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CESAN 2018 yılı itibariyle sektörde 42. yılını gururla kutlayan, tecrübesi, bilgi 
birikimi ve kirleri ile sektördeki gelişmeleri şekillendirerek yön veren lider 
konumunu, uzun yıllardan beri sürdürdüğü gibi gelecek yıllarda da sürdürecek 
olan, tartışmasız "TÜRKİYENİN EN İYİ VİNCİ"ni üreten ve bunu dünya pazarına 
açan, ilk ve öncü rmadır. CESAN ürünleri ile, ileri teknoloji, yüksek güvenlik, 
yüksek performansı ve maliyet tasarrufunu müşterisinin hizmetine sunmaktadır. 
CESAN üretmiş olduğu ürünleri, ihtiyaç olan talepler doğrultusunda, konusunda 
uzman ve tecrübeli mühendislik ve üretim kadroları ile siparişten teslimata kadar 
%100'lük bir kalite kontrol içerisinde üretir ve teslim eder.

Her türlü teknik ve ticari sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Satış 
temsilcilerimiz sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

CESAN ürünleri hakkında daha fazla bilgi  için internet adresimizi ziyaret 
etmenizi öneririz.  
 
www.cesan.com

CESAN ELEKTRİKLİ VİNÇ SAN. TİC. A.Ş.

YASAL UYARI : Bu katalog ve yukarıda belirtilmiş internet adresinde belirtilen, 
metin, teknik resim, fotoğraf ve diğer türdeki içeriklerin tamamı CESAN 
ELEKTRİKLİ VİNÇ SAN. TİC. A.Ş.’ye aittir. Bu katalog ve internet adresi 
üzerinde bulunan metin, teknik resim, fotoğraf ve diğer tüm içeriklerin yasal izin 
alınmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, her türlü yazılı, görsel veya internet 
ortamında kullanılması yasaktır.

CESAN bu katalog içerisinde bulunan  her türlü içeriği değiştirme hakkını gizli 
tutar.

CESAN is the leading company that celebrates its 42st year in the sector proudly in 
2018 with its experience, know-how , ideas and shaping the developments in the 
sector with its leading position and continues to produce the undisputed 
"TURKEY'S BEST CRANE", which will continue in the coming years. Morever , 
CESAN is the rst and Pioneer company which opens it to the world market. With 
CESAN products, it offers advanced technology, high security, high performance 
and cost saving to its customers. CESAN produces and delivers the products that it 
requested, in the direction of the demands, with the experienced engineering and 
production staff, in an excellent quality control  up to the delivery from the order.

Please contact us for any technical or commercial inquiries. Our sales 
representatives will be happy to help you.

For more information about CESAN products, we encourage you to visit our 
website.  
 
www.cesan.com

CESAN CRANE SYSTEMS.

DISCLAIMER: All of the text, technical drawings, photographs and other types of 
content specied in this catalog and on the web address cited above are all 
trademarks belongs of CESAN CRANE SYSTEMS. Copying, reproduction, use in 
any kind of written, visual or internet environment is prohibited without 
permission of this catalog and all text, technical drawings, photographs and other 
contents on the website.

CESAN reserves the right to change any content contained in this catalog.
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300
Dönüş açısı 

Rated slewing range

With electric chain hoist
- lightweight design (DIN 15018 H2/B3)
- indoor and outdoor
- articulating jib crane
- column- and wall-mounted slewing 
handling crane
- mobile control runs length of jib

Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B3)
- içeride ve dışarıda çalışabilen
- mafsallı pergel kolu
- direkli ve duvara monte edilebilir
- mobil kontrol pergel uzunluğu kadar çalışır

“Nefer”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

“Daima göreve hazır / Always ready for duty”
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With electric chain hoist
- lightweight design (DIN 15018 H2/B2)
- jib arm made of sturdy, hollow steel sections
- safety anchoring with ribbed pillar base
- trolley with easy roll plastic rollers
- square and round crane pillars

Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B2)
- sağlam, içi boş çelik bölümden yapılmış 
pergel kolu
- yivli direk tabanlı emniyet ankrajı
- kolay rulo plastik merdaneli araba
- yuvarlak ve kare vinç kolonları

