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Depo Ürün ve Sistemleri 

Forklift Kantarı
İFORKS ile yükleme ve sevkiyat zamanından tasarruf edebilmek mümkün.

Forkliftinizin, sadece 
çatallarını değişti-
rerek ticari onaylı 
olabilen mobil bir 
kantara dönüştü-

rebileceğinizi ve wireless üze-
rinden ERP sisteminize entegre 
olabileceğini biliyor muydunuz? 

Üstelik bu işlem tümüyle kablo-
suz ve zahmetsiz. Sistemi forklif-
tinize monte etmek ise yalnızca 5 
dakika alıyor.”
Baykon’un bu sisteme verdiği 
isim “Tak ve Tart”
Markanın Endüstriyel ve Mo-
bil Tartım Ürünleri Sorumlusu 

Onur Özcan İForks’un standart 
bir forklift kantarından daha 
fazlası olduğunu belirtiyor ve 
ekliyor “Çatalları ve tartı göster-
gesinin arasında hiçbir kablo ol-
mayışı, sistemin kullanım kolay-
lığını operatörler açısından daha 
da arttırıyor. Her marka forklifte 

rahatlıkla uygulanabiliyor. Tartı 
göstergesi kalem pil ile çalışabili-
yor yani onun içinde bir kabloya 
gerek kalmıyor. Çatallar, yüzde 
125 kapasite yükü ile bir milyon 
kez test edilmiştir.”
İForks aynı zamanda ticari onay-
lı versiyonuyla alım satım işle-
rinde de kullanılabilmenin yanı 
sıra 1 Temmuz 2016 itibariyle 
yürürlüğe giren Denizde Can 
Güvenliği (SOLAS) kapsamında 
da akredite edilebiliyor. Yükleme 
çatallarında bulunan Bluetooth 
iletişim özelliği, ağırlık bilgisi 
aktarımını kablosuz olarak sağ-
lıyor. IP65 koruma sınıfında, 18 
mm karakter yüksekliğine sahip 
arka aydınlatmalı LCD tartım 
göstergesinin 4 fonksiyonel tuş 
takımı mevcut.
Yük çatalları tartım sistemi ile 
birlikte gelirken standart uzun-
luğu 1150 mm olan çatallar, 
opsiyonel olarak farklı ebatlarda 
talep edilebiliyor. Çatallar, taşı-
ma aparatlarına kolayca monte 
edilebiliyor ve sökülebilir yapı-
dalar. Şarj edebilir bataryalar, 
çatallar üzerindeki yuvalara ko-
layca monte edilebilecek ve şarj 
sonrasında kolaylıkla takılabile-
cek biçimde tasarlanmış. 
“İForks’un 2bin 500 kg, 3 bin kg 
ve 5 bin kg kapasiteli seçenekle-
ri mevcuttur. Opsiyonel olarak 
Wi-Fi aracılığı ile bir Panel PC 
veya El Terminali ile haberleşe-
bilir” diyor Özcan. “Yazıcı op -
siyonu mevcuttur. Tartı göster-
gesi, opsiyonel güç konvertörü 
sayesinde forklift’in kendi aküsü 
üzerinden de beslenebilir şekilde 
ayarlanabilir” diye sözlerine de-
vam ediyor. Sistemin tüm bun-
ları forkliftin marka ve modelini 
gözetmeden yaptığının da altını 
çiziyor.
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