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PARK ON PARK

Akılcı Otopark Çözümleri
Intelligent Parking Solutions

Tüm modern şehirler, gelişen dünyaya
paralel biçimde, ortaya çıkan yenilikleri
ve gelişmeleri bünyesinde barındırmak
zorunda kalıyor. Bu durum, insanların
hayatlarını kolaylaştıran ve güzelleştiren
birçok yeniliğin ortaya çıkmasına
imkan verse de, beraberinde bazı
sorunları da getirmekte. Özellikle uzun
geçmişe sahip büyük şehirlerde, nüfus
yoğunluğunluklarına paralel şekilde artan
otomobil sayıları cadde ve sokakların en
büyük sorununu ortaya çıkarmaktadır :
PARK SORUNU!
PARK ON PARK, akılcı otopark çözümleri
ile, şehirlerdeki otopark sorununu ortadan
kaldırmaya yönelik önemli adımlar atmayı
hedeflemektedir. Şehirlerin dokusuna
zarar vermeden, çevreye duyarlı sistemleri
ile PARK ON PARK ürünleri otomobil
kullanıcılarının otopark sorununa kalıcı
çözüm olacaktır.
Farklı ihtiyaçlara ve fiziksel durumlara göre
en uygun çözümü sunabilmek için çok geniş
bir ürün yelpazesine sahip PARK ON PARK,
ayrıca projeye bağlı olarak özel tasarım ve
üretim de yapabilmektedir.
Konusunda dünyadaki son teknolojileri
bünyesinde barındıran ürünleri ile PARK
ON PARK, kalite standartlarını karşılayan,
kaliteli, güvenilir bir dünya markası olmayı
hedeflemektedir.

All modern cities should keep the
innovations and developments within its
structure parallel to the new world. This
situation makes people’s lifes easier
and better to live, however on the other
hand brings some problems along itself.
Especially in big cities with a long history,
car numbers increasing parallel to the
increasing populations create the biggest
problem of streets: PARKING PROBLEM!
PARK-ON-PARK aims to take creative and
permanent steps for solving the parking
problem in the cities. Without harming
the texture of the cities, by the help of
ecological properties, PARK-ON-PARK
products will be a permanent solution for
drivers’ parking problem.
PARK-ON-PARK will be presenting the
most suitable solution for the needs and
physical conditions of the customers by its
large product range and also will be able to
make special design and production for the
projects too.
PARK-ON-PARK, with its products
incorporating the newest technology in
their designs, aims to be a global brand
with high quality ve reliable image, meeting
the quality standarts.

www.parkonpark.com.tr

3

COSMO

Hem kapalı hem de açık alanlarda, mevcut park alanını
2 katına çıkartan bir sistemdir.
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COSMO
Hem kapalı hem de açık alanlarda, mevcut park alanını
2 katına çıkartan bir sistemdir. Yüksek tavanlı SUV’lara
kadar tüm otomobillere uygun ölçüleri ile birçok alanda
park sorununa pratik bir çözümdür. Üstteki otomobilin
çıkabilmesi için, öncelikle alttaki otomobilin çıkması
gerekmektedir. Bu özelliği ile bağımlı bir otopark sistemidir.

Cosmo is a system that doubles the existing parking space,
both indoor and outdoor. Lifting from small city cars to
even high SUVs, it is a suitable parking solution at many
places. To be able to remove upper car, lower car should be
taken out first. So it is a dependent system.
Properties

Özellikleri
• Mevcut otopark alanını 2 katına çıkaran bağımlı sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, beton ya da asfalt zemine
kurulabilme
• Geriye çekilmiş kolonlar sayesinde rahat park edebilme
• Yanyana birden fazla sistem kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platform için otomatik mekanik kilit sistemi

•
•
•
•
•

Dependent system that doubles the existing parking space
No need for a pit, direct installation on concrete or ashphalt
Easy parking by the columns located backwards
Possibility of installation more than one system in a row
Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Automatic locking system for upper platform

Opsiyonlar

Options

• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması

• Individual hydraulic power pack for each system
• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized
Usage Areas

Kullanım Alanları
•
•
•
•
•

Ticari otoparklar
Özel otoparklar
Otel, sinema, tiyatro salonları, hastaneler, alışveriş merkezleri
Araç galeri ve servisleri
Araç kiralama firmaları

BAĞIMLI

•
•
•
•
•

Commercial parking lots
Private parks
Hotel, cinema, concert halls, hospitals, shopping malls
Car sales and maintenance centers
Car rental companies

AÇIKLAMA / EXPLANATION

COSMO 2,0

COSMO 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1)

180 cm

200 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

340 cm

390 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

230 cm

250 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

270 cm

290 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

43 sn / sec

43 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

3 kW

Sistem Ağırlığı / System Weight

1245 kg

1350 kg
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COMPACT

Düşük tavanlı otopark alanlarında, 1 araçlık alana 2
araç park edilebilmesine imkan veren bir sistemdir.
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COMPACT
Düşük tavanlı otopark alanlarında, 1 araçlık alana 2 araç
park edilebilmesine imkan veren bir sistemdir. Genellikle
iç mekanlarda kullanılır ancak dış mekan kullanımına da
uygundur. Üstteki otomobilin çıkabilmesi için, öncelikle
alttaki otomobilin çıkması gerekmektedir. Bu özelliği ile
bağımlı bir otopark sistemidir.