6 7

270
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Çavus I”

500 Kg

9 10 11 12

“İşi kolaylaştırır / Making work easier
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With electric chain hoist
- lightweight design (DIN 15018 H2/B2)
- jib arm made of sturdy, hollow steel sections
- standard wall bracket
- trolley with easy roll plastic rollers

Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B2)
- sağlam, içi boş çelik bölümden yapılmış 
pergel kolu
- standart duvar köşebenti
- kolay rulo plastik merdaneli araba

180
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Çavus II”

6 7 9 10 11 12

“İşi kolaylaştırır / Making work easier
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With electric chain hoist
- lightweight design (DIN 15018 H2/B2)
- jib arm made of sturdy, hollow steel sections
- safety anchoring with ribbed pillar base
- trolley with easy roll plastic rollers
- square and round crane pillars

Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B2)
- sağlam, içi boş çelik bölümden yapılmış 
pergel kolu
- yivli direk tabanlı emniyet ankrajı
- kolay rulo plastik merdaneli araba
- yuvarlak ve kare vinç kolonları

270
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Miralay I”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

11 12

“Montajın efendisi / The master of assembly”
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With electric chain hoist
- lightweight design (DIN 15018 H2/B2)
- jib arm made of sturdy, hollow steel sections
- standard wall bracket
- trolley with easy roll plastic rollers

Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B2)
- sağlam, içi boş çelik bölümden yapılmış 
pergel kolu
- standart duvar köşebenti
- kolay rulo plastik merdaneli araba

180
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Miralay II”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

11 12

“Montajın efendisi / The master of assembly”
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With electric chain hoist
- lightweight design (DIN 15018 H2/B2)
- sturdy, steel construction with low-build 
prole section jib arm for optimised hook 
height
- easy roll jib mounting
- safety anchoring with ribbed pillar base
- easy installation of hoist trolley due to 
removable jib end plate and adjustable 
clamping buffers

Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B2)
- düşük yapı prol kesitli sağlam çelik yapı 
optimize edilmiş kanca yüksekliği için pergel 
kolu
- kolay rulo pergel montajı
- yivli direk tabanlı emniyet ankrajı
- çıkarılabilir pergel uç plakası ve 
ayarlanabilir kıskaç tamponlarından dolayı 
kaldırma arabasının kolay montajı

270
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Müsir I”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

11 12

“İhtiyacınız olduğunda daha fazla yükseklik  / Extra lift height when you need it”
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Elektrikli zincirli vinç için
- haf tasarım (DIN 15018 H2/B2)
- sağlam, optimize edilmiş kanca yüksekliği 
için düşük prolli bölümlü pergel kolu
- standart duvar köşebenti
- çıkarılabilir pergel uç plakası ve 
ayarlanabilir kıskaç tamponlarından dolayı 
kaldırma arabasının kolay montajı

With electric chain hoist
- lightweight design comforming to (DIN 
15018 H2/B2)
- sturdy, with low-build prole section jib 
arm for optimised hook height
- standard wall barcket
- easy installation of hoist trolley due to 
removable jib end plate and adjustable 
clamping buffers

180
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Müsir II”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

11 12

“İhtiyacınız olduğunda daha fazla yükseklik  / Extra lift height when you need it”
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With electric wire rope hoist
- light heavyweight design (DIN 15018 
H2/B3)
- sturdy, with low-build prole section jib 
arm for optimised hook height
- easy installation of wire rope hoist trolley 
due to removable jib end plate and adjustable 
clambing buffers
- powered trolley, 2-speed
- powered slewing, 2-speed
- mobile control runs length of jib

Elektrikli halatlı vinç için
- haf ağır tasarım (DIN 15018 H2/B3)
- sağlam, optimize edilmiş kanca yüksekliği 
için düşük prolli bölümlü pergel kolu
- çıkarılabilir pergel uç plakası ve 
ayarlanabilir kıskaç tamponlarından dolayı 
halatlı kaldırma arabasının kolay montajı
- 2 hızlı yürütme
- 2 hızlı döndürme
- mobil kontrol pergel uzunluğu kadar çalışır

