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HAKKIMIZDA

Firmamız kuruluş yılı olan 1977’den itibaren ülke 
sanayisine elektrik motoru ve redüktör ihtiyaçları 
noktasında tedarikçilik faaliyetlerini yürütmektedir. 
40 yılı aşkın teknik bilgi ve tecrübesiyle beraber geniş 
stok ve ürün çeşitliliği ile kullanıcılara en doğru ve 
kalıcı çözümler sunmaktadır.

İstanbul Anadolu yakasında bulunan merkezimiz ve 
depolarımız üzerinden ülkemizin her noktasına hızlı 
ve etkin bir şekilde hizmet etmekteyiz. Satış 
faaliyetlerinin yanı sıra firmamız kullanıcıların 
uygulamalarına özel elektrik motoru modifikasyon 
işlemlerini de yürütmektedir.

2004 yılında Konya ilinde grup firmamız olan 
Yasinoğulları Elektrik Motor Ltd. Şti firmasını kurarak 
bu bölge ve çevre illerde ki kurumların ihtiyaçlarına 
hızlı ve kaliteli çözümler üretmektedir. İlerleyen 
yıllarda aynı şekilde Gaziantep ilinde de şubeleşme 
yoluna giden firmamız bu bölgede de faaliyet 
göstermektedir.

Misyonumuz uzun yılların kazandırmış olduğu teknik 
bilgi, tecrübe ve geniş ürün yelpazemizle beraber 
ülke sanayisine en doğru ve kalıcı çözümlerle hizmet 
etmektir.
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IEC 63-355 gövde
0.18kw-355kw Arası Güçler

IE2-IE3-IE4 Enerji verimlilik sınıfında 
Asenkron Motorlar
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Patlayıcı gaz ve tozlu ortamlar için
Exproof Motorlar

Modifikasyon çözümleri ile uygulamaya 
Özel Motorlar
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M SERİSİ
- 6 kademeye kadar redüksiyon artırımı seçeneği
- Standart IEC B ve B14 motor bağlayabilme imkanı
- Yüksek ömürlü rulman kullanımı
- 58-62 HRC değerleri arasında sertleştirilmiş ve taşlanmış dişliler.

N SERİSİ
- 6 kademeye kadar redüksiyon artırımı seçeneği
- Standart IEC B ve B14 motor bağlayabilme imkanı
- Yüksek ömürlü rulman kullanımı
- 58-62 HRC değerleri arasında sertleştirilmiş ve taşlanmış dişliler.

K SERİSİ
- 7 farklı büyüklükte
- Moment aralığı 200-15.000 Nm
- Devir aralığı 0,1-500 D/dak.
- Kademe sayısı 3-6

E SERİSİ
- 8 farklı büyüklükte
- Moment aralığı 5-1.000 Nm
- Devir aralığı 0,1-300 D/dak.
- Kademe sayısı tek kademe

MN
SERİLERİ

K
SERİSİ

E
SERİSİ
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P SERİSİ
- 10 farklı büyüklükte
- Moment aralığ 1.000-50.000 Nm
- Devir aralığı 0,5-450 D/dak.
- Kademe sayısı 1-4

K SERİSİ
- 14 farklı büyüklükte
- Moment aralığı 2.500-165.000 Nm
- Devir aralığı 0,1-250 D/dak.
- Kademe sayısı 2-4

HB
SERİLERİ

V SERİSİ
- 5 farklı büyüklükte
- 0,5-50 ton aralığı vinçler için
- 3 kademeli çift ve tek hızlı frenli redüktörler.

V
SERİSİ

P
SERİSİ
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T SERİSİ
- 10 farklı büyüklükte
- Moment aralığı 200-18.000 Nm
- Devir aralığı 46-280 D/dak.
- Kademe sayısı 2 kademe

NR SERİSİ
- Direk motor akupteli flaşlı redüktör grubu
- Monoblog gövde tasarımı
- 6 kademeye kadar redüksiyon artırım seçeneği
- Elektromanyetik frenler ile seç

NR
SERİLERİ

T
SERİSİ

D SERİSİ
- 10 farklı büyüklükte
- Moment aralığı 130-18.000 Nm
- Devir aralığı 0,1-600 D/dak.
- Kademe sayısı 2-6

D
SERİSİ
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- IEC71-250 gövde aralığında elektrik motorları
- IE2 ve IE3 verimlilik sınıfında üretim
- Özel tasrım üretim veya modifikasyon bazlı her çeşit özel
   maksat motorları
- Özel mil ve flanşlı özel sargılı ve değişik çalışma koşullarına
   uygun motorlar
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- 63-315 gövde büyüklükleri
- 0.18-200 kw güç aralıkları
- IE2-IE3 verimlilik sınıfları
- 2-4-6-8 kutup sayıları
- B3-B34-B14-B35-B5 bağlantı çeşitliliği
- Frenli, encoderli, cebri fan, termistör uygulamalı
- Çift devirli motorlar
- 0.18-3 kw 2-4-6 kutup monofaze 220 volt motorlar
- Süt sağma motorları
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ÇÖZÜMLERİMİZ
-0.55kw-500kw arası güçlerde IE3-IE4 enerji sınıfı
  asenkron motorlar
- Pompa uygulamaları
- Kompresör uygulamaları
- Jeotermal Enerji Santralleri
- Mermer makineleri
- Demir - Çelik
- Çimento
- Havalandırma
- Kağıt
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Esenşehir Mah. Nato Yolu Cad. No. 219/B Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul, TURKEY
Tel: +90.216 314 73 73 - 314 73 62 - 63

Fax: +90.216 314 73 60
E-mail: info@cerkomotor.com


