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Açık Kasa Üstyapı



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



LOWLOADER

LOW
LOADER

Montajı tüm kamyon ve kamyonet modellerine uygundur. 
Çelik gövde üzeri alüminyum kapak şeklinde ve alüminyum 
gövde üzeri alüminyum kapak şeklinde iki farklı temelde 
üretilebilir.
Bu üstyapımızın bütün özellikleri opsiyoneldir.
Ön duvarı, kapak yüksekliği, taban malzemesi ve 
aksesuarları müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.
Araç-Kasa montajı, araç üretici firmanın üstyapı 
talimatlarına uygun şekilde yapılmaktadır, ş ase araçlar 
üzerine monte edilen üstyapımız komple civatalı montajlı 
kurulmaktadır. Modülerdir.

1- Çelik Gövdeli
Üstyapı şasesi ve yastık karkasları lazer kesim
ST52 ve ST37 çelikten yapılmaktadır. Çelik gövde
sıcak daldırma galvaniz kaplama veya fırınlı boya
uygulamasıyla kaplanır.
Kurulum, kaynaklı ve civatalı yapılabilir. Gövde
haricindeki ekipmanların tümü modüler ve
civatalı montajdır.

2- Alüminyum Gövdeli
Üstyapı şasesinden itibaren komple alüminyum
olarak kurulabilir. Taban kurulumu LOADMASTER ile 
birebir aynıdır. Civatalı montaj şeklinde
kurulum yapılır . Gövde haricindeki ekipmanların
montajı da civatalı yapılmaktadır.



Alüminyum Perdeli Üstyapı
Alüminyum Perdeli ÜstyapıAçık Üstyapı
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Açık  Üstyapı

Kasa şasesi ve yastık karkasları için opsiyonlar;

Alüminyum ŞaseSac Şase

Özel tasarım eloksal kaplı çekme 
alüminyum kullanılmaktadır.

Galveniz kaplı lazer kesimli
ST42 malzemeden 

oluşmaktadır.

Alüminyum üzeri
5 mm kalınlığında

tel kullanılmaktadır.

400 mm alüminyum üzeri
lazer kesimli yatay 

profil kullanılmaktadır.

400 mm alüminyum üzeri
pres baskı lazer kesimli

sac kullanılmaktadır.

400 mm sac üzeri
pres baskı lazer kesimli

sac kullanılmaktadır.
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sac kullanılmaktadır.

400 mm sac üzeri
pres baskı lazer kesimli

sac kullanılmaktadır.Alüminyum üzeri tel örgü 
ön duvar

Alüminyum üzeri yatay 
profil ön duvar

Alüminyum üzeri lazer 
kesim çelik ön duvar

Komple lazer kesim çelik 
ön duvar

MODÜLER

KOLAY
GÖNDERiM

Taban Opsiyonları

12-15-18-24-30 mm 
Plywood kullanılabilir

Kapak Kilit Opsiyonları

-Dikey Kilit
- Yatay Kilit

Şase ve Yastık Karkasları

- Çelik Takım
- Alüminyum Takım

Yan Kapak Opsiyonları

- 400 mm alüminyum kapak
(Düz Desen)
- 600 mm alüminyum kapak
(Düz Desen)
- 400 mm alüminyum kapak
(Özel Yenkar Desen)

Ön Duvar Opsiyonları

* Özellikler sayfanın üst 
kısmında belirtilmiştir

Ön Duvar Opsiyonları

LOW



HER MARKA
MODELE UYGUN

400 mm alüminyum kapak
(Desensiz)

LOWLOADER

LOWLOADER



N2 ve N3 tüm araç modelleri için EN12640 
sertifikalarımız bulunmaktadır. Bağlama 
noktaların konumu ve arasındaki mesafe 
bu standarta göre belirlenir. 3500 kg’dan 
7500 kg’a kadar yük çekme kapasitesi olan 
araçlarda 800 daN, 7500 kg ile 12000 kg’a 
kadar yük çekme kapasitesi olan araçlarda 
1000 daN, 12000 kg ve üzerinde yük çekme 
kapasitesi olan araçlarda 2000 daN çekme 
kapasitesine sahip bağlama noktaları 
mevcuttur.

YÜK BAĞLAMA NOKTALARI 
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YEN-KAR TORUNLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
K. Sanayi Sitesi U-Blok No:1/11 Yenişehir / BURSA
info@yenkartorunlar.com 
+90 224 444 30 16

yenkartorunlar.com


