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HASEL, Türkiye’nin 14 noktasındaki Bölge ve Şube Müdürlükleri aracılığıyla, ihtiyacınıza uygun yedek parça 
ve aksesuar ihtiyaçlarınızın size ulaşması için kesintisiz çalışmaktadır.

OEM’ler ekipmanlarının maksimum performans göstermesi için ürettiği orijinal yedek parçalarının kalitesi 
sayesinde ekipmanlarınız 7/24 size taahhüt ettiği görevleri yerine getirebilmektedir.  Bu nedenle HASEL 
stoklarında gerek OEM gerekse OEM spesifikasyonlarını karşılayan ve sektöründe en güvenilir, bilinen 
yedek parça ve aksesuar markalarını bulundurmaktadır.

HASEL, Türkiye’nin her köşesine sağladığı aksesuar ve yedek parça 
servisiyle ekipmanlarınız hangi marka olursa olsun yedek parça ihtiyacı 
nedeniyle yaşadığı planlı/plansız bakım duruşlarını minimize ederek, 
mümkün olan en kısa sürede sahaya olmaları gerektiği yere; zorlu 
görevlerinin başına döndürür.

HASEL İle Yedek Parçanız
Tam Zamanında Size Ulaşır 



HASEL GÜVENCESİ
1985 yılından bu yana sadece uzun/kısa dönem 
kiralama değil, sıfır-ikinci el makine satışıyla ve 
her marka istif makinelerinize sunduğu yedek 
parça çözümleriyle HASEL sektöründe pazarının 
önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.

KALİTE
Yedek parçaların sadece mümkün olan en kısa 
sürede müşteriye gönderilmesi yetmez, aynı 
zamanda kullanıldığı ekipmanda istenilen kaliteyi 
ve performansı da göstermesi gerekir. Bu 
nedenle HASEL bulunduğu sektör tecrübesi 
sayesinde doğru ekipmana doğru parçayı tavsiye 
edebildiği gibi temin de edebilmektedir.

BULUNABİLİRLİK
HASEL ,Türkiye’nin her noktasına 10.000'den 
fazla yedek parçayı aynı gün içinde sevkiyata 
hazırlayıp, göndermektedir. Bölge depomuzda 
mevcut olmayan yedek parçalar, Türkiye'deki 
diğer depolarımızdan araştırılmakta olup, talebi 
veren depoya veya müşterimizin istediği adrese 
hızlı bir şekilde gönderilmektedir. 

YAYGIN HİZMET AĞI
HASEL, Türkiye’nin 14 noktasında eğitimli ve 
müşteri odaklı kadroları ile müşterilerimize en 
hızlı ulaşacak şekilde konumlanmış hizmet ağına 
sahiptir.

REFERANSLAR
HASEL, çok farklı sektörlerdeki (genel ve ağır 
inşaat, madencilik, tekstil, çelik, kimya, ilaç, 
seramik, ağaç sanayii, otomotiv, plastik, gıda, 
enerji vb.) binlerce müşterimize maksimum 
müşteri memnuniyeti sağlamak için var gücüyle 
çalışmaktadır.

Yedek Parça ve Aksesuarlarınızı 

Neden HASEL’den 
Almalısınız?



2

HASEL’in 30 yılı aşkın tecrübesine ek olarak 
distribütörlüğünü yaptığı küresel istifleme 
ekipman markalarının bilgi birikimi sayesinde 
forkliftlerinizi her zaman operasyonel 
tutmanızı kolaylaştıran geniş bir yedek parça 
ve aksesuar ürün yelpazesi sunuyoruz.

Yedek parça ürün yelpazemiz içinde 
filtreden, hidrolik veya motor yağlarına, 
asansörlerden, asansör zincirlerine, 
lastiklerden tekerleklere kadar binlerce 
ürüne HASEL güvencesiyle ulaşabilirsiniz. 
Hızlı parça tedariğinin yanında HASEL 
Türkiye’nin her noktasına 10.000'den fazla 
yedek parçayı aynı gün içinde sevkiyata 
hazırlayıp, gönderme kapasitesine sahiptir. 

