
Vakumlu Kaldır ıcı lar 

ÇATI VE DUVAR MONTAJLARINA ÖZEL

CLAD-MAN®

26 met re  uzun luğa

800 KG ağ ı r l ığa  kadar

90°  d ikey  çev i rme l i

45°  derece  çat ı  eğ iml i

CLAD-TURN
18 met re  uzun luğa

400  KG ağ ı r l ığa  kadar

180° döndürü leb i l i r

CLAD-BOY®

18 met re  uzun luğa

300 KG ağ ı r l ığa  kadar

90°  d ikey  çev i rme l i

T ü r k i y e  D i s t r i b ü t ö r ü



CLAD-BOYKompakt  Yardımcınız

T ü r k i y e  D i s t r i b ü t ö r ü



CLAD-BOY
AERO LIFT CLAD-BOY®

ENDÜSTRİDEKİ

YARDIMCINIZ

· Malzeme dostu ve güvenli taşıma

· Azaltılmış insan gücüyle yüksek performans ve verimlilik

· İşlevsel olarak yapı gruplarını, malzemelerini korur ve güçlendirilmiş bir 

  şekilde uygulama imkanı sunar 

·  Enerji tasarruflu, vakumlu kontrollü motor devreli akıllı tasarım 

·  Dijital vakum sensörleriyle vakum seviyesini anında izleme imkanı

· Yüksek kaliteli, UV dayanıklı emiş vantuzlarıyla uzun süreli kullanım ömrü  

· Soğuk iklim şartlarında ve eksi derecede esnek kullanım imkanı



Kolay & Akıllı
Sistem üzerinde yer alan bataryalar yardımıyla çalışan elekt-
rikten bağımsız akülü vakumlu kaldırıcılarımız; çatı ve duvar 
panellerinizin dış alanlardaki montajında sizlerin en güvenilir 
partneri konumundadır.

CLAD-BOY® vakumlu kaldırıcılar, şantiye alanlarında güvenli 
kullanımı için en güncel EN-13155 güvenlik talimatlarına göre 
dizayn edilmektedir. Sahip olduğu bu özelliklerle AERO-LIFT, 
en üst kalite standartlarına sahip Almanya üretim vakumlu 
kaldırma cihazları olarak ön plana çıkmaktadır. 

Son Derece Faydalı
· Özel taşıyıcı ‘’Storeboy’’ ile  yerden tasarruf imkanı 
· Şantiye sahalarında dayanıklı aksesuarlar ve ekipman kutusu 
· Aletsiz şekilde cihazı istediğiniz şekilde uyarlama seçenekleri
· Dahili şarj cihazı (Hızlı değiştirme için ikinci batarya ünitesi  
  opsiyon olarak sunulur)
· Trapez saclar için opsiyonel sarkaç askı ünitesi
· 100 çalışma döngüsüne kadar uzun ömürlü şarj edilebilir 
   bataryalar

Her türlü uygulamaya uygun vantuz setleri Storeboy ile cihazın rahat park imkanı ve yerden tasarruf 
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12 m

14 m

16 m

18 m

Uzatma Ünitelerinin  
Eklenmesiyle Kolayca Uyarlama

90°
Kilitleme Mekanızmasıyla
90° Taşımada Yüksek 
Güvenlik 

CLAD-BOY® Kiralamak mı ist iyorsunuz? 

Problem Değil!

AERO-LIFT kiralık segmentlerinde yer alan cihazlarımızdan faydalanın ve

ihtiyacınıza göre en yeni cihazlarımızı kalite ve servis garantimizle kiralayın. 

Esnek ve kullanıma hazır bu cihazlarımızla hemen harekete geçin !

Hemen arayın: (+90) 216 441 62 26

İşinizin Temeli Çatı & Duvar Yapıların Modüler Kurulumu
Çatı Montajında
 
Şimdiye kadar hiç bir çatıyı bu kadar hızlı örtmediniz!  Çatı 
elemanlarının montajı için  bizlerin vakumlu kaldırıcılarını 
kullanın:

· 18 metre uzunluğunda 300 kg ağırlığa kadar
· Daha hızlı
· Hemen hemen her yükseklikte

İş süreçlerinizi yalnızca daha emniyetli hale getirmekle kalmaz 
aynı zamanda  çok daha efektif ve verimli hale getirir.