System allowing to park 2 cars on a 1 car park area at the
places with low ceiling. Generally preferred indoor places
however can be used outdoor too. To be able to take the
upper level car, lower level car should be taken out first. By
this property, it is dependent parking system.
Properties

Özellikleri
• Mevcut otopark alanını 2 katına çıkaran bağımlı sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, beton ya da asfalt zemine
kurulabilme
• Geriye çekilmiş kolonlar sayesinde rahat park edebilme
• Yanyana birden fazla sistem kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platform için otomatik mekanik kilit sistemi

•
•
•
•
•

Dependent system that doubles the existing parking space
No need for a pit, direct installation on concrete or ashphalt
Easy parking by the columns located backwards
Possibility of installation more than one system in a row
Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Automatic locking system for upper platform

Opsiyonlar

Options

• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması

• Individual hydraulic power pack for each system
• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized

Kullanım Alanları

Usage Areas

•
•
•
•

•
•
•
•

Özel ve ticari otoparklar
Otel, sinema, tiyatro salonları, hastaneler, alışveriş merkezleri
Araç galeri ve servisleri
Araç kiralama firmaları

BAĞIMLI

Private and commercial parks
Hotel, cinema, concert halls, hospitals, shopping malls
Car sales and maintenance centers
Car rental companies

AÇIKLAMA / EXPLANATION

COMPACT 2,0

COMPACT 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1) *

150 cm

170 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

285 cm

315 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

200 cm

230 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

230 cm

260 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

22 sn / sec

30 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

3,0 kW

Sistem Ağırlığı / System Weight

1120 kg

1215 kg

* Aracın platforma geri geri park etmesi durumunda. / In case the car park on the platform in reverse direction.
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TRIPLE / QUAD

1 araçlık alana 3 veya 4 araç park edilmesine imkan sağlayan
ve çukur kazılmasını gerektirmeyen bir sistemdir.
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TRIPLE / QUAD
Bağımlı ve çukur gerektirmeyen sistemler arasında, mevcut
otopark alanını en verimli kullanan sistemdir. 1 araçlık alana
3 veya 4 araç park edilmesine imkan sağlayabilmektedir.
Hem kapalı hem de açık alanlarda kullanılabilen sistem
basit kullanımı sayesinde araç istifleme ve kalabalık
otopark uygulamalarında oldukça başarılı bir çözümdür.

Between the dependent systems that do not need a pit, this
is the one that increase the existing parking capacity most
efficiently. It can let the drivers to park 3 or 4 cars on one
car parking space. System can be used indoor or outdoor.
Because it is very easy to operate, it is a perfect solution for
car storage or busy parking place situations.

Özellikleri

Properties

• Mevcut otopark alanını 3 ya da 4 katına çıkaran bağımlı sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, basit temeller üzerine
kurulabilme
• Doğru tasarım sayesinde rüzgar ve deprem yüklerine karşı
dayanıklı yapı
• Aynı mekanda birden fazla sistem kurulum imkanı
• Birden fazla sistemin kurulması durumunda, ortak kolon
kullanımından dolayı park başı maliyette düşüş
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platformlar için mekanik kilit sistemi

• Dependent system that increases the existing parking space by
3 or 4 times
• No need for a pit, direct installation on simple concrete
foundations
• Resistant structure against wind and earthquake loads by
correct design
• Possibility of installation more than one system in a row
• In multi-system installations, decrease in cost by mutual
columns
• Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform

Opsiyonlar
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması
• En üst platform için koruma amaçlı çatı uygulaması

Options

Kullanım Alanları

Usage Areas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ticari otoparklar
Araç stoklama alanları
Araç galeri ve servisleri
Araç kiralama firmaları
2. el araç satış alanları

BAĞIMLI

•
•
•
•

Extra lifting capacity 2.500 kg
Individual hydraulic power pack for each system
All metal parts hot-dip galvanized
Protecting roof design for the top platform

Commercial parking lots
Car storage areas
Car sales and maintenance centers
Car rental companies
Used car sales areas

AÇIKLAMA / EXPLANATION

TRIPLE 2,0

TRIPLE 2,5

QUAD 2,0

QUAD 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1)

160 cm

210 cm

160 cm

210 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

585 cm

805 cm

750 cm

950 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

244 cm

264 cm

244 cm

264 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

266 cm

286 cm

270 cm

270 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

30x2 sn / sec

40x2 sn / sec

30x3 sn / sec

40x3 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

5,5 kW

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW
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MAXI /

