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Biz kimiz?
2007 yılında kurularak sektöre hizmet vermeye 
başlayan KOCALİFT, sektördeki 25 yıllık deneyi-
mi ile birçok projeye imzasını atmıştır. 

Zamanında, kaliteli, garantili iş prensibiyle çalı-
şan firmamız sektöründe müşterilerinin çözüm 
ortağı olmayı amaçlamaktadır.

Kalite ve teknolojiden ödün vermeden müşte-
ri memnuniyetini her zaman en üst seviyede 
tutmayı hedefleyen, modern yönetim anlayışı, 
deneyimli personeliyle hidrolik silindir ve enerji 
sektörlerinde aranan ve tercih edilen firma ol-
mayı amaçlayan KOCALİFT her zaman en iyiyi 
hedefleyerek sağlam adımlar atarak devam et-
mektedir.

Beton	Pompaları	Hidrolik	Sistemleri

İş	Makinaları	Hidrolik	Sistemleri

Endüstriyel	Hidrolik	Silindirler

Baraj	Kapakları	Hidrolik	Silindirler

Özel	İsteğe	Bağlı	Hidrolik	Silindirler

700	bar	Hidrolik	Silindirler

Hidrolik	Silindir	Tamir,	Bakım,	Revizyon

Hizmetlerimiz;
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BETON POMPASI SİLİNDİRLERİ

İstenilen teknik özelliklere uygun, özel tasarım veya 
Cetop standartlarında endüstriyel ve mobil beton 
pompaları  hidrolik silindirlerimiz teknik desteği ile 
birlikte sunulmaktadır. Beton pompasını oluşturan ana 
parçaları birbirine bağlayan bağlantı elemanları, özel 
fırınlarda ısıl işlem uygulamalarına tabi tutulmaktadır. 
Hidrolik silindirlerin imalat ve montaj işlemleri benzer 
titizlikle yapılıp, sonrasında basınç ve sızdırmazlık testleri 
gerçekleştirilmektedir. Beton pompası hidrolik silindir 
üretiminde kalite öncelikli hedefi mizdir.
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İŞ MAKİNALARI HİDROLİK SİLİNDİRLERİ

Hidrolik silindir tasarımı, işinde uzman personeller 
tarafından ihtiyaç duyulan özel veya genel 
proseslere, hidrolik veya pnömatik sistemlere, 
malzeme spesifi kasyonlarına ve müşterinin talep 
ettiği bağlantı mesafesi, bağlantı şekli, strok, itme 
kuvveti, çekme kuvveti gibi silindirden beklenen 
özellikleri sağlayacak şekilde yapılır. 
Mobil vinç silindirleri, iş makinaları silindirleri, zirai 
araç silindirleri, çöp araçları silindirleri, tek etkili 
hidrolik silindirler, çift etkili hidrolik silindirler için 
uzman ekibimizle üretim yapılmaktadır.
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BARAJ KAPAĞI HİDROLİK SİLİNDİRLERİ

İstenilen teknik özelliklere uygun, özel tasarım 
veya çetop standartlarında, istenilen çap ve boyda 
imalat yapılır. Ayrıca 20 mm den 1000 mm kadar 
lift imalatı ve tamiratı , 10 mm stroktan 6000 mm 
strok’a kadar lift imalatları yapılmaktadır. Her çapa 
uygun baraj lift, silindir imalatı, kaynaksız fl anş, 
mafsal ve beşik bağlantılı baraj silindirleri, kaynaklı 
fl anş mafsal ve beşik bağlantılı baraj silindirleri  
teknik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Hidrolik 
silindirlerin imalat ve montaj işlemleri benzer titizlikle 
yapılıp, sonrasında basınç ve sızdırmazlık testleri 
gerçekleştirilmektedir. 
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İSTEĞE BAĞLI ÖZEL SİLİNDİRLER

Hidrolik silindir tasarımı ve üretim işinde uzman 
personeller tarafından ihtiyaç duyulan özel 
veya genel proseslere, hidrolik veya pnömatik 
sistemlere, malzeme spesifi kasyonlarına ve 
müşterinin talep ettiği bağlantı mesafesi, bağlantı 
şekli, strok, itme kuvveti, çekme kuvveti gibi 
silindirden beklenen özellikleri sağlayacak şekilde 
yapılır. Firmamız silindir imalatında edindiği 
deneyimi, dileyen tüm müşterilerine kaliteli ve 
dünya standartlarında ürün olarak sunmakla 
beraber, ihtiyaç duyulduğunda danışmanlık ve 
teknik hizmet desteği de vermektedir. 
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YEDEK PARÇALAR

Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan ileri 
hidrolik silindir yedek parçaları, iş makineleri, 
beton pompası, baraj kapağı, özel imalat hidrolik 
silindirlerin revizyon işlemleri için yedek parçaların 
tedariği ve üretimi tarafımızdan yapılmaktadır. 
Hidrolik ekipman ve yedek parçalar, farklı kapasite 
hidrolik veya pnömatik sistemlere, malzeme 
spesifi kasyonlarına, müşterinin talep ettiği bağlantı 
mesafesi, bağlantı şekli, strok, itme kuvveti, 
çekme kuvveti gibi silindirden beklenen özellikleri 
sağlayacak şekilde yapılır. 
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700 bar HİDROLİK SİLİNDİRLER

700 bar ve üzeri basınçta çalışan hidrolik ürün 
ihtiyaçlarına, ürün ve sistem bazlı çözümler 
sunmaktayız. Silindirlerimiz çimento, demir çelik 
fabrikaları, tersaneler gibi ağır sanayi kollarında, 
her tür işletmedeki bakım uygulamaları, test 
uygulamaları, her türlü yük kaldırma uygulamaları 
için büyük ve ağır işlerde belirtilen tonajlarda 
emniyetli, güvenli bir şekilde kullanılmak üzere 
tasarlanmaktadır. Standart kapasite ve strok 
haricindeki ihtiyaçlarınız için size özel tasarım ve 
imalat yapılmaktadır.
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TAMİR ve REVİZYON HİZMETİ

Kocalift, hidrolik silindir imalatının yanısıra, mevcut 
silindirlerin tamir, bakım ve revizyonlarını da 
yapmaktadır.  Arızalı veya yenilenmeye ihtiyaç 
duyulan hidrolik silindirlerin tüm revizyon işlemleri 
kendi bünyemizde yapılmaktadır. Servis bölümüne 
gelen silindirler demonte edilip tüm parçaları kontrol 
edilmekte ve hasarlı alanlar belirlenip revizyon 
yapılmakta veya yenileri imal edilmektedir. Revizyon 
sonrasında ölçü kontrolü yapılmaktadır ve silindir test 
edilerek teslim edilmektedir.
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•	 Beton	Pompaları	Hidrolik	Sistemleri

•	 İş	Makinaları	Hidrolik	Sistemleri

•	 Endüstriyel	Hidrolik	Silindirler

•	 Baraj	Kapakları	Hidrolik	Silindirler

•	 Özel	İsteğe	Bağlı	Hidrolik	Silindirler

•	 700	Bar	Hidrolik	Silindirler

•	 Hidrolik	Silindir	Tamir,	Bakım,	Revizyon




