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Hakkımızda / About Us

Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği

Fast, Secure and Reliable Life Support

Ambulans İlkyardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri
Sanayi Tic. A.Ş. bir “Ayan Şirketler Grubu”dur. Ayan
şirketler grubu 1965 yılında kurulmuş olup, sahibi
Erdinç Ayan’dır.

Ambulans İlkyardım ve Hastahane Cihazları ve
Tesisleri Sanayi Tic. A.Ş. is one of the company of
"Ayan Group of Companies". Ayan Group of
Companies is founded in 1965, and it is owned by
Erdinç Ayan.

Bugün dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan firmamız
üstün kalite, zamanında teslim prensiplerinden ödün
vermeden, uygun fiyat ve hızlı servis hizmetiyle müşteri
memnuniyetini ilke edinmiştir. Ayrıca güçlü teknik
servisimiz ve yedek parça stoklarımız satış sonrası
yaptığımız hizmetlerimizin teminatıdır. Tasarım,
projelendirme, üretim, montaj, kalite kontrol testleri
entegre olarak aynı tesiste yapıldığı için farklı dizayn ve
diğer kullanıcı istekleri de eksiksiz olarak
karşılanabilmektedir.
Politikamız
• Yüksek kalite ve performans
• Uygun fiyat
• Hızlı Mobil Bakım Servisleri
• Malzeme ve yedek parça stokları
• Stoktan teslim veya kısa teslim süresi
• Koşulsuz müşteri memnuniyeti
Her tür araç üzerine tam donanımlı Ambulanslar, Zırhlı
Araçlar, Cenaze Araçları, Kurtarma Araçları, Mobil
Klinikler, Mobil Hastahaneler, Sağlık Kabinleri gibi
birçok araç üst yapısı Ankara ve İstanbul Fabrikamızda
imal edilmektedir.
Yaklaşık 50 yıllık sanayi tecrübemizle; üst yapılı araçları
şirketimiz bünyesinden KİRALAYABİLİR, SATIN
ALABİLİR ve BAKIM yada ONARIMLARINI
yaptırabilirsiniz.
AMBULANS A.Ş.

Ambulans A.Ş. is the first ambulance and the mobile
health center manufacturer in Turkey and it
produces all kinds of special vehicles and units for
thousands of domestic, foreign and private
organizations according to international standards,
tools, techniques and proper design with the
successfully fullfilling any kind of service and before
and after sales.
Today, our company is engaged in exporting all over
the world with our superior quality, on time delivery
without compromising on principles, reasonable
price, fast service committed to customer
satisfaction, strong technical service and after-sales
services.
Our Policy
• High quality and performance
• Reasonable price
• Delivery from the stocks or short delivery time
• Fast Mobile Care Services
• Materials and spare parts stock
• Customer satisfaction
In our Ankara and İstanbul Factory we are producing
all kinds of vehicles and their super structures which
are fully equipped; Ambulances, Armored Vehicles,
Funeral Vehicles, Rescue Vehicle, Mobile Clinics,
Mobile Hospitals, Health Care Centers, Mobile
Communication Centers, etc.
With our 50 years of experience in this business,
you can RENT, BUY ask for REPAIR or
MAINTENANCE.
AMBULANS A.Ş.
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Türkiye’nin ilk ambulans ve sağlık araçları üreticisi olan
Ambulans A.Ş. yurtiçi ve yurtdışındaki binlerce resmi ve
özel kuruluş için uluslararası standartlara uygun araçlar
üretmekte, araçları özel siparişlere uygun tasarlayarak,
satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti başarıyla yerine
getirerek, sektördeki faaliyetlerine devam etmektedir.

Deluxe Ambulans | Deluxe Ambulance

2 | AMBULANS A.Ş.

Donanım ve ekipman olarak özel üretimimiz olan deluxe tip ambulanslar acil durumlarda hastaya ilk müdahalesini
yerinde gerçekleştirebilen ve ihtiyaç halinde yataklı tedavi kurumuna nakil amacıyla kullanılan ambulanslardır. Acil
yardım için gerekli üst donanıma sahip olup, içinde doktor olan bir ekip ile hareket eden ve her türlü acil vakaya
müdahale edebilme yeteneğindeki sahiptirler

Deluxe Ambulans | Deluxe Ambulance
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In an emergency situation, it can provide the first intervention of a patient and if it is necessary it can transport the
patient to a hospital. B type ambulances have high technical equipments and have the ability to intervent to any
emergency situation with a doctor.
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Hasta Nakil Ambulansı | A1 - A2 Type Ambulance

Hasta Nakil Ambulansı | A1 - A2 Type Ambulance

İçinde stabilize edilmiş olan bir hastanın, güvenli olarak taşınabileceği kadar tıbbi cihaz bulunan ve en az bir sağlık
personelinin hastaya eşlik etmesi gereken ambulans tipleridir.
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It is the patient transport ambulances, which transport a stabilized patient inside to be secure with health care staff.