Duvar Montajında
 
CLAD-BOY® ile duvar panellerinizi montaj alanlarına rahatlıkla 
sabitleyebilirsiniz.
Duvar Panellerinizi:

·  Kademesiz şekilde 0 - 90° aralığında dikey döndürme 
imkanıyla duvar panellerinizi rahatça döşersiniz

·  Yenilikçi vakum teknolojimizle  sizlere güç ve dayanıklılı ga-
ranti eder, kancalara ve zincirlere asla ihtiyaç duymazsınız

·  Duvar panellerinizi, sandviç plakalarınızı ve trapez saclarını 
rahatlıkla 

Fabrika, salon ve bina inşaatlarında cephe ve  duvar giydirme
işlemlerinin büyük bir verimlilikle yapılması gerekmektedir. 
Yüksek kaliteli yüzeylerin  güvenli ve zarar görmeyecek bir 
şekilde taşınması gerekmektedir.
AERO-LIFT vakum teknolojisini kullanarak: Şantiye sahalarınızda 
çalışanlarınızın  vücutsal yorgunluğunu  ve stresini minimize 
ederek, çalışma motivasyonunu, iş güvenliğini ve sağlığını 
maksimum seviyelere çıkarabilirsiniz.



Mükemmel Rakipsiz GüçCLAD-MAN
T ü r k i y e  D i s t r i b ü t ö r ü



CLAD-MAN
· 26 metre uzunluğundaki panellerin döşenmesinde maksimum performans

· 800 Kg ağırlığa kadar  ağır çatı ve duvar panelleri sorunsuz taşıma

· 45° eğimli çatılarda sorunsuz kullanım imkanı

· Her uygulama alanına rahatlıkla uyum sağlayabilecek temel sabit tasarım

· Şantiye sahaları için test edilmiş son derece sağlam ve kusursuz Alman kalitesi 

· Kompakt tasarımıyla  kullanılacak olan bölgelere rahat taşıma imkanı



Güvenilir, Hızlı ve Daha Güçlü
Şantiye sahalarındaki büyük çaplı çok yönlü XXL-görevleriniz 
için dizayn edilmiştir. CLAD-MAN ile  26 metre uzunluğundaki 
panellerinizi, trapez saclarınızı ve sandviç plakalarınızı 800 kg’a 
kadar rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
2-Kademeli emniyet sistemi, dijital vakum sensörü ve opsiyonel kayışlı 
güvenlik sistemiyle en zorlu şantiye sahalarında,  zorlu koşullar altında 
çalışanlara ve malzemelerinize yüksek güvenlik sunmaktadır.  
Eşsiz donanımlı kayış sistemiyle kayışların taşınacak ürüne çok 
hızlı ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlamaktadır.
Vakum kontrollü pompa yönetimiyle (Ecomatic)bataryalarınızın 
korunması sağlanır. Şantiyelerdeki uzun çalışma saatleri, çalışan ekip 
ve ekipmanlar için önemli sorunları ortaya çıkarabilmektedir. 
CLAD-MAN ‘in eşsiz sürekli performansına ve akıllı enerji yö-
netimine güvenebilirsiniz. 
Modüler tasarımıyla bir çok opsiyonel paketlerle CLAD-MAN  
sizlere her uygulama için doğru çözümler sunmaktadır.
Özellikle CLAD-MAN uzun  duvar veya çatı panellerinin döşenmesinde 
ve ağır trapez sac panellerin çatılara 45° eğimle monte edilmesinde 
sizlerin şantiyelerdeki en büyük yardımcısı olacaktır.
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CLAD-BOY® Kiralamak mı ist iyorsunuz? 

Problem Değil!

AERO-LIFT ‘in  kiralık segmentlerinde yer alan cihazlarımızdan faydalanın ve

 ihtiyacınıza göre en yeni cihazlarımızı kalite ve servis garantimizle kiralayın. 

Esnek ve kullanıma hazır bu cihazlarımızla hemen harekete geçin !

Hemen arayın: (+90) 216 441 62 26

Çatı Konfigürasyonu 
3 m, 6 m ve 16 m uzunluktaki cihaz yapısıyla.
Bu model uygulamayla CLAD-MAN serisiyle 
26 metre uzunluğundaki  panellerinizi 
taşıyabilirsiniz. 

45° Açılı Çatı Konfigürasyonu 
Ayarı Örneğin 3 m ve 6 m
uzunluktaki cihaz yapısıyla
üçgen biçimli çatılarınızı hızlıca 
örtebilirsiniz. 

Duvar Konfigürasyonu 
0 ve 3 m uzunluğundaki cihaz 
yapısıyla duvar panellerinizi 
hızlıca  monte edebilirsiniz.

