
                                                                                                                               
 
Fezer Türkiye… 
 
Fezer firması, müşterilerine 89 yıldır hizmet vermektedir, vakumlu kaldırma sistemlerinin üretimine ise ilk 
olarak 1961 yılında başlamıştır. Fezer markası dünya genelinde 45 ülkeye hizmet vermektedir.  
 
Fezer markasını Türkiye’de Rifis Makine olarak temsil etmekteyiz. Fezer ofisimiz, Rifis Makine genel 
merkezinden ayrı olarak makinelerimizin bulunduğu İstanbul İmes show-room ofisinde hizmet vermektedir.  
 
 

Güvenlik Özellikleri: 
 
Fezer vakumlu kaldırma sistemleri, akustik sesli (90 dB(A)) uyarı sistemi sayesinde ana şalterin kapanması 
halinde vakum tankında kalan vakumla kaldırma işleminin kullanıcıya bildirilmektedir. Bu uyarı ile birlikte 
vakumlu cihazımız yükü düşürmez veya bırakmaz. Cihazlarımızda çift kademeli emniyet sistemi bulunmaktadır. 
Bu özellik vakum tankındaki havanın son noktasına kadar kullanmasını ve taşınan yükün yavaşça, kontrollü bir 
şekilde bırakılmasını sağlamaktadır.  
 
Taşınacak olan ürünün ebatlarına göre vantuzların konumunu ayarlayabilir ve kullanım dışı bırakmak istediğiniz 

vantuzu kapatabilirsiniz. İş güvenliğinin sağlanmasının ötesinde vakumlu sistemlerimizle daha hızlı ve kolay bir 

şekilde malzeme transferi mümkündür.  

 

Neden Fezer’in ürünlerini kullanılmalı? 
 
Fezer vakum hortumlu kaldırma ve taşıma sistemleri ile çalışanların el veya beden güçleri ile yaptığı daha çok 
“hafif yüklerin” taşınmasına yönelik çözümler sunmaktadır. Bu sistemler çalışanların kol, omuz, sırt, bel ve 
dizlerine binen yükleri ortadan kaldırıp beden sağlığını korumasına yardımcı olur.  Fezer Vakumlu Kaldırma 
Sistemleri ise 40 tona varan çok daha ağır yüklerde birden fazla işçinin farklı yöntemlerde uzun sürelerde 
yaptığı kaldırma-taşıma-döndürme işlemini tek operatörle çok daha kısa sürelerde, güvenli olarak 
yapabilmektedir.  
 
Getirilmiş olan yeni yasal zorunluluklar sonucunda işletmeler çalışan personelin sağlığını da ön planda tutmaya 
başlamıştır. Uzun vadede hem çalışanların hem de işletmelerin faydasına olan bu zorunluluk vakumlu taşıma 
sistemlerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. DIN ISO 9001 kalite yönetimine göre yapılan düzenlemelerle, 
geniş kapsamlı müşteri hizmetlerimiz sizler için gerekli olan tüm şartları garanti etmektedir. Kolay malzeme 
transferi, verimli, ekonomik üretim süreçleri ve üst seviyede iş güvenliği konularında uzman bir firma olan 
FEZER, dünya geneline yayılmış bu ünüyle ön plana çıkmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliğini sağlamanın yanında 
Fezer çözümleri iş akış hızını önemli derecede arttırarak mali anlamda da çok büyük faydalar sağlamaktadır. 
 
Fezer Vakumlu kaldırma sistemlerinin kullanıcı dostu yapısı, düşük bakım maliyeti ve kolay kurulumu sayesinde 
kullanıldığı işletmelerde çok kısa süre içerisinde işletmenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir.  
 
Fezer Vakumlu Kaldırma Sistemlerinin sloganı “Simply Move More” yani “basit bir şekilde daha fazla taşı” 
anlamına gelmektedir. Bu sloganı ilke edinmemiz sonucunda tamamen müşterilerimize özel çözümler getiririz. 
En zorlu ürünlerde bile müşterilerimize sadece bir tedarikçi değil, önemli bir çözüm ortağı olduğumuzu ortaya 
koyarız. 
 
