sektördür. Ancak sektörde; yüksek kalite
standartlarını yakalayabilmiş, yenilikçi ve ürün
geliştirebilen birkaç üretici vardır ve DESTEK
AMORTİSÖR bu üreticilerden birisidir. DESTEK
bu özelliği sayesinde 1987 yılından bu yana gazlı
amortisör piyasasında dünya çapında tanınan bir
firma haline gelmiştir. Gazlı amortisör üretimindeki
tecrübemizle; otomotiv, mobilya, makina, ulaşım,
medikal ve ofis mobilya sektörlerine ürünlerimizi
sunmaktayız. DESTEK AMORTİSÖR, ürünlerini
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 5 kıtada 40’tan
fazla ülkeye ihraç etmektedir.

AYRICALIKLI HİZMET
DESTEK bizim için sadece bir marka olmanın
ötesinde,“müşterilerimizi‘destek’leme, problemlerini
çözme,
sektörlerinde
rekabetçi
olmalarını
sağlama” anlamı taşımaktadır. Bundan dolayı, uzun
yıllardan beri sadece bir gazlı amortisör üreticisi
ve tedarikçisi olmanın ötesinde; aynı zamanda
müşterilerimizin hemen yanında olmaktan gurur
duymaktayız. DESTEK AMORTİSÖR’de asıl farkı
oluşturan,
çalışanlarımızdır.
Çalışanlarımızın
katkıları ile sürekli olarak müşterilerimiz için yeni
çözümler üretmek ve hizmet kalitemizi arttırmak,
ana hedeflerimizden birisidir. Size sunacağımız en
önemli katkı “ayrıcalıklı bir hizmet”tir.

ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA
KALİTE GÜVENCE
Gazlı amortisör ve bağlantı parçaları
rı
genelde kullanıldıkları ürünün küçük birr
parçası olmalarına rağmen, fonksiyon
ve sağlamlığı / güvenirliliği tüm ürünün
performansını etkiler. Bu sebepten
dolayı DESTEK, ISO9001:2000 ve
ISO/TS16949:2002 kalite yönetim
sistemlerine göre belgelendirilmiş ve
gazlı amortisörlerin tasarımından
başlayarak üretimin her aşamasında titizz bi
bir
kalite güvence sistemi uygulamaktadır.

GAZLI AMORTİSÖRLERİN
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Kapakların, ağırlıkların objelerin kaldı-rılması ve eş ağırlık ile kontrol edilmesi
için gazlı amortisör kanıtlanmış ve
güvenilir bir üründür. Azot ile doldurulan gazlı amortisörler enerji/kuvvet
depolamaktadır. Gazlı Amortisör kapandığında boru içerisindeki hacim,
milin çapından dolayı azalır ve böylece
içerisindeki azot gazı sıkışarak ve bir itme
me kuvveti
depolayarak amortisörün açılmasını sağlar. Tel
yaylara oranla Destek Gazlı Amortisörler kontrollü
hız ile çalışma, son harekette damperleme, daha
dar hacim, kolay montaj, kompakt tasarım ve geniş
bir kuvvet seçeneği gibi avantajlar sunmaktadır.

Destek kataloglarının ve sipariş formlarının herhangi bir şekilde yeniden basımı ve Destek parça numara sisteminin
Destek’in yazılı izni olmaksızın kullanımı yasaktır.
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neden paslanmaz çelik?
Korozyon, erozyon ve zamanla oluşan tahribatlara karşı
koruma mı gerekli? SAE304 veya SAE316L paslanmaz
çelikten yapılmış Destek amortisörler dış ortamlar,
gıda işleme makinaları gibi birçok kullanım alanı için
en uygun seçim olacaktır.

NEDEN PASLANMAZ ÇELİK?
Paslanmaz çeliğin üstün özellikleri malzeme
seçiminde onu güçlü bir aday yapmakta. Mühendisler,
malzemeciler ve tasarımcılar çoğu zaman bu
üstünlükleri görmezler çünkü ilk anda görülen işin
maliyet boyutudur. Ancak, denizcilik, kimya ve gıda
sanayi gibi spesifik kullanım alanlarında paslanmaz
çelik genelde en uygun malzeme olmaktadır.

