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İÇ VE DIŞ YÜZEY
KAPLAMA MALZEMESİ

INTERIOR & EXTERIOR SURFACE 
MATERIAL

Yüzey dayanıklılığı yüksek, tekniğine uygun kimyasal 
maddeler wet-in-wet teknolojisiyle bir araya gelerek panel iç 
ve dış yüzeylerinde kullanılan cam takviyeli polyester (CTP) 
üretilir.

Panels are vacuum bonded multi-element construction with a 
high gloss Glass Reinforced Polyester (GRP) laminate produced 
through wet-in-wet technology and offered to both exterior 
and interior surfaces.

Frigorifik Kasa
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KAROSER DIŞ ÇERÇEVE

BODYWORK EXTERIOR PARTS

Kasa dış çerçevesi malzeme olarak özel dizayn eloksallı
alüminyum profiller kullanılmaktadır. Arka kapı dış çerçeve 
olarak yüksek kalite paslanmaz çelik malzeme kullanılmaktadır.

In bodywork exterior parts, specially designed anodised 
aluminium profiles are used. High quality stainless steel is 
used in the production phase of back door exterior parts.

Frigorifik Kasa
Refrigerated Bodyworks 
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Frigorifik Kasa
Refrigerated Bodyworks 

KAPI TERTİBATI

DOOR EQUIPMENT

Kapı kilit ve menteşe sistemlerinde paslanmaz çelik 
malzemeden üretilen materyaller kullanılmaktadır. Kapı 
sızdırmazlık malzemesi olarak kauçuk veya PVC esaslı contalar 
kullanılarak izolasyon sağlanır.

A stainless material is offered in door locking equipment. To 
provide durability and impermeability, doors are framed with 
leak-proof rubber material or PVC-based seal.
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Frigorifik Kasa
Refrigerated Bodyworks 

İZOLASYON MALZEMESİ

PANEL INSULATION MATERIAL

Yoğunluk değeri yüksek, suya ve neme dayanıklı, kapalı hücre 
yapısına sahip ekstrüde yoluyla üretilen malzeme panel 
izolasyonunda kullanılmaktadır.

Extruded polystyrene foam, a closed-cell material offering a 
range of properties that are significant for a core material in 
composite panels such as good thermal insulation, high 
mechanical strength, high water and vapour resistance are 
used in panel insulation. 
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BRANDA SİSTEMİ

TARPAULIN SYSTEM

Kayarperdeli ve Tenteli Kasa
Curtainsider and Tilted Bodyworks

Tenteli ve kayar perdeli üretiminde kullanılan brandalar için 
ithal ürünler tercih edilmektedir. Tenteli araçlar için kullanılan 
branda sistemi ısı farklılıklarına dayanıklı 660 gr/ m³ PVC
esaslıdır. Günde birkaç sefer yapan yurtiçi ve uluslararası 
nakliyeler uygun kayar perdeli üretimlerde 980 gr/ m³ PVC 
branda esaslı sistem kullanılmaktadır.

In tilted and curtainsider bodyworks manufacturing, tarpaulin 
system is outsourced. A 660 gr/ m³ PVC covered tarpaulin 
suitable to use at different temperatures is mounted over 
tilted bodywork. In a curtainsider bodywork that is suitable to 
use both in domestic and international transportation, 
980 gr/ m³ PVC covered sliding curtain system is mounted.
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KAYAR ÇATI SİSTEMLERİ

SLIDING ROOF SYSTEMS

Kayarperdeli ve brandalı araçlarda çatıya monteli çelik ya 
da alüminyum raylı kayar çatı sistemleri kullanılmaktadır. 
Araçlarımızda standart olarak arka reflektör, çamurluk, kapı 
tutacakları, basamaklı merdiven, yan ve arka şerit reflektörler 
bulunmaktadır.

Steel rails mounted on vehicle’s roof and aluminium railed 
sliding systems are used in curtainsider bodyworks to facilitate 
sliding applications. 

Kayarperdeli ve Tenteli Kasa
Curtainsider and Tilted Bodyworks
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GÖVDE VE EKİPMANLAR

BODY AND EQUIPMENTS

Açık Sac Kasa
Sheet Metal Bodyworks 

Alkan Karoser tarafından üretilen, tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılamaya uygun sac kasalar yükünüz için etkili bir alternatif 
olurken, fonksiyonel kasa altı dolapları ve çok amaçlı römorkları 
taşımaya uygun ve diğer özellikleri ile kendi kategorisinde 
farkını ortaya koymuştur.

Suitable for multifunctional use, Sheet Metal Bodyworks 
produced by Alkan is an effective alternative for inner city 
transportation. What make Alkan’s Sheet Metal Bodyworks 
different than others are functional cabinets under the 
bodywork and specific features suitable to carry 
multifunctional trailers.



Founded in 1959, Alkan Group provides service in vehicle industry with an innovative approach 
for more than 50 years.

Alkan Group combines yesterday’s traditions with today’s trends and aims to become your 
solution partner with its specialized technical team and high quality performance products.

Temelleri 1959 yılında atılan Alkan  Group, 50 yılı aşkın süredir, içinde bulunduğu şartların hep 
bir adım ötesinde sizlere hizmet sunmaktadır.

Geçmişten gelen gelenekleri, günümüz trendleri ile harmanlayıp, size en iyiyi sunmayı prensip 
olarak bilmiş, yarınlara uzanan yolculuklarınızda da en güçlü çözüm ortağınız olmayı 

hedeflemektedir.

Telefon : +90 (264) 278 19 00 Fax : +90 (264) 278 19 03
Ozanlar Mahallesi  Karakamış Caddesi NO:49 Sakarya / TÜRKİYE
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