Bölge depomuzda mevcut olmayan yedek 
parçalar, Türkiye'deki diğer depolarımızdan 
araştırılmakta olup, talebi veren depoya veya 
müşterimizin istediği adrese hızlı bir şekilde 
gönderilmektedir.

Aksesuar ürün yelpazemiz içinde, sadece 
birkaç isim vermek gerekirse uyarı ışıkları, 
aynalar, kamera sistemleri, belge tutucular ve 
çatal uzantıları içerir. Depolama ve istifleme 
ekipmanlarınıza yönelik binlerce değişik 
aksesuar için 0850 55 00 444 numaralı 
iletişim hattımızdan veya hasel.com’dan 
ulaşabilirsiniz.

Yedek Parça ve 
Aksesuar Grupları
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Lastik ve 
Tekerlekler
Lastikler ve tekerlekler, bir ekipmanın en değerli parçalarından biridir. Mobil ekipmanlar, modern 
işletmelerin işgücü olarak kabul edildiğinden, lastik ve tekerlek gibi kritik parçalarını anlamak 
önemlidir. Uygulamalarınız için en doğru lastiği ve ebadı iyi bilmelisiniz. Buna ek olarak, 
ekipmanlarınızın lastikleri, hasar görme veya sürekli kullanım nedeniyle yıpranma tehlikesi 
altındadır. Çalışan bir lastiğe bakıp “hala işe yarıyor” demek kolay olabilir, ancak lastiklerin 
kullanımdan kaldırılması gerektiğine dair işaretleri görmezden gelerek ciddi bir risk alıyor 
olabilirsiniz. Özellikle yıpranmış lastiklerle operasyona devam etmek, operatörlerde yorgunluk ve 
iş stresi, ekipmanda denge sorunları, zemin hasarları, taşınan yüklere olası hasarlar ve 
motor/şanzımanda arızalara yol açabilmektedir.

Ekipmanımız için lastik veya tekerlek 
seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğru ekipman lastiğini veya tekerleğini 
seçmek, sadece verimli operasyonlar için 
değil, aynı zamanda kritik bir maliyet 
tasarrufu önlemi için de önemlidir: Bu 
bölümde, göz önünde bulundurmanız 
gereken farklı faktörleri bu üç kategori 
altında sınıflandırdık;

• Operasyonların Niteliği
Ekipmanınızın lastik ve tekerleklerini, 
ekipmanınızın vardiya sayısına, çalışma 
saatine, operasyonlarınızın çalışma 
mesafesine , taşınan yükün ağırlığına ve 
taşıma sıklığına göre seçmelisiniz.
• Teknik Gereksinimler
Üreticiler, ekipmanınız için ideal olan lastik 
ve tekerleklerinde türünü de belirtir. 
Güvenlik nedenleriyle, her zaman bu 
talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 
Seçiminizde kullandığınız ekipmanlarınızın 
kapasitesini ve sınıfını da göz önünde 
bulundurmalısınız.
• Çalışma Ortamı
Çalışma ortamınız, kullanmanız gereken 
ekipman lastik ve tekerlek türlerini 
belirlemede de anahtardır. Yani “İç mekanda 
mı yoksa dış mekanda mı çalışıyorsunuz?” 
sorusu burada devreye girer. Örneğin, dış 
ortamda engebeli bir zeminde çalışıyorsanız, 
pnömatik forklift lastikleri sizin için idealdir. 