Acil Yardım Ambulansı | B Type Ambulance

Acil durumlarda hastaya ilk müdahalesini yerinde gerçekleştirebilen ve ihtiyaç halinde yataklı tedavi kurumuna nakil
amacıyla kullanılan ambulanslardır. Acil yardım için gerekli üst donanıma sahip olup, içinde doktor olan bir ekip ile
hareket eden ve her türlü acil vakaya müdahale edebilme yeteneğindeki sahiptirler.
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In an emergency situation, it can provide the first intervention of a patient and if it is necessary it can transport the
patient to a hospital. B type ambulances have high technical equipments and have the ability to intervent to any
emergency situation with a doctor.
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Acil Yardım Ambulansı | B Type Ambulance
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Yoğun Bakım Ambulansı | C Type Ambulance

Yoğun Bakım Ambulansı | C Type Ambulance

Yüksek riskli hastaların yataklı tedaviden başka bir yataklı tedavi kurumuna ulaştırılması amacıyla kullanılan
ambulanslardır.
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They are the emergency car ambulances that are transporting high-risk patients, who are treated in an institution to
another institution, in order to reach in safe.

Hayvan Ambulansı | Animal Ambulance

Sokak Hayvanları Acil Mücadele Aracı
Yaralı, güçden düşmüş ve bakıma muhtaç sokak
hayvanlarına, anında tıbbi müdahale amacıyla özel olarak
tasarlanmış araçlarımızla; aşılama, her türlü cerrahi
müdahale, operasyon ve hayvanların bakımevlerine
nakledilmesi konusunda hizmet vermektedir.
Neden Hayvan Ambulansı?
• sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri
durumlarda meydana gelen kayıplarını en aza indirmek
• sokaklardaki can dostlarımızı tedavi edip, onlar için
daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak
• kontrolsüz üremenin önüne geçmek (kısırlaştırma) ve
hayvanların sokaklarda daha sağlıklı yaşam sürmelerini
sağlayacak imkân sunmak (parazit ve kuduz aşılaması)
• saldırgan veya hasta sokak hayvanlarını gerekli
kontrollerini yaparak bakımevlerine nakil etmek
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• taraflı tarafsız toplumun her kesiminin desteğini alarak
hayvan severleri mutlu etmek

Hayvan Ambulansı | Animal Ambulance

Stray Animals Emergency Fighting Vehicle
Special designed vehicle for immediate medical intervention to injured, weaken and requiring cared street animals /
pets for any kind of vaccination, surgery, operation and to transport the animals / pets to the necessary care houses.

Why Animal Ambulance?
• to minimize loss of unattended animals in traffic
accidents and similar situations
• Treating and creating a more livable World for animals
• Preventing uncontrolled reproduction (neutering) and
providing opportunities for animals to lead a healthier
life on the streets (parasite and rabies vaccination)
• transporting aggressive or sick stray animals to the
nursing homes
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• To make the animal lovers happy by getting the support
of all sections of the neutral society

Ambulanslar | Ambulances
Obez Ambulansı
Bediatric Transport Ambulance

Engelli ve Obez Ambulansı acil durumlarda, özel ihtiyaçlı veya bariatrik hasta nakili gereken durumlarda güvenli ve hızlı
bir ulaşım çözümü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ambulanslar özel bir lift ile gerektiğinde ekstra geniş sedye veya ek
personele olanak sağlamak için özel olarak hazırlanmıştır.
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Handicapped and obese transport ambulance is designed to provide a safe and fast transportation in emergency situations
which is for special requested patients and bariatric patients with a special lift, extra-wide stretchers or additional personnel.
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Ambulanslar | Ambulances

Ambulanslar | Ambulances
Paletli Ambulans
Snowtrack Ambulance

Karlı ve yol şartlarının zorlu olduğu bölgeler için 4x4
araçlar ile hasta taşıma ve acil müdahaleye olanak
sağlayan, özel şanzuman ve paletli lastik sistemi ile yol
tutuşunu sağlayan ambulans tipidir.
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This ambulance is for snowy and difficult conditioned
roads, which is used for transporting patients and
emergency action on 4x4 vehicles, with special
transmission and rubber track systems.

