
Yenilik ve Performans 
Demiryolu Erişimi



Yeni nesil teknolojiler  
ile ilerlemeye  devam edin.

Electronic Access Solutions

• Mekanik mandalın güvenliği ve gücü  
• Kolaylık sağlayan elektronik erişim kontrolü

• Gelişmiş estetik için örtülü mandal noktaları

• Mevcut elektronik sisteme entegrasyon kolaylığı

• Uzaktan izleme ve erişim olanakları

• Anahtar yönetim esnekliği

Pozisyon Teknolojisi 

• Kademesiz değişken konumlandırma

• Ağırlık eklemeden hafif nesneyi daha önemli hale getirin 
 • Gelişmiş hareket kalitesi ve yolcu güvenliği düzeyleri arttı.

 • Destekli hareket sağlamak için karşı dengeli çözümler

  
 

• Tamamen entegre özel tasarlanmış konumlandırma sistemlerine 
               standart hazır ürünler
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Demiryolu işinde geleceğin tam anlamıyla pistte olması gerekiyor.
 

Günümüzün ve geleceğin 
 

  
teknolojileri nereye yön verecek? Bir şey kesin, gelecekteki başvurular zorluklarınızı yerine 

 

getirmelidir. Kilitleme, kilitleme, elektronik erişimli ve konumlandırılmış kontrollü çözümlerinizin 
tümünü adresleyebilecek bir tedarikçi üzerinde ısrar ediniz.

  

Ürünlerinizi rakiplerinden ayıran en yeni teknoloji sağlayabilen bir ortak talep edin. Dünya çapında 
en iyi ürünleri ve hizmetleri sunan bir uzmanın esnekliğini ısrarla vurgulayın.  

Dünya çapında ulaşım:  Üretim · Anahtar hesap yönetimi 
 Mühendislik Tasarımı · Dağıtım
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Hızlı        
Erişim Çözümleri



Bagaj alanları · Kapılar ve  ekranlar · Sürücü kabinleri· Galley area 
Havalandırma  · Aydınlatma  · Oturma Yeri · Tuvalet Modülleri · 

· 
Elektrik Kabinleri

•    Temassız çözümler, optimum rahatlık ve emniyetli 
     sezgisel kullanım sağlarken olumlu bir ilk izlenim sağlar

 

•   Gizli mekanik ve elektromekanik 
      çözümler geliştirilmiş ve güvenlik 
      estetiği

 

   

         •     Hızlı erişim mandalları ve bağlantı 
               elemanları bakım maliyetlerini en 
               aza indirmeye yardımcı olur

 
 

                  •     Kontrol cihazlarını sürekli olarak konumlandırın    

Ekran tutun Ekran kol dayama,
 koltuk başlıkları açılır menüleri ve 

  maximummasalar için konfor ve 
kolaylık

Dokunma noktamızın odak noktası, iç mekan tasarımını tamamlayan donanım ve pozisyon 
kontrol çözümleri sunmanın ayrıntı ve yeteneğine dikkat ederek, toplam yolcu deneyimini 
arttırmada önemli bir rol oynamaktadır.     
Dikkatli tasarım ve dünya çapında üretim, kalitenin ve performanstan asla ödün verilmemesini 
sağlar.

 

İç Mekan Kullanımı
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Kapaklar ve panellere erişim  · Işıklar · Çatı Üniteleri 
Kenarlar · Döşeme alt bölümleri

•   Sıkıştırma mandalları, kapıları rahatça 
                 tutar ve çıngıraklı tutar

  

•   Açık / kapalı konumun açık görsel 
                 göstergeleri yolcu güvenliğini arttırır

 
 

•   Paslanmaz çelik erişim donanımı, 
                 nihai korozyondan koruma sağlar

 

•   Ray operasyon ihtiyaçlarını 
                 karşılamak ve erişimi kontrol etmek 
                 için geniş aralıkta takım ve 
                 kilitlenebilir mandal

 
 

 

Sağlam, güvenilir, kompakt, titreşime direnç ve yetkisiz erişimden korunma, dış erişim donanımımız 
için kilit tasarım hususlarıdır. Endüstride kanıtlanmış sürgüler aracın ömrünü uzatır ve pahalı bakım 
sözleşmelerine gerek duyulmadan yardımcı olur.

 
   

Dış Cephelerde
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