Öte yandan, çoğunlukla iç mekanlarda 
çalışıyorsanız, o zaman dolgu lastikleri tercih 
edebilirsiniz.
Ekipmanınızı yiyecek veya ilaç sektörlerinde 
kullanıyorsanız, iz bırakmayan lastikleri tercih 
edebilirsiniz. İz bırakmayan lastiklerde, 
lastiklerin imalatı sırasında eklenen karbon 
karası yoktur ve bu sayede çalışma sırasında 
depo zemininde siyah lastik izleri oluşmaz.
Bu, diğer depo işletmelerinde önemsiz olsa 
da, gıda veya ilacın işlendiği ve hijyenin 
büyük bir gereklilik olduğu depolarda 
avantaj sağlar.
Yukarıdaki konulara vakıf olan HASEL’in, 
yedek parça uzmanlarına ulaşarak 
ekipmanınızdan beklediğiniz üst düzey 
performans için ihtiyacınız olan lastiklerinizi 
en hızlı ve güvenli şekilde temin edebilirsiniz.

Bize 0850 55 00 444 numaralı iletişim 
hattımızdan veya hasel.com’dan 
ulaşabilirsiniz.
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Transpalet ve 
İstifleyiciler
HASEL Türkiye’deki istif ve iş makineleri sektöründe uzmanlığını ve liderliğini yerel müşterilerini geliştirebilmek 
ve onların gereksinimlerine uygun ekipmanların tedarikini yapmaya her zaman önem vermiştir.

2012’den bu yana, daha temel özelliklere sahip, manuel transpalet ve manuel, yarı-elektrikli, elektrikli 
istifleyicileri LIFTFIT adı altında müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

LIFTFIT markası, HASEL’in 37 yıllık uzmanlığı ve tecrübesinin bir ürünü olup, 14 bölgede hizmeti ve ayrıca 14 
farklı ürün çeşidi ile müşterilerinin daima çözüm ortağı olmuştur

Neden LIFTFIT?

• Optimum Teknoloji
LIFTFIT ürünleri müşterilerimizin tam ihtiyacı 
olan yeterli derece teknolojiye ve bileşenlere 
sahiptir: Ne eksik, ne fazla… Müşterilerin 
gereksinimleri için tasarlanmış temel motor 
ünitesi, motor/dişli kutusu, kontrol ünitesi ve 
akü gibi bileşenler müşterilerin tam gerek-
sinimleri için tasarlanmıştır.

• Tam müşterinin gereksinimlerine uygun
Yılların kazandırdığı tecrübe ve uzmanlık 
sayesinde müşterilerin gereksinimlerine göre 
tasarlanmış ürünler sayesinde A’dan Z’ye 
depolama teknolojisi için ihtiyacınız olan tüm 
ürün yelpazesini tek bir noktadan temin 
edebilirsiniz.

• Size ihtiyacınız olan iş ortaklığını kesintisiz 
ve tüm hatlarıyla sunar!
HASEL, satıştan servise ihtiyacınız olan her 
türlü iş birliğini kesintisiz ve tüm 
kapsayıcılığıyla birlikte sizin beğeninize 
sunar. Bu sayede aldığınız LIFTFIT ürünlerin 
arkasındaki güvenceyi ve gücü hissedersiniz.

• Kaliteyi hisseder ve görürsünüz!
LIFTFIT ürünlerinin mükemmel kalitesi, her 
ürüne otomatik olarak yapılan zorlu test 
süreçlerinden gelmektedir. Gerekli uluslar-
arası sertifika ve spesifikasyonlara haiz olan 
LIFTFIT ürünleri zorlu şartlarda bile güvenli, 
sürdürülebilir ve verimli bir operasyon sağlar.

LIFTFIT ile ilgili her türlü bilgiye
hasel-liftfit.com veya 0850 55 00 444 
numaralı iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz.
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Çatallar

Forklift çatalı seçerken dikkat edilmesi 
gereken noktalar

Doğru çatal seçimi, gerek ekipmanınızın 
gerekse ürünlerinizin ve alt yapının hasar 
görmesini engellemeye yardımcı olur. Ama 
doğru çatalı nasıl seçersiniz? Aşağıdaki 5 
soruya verdiğiniz cevaplar, buna yardımcı 
olacaktır.

