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ÖZEL ARAÇLAR
SPECIAL-PURPOSE  
VEHICLES

UZUN, AĞIR VE HACİMLİ YÜKLERİN TAŞINMASINDA İYİ BİLGİLENDİRİLMEK
MAKE US YOUR FIRST PORT OF CALL WHEN IT COMES TO LONG,  
HEAVY AND BULKY LOADS



Zaman zaman intralojistikte taşınacak 
yüklerin daha ağır, daha büyük veya daha 
hacimli olduğu durumlar vardır.

Taşıma görevlerini ihtiyacınıza özel çözmek 
için HUBTEX, müşteriye özel istif araçları 
için, bir ortak olarak hem fikirlerinizin 
geliştirilmesinde hem de uygulanmasında 
yanınızdadır. Tam olarak uygulamanız için 
tasarlanmış bir çözüm size maksimum 
fayda, yüksek cihaz kullanılabilirliği ve 
dayanıklılık sunar.

BENZERSİZ OLANI 
ÜRETİYORUZ
WE CREATE  
THE UNIQUE



There are quite often situations in 
intralogistics where loads become 
heavier, bigger or bulkier. 
 
To meet your transportation tasks to 
your benefit, HUBTEX as a partner 
for customized industrial trucks 
will be glad to support you in the 
development and implementation of 
your ideas. A solution designed suit-
able to your individual  application 
 provides you with maximum benefit, 
high truck availability and long life 
expectancy.



Fikirleri gerçekleştirmek

Fikir oluşturulur oluşturulmaz HUBTEX, daha 
sonra diyalog yoluyla koordine edilen ve 
 uygulanan bir konsept geliştirir. Daima özel 
makine yapımında 30 yıllık tecrübemizden 
edindiğimiz bilgi birikimimizden yararlanırsınız.





Realizing ideas

As soon as the idea is firm, HUBTEX 
 prepares a concept which will be 
 coordinated through further dialogues 
and implemented afterwards. You will 
 benefit from our know-how gained in 
30 years of experience in manufacturing 
special vehicles.





PERFORMANS 
BİLANÇOSU
FARKLI SEKTÖRLERDEN  
HUBTEX’İN  
ÖZEL ARAÇLARI

CAPA  
BILITIES
HUBTEX   
SPECIAL-PURPOSE 
 VEHICLES FROM VARIOUS 
INDUSTRIAL SECTORS



Alüminyum / aluminium 10
Otomobil / automotive 16
Yapı malzeme / building materials 25
Bobin taşıma / coil handling 30
Arıtma tesisi / waste management 36
Dökümhane / foundry 38
Cam / glass 40
Ahşap / timber 46
Tambur / drum transport 52
Sipariş toplama / order picking 55
PVC / plastic 63
Gıda / food 68
Hava sanayi / aviation 70
Metal / metal 73
Makara / rolls 80
Tekerlek / tires 84
Ağır yük / heavy duty 86
Enerji / energy 90

Sektörler /  
Industrial sectors



Kompakt-ağır yük-istif aracı, 12 – 15 t, Dizel- veya LPG‘li
Heavy-Duty Compact frontlift, 12 – 15 t capacity, Diesel or LPG10



Alüminyum / aluminium <

Yumuşak tekerlekli Dizel-dört yönlü-yanal istifleyici
Diesel-Forway-Sideloader with soft tyres 11



Alçak girişli çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional Sideloader with low access height12



Alüminyum / aluminium <

Alüminyum sac deposunda, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional Sideloader aluminium sheet warehouse 13



Kompakt tasarımıyla Reach Truck
Reach truck with compact design14



Alüminyum / aluminium <

Dar koridorda elektrikli-çok yönlü yanal istifleyici
Electric-Multidirectional-Sideloader in narrow aisle application 15



Otomobil üretiminde, plakaların taşınması
Handling of metal plates at the car manufacturing industry16



Otomotiv / automotive <

50,0 ton taşıma kapasitesine kadar kalıp değiştirme aracı
Die-changer with a capacity up to 50.0 t 17



Çok yönlü yanal istifleyiciler dar alanlarda, ağır yükler taşıyabilir
Multidirectional-Sideloaders manipulate heaviest loads in limited space18



Otomotiv / automotive <

Pres Fabrikasında kalıp ve ekipman taşıma araçları
Die-change and die-transport in pressing plants 19



Özel üretim ekipman değiştirme aracı
Customized die-changer20



Otomotiv / automotive <

Hidrolik boyun kısımlı çekme kafalı elektrikli kargo treyler aracı
Towing tractor with goose-neck for indoor transport of cargo trailers 21



Ekipman değişimi için çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader for die change22



Otomotiv / automotive <

İtme ve çekme düzenekli ekipman değiştirici
Die-transporter with push- and pull-device 23



Kumandalı ekipman değiştirme aracı
Die-changer with remote control

> Otomotiv / automotive

24



Yapı malzeme / building materials <

İç ve dış mekanlara uygun yumuşak lastikli, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader with rubber tyres for in- and outdoor use 25