Box Ambulans
Box Ambulance

Acil servisler tarafından günlük kullanım taleplerini
karşılamak için karoser alüminyum profiller ile
çerçevelenmiş bir kendinden destekli, yalıtımlı sandviç
yapıdan oluşmaktadır. Modüler ambulans dizaynı farklı
dönüşümler için geniş bir esneklik sağlar.
In order to meet the demands of the emergency
services of the daily needs, the box type ambulance are
produced by self-supporting framed body with aluminum
profiles, which are composed of insulated sandwich
structure. The modular design of the ambulance
provides greater flexibility for different transformations.

Ambulanslar | Ambulances
Zırhlı Ambulans
Armored Ambulance

4x4 Off Road Ambulans
4x4 Off Road Ambulance

Son derece tehlikeli durumlarda güvenli tıbbi yardım
ve kurtarma sağlaması amacı ile tasarlanmıştır. Çeşitli
ambulans yapılandırmaları ve özel ambulans
aksesuarlar istek üzerine değişiklik göstererek, ortam
koşullarına ve balistik seviyeye uygun olarak
zırhlanarak hazırlanmaktadır.

4x4 Off Road Ambulanslar ulaşılması güç olan
arazilerde, acilen hastanın yardımına yanıt verebilmek
için tasarlanmıştır. Aracın dinamik özelliklerini
korunurken, ambulans ve temel bileşenleri ihtiyaca
göre değiştirilebilinir.
4x4 Off Road Ambulances are designed to reach an
area which is hard to reach with a standard ambulance
and provide an urgent help of a patient. Beside the
original dynamic properties of the vehicle, the basic
components of the ambulance can be changed
according to needs.
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Armored and 4x4 Ambulans conversion, is designed to
provide safety, proper medical aid and rescue in
extremely dangerous situations. Armored ambulances
are configured according to environmental conditions
and requested balistical protection.

Ambulanslar | Ambulances
Hava ve Su Ambulansları
Air and Water Ambulances

4 Hasta Taşıma Ambulansı
4 Patients Transport Ambulance

Arazi şartlarından dolayı hasta ve yaralı naklinde
kullanılan, acil müdahalelerde vakit kazanmayı
sağlayan hava ve su ambulansları, hastaya tıbbi
desteği ergonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için
tasarlanmıştır.

Büyük çaplı kaza veya felaket anlarında, fazla sayıda
yaralanan hastaları daha hızlı bir şekilde en yakın
hastahaneye taşımak ve ilk müdahalede bulunmak için
tasarlanmış ambulanlardır.
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Due to area conditions air and water ambulances are
used for transportation of sick and injured patients to
provide interventions to gain time and to ensure an
ergonomic support.

4 Patient transport ambulances are designed for to
transporting many patients in a short period of time to
the nearest hospital and for doing the first medical
intervention who are injured in large scale accidents or
disasters.

Araçlar | Vehicles
Araçlar ve Otomobil Markaları | Vehicles and Automotive Brands
Ambulans A.Ş. olarak tüm tesislerimizde EN 1789 standartlarına ve ISO
9001:2008’e uygun kalitemiz ve deneyimli kadromuz ile beraber uluslararası
standartlara uygun kalitede üretimler yapmaktayız. Sahip olduğumuz üstün kalite,
zamanında teslim, uygun fiyat ve hızlı servis hizmeti prensiplerimizden ödün
vermeden, müşteri memnuniyeti oluşturmak temel ilkemizdir. Firmamız ambulans ve
de tüm araç üst yapısı üretiminde ve satışında çok büyük bir pazara yayılmış
bulunmaktadır. Tüm üst yapılı araçlar, otomotiv sektöründeki markaların en son
model araçlarıyla dizayn edilerek üretilmekte olup, özel siparişlerde uygun diğer
marka ve modellere de düzenleme, tasarım ve iç donanım yapılabilmektedir.