• Ekipmanınızın kapasitesi nedir?
İhtiyacınız olan çatalı, ekipmanınızın 
kapasitesine bağlı olacaktır. Eğer bu 
kapasite 2 ton ise, 2 ton kaldırabilen çatala 
ihtiyacınız olacaktır. Ekipmanınızın ne kadar 
taşıyabileceğini çatal belirler. Bu da çatalların 
kalınlığı ve genişliğidir. Çatal ne kadar 
büyükse, ekipmanda o kadar fazla yük taşır. 

• Hangi standartlarda bir çatala
ihtiyacınız var?
Çatal taşıyıcısı, üzerinde hangi tip çatal 
takılacağını belirler. Ağır hizmet 
ekipmanların da genellikle PIN tipi çatallar 
kullanılır, fakat farklı seçenekler de vardır: 
FEM, DIN, Terminal West, SVGV çatalları, 
civatalı çatallar vb.

• Ekipmanınızın çatal taşıyıcısının yüksekliği ne 
kadardır?
Çatal taşıyıcısının yüksekliği de, forklift çatalı 
seçmenizde belirleyici olacaktır. Bu özellikle 
FEM ve DIN çatalları için geçerlidir. Standart 
FEM çatalları 5 farklı taşıma yüksekliğine sahiptir 
ve her bir taşıma yüksekliği de 2 farklı yerden 
yüksekliğe sahiptir. Bu, alt çatal kancasından 
yere arasındaki farktır. Standart olmayan FEM ve 
DIN çatalları için her zaman taşıyıcınızın 
ölçülerini ve yerden yüksekliğini dikkate almanız 
gerekmektedir.  

• İhtiyacınız olan çatal uzunluğu nedir?
Çatalların uzunluğu, taşıdığınız ürünlerin 
boyutlarına bağlıdır. Ürünler ya da paletler, 
çatallarla her zaman desteklenmelidir. Örneğin 
genelde Europalet mi kullanıyorsunuz? O halde 
en az 1200 mm uzunluğunda bir çatala 
ihtiyacınız olacak.
Bu nedenle ekipmanınızda doğru çatal seçmek o 
kadar da kolay değildir. Yanlış bir seçim gerek 
ekipmana, taşıdığınız ürünlere veya tesisinizin 
altyapısına beklenmedik zararlar verebilir. Bu 
durumdan uzak durmak istiyorsanız, çatal 
ihtiyaçlarınızı uzman HASEL yedek parça 
uzmanlarına bırakmak her zaman daha akıllıca 
olacaktır. Bize her zaman 0850 555 00 444 
numaralı iletişim hattımızdan veya 
HASEL.com’dan ulaşabilirsiniz. 

Ekipmanlarınızın en önemli bileşenlerinden biri olan çatallar, son derece güvenli ve aşınmaya 
karşı dayanıklı olmalıdır. Sağlam çatallar daha verimli olup, toplam operasyon maliyetinden 
tasarruf sağlar. Çatallarınızdaki aşınma, yük taşıma kapasitesi oranını çok düşürerek operasyon 
maliyetlerinizi arttırabilir. Yalnızca %10'luk aşınma, ekipmanın yük taşıma kapasitesini %20 
oranında azaltabilir. Sadece bu veri bile ekipmanlarınızın çatallarını düzenli olarak 
değiştirmenin önemini gösterir. HASEL, kalitesi dünya çapında kabul görmüş sahip markalar 
sayesinde yüksek hizmet ömrü ve gerek ekipman gerekse operatör güvenlik ihtiyaçlarına tam 
uyumu garanti eder.
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Akü ve
Redresörler

• Kurşun Asit Akü
Kurşun asit aküler, daha az yoğunluktaki 
operasyonlar için iyi bir alternatiftir. Örneğin, 
her gün sadece birkaç saat yükleme ve 
boşaltma için ekipmana ihtiyaç duyan 
perakendeciler için uygun çözümdür. 
Ekipman uygulamaları son derece çeşitli 
olduğu için HASEL, ilgili yoğunluk ve 
kullanım süresi için farklı akü kapasitesi 
seçenekleri sunmaktadır.