Yapı marketlerine uygun çok yönlü yanal istifleyici
Compact Multidirectional-Sideloader working in do-it-yourself stores26



Yapı malzeme / building materials <

Enerji tasarruflu, dizel motorlu, dört yönlü istif aracı
Fourway sideloader with energy-efficient diesel engine 27



Sehpa üzerindeki beton plakaları taşıyan GTT
GTT platform transporter at handling of concrete elements28



Yapı malzeme / building materials <

35 t taşıma kapasiteli, sehpa üzerine yerleştirilmiş beton plaka taşıma
Transport of racks with concrete components, capacity 35 t 29



Dizel-ağır yük-kompakt istif aracı
Diesel-powered Heavy-Duty Frontlift 30



Bobin / coil handling <

Dar koridorlu depo da, elektrikli-çok yönlü-yanal istifleyici
Electric-Multidirectional-Sideloader in narrow aisle application 31



Ağır yük-çok yönlü yanal istifleyici
Heavy-Duty Multidirectional-Sideloader 32



Bobin / coil handling <

Uzunlamasına bir sistemde çelik bobinlerin alınması ve imhası için taşıyıcı araç
Truck for manipulation of steel coils at a slitting line 33



Yükselen kabinli-çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional Sideloader with man-up cabin34



Bobin / coil handling <

Kalaylı sac deposunda – çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional Sideloader in tinplate warehouse 35



Kaldırma kollu veya çatallı konteyner taşıyıcı
Container transporter with forks or lifting gear36



Atık tesisi / waste management <

Hurda konteyneri taşıma aracı, taşıma kapasitesi 50 t kadar
Transporter for handling of scrap containers, capacity up to 50 t 37



Konverterlerin aktarımı için teleskop kollu-kompakt istif aracı
Compact frontlift with telescopic lift-arm for handling of converters38



Dökümhane / foundry <

Döküm kalıplarını taşımak için raylı taşıyıcı
Rail car for mould transport 39



Konteynerden paketlenmiş cam paketlerin yüklenmesi ve boşaltılması
Loading /Unloading of packed glass packs into /out of sea containers40



Cam / glass <

Otoklav sisteminde cam rafların yerleştirilmesi veya alınması
Loading and unloading of glass stillages at an autoclave system  41



Paketlenmiş cam paketlerin aktarımı için çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader for handling of packed glass packs42



Cam / glass <

Paketlenmemiş cam paketleri taşımak için çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader for handling of unpacked glass packs 43



44



Cam / glass <

Elektrik, Dizel veya LPG tahrikli cam sehpa taşıma aracı
Electric-, diesel- or LPG-powered Glass-frame-transporters 45



Elektrikli çok yönlü istifleyici, MDF ve Sunta plaka siparişlerini toplarken
Picking of boards with an Electric-Multidirectional-Sideloader46



Ahşap / timber <

Tır yükleme veya boşaltma işlemleri için çok yönlü denge yanal istifleyici
Counterbalance Multidirectional Forklift for loading and unloading truck trailers 47



İç ve dış mekanlara uygun, dizel-dört yönlü-yanal istifleyici
Diesel-Fourway Sideloader for combined indoor and outdoor use48



Ahşap / timber <

Dört yönlü yanal istileyici, taşıma kapasitesi 6 – 8 t
Fourway-Sideloader, capacity 6 – 8 t 49



Kereste taşımacılığında çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sidelaoder for handling of trimmed timber 50



Ahşap / timber <

Vakum emiş düzenekli-çok yönlü yanal sipariş toplama aracı
Multidirectional-Sideloader with removable vacuum suction device 51



12 t taşıma kapasiteli makara taşıyıcı
Cable drum transporter with a capacity of 12 t52



Makara taşıyıcı / drum transport <

45 t taşıma kapasiteli kablo makara taşıyıcı
Cable drum transporter with a capacity of 45 t 53



Taşıma kapasitesi 20 t kadar makara taşıyıcı
Drum transporters with capacties up to 20 t

> Makara taşıyıcı / drum transport

54



Sipariş toplama / order picking <Sipariş toplama / order picking <

Plaka sipariş toplama işleminde VacumaX
VacumaX for order-picking of plates 55



Boru ve Profil sipariş toplama işleri
Order picking of tubes and pipes56



Sipariş toplama / order picking <

Harici sipariş toplama platformu alabilen, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sidelaoder with removable order picking platform 57



Kapı sipariş toplama işlerinde MK
MK for the order-picking of doors58



Sipariş toplama / order picking <

İki taraflı sipariş toplama platformu, taşıma kapasitesi 2 – 12 t
Two-side order picking platform, capacity 2 – 12 t 59



60



Sipariş toplama / order picking <

Dümenli kızak toplayan çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional truck transports bobsled 61



Boru ve Profil siparişlerini toplarken çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader for order-picking of tubes and pipes 