REGULAR
DIRECT

MAXI / REGULAR

MAXI / DIRECT
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MAXI

REGULAR
DIRECT

MAXI, mevcut alanda herhangi bir çukura gerek bırakmadan,
kullanıcıların biribirinden bağımsız şekilde araçlarını park
edebilmesine imkan sağlayan bir sistemdir. Üst platformlar
sadece dikey hareket yaparken, alt platformlar da sadece
yatay hareket yapmaktadır. Üst platformlardan herhangi
birinden çıkacak bir araç için, alt platformlar sağa ya da
sola hareket ederek yer açmaktadır. Mevcut park sayısını,
bu sayının 2 katının 1 eksiğine kadar çıkartabilmektedir.

MAXI is an independent system which does not need a pit.
Upper platforms move only in the vertical direction while
the lower platforms with one number less than upper ones,
move only in horizantal direction. When a car on the upper
platform would like to exit, lower platforms will move to
right or left to create empty space. Increases the existing
the parking place to the one minus than two times.

Özellikleri

Properties

• Mevcut otopark alanını 2 katına çıkaran bağımsız sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, beton ya da asfalt zemine
kurulabilme
• Kullanıcı dostu ve basit kumanda paneli
• Görevliye ihtiyaç duymadan araç sahipleri tarafından bile
rahatça kullanılabilecek sistem
• Aynı alanda minimum 2 araçlık sistemden, ihtiyaç olan
herhangi bir sayıya kadar kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platformlar için mekanik kilit sistemi

•
•
•
•
•

Opsiyonlar

• Extra Lifting Capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized
• Protecting roof design for the top platform

• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması
• Üst platform için koruma amaçlı çatı uygulaması

Options

Usage Areas
•
•
•
•

Kullanım Alanları
•
•
•
•

Independent system that doubles the existing parking space
No need for a pit, direct installation on concrete or ashphalt
User friendly and easy-to-use control panel
Can easily be used by users directly without an attendant
From 2 parking place to any number multi-system installation
possibility
• Common hydraulic power unit for multi-product-installations
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform

Ticari otoparklar
Otel, hastane, üniversite, devlet kurumları
Ticari binalar ve ofisler
Araç galeri ve servisleri

Commercial parking lots
Hotel, hospital, university, government buildings
Commercial buildings and offices
Car sales and maintenance centers

MAXI REGULAR :

MAXI DIRECT :

Platform hareketinin, hidrolik
tahrikle sağlandığı sistemdir.

Platform hareketinin çift hidrolik tahrikle sağlandığı sistemdir. Bu sayede, sistemin ön ve arka kenarlarından araç giriş
çıkışı yapılabilir. Birden fazla sıra halinde otopark sistemi kurulması gerektiğinde, ilk sıra MAXI REGULAR, ikinci ve
sonraki sıralar ise MAXI DIRECT olarak kurularak, tüm park alanları en efektif şekilde kullanılabilir.

This is the system in which the
movement of the platform is
provided by hydraulic actuation.

This is the system in which the movement of the platform is provided by two hydraulic cylinders. In this way, vehicle
entrance and exit can be performed through the rear edge of the system. When there is a need of installing a parking
system with multiple rows, all parking areas can be used in the most effective way by using MAXI REGULAR in the first
row and MAXI DIRECT in the second and the following rows.

BAĞIMSIZ

AÇIKLAMA / EXPLANATION

MAXI
REGULAR 2,0

MAXI
REGULAR 2,5

MAXI
DIRECT 2,0

MAXI
DIRECT 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height
(H1)

180 cm

200 cm

180 cm

200 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

380 cm

420 cm

380 cm

420 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

230 cm

250 cm

230 cm

250 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

960 cm

1050 cm

960 cm

1050 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

39 sn / sec

50 sn / sec

40 sn / sec

40 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

3 kW

2,2 kW

3 kW
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TRI-MAXI
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TRI-MAXI
TRI-MAXI, özel bir çukur yapısı içine kurularak, kapalı ya
da açık alanlarda yüksek verimlilikte bağımsız park alanları
oluşturulabilmesini sağlar. Sistem, giriş kat platformları ile
birlikte alt ve üst kat platformları olarak toplamda 3 kattan
oluşmaktadır. Giriş kat platformları sadece yatayda hareket
ederken; alt ve üst kat platformları sadece dikeyde hareket
etmektedir. Üst ya da alt platformlardan herhangi birinden
çıkacak bir araç için, giriş kat platformları sağa ya da sola
hareket ederek yer açmaktadır. Mevcut park sayısını, bu
sayının 3 katının 1 eksiğine kadar çıkartabilmektedir.

TRI-MAXI is an independent system which is installed
in a special pit system and creates high efficient parking
spaces at exterior and interior places. System is formed of
3 levels as entrance level platforms and lower and upper
level platforms. Entry level platforms move in horizantal
direction while the lower and upper level platforms move
in vertical direction. When a car on the upper or lower level
platform would like to exit, entrance level platforms will
move to right or left to create empty space. Increases the
existing the parking place to the one minus than 3 times.