180
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Müsir III”

7 8 9 10
2.000

2.500

3.200

4.000

5.000

6.300

11 12

“İhtiyacınız olduğunda daha fazla yükseklik  / Extra lift height when you need it”
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Elektrikli zincirli vinç için
- haf ağır tasarım (DIN 15018 H2/B3)
- düşük yapı prol kesitli sağlam çelik yapı 
optimize edilmiş kanca yüksekliği için pergel 
kolu
- ağır hizmet tipi ayaklı emniyet ankrajı
- çıkarılabilir pergel uç plakası ve 
ayarlanabilir kıskaç tamponlarından dolayı 
kaldırma arabasının kolay montajı
- Ring bilezikli elektrik sistemi

With electric chain hoist
- light heavyweight design (DIN 15018 
H2/B3)
- sturdy, steel construction with low-build 
prole section jib arm for optimised hook 
height
- safety anchoring with heavy-duty ribbed 
pillar base
- easy installation of hoist trolley due to 
removable jib end plate and adjustable 
clamping buffers
- electrical system incl. slip-rings

360
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Vezir I”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

11 12

4.000

5.000

“Her şeyin üstünde performans / An all-around performer ”
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With electric wire rope hoist
- light heavyweight design (DIN 15018 H2/B3)
- sturdy, steel construction with low-build prole 
section jib arm for optimised hook height
- safety anchoring with heavy-duty ribbed pillar 
base
- easy installation of wire rope hoist trolley due to 
removable jib end plate and adjustable clambing 
buffers
- electrical system incl. slip-rings
- powered trolley, 2-speed
- powered slewing, 2-speed
- mobile control runs length of jib

Elektrikli halatlı vinç için
- haf ağır tasarım (DIN 15018 H2/B3)
- düşük yapı prol kesitli sağlam çelik yapı optimize 
edilmiş kanca yüksekliği için pergel kolu
- ağır hizmet tipi ayaklı emniyet ankrajı
- çıkarılabilir pergel uç plakası ve ayarlanabilir 
kıskaç tamponlarından dolayı halatlı kaldırma 
arabasının kolay montajı
- ring bilezikli elektrik sistemi
- 2 hızlı yürütme
- 2 hızlı döndürme
- mobil kontrol pergel uzunluğu kadar çalışır

360
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Vezir II”
“Her şeyin üstünde performans / An all-around performer ”

7 8
3.200

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500
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With electric chain hoist
- heavy design (DIN 15018 H2/B3)
- Column-mounted slewing jib crane for large 
capacities
- innite slewing range
- heavy design
- slewing with electrical slewing gear
- indoor and outdoor

Elektrikli zincirli vinç için
- ağır tasarım (DIN 15018 H2/B3)
- yüksek kapasiteli direkli pergel vinç
- sonsuz döngü aralığı
- ağır hizmet tipi 
- tabla rulman ile elektrikli döndürme
- içeride ve dışarıda çalışabilir

360
Dönüş açısı 

Rated slewing range

“Sultan I”

7 8 9 10
250 

500

1.000

1.250

1.600

2.000

2.500

3.200

11 12

4.000

5.000

“Pergel vinçlerin Sultanı / Sultan of the jib cranes”
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360
Dönüş açısı 

Rated slewing range

With electric wire rope hoist
- heavy design (DIN 15018 H2/B3)
- Column-mounted slewing jib crane for large 
capacities
- innite slewing range
- heavy design
- slewing with electrical slewing gear
- indoor and outdoor

Elektrikli halatlı vinç için
- ağır tasarım (DIN 15018 H2/B3)
- yüksek kapasiteli direkli pergel vinç
- sonsuz döngü aralığı
- ağır hizmet tipi 
- tabla rulman ile elektrikli döndürme
- içeride ve dışarıda çalışabilir

“Sultan II”

7 8 9 10
3.200

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

11 12

“Pergel vinçlerin Sultanı / Sultan of the jib cranes”
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On steel supports using wall bracket/mounting
The simplest type of mounting of wall jib cranes is the bolting onto existing
steel supports. For this, the supports must be of structurally sufcient size
(they may need to be reinforced) and exhibit a sufciently wide connection
surface. All CESAN wall jib cranes include this mounting option in the scope
of delivery of standard equipment. For types Çavuş and Miralay this is provided 
through the wall bracket and for type Müşir through direct bolting on of both
wall mountings.