FIAT Ducato

FORD Transit

GAZelle Next Panelvan

HYUNDAI 350 - HYUNDAI H1 Panelvan

IVECO Daily Panelvan

MAN TGE Panelvan

MERCEDES Sprinter

PEUGEOT Boxer

RENAULT Master

TOYOTA Hiace

TOYOTA Land Cruiser

VOLKSWAGEN Crafter
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As we are Ambulans A.Ş., we produce our superstructure vehicles according to EN
1789 and ISO 9001:2008 standards in all our facilities in accordance with
international standards with high quality and experienced staff. The superior quality that we have is created by: on time
delivery, reasonable price and fast service without compromising our principles, customer satisfaction. Our company is
spread over a very large market of the sale of the ambulances and the whole superstructure of the vehicles. All of the
superstructure vehicles are designed and produced on the latest models of the foremost automotive brands.
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VIP
DELUXE
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AMBULANCE

Medikal Donanım | Medical Equipment
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0102030405060708091011-

Ana Sedye / Main Stretcher
Kombinasyon Sedye / Chair Stretcher
Vakum Sedye / Vacuum Stretcher
Faraş Sedye / Scoop Stretcher
Sırt Tahtası / Spine Board
Traksiyon Atel Seti / Traction System Set
Şişme Atel Seti / Vacuum Splint Set
Boyunluk Seti / Cervical Collars Set
KED Kurtarma Yeleği / KED Immobilizer
Sabit Oksijen Tüpü ve Prizi / Fixed Oxygen Tube & Output
Portatif Oksijen Tüpü / Portable Oxygen Tube

1213141516171819202122-

Transport Ventilatör Cihazı / Transport Ventilator
Mekanik Ventilatör Cihaz / Mechanical Ventilator
Sabit Vakum Aspiratörü / Fixed Suction Unit
Portatif Aspiratör / Portable Suction Unit
Sabit Tansiyon Aleti / Fixed Sphygmomannometer
Portatif Tansiyon Aleti / Sphygmomannometer
Oksimetre / Oximeter
Termometre / Thermometer
Diagnostik Set / Diagnostic Set
Serum Askısı / Infusion Holder
Enjektör Pompası / Syringe Pump

Defibrilatör / Defibrillator
AED / AED
ECG / ECG
Canlandırma Ünitesi / Resuscitation Unit
Isı İzolasyonlu Kap / Cooler Box
Oksijen Maskesi / Oxygen Mask
Aspirasyon Kateterleri / Aspiration Catheter
Muhtelif Boyda İdrar Torbası / Urine Drainage Bags
Muhtelif Ölçüde Enjektör / Injectors
Toraks Drenaj Kiti / Torax Drainage Kit
Basınçlı İnfüzyon Cihazı / Infusion Pump

3435363738394041424344-

Perikardiyal Delme Kiti / Pericardial Drill Kit
Merkezi Ven Sondası / Central Ven Catheter
Harici Kalp Atışı Düzenleyici Def. / External Pace Maker
Acil Doğum Seti / Birth Kit
Kan Şekeri Ölçüm Cihazı / Glucometer
Kapnometri / Capnometer
Yanık Seti / Burn Kit
Temel Tıbbi Malzeme Çantası / Medical Bag
Serum Seti / Infusion Set
Personel Görev Kıyafeti / Staff Clothes
Cenaze Torbası / Corpse Bag
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Mobil Sağlık Araçları | Mobile Health Vehicles
Mobil Klinik
Mobile Clinic

Mobil Hastahane
Mobile Hospital

Mobil Klinik etkin ve verimli tıbbi bakımı kolaylaştırmak
için tam ve eksiksiz tıbbi test ve muayene tesisleri ile
donatılmıştır. Mobil klinikler uydu iletişim araçları, hasta
bakım odası ve sağlık personeli için gereken tüm ileri
teknolojide ki malzemeler ile beraber
tasarlanmaktadırlar.

Mobil Hastahane olağanüstü durumlarda doktorlar,
hemşireler, sağlık görevlileri tarafından ciddi hastalıklara,
travmatik kazalara ve kronik olaylara tıbbi hizmetin
yetersiz olduğu zamanlarda tanı koymak ve bunları tedavi
etmek amacıyla kapsamlı kaynaklarla birlikte
tasarlanmıştır. Herhangi bir cerrahi müdahale, kritik
kazalar ve kapsamlı acil yardım durumlarını içeren tanı
teşhis ve tedavi hizmetlerini sağlayabilecek yapıdadır.
Mobile Hospitals are designed for having a small sized
hospital which has emergency physicians, nurses, medical
assistants by the serious illness, traumatic accidents
vekronik events when there is insufficient medical
services to diagnose and to treat them with
comprehensive resource. It is designed to provide
services for any surgery, critical accident and emergency
assistance comprehensive diagnosis of conditions
involving the diagnosis and treatment.

Mobile Clinic will be properly equipped with full medical
testing and examination facilities that will facilitate the
delivery of effective and efficient medical care. The
mobile clinics will come fully operational; supplied with
advanced technology such as satellite communication
tools, patient care rooms and healthcare Professional
materials.