Özellikleri

Properties

• Mevcut otopark alanını 3 katına çıkaran bağımsız sistem
• Özel bir çukur imalatı ile yüksek verimlilikte bağımsız otopark
imkanı
• Kullanıcı dostu ve basit kumanda paneli
• Görevliye ihtiyaç duymadan araç sahipleri tarafından bile
rahatça kullanılabilecek sistem
• Aynı alanda minimum 2 araçlık sistemden, ihtiyaç olan
herhangi bir sayıya kadar kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platformlar için mekanik kilit sistemi

• Independent system that triples the existing parking space
• By special pit construction, high efficient independent parking
system
• User friendly and easy-to-use control panel
• Can easily be used by users directly without an attendant
• From 2 parking place to any number multi-system installation
possibility
• Common hydraulic power unit for multi-product-installations
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform

Opsiyonlar
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması
• Üst platform için koruma amaçlı çatı uygulaması
Kullanım Alanları
•
•
•
•

Ticari otoparklar
Otel, hastane, üniversite, devlet kurumları
Ticari binalar ve ofisler
Araç galeri ve servisleri

Options
• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized
• Protecting roof design for the top platform
Usage Areas
•
•
•
•

Commercial parking lots
Hotel, hospital, university, government buildings
Commercial buildings and offices
Car sales and maintenance centers

H

H2

H

H

P1

W1
W2

BAĞIMSIZ

W3

AÇIKLAMA / EXPLANATION

TRI - MAXI 2,0

TRI - MAXI 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H)

180 cm

200 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

380 cm

420 cm

Çukur Derinliği / Pit Depth (P1)

215 cm

235 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

230 cm

250 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

820 cm

880 cm

Çukur Genişliği / Pit Widht (W3)

550 cm

570 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

39 sn / sec

50 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

3 kW
www.parkonpark.com.tr
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FOLD
Fold, özellikle kapalı alanlarda mevcut yapı içerisine
oluşturulacak çukur bölümlerine kurulan bağımsız bir
sistemdir. Sistem alt ve üst katta bulunan, yanyana
tekli ya da çiftli platformlardan oluşur. Her iki platform
aynı dikey yönde hareket etmektedir. Kurulan yapının
ve çukurun ölçülerine göre, platform yatay ya da açılı
hareket etmektedirler. Alt ya da üst kat platformlarındaki
araçlardan birisi çıkmak istediğinde, ilgili platform giriş
kotuna gelerek, bağımsız bir çıkışa müsaade etmektedir.
Özellikleri
• Mevcut otopark alanını, basit bir çukur imalatı ile 2 katına
çıkaran bağımsız sistem
• Kullanıcı dostu ve basit kumanda paneli
• Görevliye ihtiyaç duymadan araç sahipleri tarafından bile
rahatça kullanılabilecek sistem
• Yanyana 1 ya da 2 araç park edebilme imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platformlar için mekanik kilit sistemi

Fold, an independent parking system is installed in special
pit areas in buildings. System has two levels and each
level can have 1 or 2 cars. Both platforms move in vertical
together. Depending on the pit and roof dimensions,
platforms move horizantally or with angle. When a car is
going to exit system, lower or upper platform would come
to entrance level.
Properties
• Independent system that doubles the existing parking space by
a simple pit construction
• User friendly and easy-to-use control panel
• Can easily be used by users directly without an attendant
• 1 or 2 cars on one platform
• Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform
Options
• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized

Opsiyonlar
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması

Usage Areas
• Residence car parks
• Shopping centers
• Hotel, hospital, university, government buildings
• Commercial buildings and offices

Kullanım Alanları
• Konut otoparkları
• Alışveriş merkezleri
• Otel, hastane, üniversite, devlet kurumları
• Ticari binalar ve ofisler
W1

H2

H2
H1

H1

P1

P1

W2

W2
W1

H2

H2

H1

H1

P1

W2

BAĞIMSIZ

P1

W2

AÇIKLAMA / EXPLANATION

FOLD 2,0

FOLD 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H)

180 cm

200 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

500 cm

540 cm

Çukur Derinliği / Pit Depth (P1)

210 cm

230 cm

Çukur Genişliği / Pit Widht (W2)

575 cm

600 cm

Toplam Yükseklik / Total Height (H2)