Çelik direkler ve duvar üzerine montaj 
Çelik kolonun pergel vincin montajının en basit şekli ile yapılabilmesi için, yeterli 
büyüklükte olması (takviye edilmesi) gerekebilir ve çelik kolonun yeterince geniş 
bir bağlantı yüzeyi olması gerekir. Tüm CESAN kolonsuz pergel tipi vinçlerinde 
standart ekipmanın teslimatı kapsamında bu montaj opsiyonunu içermektedir. 
Çavuş ve Miralay tipleri için duvar braketi vasıtasıyla bağlantı yapılabilir. Müşir 
tipinin bağlantısında her iki duvar braketinin birbirine civata ile bağlanması ile 
sağlanır.

Beton kolonlar üzerine destek kullanarak 
Yapısal olarak uygun olan kare ve dikdörtgen kesitli beton kolonlar üzerine 
kolaylıkla önden ve arkadan sarılabilir. Pergel vinçleri destek ekipmanları ile monte 
edilebilir. Vincin istenilen yükseklikte beton kolon üzerine emniyetli bir şekilde 
tutturulması için gerekli bağlantı saplamalar vasıtasıyla yapılabilir. Bağlantı için 
gerekli olan çelik desteklerin uygun genişliğe sahip olması gerekir. CESAN bağlantı 
için tasarlamış olduğu montaj ekipmanlarını ürün ile birlikte sunar.

On reinforced concrete supports using brackets
On structurally suitable, square or rectangular reinforced concrete supports
which can be freely enveloped, wall jib cranes can be mounted with
brackets. The required tension forces can be applied through threaded
rods to hold the crane securely to the support at the desired height.
The support must have the required minimum width for this. CESAN delivers
brackets designed for the support dimensions, together with the required
mounting material.

Pergel Vinçlerin Montajı / Mountings for Wall Jib Cranes 
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Beton duvarlarda bulunan çelik destekler üzerine kaynak ile montaj
Beton duvarlar veya destekler üzerinde bulunan montaj plakalarına kaynak 
yaparak, pergel vinçlerin kurulumu gerçekleştirilir. Montaj plakaları inşaat yapılır 
iken, montaj plakaların tam olarak yatay ve dikey pozisyonda aynı hizada durması  
için özen gösterilmelidir. Pergel üzerindeki plakalar betona gömülü plakalara 
kaynak yöntemi ile bağlanır. İnşaat esnasında plaka bırakılmamış ise beton 
içerisindeki lizlere veya kimyasal dübel ile betona çakılan saplamalar vasıtası ile 
bağlantı plakası oluşturulur. CESAN bağlantı için tasarlamış olduğu montaj 
ekipmanlarını ürün ile birlikte sunar.

On reinforced concrete walls or supports using weld-on plates 
Concrete walls or supports can be prepared for the mounting of wall jib cranes on 
weld-on plates through suitable mounting plates with grouted anchoring as a 
substructure. When performing this construction work, care should be taken that 
the mounting plates lie exactly ush and exhibit plumb-vertical connection 
surfaces. The weld-on plates are welded to the substructure. The wall bracket or the 
wall mountings of the crane are bolted onto the weld-on plates. CESAN delivers the 
weld-on plates with therequired mounting screws.

Çelik kolon üzerine kaynak kullanarak
Çelik plakalara kaynak direkt olarak, çelik kolonlara veya yükü taşıyan, çelik 
yapılara direkt kaynak yapılabilir. Bu sayede bağlantı noktasına delik açmaya 
gerek kalmaz. 

