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TÜRKÇE İNGİLİZCE ALMANCAOrhan Torun kardeşleriyle birlikte şirketin 
yönetimini devraldı. 

1986

Ahşap kasa üretimi gerçekleştirildi.
1977-2000

Yenkar Torunlar adıyla ilk marka tescili alındı.
2002

Yenkar Metal firması kurularak, toptan ve 
perakende metal satışına başlandı.

2005

Tarım Römorku üretim belgesi alındı.
2007

Dijital baskı ve branda değişimi hizmetine 
başlandı.

2010

Üretim adet rekoru kırıldı.
2015

TSE-HYB Belgesi alındı.
2017

Avrupa Standartlarında O1 ve 02 Belgeli 
römork üretimine başlandı. 

2021

İlk uluslararası fuar katılımı gerçekleşti.  
IAA Transportation Hannover 2022

2022

Torunlar Seri Kasa adıyla Mustafa Torun 
tarafından kuruldu.

1977

Bu yıllar arasında 450 metrekarelik atölyede 
üretim yapıldı. 

1977-1998

Yeni atölyede üretime başlandı.

1998

ISO 9001 Belgesi alınarak kalite sistem 
yönetimine geçildi.

2004

Abkant Press, Giyotin Makas ve Kombine Kesim 
makinaları alınarak üretim parkuru genişletildi.  

2005

Türkiye’nin ileri gelen meşrubat firmalarıyla 
işbirliği anlaşmaları yapıldı. Hızlı perdeli kasa 
yapımında profesyonelleşildi.

2008

Boya fırını kurularak fırınlı boya 
uygulamasına başlandı. 

2015

ADR’li patlayıcı madde taşıma kasası üretimine 
başlandı. TSEK-560 Belgesi alındı.

2016

İlk tamamlanmış araç ihracatı gerçekleştirildi. 

2019

İlk römork ihracatı yapıldı.

2022

Günümüzde Yenkar Torunlar Grup bünyesindeki 4 şirket 
Orhan, Hüsnü, Mesut ve Ahmet Torun tarafından yönetilmektedir. 

Kilometre Taşları

TÜRKÇE İNGİLİZCE ALMANCA



Üretimini yaptığımız ürünlerde kullanılacağı 
bölgelerdeki iklim koşulları, insan faktörü, karayolları 
koşulları ve devlet denetimleri dikkate alınır. Ticari 
araç üstyapı üretiminde üretici markaların üstyapı 
talimatları, kalite standartlarımızda dikkate aldığımız 
en önemli hususlardan bir diğeridir. 

Üretim adımları ve kalite sistem yönetiminde 
uluslararası sektörel standartları baz alarak kalite 
politikalarımızı belirlemekteyiz.

Yenkar Torunlar Şirketler Grubu’nun en köklü üretim dalı olan Ticari Araç Üstyapı Üretimi 1977 yılından bu 
yana devam etmektedir. 20 yılı aşkın birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın ustalığını, genç ve dinamik 
mühendislerimizin vizyonuyla birleştirerek inovasyona önem veriyoruz. 
Hedefimiz, ürettiğimiz ürünlerdeki katma değeri arttırarak piyasa koşullarının izin verdiği en kaliteli ürünü 
müşterilerimizle buluşturmak ve bunu devamlı kılmaktır. 
Satış sonrası süreçleri hızlı ve etkili yönetmek müşteri memnuniyeti politikamızın en önemli faktörüdür.  

ÜRETİMDE KALİTE

HAKKIMIZDA



 Meşrubat taşıma kasaları yüksek tonajla çalıştıkları için ürünümüz 
genel itibariyle çelik kullanılarak üretilir.
Bölmeli (Gözlü) kasalarımız 6 palet, 6+2 yarım palet ve 8 palet kapasiteli 
olacak şekilde üretilir. Müşterilerimizin palet ölçülerine özel bölmeler yapılır 
ve meşrubat paletleri bu bölmelere yerleştirilir. Yük güvenliği amacıyla 
tabanları eğimli olarak üretilmektedir. 
 Bölmesiz (Gözsüz, Düz taban) kasalarımız 6 palet, 8 palet, 10 palet ve 
12 palet olacak şekilde üretilir. Bu kasaların tabanları düzdür. Yük güvenliği 
için alüminyum seyyar profiller ve yük bağlama halkaları kullanılır. Bu 
kasalarımız hidrolik arka kapak montajına uygundur ve genellikle bu şekilde 
tercih edilir. 
 Yenkar Üstyapı olarak her marka liftin montajını yapmaktayız ve 
garanti süreçlerini takip etmekteyiz. 
Hızlı perde sistemi bu ürün için en önemli faktörlerden biridir. 
10 yılı aşkın zamandır birlikte çalıştığımız ithal perde sistemi üreticileri ile 
müşterilerimize en kaliteli ürünü sunuyoruz. 

BEVERAGECOURRIER

HIZLI PERDE SiSTEMLi
MEŞRUBAT TAŞIMA KASASI
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Çatı Opsiyonları
Kayar Çatı
Sabit Çatı

Branda
900 gr/m² ağırlığında Alman malı Mehler marka branda 
kullanmaktayız
Kurumsal reklam çalışması branda üzerine dijital baskı 
yöntemiyle uygulanır. 

Lift

Her marka ve model liftin
montajı Yenkar tarafından 
yapılmaktadır. 

Hızlı Perde Sistemi

Kullanım koşullarına göre ithal perde 
sistemleri tercih edilmektedir. 
Satış sonrası servis, bakım ve onarımı 
Yenkar tarafından yapılmaktadır. 

Palet Bölmeleri

Müşterilerimizin palet ölçülerine 
göre palet bölmeleri ölçülendirilir 

ve ona göre üretim yapılır.  

 Hızlı perde sisteminin sağlıklı çalışması en önemli faktörlerden biridir. Bunun için kasalarımız hızlı 
perde sistemi, yan bariyer profili ve plastik takozlarla korunmaktadır. Forkliftin yükleme esnasında hızlı 
perde raylarına zarar vermesi önlenmiştir. Bu ürünümüze müşteri talebine göre birçok opsiyon eklenebilir. 
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