KULLANIM ALANLARI
Gemi yapım sanayi
Denizcilik malzemeleri
Gıda Sanayi
Gıda İşleme Makinaları
Medikal Ekipman
Eczacılık Ekipmanları
Tasarım Uygulamaları

PASLANMAZ ÇELİĞİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Korozyon dayanımı – Paslanmaz çelik; atmosferik ve
sulu ortamlarda, birçok asite karşı ve klorlu ortamlarda
korozyona karşı dayanıklıdır.
Hijyen – Medikal ekipman, mutfak ve gıda işleme
makinaları gibi hijyen ile ilgili katı kuralların olduğu
alanlarda paslanmaz çelik kolay temizlenmesi
sebebiyle ilk tercih olmaktadır.
Estetik görünüm – Parlak görünümü ve kolay bakımlı
yüzeyi modern ve çekici bir görüntü sağlamaktadır.
Uzun vadeli değer – Toplam ömür göz önüne alındığında paslanmaz çelik genelde en uygun malzeme
seçeneği olmaktadır.
Anti-Manyetik – Gazlı amortisör imalatı için kullanılan
paslanmaz çelik malzemeler manyetik değildir. Talep
üzerine, neredeyse tamamen manyetik olmayan ve
böylece manyetik alanlara neredeyse hiç etki yapmayan
gazlı amortisörler üretilebilmektedir.

ÖNEMLİ NOT
Gazlı Amortisörlerde minör miktarda hidrolik yağ
sızabilir. Bundan dolayı GIDA ve MEDİKAL uygulama
alanlarında sanayi tipi hidrolik yağ yerine bu tip
uygulama alanları için özel yağ kullanılmasını tercih
etmekteyiz. Detaylı bilgi için Satış Departmanımız
ile irtibata geçiniz.
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kaldırma, yükseltme, hareket
Inoxlift
Inoxlift tipi gazlı amortisör, Lift tipi gazlı amortisörün
paslanmaz çelikten üretilmiş halidir. Inoxlift gazlı
amortisörler yük ve ağırlıkları (kapak, v.b. gibi)
eş kuvvet ile dengeler ve kullanım alanında hız
kontrolü sağlar, yüklerin kaldırma, dengeleme,
yana yatırma ve hareketin yavaşlatılması ile ilgili
kullanım ihtiyacını karşılamaktadır.
Inoxlift amortisörler paslanmaya karşı dayanıklılık
vazgeçilmez olduğunda tercih edilmekte ve binlerce
kullanım alanında görülmektedirler. Temel olarak
tercih edildiği yerler;
sert hava koşullarının olduğu dış ortamlarda,
yüksek temizlik ve hijyenin birer zorunluluk
olduğu sektörlerde,
estetik bir görünüm istendiğinde.
Size özel kullanım alanlarınızda kolay montaj için
farklı ölçü ve malzemeler ile geniş bir başlık ve
bağlantı braketleri yelpazesi mevcuttur.

Inoxlift amortisörler için ek özellikler
Gazlı amortisörde kuvvet ayar olanağı sağlayan
ventil seçenekleri
Amortisör milinin yüzeyinin, amortisörün ömrüne
olumsuz etkide bulunan, çizilme, boya, darbe, kir
gibi olumsuzluklara karşı korunması için
paslanmaz malzemeden koruma kılıfı
Gazlı amortisörün yatay veya mil üstte olarak
monte edildiği kullanım alanları için.
Özel açılış hızı
Özel ortam sıcaklıklarına uygun
(-45 ˚C’ten +200˚C’ye kadar)
Özel damperleme
Kulanım alanlarınıza göre bu ve benzeri ek özellikler
için satış departmanımız ile irtibata geçiniz.

Inox-GT-Lift (Paslanmaz Çelik Çekme Amortisörü)
GT-Lift’in çalışma prensibi Lift tipinin tersidir. Lift tipi
gazlı amortisörler sürekli olarak açılmaya yönelik
(yani kapakları, v.b. itmeye/açmaya) dizayn edilmişken
GT-Lift’in temel fonksiyonu kendini sürekli kapatmaya
yönelik (yani kapakları, v.b. çekmeye/kapatmaya)
çalışmasıdır.
GT-Lift için yaygın kullanım alanları arasında garaj
kapıları, makina kapakları yer almaktadır.
Lift amortisörlerde olduğu gibi GT-Lift tipi amortisörler
de paslanmaz çelik olarak üretim programında yer
almaktadır.
Detaylı bilgi için satış departmanımız ile irtibata geçiniz.
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kaldırma ve ayar
Inox-Bloklift

“Inoxlift” tipi amortisörlere kıyasen InoxBloklift’lerde ek bir özellik olarak kilitleme
sistemi mevcuttur ve bu özellik itibariyle istenilen
pozisyonda kilitlenebilmektedirler. Bu kilitleme
sistemi sayesinde amortisör, Bloklift tipine göre
mil tarafında veya boru tarafında yer alan, kumanda
pimine basılınca hareket etmektedir. Kumanda
pimi basılı iken Inox-Bloklift amortisörler yük ve
ağırlıkları (kapak, v.b. gibi) eş kuvvet ile dengeler
ve yükün/ ağırlığın durumuna göre amortisör açılır
veya kapanır. Kumanda pimi serbest bırakıldığında
kilitleme sistemi hemen kapanır ve amortisörün o
anki pozisyonda kalmasını sağlar.