• Lityum İyon Akü
Lityum İyon akülerin avantajını kısaca 
sıralayacak olursak; Kısa molalar sırasında 
akü şarj edilebileceğinden, maliyetli ve 
zaman alıcı akü değişimine gerek yoktur. 
Li-iyon akü ve uygun redresörlerin 
kombinasyonu, genel verimlilik seviyesini 
kurşun asit akülere kıyasla yüzde 30'a kadar 
arttırır. 

HASEL, olarak, akülü ekipmanlarınızın 
rekabetçi çalışma şartlarına sahip olması için 
uzun ömürlü, kısa sürede ve daha düşük 
enerji maliyetleriyle sarj olan piyasadaki lider 
akü ve redresör markalarını tercih ve tedarik 
etmekteyiz. 

Her Operasyona Uygun Enerji Çözümü

Enerji çözümü seçimi, özellikle Toplam Edinme Maliyeti veya kısaca TCO'ya dikkat edilerek 
intralojistikte giderek daha önemli bir faktör haline gelmiştir. Özellikle iki tip redresörle (50 Hz 
veya HF) ile operasyonlarınıza verimlilik katabilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurarak bir ekipman 
satın alırken sadece satın alma maliyetleri değil, aynı zamanda işletme maliyetleri ve dolayısıyla 
enerji maliyetleri de önemli bir rol oynar. Her uygulamanın kendine özgü gereksinimleri vardır. 
Bunlar yakıt ikmali veya şarj için alan gereksinimi, enerji maliyetleri ve çevresel sürdürülebilirlik gibi 
hususları da içerir. HASEL, çok çeşitli modelleri ve kapsamlı hizmetlerin yanı sıra her enerji sistemi 
için en son teknolojiyi sunar. 
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Yağ ve
Yağ Filtreleri
Temiz ve spesifikasyonlara uygun yağlar, ekipmanınızın hidrolik sistem ve motorunun kusursuz 
çalışması için en önemli unsurdur. Ekipmanınızın el kitapçığında yazan spesifikasyona uygun 
yağ kullanmadığınız zaman ekipmanıznızın performansından ödün vermekle kalmaz, ileride çok 
büyük masraflar açabilecek plansız bakım veya duruşlara yol açabilirsiniz.

Orijinal ve/veya ekipman spesifikasyonuna sahip yağ filtreleri, ekipmanlarınızın motor ve 
hidrolik gereksinimleri ile %100 uyumludur. Kullanacağınız yağ ve yağ filtrelerindeki kalite 
sorunları yalnızca ekipmanın performansını olumsuz etkilemekle kalmaz, hatta motora veya 
hidrolik sistemine zarar verebilir veya önlenemez bir arızaya yol açabilir. Orijinal ve/veya 
ekipman spesifikasyonuna uygun yağ filtreleri, özellikle verimli ve dayanıklı olacak şekilde 
tasarlanmış olup, önerilen hizmet ömrü boyunca yüksek performans sağlarlar.

Doğru ve ekipmana uygun
yağ filtresinin faydaları

• En İyi Filtre Ortamı
Orijinal ve/veya ekipman spesifikasyonuna 
sahip yağ filtreleri, ekipmanın çalışma 
prensiplerine göre en uygun filtrasyonu 
sağlamak için tasarlanmış olup, bu filtrelerin 
kullanılması sayesinde motor veya hidrolik 
sistemine filtrelenmemiş yağın çevrim 
yoluyla ulaşması neredeyse imkansızdır. 
Doğru ve ekipmana uygun yağ filtreleri 
sayesinde ekipmanın operasyonu sırasında 
oluşabilecek çapak veya dış kirleticilerin 
büyük bir kısmı filtrelenmekte ve yağlama 
sisteminin her zaman temiz kalması 
sağlanmaktadır.