> Sipariş toplama / order picking

62



PVC / plastic <PVC / plastic <

Dar koridorda çift taraflı sipariş toplama
Two-side order picker for narrow aisle applications 63



Yumuşak tekerlekli elektrikli çok yönlü yanal istifleyici
Electric-Multidirectional-Sideloader with soft tyres64



PVC / plastic <

Dizel veya LPG tahrikli, üniversal dört yönlü yanal istifleyici
Diesel- or LPG-powered Fourway-Sideloader 65



66



PVC / plastic <

Profil kasetlerin aktarılması için, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader for handling of profile boxes  67



Tekerlek peynir siparişlerin toplanması için çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader in a cheese warehouse68



Gıda / food <

Elma sandıklarını taşıyan inloader
Inloader transports boxes with apples 69



Uçak yedek parça deposunda, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader in spare parts warehouse of aircraft manufacturers70



Uçak sanayi / aviation <

Uçak parçalarını montajı için platform araçları 
Platforms for installation of aircraft components 71



Uçak parçaların montajı için çok yönlü yanal istifleyici
Mutidirectional-Sideloader for installation of aircraft components

> Uçak sanayi / aviation

72



Metal / metal <Metal / metal <

Sac deposunda, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader in sheet metal stockyard 73



Müşteriye özel sehpaların taşınması
Transport of custom racks74



Metal / metal <

Dar koridorda çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader in narrow aisle application 75



Uzunlamasına oturma kabinli, çok yönlü yanal istifleyici
Multidirectional-Sideloader with longitudinal seat cabin76



Metal / metal <

Elektrikl çok yönlü istifleyici, üç tekerlekli modeli
Electric-Multidirectional-Sideloader as three-wheel-model 77



Sideloader kabinli, elektrikli çok yönlü yanal istifleyici
Electric-Multidirectional-Sideloader with sideloader cabin78



Metal / metal <

Alçak kabin girişli, elektrikli çok yönlü yanal istifleyici
Electric-Multidirectional-Sideloader with low cabin entrance 79



Sürücüsüz bobin taşıma sistemi
Automatic guided vehicle for roll handling80



Bobinler / rolls <

Kağıt ruloların taşınması için Reach Truck, taşıma kapasitesi 3,5 – 6 t
Reach truck for handling of paper rolls, capacities 3.5 – 6 t 81



Dönerli ve kağıt rulo kelepçeli kompakt önden çatallı
Compact frontlift with rotatable paper roll clamp82



Bobinler / rolls <

Çok yönlü yanal istifleyici depo kapasitesini optimize eder
Multidirectional-Sideloader optimize warehouse capacity 83



Tekerlek üretiminde, kalıp değiştiren Reach Truck
Reach truck changing dies at the tires industry84



Tekerlek / tires <

Teker kalıplarını taşıyan Reach Truck
Reach truck for handling of tyre moulds 85



LPG’li kompakt istifleyici, taşıma kapasitesi 20 t
LPG-powered compact frontlift, capacity 20 t86



Ağır yük / heavy duty <

Raylı sistemli, dövme tamburu taşıyıcı, taşıma kapasitesi 10 – 230 t
Rail car for transport of forged pieces, capacities from 10 – 230 t 87



Havalı tekerlekli çok yönlü 
platform aracı, taşıma 
kapasitesi 80 t kadar
Multidirectional platform-
transporter with pneumatic 
tyres, capacity up to 80 t

Press kalıplarını taşıyan 
platform aracı
Platform truck  
for die transport

88



Ağır yük / heavy duty <

Platform aracı, taşıma kapasitesi 10 – 63 t
Platform truck, capacities from 10 – 63 t 89



Rüzgar enerji kanatlarını taşıyan platform aracı
Platform truck for handling of rotor blades of wind turbines90



Solar sektöründe ham cam taşımacılığı
Transport of raw glass in the solar industry

Enerji / energy <

91
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HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG 
Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany 

Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 
info@hubtex.com · www.hubtex.com

HUBTEX İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
İkitelli OSB · Eskoop San. Sit., C7 Blok No 456 · 34490 Başakşehir, İstanbul 

Tel.: +90 212 671 78 77 · Faks: +90 212 671 78 70 
murat.kandemir@hubtex.com.tr · www.hubtex.com.tr

ALÜMİNYUM > OTOMOBİL > YAPI MALZEME > BOBİN > DÖKÜMHANE > CAM > AHŞAP  
PVC > GIDA > HAVA YOLU > METAL > KONTEYNER/TEKNE > KAĞIT > TEKERLEK  
TEKSTİL > RULO > RES

ALUMINIUM > AUTOMOTIVE > AVIATION > BUILDING MATERIALS > COIL > DRUM  
FOOD > FOUNDRY > GLASS > METAL > PAPER > PLASTIC >  CONTAINER  
TEXTILES > T YRES > WIND POWER > WOOD

HUBTEX-SEKTÖRLERİ / HUBTEX SECTORS 
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