Duvar Konfigürasyonu  
Yatay formda  uygulama  imkanı



CLAD- TURNCatı ve Duvar Panellerin Çevrilmesi
Mükemmel Rakipsiz Güç

T ü r k i y e  D i s t r i b ü t ö r ü



CLAD- TURNYENİ

Uzun Levhalarınız ı 
Kolayca Döndürün
CLAD-TURN vakumlu panel kaldırıcı serisiyle 18 metre 
uzunluğundaki sandviç panellerinizi veya trapez saclarınızı 
çatı ve duvar döşemelerinizde kullanabilirsiniz.
Bunun yanında 400 kg’a kadar kaldırmış olduğunuz pa-
nelleri veya sac levhaları elektrikli ünite üzerinden sınırsızca  
180°‘e  kadar rahatlıkla çevirebilirsiniz.

Tüm sandviç panellerinizi istiflenen alandan ekstra bir efor 
sarfetmeden direkt vakumlayarak istenilen pozisyona ge-
tirebilirsiniz. Aynı zamanda trapez saclarınızı pozitif veya 
negatif moment durumuna göre kolayca döndürebilirsiniz. 

CLAD-TURN serisini uzaktan kumandayla  rahatlıkla kul-
lanabilirsiniz. Aküleri  entegre sarj cihazıyla kolayca sarj 
edebilir ve emniyet kayışlarıyla çalışma güvenliğinizi  
daha da arttırabilirsiniz. CLAD-TURN serisi paketine; ci-
haz taşıma amaçlı transfer ve cihaz park platformu dahil 
bulunmaktadır. 

· 18 m uzunluğundaki sandviç panelleri  ve trapez sacları hızlıca döşeyebilirsiniz 

· 400 kg ağırlığındaki panelleri ve sacları 180° ‘e  kadar sınırsız çevirebilirsiniz

· Uzaktan kumanda ile etkili ve hızlı elektrikli çevirme imkanı

· Sandviç plakaları istif alanından direkt alarak istenilen pozisyona getirebilirsiniz

·  Trapez sacları ekstra bir efor sarfetmeden pozitif veya negatif konumda çevirme 

· Şantiye sahalarına uygun, sağlam ve kompakt tasarımla kolay transfer



Panel Uzunluğu Maks. Maksimum Ağırlık Uygulama Ürün No

Çatı Panelleri Yatay ( Çatı Eğimi Maks.  25° )

12 m 240 kg CLAD-BOY Çatı, 3m, 4L 1010261

12 m 300 kg CLAD-BOY Çatı, 3m, 6L 1010262

13 m 800 kg CLAD-MAN Çatı, 3m, 12L 1010302

14 m 240 kg CLAD-BOY Çatı, 4m, 4L 1010263

14 m 300 kg CLAD-BOY Çatı, 4m, 6L 1010264

14 m 600 kg CLAD-MAN Çatı, 4m, 8L 1010303

16 m 400 kg CLAD-MAN Çatı, 6m, 8L 1010304

18 m 240 kg CLAD-BOY Çatı, 8m, 4L 1010265

18 m 300 kg CLAD-BOY Çatı, 8m, 6L 1010266

20 m 400 kg CLAD-MAN Çatı, 10m, 8L 1010305

26 m 400 kg CLAD-MAN Çatı, 16m, 8L 1010306

Çatı Panelleri Yatay (Çatı Eğimi Maks.  45°)

12 m 200 kg CLAD-BOY Çatı, 3m, 4L, 45° 1010261 / 3010173

12 m 300 kg CLAD-BOY Çatı, 3m, 6L, 45° 1010262 / 3010173

13 m 800 kg CLAD-MAN Çatı, 3m, 12L, 45° 1010307

14 m 200 kg CLAD-BOY Çatı, 4m, 4L, 45° 1010263 / 3010173

14 m 220 kg CLAD-BOY Çatı, 4m, 6L, 45° 1010264 / 3010173

14 m 600 kg CLAD-MAN Çatı, 4m, 12 L, 45° 1010308

16 m 400 kg CLAD-MAN Çatı, 6m, 8L, 45° 1010309

Çatı ve Duvar Panelleri yatay ve 180°  çevirmeli 

18 m 400 kg CLAD-TURN Çatı ve Duvar, 180° 1010321 YENİ

AERO-LIFT CLADDING 
UYGULAMALAR VE OPSİYONLAR
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Panel Uzunluğu Maks. Maksimum Ağırlık Uygulama Ürün No