On steel supports using weld-on plates
Weld-on plates can be welded directly onto steel supports or load-bearing
steel structures providing holes will not or cannot be drilled through them.
(not pictured)

Tüm destekleri ve duvar ankrajlarını kullanarak kaynaklı-takviyeli duvarlar
Beton desteklere montaj yapabilmek için yeterli yük taşıma kabiliyetine sahip 
duvar braketleri kullanılabilir. Çavuş ve Miralay tipleri için, duvar braketi teslimat 
kapsamına dahildir. Müşir tipi için, isteğe bağlı olarak talep edilebilir. Duvar 
braketleri duvara bağlanır ve karşı plakalar ile pergel vinç montaj edilebilir. 
CESAN, teslimat kapsamına dahil edilen bağlantı saplamaları, bağlantı plakaları 
ve gerekli montaj malzemeleri ile ilgili tasarım ekipmanlarını sunar.

On reinforced walls using wall brackets and through-wall anchors
For mounting on reinforced concrete walls of adequate load-bearing
capacity, wall brackets are used. For the types Çavuş and Miralay the wall
bracket is included in the scope of delivery. For the type Müşir, it is available
as optional equipment. The wall brackets are mounted on the wall with ties
and counterplates. Included in the CESAN scope of delivery are the anchor
rods, counterplates and the required mounting materials, all adapted for
the respective wall thickness.
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1 Taban plakası
2 Gömülü plaka
3 Somun
4 Kontra somun
5 Rondela
6 Ankraj saplaması

1 Base plate of the crane
2 Sheet mask
3 High nut
4 Thin nut
5 Spacer
6 Anchoring bolt

Ankraj / Anchors
Kapasite

Kol boyu

Kapasite

Kol boyu
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Talep Formu / Enquiry Form
Firma / Company

İsim / name

Posta kodu / Postal code

E-posta / E-mail

Posta kutusu / Postal box

Telefon / Telephone

Faks / Fax

Direkli Pergel Vinç / Pillar Jib Crane 
Kol boyu / jib length

Kapasite / capacity

Kaldırma yüksekliği / lifting height

Bina yüksekliği / building height

Kiriş altı yüksekliği / 
height of lower edge of jib

Montaj tipi / Type of mounting required:

Zemine ankraj cıvatalı / on foundation with anchor bolts

Beton üzerindeki plakaya montajlı / on reinforced concrete oor plate

Kol boyu / jib length

Kapasite / capacity

Kaldırma yüksekliği / lifting height

Bina yüksekliği / building height

Kiriş altı yüksekliği / 
height of lower edge of jib

Duvara Montajlı Pergel Vinç / Wall Jib Crane 

Montaj tipi / Type of mounting required:

Çelik kolona 
on steel support

Beton kolona
on reinforced conctrete support 

Kol dönmesi / Slewing gear:

Manuel / push-pull Motorlu / powered

Araba yürüyüşü/ Trolley:

Manuel / push-pull Motorlu / powered

Kolon  montajlı pergel vinç / Column-mounted slewing jib crane Duvara montajlı pergel vinç  
Wall-mounted slewing jib crane

Düz tavan
at ceiling

Tavana montajlanmış ataçmanlar
interrupped ceiling or at 

ceiling with xed attachments

Tavan vinci
Overhead crane

Düz tavan
at ceiling

Yapı,
 Makine,

Depo
Building,
Machine
Material
storage

Düz tavan
at ceiling
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Merkez / Center
Barbaros Mah. Ortabahar Cd.
No:1 Yenisahra, Ataşehir
İstanbul / Türkiye
Tel. : +90 (216) 472 83 02
Fax : +90 (216) 317 49 98

Fabrika 1 / Factory 1
1. Organize Sanayii Bölgesi
11030 Bilecik / Türkiye
Tel. : +90 (228) 216 02 50
Fax : +90 (228) 216 00 90

Bursa Bölge Md.
Alaattin Bey Mahallesi
637. Sok. No : 7/G
Kardemsan Plaza 16130
Nilüfer / BURSA
Tel. : +90 (224) 443 03 40
Fax : +90 (224) 443 03 80

Servis
+90 (228) 216 02 50

444 59 68

Fabrika 2 / Factory 2
Anadolu O.S.B.
06909 Sincan
Ankara / Türkiye
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