Inox-Bloklift amortisörlerin yaygın olarak
kullanıldığı alanlardan bazıları;
Medikal ekipmanlarda, örn. Hastane Yatağı ve
Masaj Yatağı, çeşitli konumlandırma ayarları için
Gemi endüstrisinde, örn. Kaptan Koltuğu, çeşitli
konumlandırma ayarları için
Tekerlekli sandalyelerde çeşitli konumlandırma ayarları için

Başlıca Inox-Bloklift çeşitleri

Çekme yönünde Rijit Kilitlemeli (BLP1)
Bazı kullanım alanlarında Bloklift kilitli konumda
iken amortisörün rijit olması (esnememesi) bir
zorunluluktur. Bu rijitlik çekme yönünde talep
edildiğinde BLP1 amortisörü ihtiyacınızı karşılar.
Bloklift kilitliyken çekme yönünde bir kuvvet
uygulandığı takdirde mil hareket etmez ancak
basma yönünde bir kuvvet uygulandığında mil birkaç
milimetre esneyerek hareket eder. Uygulanan
kuvvet çekildiğinde amortisör mili tekrar asıl
konumuna geri döner.
Basma yönünde Rijit Kilitlemeli (BLP2)
BLP2 Bloklift amortisörler, amortisör kilitli
durumda iken basma yönünde bir rijitlik gerekli
olduğu zaman kullanılır. Kilitli konumdaki
amortisöre basma yönünde kuvvet uygulandığında
amortisör esnemeyecektir. Eğer çekme yönünde
bir kuvvet uygulanırsa amortisör mili birkaç
milimetre esner ancak kuvvet çekilir çekilmez asıl
konuma geri döner.

BLP3 – Esnek kilitlemeli
Kullanım alanında, Bloklift kilitli konumdayken,
bir konfor isteniyorsa kilitli konumdayken yük
bindiğinde esneyen “Esnek” kilitlemeli Bloklift
amortisör ihtiyacınızı karşılar.
Tek yönde kilitlenen Bloklift’ler
Kilitleme mekanizmasının tasarımı sayesinde tek
yönde kilitlenebilen ve aksi yönde serbest çalışan
Bloklift’ler ürün yelpazemizde “Çekme yönünde rijit
- Basma yönünde kilitlenmeyen (BLP6)” ve “Basma
yönünde rijit – Çekme yönünde kilitlenmeyen
(BLP7)” olarak mevcuttur.
Önemli Not
Yukarıda bahsedilen Inox-Bloklift tipleri en
yaygın olarak görülen tiplerdir. Farklı özellikte
bir Inox-Bloklifte ihtiyaç duymanız halinde Satış
Departmanımız ile irtibata geçiniz.
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BAĞLANTI
ELEMANLARI

SAE 316L malzeme ile üretilmiş başlık çeşitlerini sorunuz

Bloklift kumanda
mekanizmalarını
sorunuz.

Paslanmaz çelik braketleri sorunuz
www.desteklift.com
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Ü r ü n

y e l p a z e m i z

Hidrolik Amortisör
Otomotiv ve endüstriyel kullanım
alanlarınız için titreşim sönümleyici
hidrolik amortisörler.

Hidrolik Lift

Bir pedal kullanımıyla rahat bir
yükseklik ayarı uygulamaları içindir.
Endüstriyel platform ve masa, kuaför
koltukları, hastane yatakları, hastane
donanımları gibi alanlarda dikey ve
yatay kullanıma uygundur.

Gazlı Kalıp Yayları

Saç şekillendirme kalıplarında ve metal
kalıplarında kullanılan gazlı kalıp yayları.

Bağlantı Başlıkları
ve Braketleri

Gazlı amortisör ve diğer endüstriyel
uygulamalarda kolay montaj için farklı
ölçü, malzeme ve kaplamalar ile geniş bir
başlık ve braket yelpazesi mevcuttur.

DESTEK Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cadde 2. Sokak No: 3 16159 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 224 242 30 66 (pbx) +90 224 242 46 60 Fax: +90 224 242 35 40
www.desteklift.com e-mail: destek@desteklift.com