385 cm

410 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

39 sn / sec

50 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

3 kW
www.parkonpark.com.tr
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SPY
Otopark ihtiyacı olan alanlarda,
mevcut görüntüyü hiç etkilemeden
kullanıcılara bağımsız otopark
çözümü sunabilen bir sistemdir.
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SPY
Otopark ihtiyacı olan alanlarda, mevcut görüntüyü hiç
etkilemeden kullanıcılara bağımsız otopark çözümü
sunabilen bir sistemdir. Araçların bulunduğu kotun altında
otopark alanı sunan sistem, parkedecek araç sayısına bağlı
olarak değişen ölçülerde bir çukur gereksinimine ihtiyaç
duyar. Park edilen araçlar bu çukurun içerisinde tüm dış
etkenlerden bağımsız olarak durmaktadır ve sistemdeki
diğer tüm araçlardan bağımsız olarak park edilebilir. Zemin
kotu ile hemzemin olan en üst platform bir araç tarafından
park olarak kullanılabilmektedir

SPY can present extra parking space securely without
creating any disturbance at the view of the place. System
that is offering parking space under the existing parking
elevation, has different dimension in the vertical direction
according to the numbers of the cars that will use the
system. Cars are independently parked on this system and
they are isolated from all the exterior conditions. The upper
platform which is at the same elevation with the ground
level can be covered with the existing material, grass, tile,
parquet etc.

Özellikleri

Properties

• Mevcut otopark alanını 2/3/4 katına çıkaran bağımsız sistem
• Uygun bir çukur hacimin oluşturulmasıyla, çukur içinde kalan
araçları dış etkenlerden tamamen koruma altına alma
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platform için otomatik mekanik kilit sistemi

• Independent system that increases the existing parking space
2/3/4 times
• By a proper pit construction, cars are isolated from all exterior
conditions
• Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Automatic locking system for upper platform

Opsiyonlar
• İsteğe bağlı olarak her platformda 2 araçlık sistem tasarımı
(toplamda 4/6/8 araç)
• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması

Özel otoparklar ve müstakil evler
Ofisler ve ticari özel binalar
Oteller
Otomobil koleksiyonerleri

BAĞIMSIZ

•
•
•
•

Special platform design carrying two cars (totally 4/6/8 cars)
Individual hydraulic power pack for each system
Extra lifting capacity 2.500 kg
All metal parts hot-dip galvanized

Usage Areas

Kullanım Alanları
•
•
•
•

Options

•
•
•
•
•

Private parks and villas
Car collectors and museums,
Commercial buildings and offices
Hotels
Car collectors

AÇIKLAMA / EXPLANATION

SPY 2,0

SPY 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1)

170 cm

200 cm

Toplam Derinlik / Pit Depth (H2)

220 / 390 / 560 cm

250 / 450 / 650 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

230 cm

250 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

270 cm

290 cm

Platform Boyu / Platform Length

500 cm

530 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

24 sn / sec

24 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

3,0 kW
www.parkonpark.com.tr
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VERSO

Açık ya da kapalı alanlarda, tüm ölçülerdeki otomobiller için
kullanılabilecek ve teker platformları arasındaki boşluk sayesinde,
araçlara bakım ve tamirat yapabilme imkanı sunan bir sistemdir.
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VERSO
Açık ya da kapalı alanlarda, tüm ölçülerdeki otomobiller
için kullanılabilecek sistem. Mevcut park alanını 2 katına
çıkarmaktadır. Teker platformları arasındaki boşluk
sayesinde sistemdeki araçlara bakım ve tamirat yapabilme
imkanı sunar. Bu özelliği sayesinde kişisel garajlarda
olduğu kadar ticari servislerde de hem otopark hem de
tamir/bakım lifti olarak kullanılabilir. Üstteki aracın, alttaki
aracın çıkışını beklemesinden dolayı bağımlı bir sistemdir.

System that can be used indoor or outdoor for all sized
cars. It can double the existing parking capacity. Thanks to
the gap between the drive ways, maintenance and repairs
can easily be done for the upper level car. By this property,
this system can be used both in private garages and
commercial services for parking and repair/maintenance
purposes together. It is a dependent system.
Properties

Özellikleri
• Mevcut otopark alanını 2 katına çıkaran bağımlı sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, beton ya da asfalt zemine
kurulabilme
• Yanyana birden fazla sistem kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platform için mekanik kilit sistemi
Opsiyonlar

•
•
•
•
•

Dependent system that doubles the existing parking space
No need for a pit, direct installation on concrete or ashphalt
Easy parking by the columns located backwards
Possibility of installation more than one system in a row
Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform

• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması
• Üstteki araçtan gelebilecek yağ gibi maddeleri engelleyecek,
platform ara kapama parçaları
• Sistemin yer değişikliği için hareket ettirebilen özel taşıma
aparatları

Options

Kullanım Alanları

Usage Areas

•
•
•
•

•
•
•
•

Özel ve ticari otoparklar
Otomobil koleksiyonerleri ve müzeleri
Araç galeri ve servisleri
Araç kiralama firmaları

BAĞIMLI

•
•
•
•

Individual hydraulic power pack for each system
Extra lifting capacity 2.500 kg
All metal parts hot-dip galvanized
Cover part for the gap between drive ways to prevent oil from
above cars
• Special moving kit to move the system around