Aynı anda hem büyük hem küçük ürünlerde çalışılmasını sağlayan farklı sistemlerimiz, özel aparatlarımız aynı 
zamanda dar manevra alanında çalışabilmesini sağlayabilmektedir. Bu sebepten bize gelen tüm talepler bizim 
için projedir, en basit standart çözümlerde bile her zaman daha iyi nasıl yapılabilir sorusunun cevabı aranır. 
 
 
 



                                                                                                                               
 
Özellikle büyük ve ağır parçaları ürünlerde vinç desteği ile uzaktan kumanda edilerek, ürünlerinizi istediğiniz 
noktaya kaldırarak taşınması sağlamaktadır. Bununla birlikte daha küçük parçalı ürünlerde çalışanın ürünü en 
kolay şekilde kavraması için çok farklı özelliklerde kumanda kolları bulunmaktadır.  
 
Taşıma kolaylaştıran ekipmanlar dışında pnömatik bağlantılarla ürünlerin cihaz üzerindeki kumanda koluyla 90 
derecelik bir açıdan alarak çevrilmesini veya yatay ürünün alınarak dikey hale getirilmesini veya 180 derecelik 
çevirme yaparak tamamen ters çevrilmesini sağlayan sistemlerimiz bulunmaktadır. Çok daha büyük yüklerde 
yine aynı şekilde ürünleri alarak 90 derece veya 180 derece çevirmek suretiyle yükleme veya taşıma 
yapabilmektedir. 
 
 

Model ve Özellikleri 
 
**** Makinelerimiz vakumla kaldırılabilecek yüzeye sahip en küçük ağırlıktan 40 tona kadar olan ağırlıklara 

kadar her ürün, levha, hammadde, varil, koli, cam, balya veya farklı cisimleri kaldırma taşıma işlemi 

yapabilmektedir. Kaldırma işlem dışında 90 veya 180 derece çevirerek depolama, tezgah yükleme gibi çeşitli 

işlemlerde fayda sağlamaktadır. Sadece standart değil ürünlerinize özel projelerle yeni ürünlerde 

geliştirmekteyiz.  

**** Hortumlu kaldırıcı VacuQuicklift 50 kg’a kadar VacuPowerlift ise 200 kg'a kadar, iş parçalarının sık sık ve 

hızlı kaldırılıp, hareket ettirildiği, taşındığı proseslerde yüksek performansla çalışır. Sistemlerimiz modüler olup 

tek hortuma farklı adaptörler bağlayarak hammadde, çuval, sunta, koli, çoklu koli, varil, mdf plaka, panel, sac 

plaka, cam, taş, seramik, balya, kaldırma, çevirme, taşıma ve nakledilmesi gibi birçok farklı üründe ve farklı 

alanda çalışabilmektedir. İlave olarak, hortumlu kaldırıcı ile iş parçalarının tek elle taşınması ve insanın 

ulaşamayacağı yüksekliklere kaldırılması mümkündür. 

 

Vakum teknolojisi alanında öncü bir şirket olarak FREZER müşterilerine çeşitli, farklı uygulama alanları için 

optimize edilmiş vakumlu kaldırıcılar sunar. 

 

VacuBoy, 2000 kg’a kadar olan sık levhalarda, yekpare plaka şeklindeki işleme parçalarının yatay taşınması, 

döndürülmesi veya çevrilmesi için vakumlu kaldırıcımızdır. Bu vakumlu kaldırıcılar malzemeyi korur, etkilidir, 

ergonomiktir ve son derece güvenlidir. Manuel olarak kumanda edilebilen vakumlu kaldırıcıların ana şalter 

denetimi vakumlu kaldırıcıları alanındaki güvenlik için bir yeniliktir. 

VacuBoyMini 500 kg’a kadar hafif yükleriniz için kompakt tasarımı ve kendisinin düşük ağırlığı ile stabil yükler 

için ideal olan modelimizdir. 