Duvar Panelleri Yatay

12 m 160 kg CLAD-BOY Duvar, 3m, 4L
Saugplatten vertikal

1010243

12 m 160 kg CLAD-BOY Duvar, 3m, 4L, AS
Vantuzlar Yatay

1010247

12 m 240 kg CLAD-BOY Duvar, 3m, 6L
Vantuzlar Dikey

1010244

12 m 240 kg CLAD-BOY Duvar, 3m, 6L, AS
Vantuzlar Yatay

1010255

13 m 800 kg CLAD-MAN Duvar, 3m, 16 L 1010312

14 m 160 kg CLAD-BOY Duvar, 4m, 4L
Vantuzlar Dikey

1010245

14 m 160 kg CLAD-BOY Duvar, 4m, 4L, AS
Vantuzlar Yatay

1010248

14 m 240 kg CLAD-BOY Duvar, 4m, 6L
Vantuzlar Yatay

1010246

14 m 240 kg CLAD-BOY Duvar, 4m, 6L, AS
Vantuzlar Yatay

1010256

14 m 600 kg CLAD-MAN Duvar, 4m, 12 L 1010314

Duvarpaneele vertikal

12 m 160 kg CLAD-BOY Duvar, 4L 1010241

12 m 240 kg CLAD-BOY Duvar, 6L 1010242

12 m 400 kg CLAD-MAN Duvar, 1m, 8L 1010310

13 m 800 kg CLAD-MAN Duvar, 3m, 16L 1010311

14 m 600 kg CLAD-MAN Duvar, 4m, 12L 1010313

Opsiyonlar CLAD-BOY

Cihaz Park Platformu 1010139

Akü Değişim Ünitesi 1010249

Ekipman Kutusu (U x G x Y: 550 x 350 x 250 mm) 1010251

Vantuz Koruma Kılıfları 2032210

Opsiyonlar CLAD-BOY

Cihaz Park Platformu 1010315

Cam Versiyon (800 kg’a kadar cam ve pencere elemanları için) 1010317

Cihazlarımız hakkında

tüm sorularınızda 

lütfen bizlerle irtibat geçiniz. 

Sizleri tüm konularda bilgilendirmekten 

memnuniyet duyarız.

+90 216 441 62 26



CLAD-LIFT

Cam ve Pencere Montajında Devrim

Pencere montaj robotlarımızı, pencere ve cam plaka montajında 
veya kış bahçesi kurulumu gibi uygulamalarda hızlı ve hassas 
bir şekilde kullanabilirsiniz.
Önden çekişli hareket kabiliyetine sahip CLAD-LIFT cihazları 
farklı arazi yapılarına uygun manevra kabiliyetlerine sahiptir. 
Güçlü elekrohidrolik sisteminin tüm fonksiyonları kademesiz 
hız regülasyonuna sahiptir, endüstrilerdeki ve şantiyelerdeki en 
zor görevler için son derece idealdir.
Spiral kablolu  ve emniyet düğmeli son derece ergonomik 
kumanda kolu üzerindeki basit kullanım paneli CLAD-LIFT 
vakumlu kaldırma cihazını son derece efektif bir mobil cihaz 
halinde getirmektedir.
Ağır yüklerdeki üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel taşıma 
özelliği sayesinde CLAD-LIFT ile çok kısa zaman içerisinde şantiye 
alanlarında iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlarsınız. CLAD-
LIFT mobil vakumlu kaldırma cihazları 350 kg ve 1000 kg 
arasında değişen taşıma kapasiteli modelleriyle hizmetinizde-
dir.

CLAD-TEC

En Yüksek Katlara Hızlı Pencere Taşıma İmkanı

Cam olmadan tüm çerçeve grupları bir anlam ifade eder mi?
Şebekeden bağımsız bu CLAD-TEC vakumlu kaldırıcılarla cam 
ve pencerelerinizi şantiye alanları en yüksek noktalara bile 
sorunsuz bir şekilde taşıyabilirsiniz. Dönebilen ve çevrilebilen 
bu vakumlu kaldırma cihazlarıyla en ağır cam plakalarınızın 
ve pencerelerinizin rahatlıkla montajını sağlayabilirsiniz. 
UV Dirençli emiş vantuzlarıyla malzemelerinizin çizilmeden 
taşınmasını sağlar. Güçlü vakum ünitesi, 4 devre sistemi ve 
akustike sesli uyarı sistemiyle sizlere şantiye alanlarında  mak-
simum güvenliği garanti eder. Güçlü bataryaları ve dahili sarj 
cihazı ile montaj alanlarında bağımsız ve esnek bir vakum-
lu kaldırma cihazı kullanımı imkanını sizlere sunar.Kolayca 
çıkarıltılıp montaj edilebilir  vantuz plakalar  ve uzatma ünite-
leri sayesinde CLAD-TEC ile yerden tasarruf edebilir ve kolayca 
taşınabilir bir vakumlu kaldırıcı haline getirebilirsiniz.
CLAD-TEC vakumlu cam ve pencere taşıyıcı cihazları 500 kg 
ve 1000 kg arasında değişen taşıma kapasiteli modelleriyle hiz-
metinizdedir.