• Sağlam Gövde
Orijinal ve/veya ekipman spesifikasyonuna 
sahip Yağ Filtrelerinin gövdesi, uzun bir filtre 
ömrü için tasarlanmış olup, yüksek yağ 
basıncına ve aşınmaya dayanıklıdır. Bu 
tasarım özellikleri, yağ filtrelerinin önerilen 
servis ömrü boyunca istenilen performansla 
çalışmasını sağlar.

• Mükemmel Sızdırmazlık Elemanları
Orijinal ve/veya ekipman spesifikasyonuna 
sahip yağ filtrelerinde kullanılan sızdırmazlık 
elemanları milimetrik hassasiyette özel 
olarak üretilmektedir. Bu filtrelerde kullanılan 
malzemeler buna ek olarak kimyasal etkilere 
karşı da dayanıklı olup, yüksek sıcaklıklar 
altında bile en iyi şekilde sızdırmazlık 
gösterir.

• Hassas Filtre Kapakçıkları
Filtre açma basıncı, ekipmanın yağ sistem 
basıncıyla tam olarak uyumludur.
Bu mükemmel etkileşim ekipmanınızın motor 
ve hidrolik yağ sisteminde mükemmel bir 
filtreleme performansı sağlar.
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DOĞRU VE EKİPMANA UYGUN 
ASANSÖR ZİNCİRLERİNİN FAYDALARI

• Yüksek Performans
Orijinal ve/veya ekipman spesifikasyonuna
uygun asansör zincirleri yüksek yüklere ve
gerilimlere dayanabilen yüksek kaliteli
malzemeler kullanılarak üretilir. İlk
kullanımdan önce zincirin yüzeyinin yanı sıra
plakalar ve cıvatalar arasındaki tüm
boşlukların eşit şekilde yağlanması sayesinde
zincirler sürekli olarak en yüksek performans
ve en güvenli biçimde intralojistik
operasyonlarınızda hizmet verir.

• Ergonomik ve Optimize Tasarım
Mühendisler, tek tek zincir bileşenlerinin 
birbiriyle uyumlu çalışmasını optimize ederek 
pim, makara ve baklanın mükemmel 
etkileşimini sağlamıştır. ISO 3691-1 
standartlarının paralelinde üretilen asansör 
zincirleri yük altında son derece yüksek 
dayanıklılık sağlar. 

Ekipmanlarınıza ve uygulamalarınıza en 
uygun marka ataşman zincirlerin temini için 
bize 0850 55 00 444 numaralı iletişim 
hattımızdan veya Hasel.com'dan 
ulaşabilirsiniz.

Forkliftleri sadece çatalları aracılığı ile paletli 
yükleri taşıyan ekipmanlar olarak sınırlamak 
doğru olmaz. Ataşmanlar, ekipmanlarla çok 
daha değişik yükler indirilip, kaldırılabilir ve 
taşınabilmektedir. 
Forklift ataşmanları, yapılan işin daha 
emniyetli ve kısa zamanda yapılmasına 
yardımcı olup birçok versiyonları mevcuttur. 
Bunlar arasında; varil ataşmanı, briket 
ataşmanı, kilit taşı ataşmanı, itme üniteli 
ataşman, çatal kaydırıcı ataşman, 135 derece 
döner çatal, balya ataşmanı, beyaz eşya 
ataşmanı, rotator ataşmanı, çift palet 
ataşmanı gibi seçenekleri sayabiliriz. 
Pazarda birçok marka ataşman olmasına 
karşın HASEL geçmişten gelen
tecrübeleri nedeniyle ataşmanların
müşterileri ne kadar önemli olduğunu
bilmektedir. Bu nedenle pazarda en önde
gelen markalar ile bağlantıları
bulunmaktadır.