Mobil Kan Alma Aracı
Mobile Blood Donation Center and
Transfusion Unit
Mobil kan toplama aracı yeterli kanı toplamak için en
faydalı ve en kolay yoldur. Mobil kan toplama aracı kendi
binalarında yeterli alan eksikliği olan kurumların, bir araç
sayesinde, gereken kanı depolamasını saplar.
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The mobile blood collection vehicle will help to provide
enough blood. The mobile blood collection vehicle will
allow those who lack sufficient space in their buildings to
host a blood drive.

Mobil Sağlık Araçları | Mobile Health Vehicles
Tıbbi Atık Taşıma ve İmha Aracı
Medical Waste Transport & Destruction
Vehicle
Tıbbi atık taşıma ve imha aracı ile; bir kaynaktan bir tesise
özel tıbbi atık taşıma yapabilmek için özel hijyen şartlarına
uyan ve taşımaya uygun izolesi bulunan araçlar özel
olarak istenilen büyüklükteki kasalara tasarlanmaktadır.
Ek olarak, steril ve insan sağlığını koruma özelliği ile
taşıma yaparken, atıkların imhası sağlayabilmektedirler.
A person may not transport special medical waste to a
facility within the State or from a source without a special
case or special vehicle. Transporters using vehicles or
articulated transports to transport special medical waste
to a facility within the State or from a source within the
State shall be written at the outside of the side walls of
the cab of the special medical waste vehicle.

Mobil Röntgen Aracı
Mobile X-Ray Vehicle
Mobil Röntgen Aracı engebeli, yüksek teknoloji ve
elektronik destek gereken bölgeler için tasarlanmıştır.
Aracın kapıları özel olarak tasarlanmış ve açma / kapama
döngülerinde ışınların geçirgenliği azaltmak için özel
olarak imal edilmiştir.
Mobile X-Ray vehicles are are specifically designed as
rugged high technology electronics support platforms.
Our housing insulation is a hard packed fiberglass
product that eliminates electronic equipment contact
point corrosion caused by percolation of acid fumes from
expanded foam insulation systems.

Gezici Sağlık Aracı
Mobile Health Center

Düzenli diş hekimi ya da temel diş bakımı alamayan
insanlara ve çocuklara bakım sağlamak için diş sistemlerini
beraberinde taşıyan yenilikçi mobil araçlardır.
Dental Mobile Clinics is an innovative dental concept that
uses Dental systems to provide care to disadvantaged
people and children who do not have a regular dentist nor
did they received basic dental care.

Gezici sağlık aracı, öncelikle sağlık personeli bulunmayan
veya farklı nedenlerle faal olmayan sağlık ocağı ve sağlık
evi bölgeleri, yine coğrafi, finansal, vb. nedenlerle bağlı
olduğu sağlık ocaklarının hizmet veremediği nüfusa,
özellikle kırsal kesime koruyucu sağlık hizmetleri ile ayakta
tedavi edici hizmetler vermek amacı ile tasarlanmıştır.
Mobile Health Vehicle is designed for especially lack of
medical staff and lack of medical services in rural areas to
prevent outpatient therapeutic services.These vehicles
can be expandable according to the customers needs and
requests.
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Gezici Diş Sağlık Aracı
Mobile Dental Center

Mobil Sağlık Araçları | Mobile Health Vehicles
Mobil Laboratuvar
Mobile Laboratory

Mobil Gasilhane
Mobile Funeral Clianing Vehicle

Mobil laboratuvar otobüs, RV, ya da traktör-römork gibi
araçların dönüştürülmesi ile tasarlanılan laboratuvardır.
Bilim, eğitim, araştırma, hava-su ve toprak analizi ve
izlenmesi, Biyogüvenlik de dahil olmak üzere çeşitli
konular için hizmet verebilen araçlardır.

Mobil gasilhaneler, seyyar olarak özellikle sıcak
mevsimlerde ve yer sorunu bulunan şehirlerimiz için
cenaze yıkama birimi olarak tasarlanmışlardır. Morg
ünitesi opsiyonel olan araçlarımızda, elektrik sistemi,
sıcak su sistemi, pis su boşaltım sistemi, yıkama taşı,
tabla ve temiz - kirli su depoları mevcuttur.
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A mobile laboratory is a laboratory that is either fully
housed within or transported by a vehicle such as a
converted bus, RV, or tractor-trailer. Such vehicles can
serve a variety of functions, including: Science education,
Science research, Air, water, and soil analysis and
monitoring, Biosafety.

Mobile funeral cleaning vehicles are especially designed
for hot seasons and where the dead bodies are. In our
vehicles; electrical system, hot water system, sewage
disposal system, washing stone, plate and clean & dirty
water tanks are available as optional features.