Private and commercial parks
Car collectors and museums
Car sales and maintenance centers
Car rental companies

AÇIKLAMA / EXPLANATION

VERSO 2,0

VERSO 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1)

180 cm

200 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

340 cm

360 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

200 cm

220 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

240 cm

260 cm

Platform Boyu / Platform Length

400 cm

400 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

24 sn / sec

24 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

2,2 kW

www.parkonpark.com.tr
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SPAN

Kapalı ya da açık alanlarda kullanılabilen bu sistem, özellikle
manevra zorluğu olan dar alanlarda tercih edilmektedir.
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SPAN
Kapalı ya da açık alanlarda kullanılabilen bu sistem, özellikle
manevra zorluğu olan dar alanlarda tercih edilmektedir.
Taşıyıcı kolonları, araç platformlarının en ucunda
konumlandıran akıllı tasarımı sayesinde her tür otomobil,
sisteme dar alanlarda bile rahatlıkla park edebilir. Bağımlı
bir sistemdir ancak kayar tabla ile birleştirerek bağımsız
sistem (bknz MAXI) haline dönüştürülebilir.

This system that can be used indoor or outdoor, is most
suitable for the places where the maneuver of the cars are
diffucult. Because the columns of the system are located at
the front edge of the platform, any car can enter the system
very easily even in narrow places. It is a dependent system
however it can be converted to an independent system by
combining with “SHIFTER” system.

Özellikleri

Properties

• Mevcut otopark alanını 2 katına çıkaran bağımlı sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, beton ya da asfalt zemine
kurulabilme
• Platform sonundaki kolonlar sayesinde rahat park edebilme
• Yanyana birden fazla sistem kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platform için otomatik mekanik kilit sistemi

•
•
•
•
•

Opsiyonlar
• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması

Dependent system that doubles the existing parking space
No need for a pit, direct installation on concrete or ashphalt
Easy parking by the columns located at the end of the platform
Possibility of installation more than one system in a row
Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform
Options
• Individual hydraulic power pack for each system
• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized

Kullanım Alanları

Usage Areas

•
•
•
•

•
•
•
•

Özel ve ticari otoparklar
Otel, sinema, tiyatro salonları, hastaneler, alışveriş merkezleri
Araç galeri ve servisleri
Araç kiralama firmaları

BAĞIMLI

Private and commercial parks
Hotel, cinema, concert halls, hospitals, shopping malls
Car sales and maintenance centers
Car rental companies

AÇIKLAMA / EXPLANATION

SPAN 2,0

SPAN 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1)

180 cm

200 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

340 cm

390 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

230 cm

250 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

260 cm

280 cm

Platform Boyu / Platform Length

440 cm

480 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

38 sn / sec

38 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

3 kW

3 kW

www.parkonpark.com.tr
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ARAÇ ASANSÖRÜ
Araç asansörleri birçok binada, araçların giriş seviyesi
altındaki otopark katlarına indirmekte kullanılmaktadır.
Farklı ölçü ve kabin özelliklerinde bulunan asansörler
kullanıcılar için daha hızlı ve kolay iniş çözümü
sunmaktadır. Binalarda araç asansörü hem rampa
yapılamadığı durumlarda hem de rampa maliyetinden daha
düşük maliyete sahip olduğu için tercih edilmektedir. Araç
asansör projeleri her yapı için özel olarak tasarlanmaktadır.
Kullanım Alanları
• Konut otoparkları
• Otel, hastane, üniversite, devlet kurumları
• Ticari binalar ve ofisler

22
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Car lifts are used in mnay buildings to transfer cars to the
lower car park floors. Car lifts designed in different sizes
and cabin properties present a faster and easier entrance
to the lower floors. Car lifts are used in buildings where
the normal ramps can not be constructed or are much
expensive than lifts. Car lift projects are designed specially
for every building.
Usage Areas
• Residence car parks
• Hotel, hospital, university, government buildings
• Commercial buildings and offices

DELTA
2 araçlık geleneksel bağımlı otopark sistemlerinden farklı
olarak, dahice tasarımı sayesinde sadece tek taşıyıcı kolona
sahip olması çok dar garajlarda ve otopark alanlarında da
kullanmaya imkan verebilmektedir. Ayrıca tek tarafta kolon
bulunmaması hem manevra avantajı sağlar hem de alanın
durumuna göre alta yatay ya da dikey araç parketmeye de
imkan verebilmektedir. Sistem bağımlı bir sistemdir.
Özellikleri
• Mevcut otopark alanını 2 katına çıkaran bağımlı sistem
• Herhangi bir çukur ihtiyacı olmadan, beton ya da asfalt zemine
kurulabilme
• Sadece 1 kolon sayesinde rahat manevra ve park edebilme
imkanı
• Teker platformları arasındaki boşluk sayesinde platformdaki
araca bakım/tamirat yapabilme imkanı
• Aynı mekanda birden fazla sistem kurulum imkanı
• Toplu kurulumlarda ortak hidrolik güç ünitesi (3-6 Sistem)
• Platform kapasitesi 2.000 kg
• Platform için mekanik kilit sistemi
Opsiyonlar
• Her sistem için ayrı hidrolik güç ünitesi
• Üstteki araçta gelebilecek yağ gibi maddeleri engelleyecek,
platform ara kapama parçaları
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması
Kullanım Alanları
•
•
•
•