AERO-LIFT ŞANTİYELER ÖZEL CİHAZLAR
Dış Ortam Uygulamalarındaki Yüksek Teknoloj ik Yardımcı lar ınız



Üretim ve Servis

AERO-LIFT Vakumlu kaldırma sistemleri konusunda uzman 
ve güçlü yapıya sahip inovatif bir şirkettir. Ünlü Hohenzollern 
kalesinin (resimdeki) bulunduğu Schwäbischen Alb bölgesi, 
bölgede yaşayan insanların çalışkanlığı, yaratıcılığı ve doğru- 
luğuyla tanınmaktadır.
Bu ilkeler şirketimiz vazgeçilmez birer unsurunu oluşturmakt- 
adır. Şirketimizin amacı bu erdemleri devamlı yaşamak ve her 
geçen gün kendimizi daha fazla geliştirmektir.
Bu yüzden AERO-LIFT ürünlerine yüksek ‘’Alman Kalitesi’ her 
kadamede tüm derinliiyle nüfus etmektedir. Materyalleri ve 
tedarikcilerimizi seçerken müşterilerimiz ne istediğini çok iyi 
biliyor, yüksek kaliteye önem vererek ortak hedeflere birlikte 
yürüyoruz.
Ürünlerimiz, endüstrilere özel çözümlerimiz ve tüm sorularınız 
için AERO-LIFT ile irtibata geçiniz.
Türkiye resmi distribütörümüz MAAN A.Ş. sizlere yardımcı ol-
maktan memnuniyet duyacaktır.
Tüm ürünlerimiz ve vakum komponentlerimiz hakkında daha 
fazla bilgi için web adreslerimizi ziyaret ediniz.
www.aero-lift.de 
www.maan.com.tr

Kaldırma Cihazları ve 
Komponentler

AERO-LIFT vakumlu kaldırma sistemleri 25 yılı aşkın bir süre-
dir gerek malzeme gereksede çalışanların en büyük yardımcı 
olmak için en güvenilir ve en ağır tonajlı vakumlu kaldırma 
cihazlarını üretmektedir.
Bu bağlamda sadece standart ürünlere bağlı kalmıyor işinize 
özel seçeneklerle ve özel çözümlerle sizlerin problemlerinin çö- 
zümünde en büyük yardımcısı oluyoruz. Minik küçük elektronik 
bağlantı parçalarından, tonlarca ağırlıktaki uçak parçalarına, 
sac taş plakalardan çuval ve kartonlarınıza kadar AERO-LIFT 
vakumlu kaldırma sistemleriyle hemen hemen her türlü mal- 
zemenizi kolaylıkla kaldırabilir, döndürebilir ve taşıyabilirsiniz.
Geniş ürün yelpazemizle sizlere makinelerinizde yada fabrika 
otomasyonlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz; emiş pedleri, 
vantuzlar, vantuz contaları, ejektörler, valfler, vakum pompa- 
ları ile ideal optimum donanımı sağlayabiliriz.
Bunun yanında ek olarak vakumlu kaldırma cihazının doğru 
kullanımı için sizlere ideal tamamlayıcı ürünleride sunarakta 
yardımcı olmaktayız. Köprü raylı sistemler, sütunlu veya du- 
vara monte pergel vinçler, elektrikli zincirli ceraskallar, kablo 
toplama tamburları ve uygun bağlantı elemanlarıyla sizler için 
ideal çalışma ortamanı şekillendirmekteyiz. Tüm komponent- 
lerimizi sizlere hızlı bir şekilde stoktan teslim ediyor ve yüksek 
kaliteli AERO-LIFT ürünlerini garanti ediyoruz.

AERO-LIFT Vakumlu Kadırma Sistemleri
Kanıt lanmış Kal ite: ‘ ’Made in Germany’’  Kal itenin Adı



AERO-LIFT
İh t i yaç  Duyduğunuz  Her  Yerde
S iz in  Yan ın ızda!

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
Binsdorf, Turmstraße 1
72351 Geislingen
Tel  +49 (0) 7428-94 514 - 0
Fax +49 (0) 7428-94 514 - 38
info@aero-lift.de
www.aero-lift.de 

MAAN İnş. San. Sağ. Hiz. Tic. A. Ş. 
Tatlısu Mah. Arif Ay Sokak No: 40/4 
MTK Plaza Ümraniye / İstanbul 
T +90 216 441 62 26 
F +90 216 441 62 27
maan@maan.com.tr
www.maan.com.tr

AERO-L IFT  U lus la ra ras ı
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