Cenaze ve Morg Aracı
Funeral & Morgue Vehicle

Cenaze Taşıma Aracı
Funeral Transport Vehicle

Cenaze ve Morg aracı, adli soruşturmalarda son derece
kritik önem taşıyan delillerin korunmasını sağlar. Ceset
toplandıktan sonra, ceset torbası tam sızdırmaz ve
korumalı olmalıdır. Ceset ve organlar hastahaneye,
morga yada otopsi gerçekleştirecek kuruma bu özel
araçlarla taşınmaktadır.

Profesyonel araç kullanımı için tasarlanmış olan
Cenaze Taşıma Araçları, yükleme ve boşaltma kolaylığı
sağlayan ticari kasaya sahiptir. Cenazenin araca
kolaylıkla yüklenmesini ve aynı şekilde araçtan
indirilmesini sağlayacak şekilde kasa yüksekliği olan
araçlardır.

After collecting dead bodies, the body bag must be fully
sealed, because it contains and protects evidence during
transport that may be critical in a forensic investigation.
Bodies are transported in those special vans to the site
where the autopsy will take place typically a hospital or
morgue.

Funeral Transport Vehicle is to carry the bodywork, rear
deck and cargo. Designed for professional car use, the
rear of the commercial chassis was considerably lower
than the passenger car frame, thereby lowering the
rear deck height as well for ease of loading and
unloading.

Özel Üst Yapılı Araçlar | Special Superstructure Vehicles
Kablo Test Arıza Tespit ve
Fiber Optik Kablo Aracı
Cable Test - Fault Location and
Fiber Optical Cable Van
Araç yer altındaki; açık devreleri, kısa devreleri, kırılmış
yada bozulmuş iletkenler, yüklü sarımlar, su hasarı,
kıvrılan bölgeler, kopukluklar, bozulmuş kablolar vb.
birçok hatayı tespit edip, yenilenmesini yapabilecek
şekilde tasarlanmıştır.
This vehicle sets new benchmarks: Fully automatic
measurement and recognition of parameters, Automatic
storage and protocolling, Central control of all system
functions, Highest safety standards easy GO operation
concept. All Procedures are managed by a single button
jogdial operation. Most of the operational steps are
automatically pre-selected by the system.

Kumanda Kontrol Aracı
Command Control Vehicle
Komuta Kontrol Aracı, bir gözetim izleme merkezi,
koordinasyon ofisi ve alarm izleme merkezi gibi
hükümet, askeri veya hapishaneler için güvenli bir mobil
iletişim ve kontrol aracıdır.
A Command and Control Vehicle is typically a secure
center in a government, military or prison facility that
operates as the agency's dispatch center, surveillance
monitoring center, coordination office and alarm
monitoring center all in one.

İtfaiye Aracı
Fire Fighting Truck
Kara, hava ve madenlerde yangına ilk müdahaleyi hızlı bir
şekilde yapmaya uygun olarak tasarlanmış araçlardır.

Engelli taşıma aracı, bir sakatlığı bulunan veya hareket
kabiliyeti kısıtlı olan birisi için ideal tekerlekli sandalye
nakil sistemidir. Engelli hastanın tekerlekli sandalyeden
araca kolayca naklini ve araç içinde zarar görmeden
rahat bir şekilde taşınmasını sağlar.

The Small Fire Fighting Vehicle has been developed to
enable first response and rapid intervention fire fighting in
a variety of areas including wild land, aviation and mining
fire fighting. Some of the main SRV features include:
Small manoeuvrable on road and off road vehicles
suitable for extreme terrain.

The Handicapped Transfer Vehicle is solution for an
ideal wheelchair transfer system to care for someone
with a disability or reduced mobility. It offers simple
transfer from wheelchair to car at a great saving when
compared to a complete wheelchair van with a special
lift.
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Engelli Taşıma Aracı
Handicapped Transfer Vehicle

Özel Üst Yapılı Araçlar | Special Superstructure Vehicles
Olay Yeri İnceleme Aracı
Crime Scene Investigation Vehicle
Olay yerindeki delillerin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılması, tespiti için tüm imkanların kullanıldığı, izleme,
görüntüleme, delil toplama, dinleme ve haberleşme donanımlarına sahip olarak tasarlanmış özel hizmet aracıdır.
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It is a special service vehicle designed to investigate the evidence at the scene using scientific and technical methods, with all
facilities for detection, monitoring, imaging, evidence collection, listening and communication equipment.