Özel otoparklar
Otomobil koleksiyonerleri ve müzeleri
Araç galeri ve servisleri
Araç kiralama firmaları

Compared to the traditional 2 cars parking systems, thanks
to its genius design with only one column, it can be used
in very narrow garages and parking spaces. Also because
the column is located on only one side, cars can be parked
very easily and cars can be parked in vertical or horizantal
position. It is a dependent system.
Properties
• Dependent system that doubles the existing parking space
• No need for a pit, direct installation on concrete or ashphalt
• Easy parking and maneuver by only 1 carrier column on one
side
• Maintenance or repair possibility for the upper car throught the
gap between driveways
• Possibility of installation more than one system in a row
• Common hydraulic power unit for multi-product-installations
(3-6 systems)
• Lifting capacity 2.000 kg
• Mechanical locking system for upper platform
Options
• Individual hydraulic power pack for each system
• Cover part for the gap between drive ways to prevent oil from
above cars
• All metal parts hot-dip galvanized
Usage Areas
• Private parks
• Car collectors and museums
• Car sales and maintenance centers
• Car rental companies

BAĞIMLI

Tek taşıyıcı kolon ile çok dar garajlarda ve
otopark alanlarında manevra avantajı sağlayan
ve alt kısımda hem yatay hem de dikey park
olanağı sağlayan sistemdir.

AÇIKLAMA / EXPLANATION

DELTA 2,0

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

Platform Yüksekliği / Platform Height (H1)

180 cm

Toplam Yükseklik / System Height (H2)

340 cm

Platform Genişliği / Platform width (W1)

200 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

284 cm

Platform Boyu / Platform Length

400 cm

Kaldırma Süresi / Lifting Time

24 sn / sec

Güç Ünitesi / Power Pack

2,2 kW

www.parkonpark.com.tr
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SHIFTER H
SHIFTER V
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SHIFTER
Dikeyde herhangi bir hareketle otopark alanının
artırılmadığı alanlarda, geleneksel şekilde park etmiş
araçların dışında kalan alanların da otopark olarak verimli
şekilde kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Mevcut
kullanılabilir otopark alanlarına paralel ya da dikey olarak
konumlandırılan sistemlerin her birine bir araç park
edebilir ve paletler mevcut araçlara her vermek için tek
eksende hareket eder. Bu özelliği ile, kurulduğu sistemdeki
otopark alanlarını bağımsız hale getirir.

SHIFTER pallets are preferred to use the empty places out
of tradiotanlly parked cars more efficiently at the parking
places where the vertical lifting systems can not be used.
These pallets are placed in vertical or horizantal position
to the existing parking places and pallets carrying one car
each moves in one axis to let the existing cars to enter or
exit. By this property, these pallets are independent parking
systems.
Properties

Özellikleri
• Mevcut otopark alanını en efektif artırıp bağımsız hale getiren
sistem
• Yanyana 10 adet palete kadar kurulum imkanı
• Platform kapasitesi 2.000 kg
Opsiyonlar

Usage Areas
•
•
•
•

Kullanım Alanları
Özel otoparklar ve siteler
Ofisler ve ticari özel binalar
Oteller
Araç galeri ve servisleri

SHIFTER H

BAĞIMSIZ

Options
• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized

• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması
• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg

•
•
•
•

• Independent system that increases the existing parking in the
most efficient way
• Up to 10 pallets next to each other at one time
• Lifting capacity 2.000 kg

Private parks and houses
Commercial buildings and offices
Hotels
Car sales and maintenance centers

SHIFTER V

AÇIKLAMA / EXPLANATION

SHIFTER / H 2,0

SHIFTER / H 2,5

SHIFTER / V 2,0

SHIFTER / V 2,5

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

2.500 kg

2.000 kg

2.500 kg

Platform Genişliği / Platform width (W1)

200 cm

230 cm

215 cm

245 cm

Toplam Genişlik / System Width (W2)

230 cm

260 cm

245 cm

275 cm

Platform Boyu / Platform Length

350 cm

400 cm

500 cm

530 cm

Motor / Motor

0,25 kW

0,37 kW

0,25 kW

0,37 kW

www.parkonpark.com.tr

25

ROTARY
Geleneksel park yapılan yerlerde veya park alanlarına geçiş
yollarında, manevranın çok zor ya da mümkün olmadığı durumlarda
araç geçişlerini ve manevralarını ciddi anlamda kolaylaştırır. 360
dereceye kadar, her iki yönde dönerek, kullanıcılara manevra
imkanı sağlar. Ayrıca dar girişli otoparkların çıkışında, araç yönünü
değiştirmek için de ideal bir uygulamadır.
Özellikleri
• Mevcut otopark alanını en efektif artırıp bağımsız hale getiren
sistem
• Üzerinden araç geçişine Müsaade eden özel tasarım
• Platform kapasitesi 2.000 kg