Ataşmanlar ve
Zincirler

Asansör zinciri ise, bir ekipmanın en çok basınç 
altında çalışan parçalarından biridir. Bir zincirin 
hizmet ömrü, kullanılan malzemenin kalitesine 
ve zincir elemanlarının tasarımına bağlıdır. Bu 
nedenle orijinal ve/veya ekipman 
spesifikasyonuna uygun asansör zincirleri 
özellikle güçlü, aşınmaya dayanıklı ve güvenlidir.
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İstif ve İş Makinelerine Dair
Her Şey!
• Geniş Ürün Yelpazesi
HASEL VİTRİN, bağlı olduğu HASEL 
sayesinde iş ve istif makineleri sektöründeki 
uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ihtiyacınıza 
yönelik forkliftten depolama ekipmanlarına, 
ekskavatörden lastik tekerlekli yükleyicilere 
kadar yüzlerce ürün seçeneği ile Türkiye’nin 
en geniş ürün yelpazesine sahiptir.
HASEL VİTRİN’den gerek yeni gerekse ikinci 
el ekipman ihtiyacınızı siz yorulmadan, 
işinizden geri kalmadan kapınıza kadar 
getirebilir ve size maksimum müşteri 
memnuniyetini sağlarız.

• Satış Sonrası Hizmetler
HASEL VİTRİN, bağlı olduğu HASEL 
sayesinde en kapsamlı "Satış Sonrası 
Hizmet” verebilme kapasitesine sahiptir. 
Ekipmanı tedarik ettiğiniz andan itibaren 
servis, bakım ve danışmanlık hizmetleri de 
dahil olmak üzere tecrübeli ve eğitimli 
teknisyen kadrosuyla ve geniş yedek parça 
stokunun yardımıyla siz müşterilerimize hızlı 
ve kaliteli Satış Sonrası Hizmet desteği 
vermektedir.

• Yaygın Hizmet Ağı
HASEL VİTRİN, bağlı olduğu HASEL 
sayesinde, Türkiye’nin 14 noktasında eğitimli 
ve müşteri odaklı kadroları ile çok farklı 
sektörlerdeki binlerce müşterimize sadece 
ekipman satışı değil, doğru yönlendirme ve 
satış sonrası hizmetlerinde maksimum 
müşteri memnuniyeti sağlamak için var 
gücüyle çalışmaya devam etmektedir. 
 

• Güvenilir ve Kolay Alışveriş
HASEL VİTRİN için en önemli konu siz, 
kullanıcılarımızın güvenliğidir. Bunun için size 
her daim iyi bir alışveriş deneyimi sunmak 
için güvenlik sertifikalarımızı SSL 
standartlarına göre düzenli olarak 
güncellemekteyiz. 
Bununla birlikte siz, müşterilerimizin daha 
rahat alışveriş yapabilmeniz için  %100’ü 
Türkiye İş Bankası A.Ş. ye ait olan Türkiye İş 
Bankası A.Ş. kuruluşu olan MOKA Ödeme 
Sistemleriyle çalışmaktayız. MOKA, Visa ve 
MasterCard gibi tüm küresel kartlı ödeme 
şirketleri tarafından onaylı ve en yüksek 
güvenlik standardlarına uygun geliştirilmiş 
ödeme çözümleri sunar.

İş ve istif makinelerinize dair bütün 
ihtiyaçlarınız için bize  0850 555 00 444 
numaralı iletişim hattımızdan veya 
HASEL.com’dan ulaşabilirsiniz. 
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Mescit Mah. Demokrasi Cad. No: 21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel.com
hasel.com

Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak 
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

HASEL bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. HASEL tarafından ürünü 
tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar 
içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye’deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar 
nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda 
sunulamamaktadır. Daha fazla bilgi için HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.

hasel.com