Özel Üst Yapılı Araçlar | Special Superstructure Vehicles
Zırhlı Para Taşıma Aracı
Armored Money - Cash Transfer Van

Naklen Yayın Aracı
Live Broadcast Van

Çoğunlukla bankalar tarafından para transferi ve
güvenliği için kullanılmaktadır. Firmamız bankaların
ilkeleri ve tercihleri doğrultusunda farklı tasarımlar
sunmaktadır.

Son
teknolojileriyle
donatılmış,
gerekli ekip ve
ekipmana
yeterince alan
yaratan açık
hava yayın
araçları için
tasarladığımız
özel araçlar, 4
kameradan 24
kameraya kadar
yüksek çözünürlüklü genişleyebilen, ses-video
ekipmanı ve yayın kablolamaya uygun tasarlanmıştır.

Mobil Haberleşme Aracı
Mobile Communication Vehicle
Mobil iletişim aracı, itfaiye ve polis gibi uzaktan telsiz
iletişim olanaklarına sahip kurumlar için mobil çalışma
olanağına uygun olarak tasarlanmıştır. Deprem, sel
vb. gibi doğal afetler sırasında diğer kasaba, şehir ve
ülkeler ile kurulacak en önemli iletişim yollarından
biridir.
The vehicle may carry equipment to operate UHF and
VHF frequencies. It can be driven to a location to fill in
radio coverage gaps or to replace a damaged radio
communications tower or it can be one of the important
communication way with the other towns, cities and
countries during a natural disaster like eartquake,
deluge, etc.

Equipped vehicles with the latest HD and IT
technologies, creating enough space for the
necessary staff and equipment designed for open-air
publishing tools special tools, can easily be deployed
at any time a multi-purpose production systems, which
offers an open-air broadcast. 4 high-definition camera,
expandable up to 24 cameras, audio and video
equipment, and provide the complete solution for
broadcast cabling.

Arama Kurtarma Aracı
Search & Rescue Vehicle
Arama kurtarma aracı özel yangın söndürme ve acil
tıbbi hizmetler sisteminin mobil halidir. Araç kurtarma
gerektiren; çöker bina, otomobil kazaları gibi teknik
kurtarma durumları için gerekli özel ekipmanları
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
A search rescue vehicle is a type of specialty
firefighting or emergency medical services apparatus.
They are primarily designed to provide the specialized
equipment necessary for technical rescue situations
such as auto accidents requiring vehicle extrication,
building collapses, confined space rescue, rope
rescues and swiftwater rescues.
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Armoured money transfer vehicles are mostly used by
the banks and money transferring security companies.
They offer model difference according to the principles
or preferences of Banks.

Özel Üst Yapılı Araçlar | Special Superstructure Vehicles
Kombivan
Combivan

Özel Eğitimli Köpek Taşıma Aracı
Special Trained Dog Transport Vehicle

Çift kabin, hem yolcu taşıma hem de kargo taşınması için
en uygun ve en verimli araç çeşitidir. Araçla nihai bir
uyum sağlamak için, çift kabin kısmı temel aracın tasarımı
ile tamamen uyumludur. İç kaplamada kullanılan kumaşlar
ve iç parçalarda uygulanan malzemelerin yapısı ve rengi,
araçta kullanılanlarla uyumludur.

Özel eğitimli köpeklere ihtiyaç duyulan çeşitli
görevlerde, köpeklerin güvenli ve konforlu bir ortamda
nakledilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiş
araçlardır.
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A double cabin is the optimal and attractive combination
for the efficient transport of both persons and cargo. To
guarantee an ultimate fit, each double cabin is fully
aligned with the design of the base vehicle. The structure
and color of materials applied, such as fabrics and interior
parts, perfectly match with those used in your vehicle.

In various missions where specially trained dogs are
needed, the vehicles are designed in order to transport
dogs in a safe and comfort conditions.

Özel Üniteler | Special Units
Dezenfeksiyon Tüneli
Disinfection Channel

Mobil Sahne
Live Broadcast Van

Canlı hayvan taşımacılığı yapan araçların, yada
karantina ilan edilen bir bölgeye sevkiyat edilen
araçların dezenfekte edilmesini sağlayan bir sistemdir.
Yasal zorunluluğu olan bu dezenfeksiyon, hem insan
sağlığı hem de salgın hastalıkların önlenmesi
konusunda oldukça önemlidir.

Organizasyonlar da şık, kullanışlı, amaca yönelik,
sağlam ve estetik bir sistem olan mobil sahneleri
organizasyon amacı ve türüne göre tasarlamaktayız.