ROTARY tables are uses at traditional parking areas or entry
ways where the maneuver is very diffucult or impossible
and lets the cars to pass or turn very easily. By turning up
to 360 degrees in both directions, offers a simplicity to the
drivers. Also at the exits of the tight parking areas used to
flip the direction of the cars.
Properties
• Making the maneuvres much easier in the parking areas
• Special design that does not effect the passing of the cars
• Lifting capacity 2.000 kg

Opsiyonlar

Options

• Ekstra platform kapasitesi 2.500 kg
• Sistemin tüm metal parçaları sıcak daldırma galvaniz
kaplaması

• Extra lifting capacity 2.500 kg
• All metal parts hot-dip galvanized

Kullanım Alanları

•
•
•
•

•
•
•
•

Usage Areas

Özel otoparklar ve siteler
Ticari otoparklar
Ofisler ve ticari özel binalar
Oteller

26
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AÇIKLAMA / EXPLANATION

ROTARY 2,0

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity

2.000 kg

Platform Çapı / Usable Platform Radius

450 cm

Dönme Çapı / Turning Radius

550 cm

Motor / Motor

0,37 kW
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Private parks and houses
Commercial parking lots
Commercial buildings and offices
Hotels

KALİTE STANDARTLARI
& GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

QUALITY STANDARDS
& SAFETY PRECAUTIONS

• CE (Makina Emniyeti Tasdik Belgesi)

• CE (Certificate of Machinery Safety Directive)

• ISO:9001(TÜV NORD onaylı) Kalite Yönetim Sistemi

• ISO:9001(TÜV NORD certified ) Quality Management System

• EN ISO 12100:2010 (2011)

• EN ISO 12100:2010 (2011)

• EN 14010+A1 (2010)

• EN 14010+A1 (2010)

• EN 60204-1/A1 (2011)

• EN 60204-1/A1 (2011)

• EN ISO 12944-1 (2002) standartlarına uygun tasarım ve üretim
kabiliyeti

• EN ISO 12944-1 (2002) design and manufacturing capability in
accordance with these standards

• Bütün sistemlerde mekanik emniyet kilitleri

• Mechanical safety locks on all systems

• Hidrolik tahrikli sistemlerde hortum patlama valfleri ve emniyet
kontrol valfi

• Hose burst valves and safety valve in the hydraulic driven
systems

• Hidrolik tahrikli sistemlerde elektrik kesilmesi durumunda, aracı
manuel olarak indirebilme imkânı tanıyan manuel boşaltma valfi

• Manual override unloading valve in the hydraulic driven systems
to be used in case of power outage in order to lower the platform

TEKNOLOJİ & YETKİNLİKLER

TECHNOLOGY & COMPETENCIES

• 3 boyutlu yapısal tasarım, mekanizma tasarımı, statik ve yorulma
analizleri ile simülasyonlar tüm sistemler için standart olarak
uygulanmaktadır.

• 3D structural design, mechanism design, static and fatigue
analysis and simulation are performed as a standard for all
systems.

• Tüm sistemler %100 örnekleme oranı ile test edilmektedir.

• All systems are tested with a 100% sampling rate.

• Tüm komponentler dış ortam şartlarına karşı korozyon önleyici
kumlama, elektro-statik fırınlanmış toz boya veya müşterinin
isteğine göre sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmaktadır.

• All components are sand blasted, electro-static powder coated or
hot-dip galvanized according to the customers requests against
ambient weather conditions.

• Demonte olarak kolay sevkiyat ve kolay kurulum imkânı

• Possibility of easy delivery and easy installation as being
disassembled.

• Pratik ve kullanıcı dostu tasarımları sayesinde kolay kullanım ve
düşük seviyede bakım ihtiyacı

• Easy operation and low maintenance need due to its practical
and user-friendly design.

• Modüler tasarımları sayesine tek tek veya yan yana birleşik
olarak kurulum yapılabilme ve alanları verimli kullanabilme
kabiliyeti

• Modular design allows the usage of areas in the most effective
manner by being installed as a single system or side by side
conjoint systems.

• Hem iç hem de dış mekânlarda, çok düşük tavan yüksekliklerinde
dahi kullanım imkânı

• Possibility of usage in both interior and exterior spaces, even in
the very low ceilings.

www.parkonpark.com.tr
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Mermerciler Sanayi Sitesi, 3709 Sokak
No: 3 Yuvaköy Yenimahalle / ANKARA
Telefon : 0312 396 00 69
Gsm
: 0532 324 06 74
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