VacuBoyAkku serisi elektrik bağlantısından bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. Güç kaynağı değiştirilebilir 

aküler üzerinden sağlanarak elektrik bağlantısının olmadığı her noktada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Vakum 

kontrollü motor şalteri, cihazın üzerinde yer alan akülerin hem ömrünü hem de çalışma suresinin uzamasını 

sağlar.  

VacuBoyVario ile taşınacak malzemelerinizi ister yatay ister dikey bir pozisyonda transfer edebilirsiniz. 

Vantuzlar üzerine direk monte edilmiş açılıp kapanabilir el ventili sayesinde vantuzlarınızı kolayca kontrol 

edebilirsiniz. Vantuzların asılı olduğu çelik halatlar vasıtasıyla VacuBoyVario çok yönlü kullanım olanakları 

sunmaktadır.  

VacuGiant, 40 ton’a kadar olan ağırlıklarda yük kaldırma cihazı olarak tanımlıyoruz, aşırı talepler için gerçek 

vakumlu kaldırıcı dev.  

VacuCoil, 10 ton’a kadar olan dilimlenmiş şerit, rulo, bobinler, diskler ve makaralar için olan vakumlu 

kaldırıcımızdır. Tercihen çelikten, alüminyumdan veya plastikten üretilen vakumlu plakalar ile donanımlı olarak 

bu vakumlu kaldırıcılar çok sayıda ilave donanım ile donatılabilir. 



                                                                                                                               
 

VacuWood, serisi vakumlu kaldırıcılar 1000 kg’a kadar olan kalas ve her tür ahşap malzemeyi hareket ettirir. 

Gerektiğinde özel vakumlu kavrayıcılarla donatılır ve çok sayıda opsiyon sunar. 

VacuPoro, 2000 kg’a kadar hava geçirgen gözenekli plakalarda kullanılır. Bu vakumlu kaldırıcıların tüm mevcut 

olan modelleri elektrikli vakum kumandalı kolay kullanım ve özel dayanıklılığı sayesinde iyi bir intiba 

bırakmaktadır. 

VacuPowerlift, 200 kg’a kadar olan koli, balya, parça gibi çok çeşitli ürünler için vakum hortumlu kaldırıcı, iş 

parçalarının sık sık ve hızlı kaldırılıp, hareket ettirildiği, taşındığı proseslerde yüksek performansla çalışır 

VacuQuicklift, 40 kg’a kadar birçok parça veya kolinin çok hızlı ve pratik şekilde taşınmasını sağlar. Hortumlu 
kaldırıcı ile iş parçalarının tek elle taşınması ve insanın ulaşamayacağı yüksekliklere kaldırılması mümkündür. 
 
 
 
Bunların dışında tamamen prosesin kolaylaştırmasını sağlayan müşterilerimize özel atölye donanımları ve 
tamamlayıcı ürünlerimiz olan pergel vinç, köprü vinç çözümlerimiz bulunmaktadır. 
 
Atölye Donanımları; Fezer vakumlu çalışma tezgahları üretim sürecinizi tamamlamak için ideal bir yardımcıdır. 
Yassı ve düz iş çalışma parçalarınızı sabitleyerek isterseniz etrafında çalışabilir , montaj amaçlı istenilen noktaya 
taşıyabilir yada stabil olarak bir noktada dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Fezer vakumlu çalışma tezgahları ile size 
en uygun çözümleri tespit ederek doğru çözümü sunar. 
 
 
Vinç Sistemleri; Fezer, vakumlu kaldırma cihazları ve hortumlu kaldırıcıların yanında sizler için en uygun 
modern vinç çözümlerini tek bir elden sunmaktadır. Fezer hafif tip alüminyum vinç sistemlerinden, kolonlu ve 
kolonsuz pergel vinçlere kadar tesisinize uyum sağlayacak en optimal sistemleri sizin için yerine getirmektedir. 
 

 

 