Disinfection channel is the system that disinfects the
vehicles. This disinfection, as well as human health is
very important in the prevention of epidemics.

We’ve developed a line of made-to-measure mobile
units intended for the marketing and event industry,
This stage offer industry professionals new alternatives
to the traditional extendible exhibition/display trailer.
We have the expertise to design and manufacture
telescoping mobile units to measure, as well as any
other type of steel or aluminum structure.

Zırhlı Güvenlik Kabini
Armored Security Cabin

Mobil Tribün
Mobile Stand Truck

Kurşun geçirmez
nöbet kulübeleri
elçilikler,
konsolosluklar,
asayiş ve güvenlikle
ilgili devlet
kurumları olmak
üzere, güvenlikle
ilgili risklerin
bulunduğu
ortamlarda, güvenlik
personelinin, olası
saldırılardan zarar
görmeden görevlerini icra edebilmelerini sağlayan bir
üründür. Zırhlı kabinlerimiz istenilen ebat ve balistik
seviyede üretilebilmekte ve istek halinde bomba ve
patlatıcılara da mukavim hale getirilebilir.

Organizasyonlar da şık, kullanışlı, amaca yönelik,
sağlam ve estetik bir sistem olan mobil tribünleri
organizasyona katılacak kişi sayısına göre
şekillendirerek tasarlamaktayız.
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It is designed in environments where security risks
associated with the relevant security personnel are
able to perform their duties is a product that possible
without damaging attacks.

Organisations hosting is quite difficult. Our company
offers a stylish, practical, goal-oriented, robust, with a
system of aesthetic mobile stands to host your guests
in special events, concerts, etc.
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Sedyeler ve Tıbbi Malzemeler | Stretchers and Medical Supplies
Ana Sedye
Main Stretcher

Vakum Sedye
Vacuum Stretcher

Ana sedye tıbbi bakım gerektiren hastaları kısa süreli
taşıma için kullanılan tıbbi bir platformdur. Sedyelerimiz 2
adedi sabit ve kilitlenebilir, 2 adedi 360 derece dönebilir
özellikte olmak üzere 4 tekerleklidir. Yumuşak malzeme
ile kaplanmış bir kol desteği mevcuttur. Sedye şiltesi,
dikişsiz yekpare yapıda, üzeri su geçirmeyen, leke
tutmayan, anti bakteriyel, ateşe dayanıklı materyalle kaplı
ve içerisi yüksek yoğunlukta deforme olmayan ve esnek
yapıda sünger ile döşenmiştir. Sağlık personelinin acil
durumlarda CPR (kalp-akciğer canlandırılması)
uygulanmasına imkân verir. Baş ve ayak kısmının
yüksekliği ayarlıdır. Ayarlanabilir serum askısı ile portatif
oksijen tüp taşıyıcısı bulunmalı ve bunlar ana sedyeye
montelidir. Sedye ambulans içerisinde kullanılacak ise
mevcut kilit kolu çekilerek araç içine doğru itilince
ayakları katlanacak ve kilit kolu çekilerek araç dışına
doğru çekildiğinde de ayaklar kendiliğinden açılacak
şekilde tasarlanmıştır.

Travmalı yaralanmalarda, immobilizasyon ve güvenli
yaralı transferinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yumuşak haldeki sedye vakumlandığında sertleşerek,
yaralının vücudunu sarar. Sürtünme ve yırtılmaya
dayanıklı, hafif malzemeden üretilmiştir. Vakum
sedye, hızlı emiş sağlayan ve elle çalışan bir vakum
pompası ile şişirilecek şekilde bir setten
oluşmaktadır. Hasta konulduğu zaman, taşınmasını
kolaylaştıracak kayışlar ve 4 adet yan tutamağı
mevcuttur. Sedye X-Ray ışınlarını geçirir.

Our stretchers have 2 pcs fixed and locked and 2 pcs
swivel wheels. It has an arm support which is coated with
a soft material. Stretcher Mattress is seamless one-piece,
water-proof, stain-resistant, anti-bacterial, fire-resistant
material and the inside is covered with high-density foam
structure is furnished with an easy and flexible nondeformable. In case of emergency CPR (cardiopulmonary revitalization), it allows the implementation.

Vacuum stretcher is a set with a fast and handoperated vacuum pump. When the patient is placed on
it, the side handles and the belts provide easy and
safe transportation. X-ray beams can be passed
through the stretcher.

Teknik Veriler / Technical Specifications

Teknik Veriler / Technical Specifications

Uzunluk / Lenght (Min-Max.)

155 cm

195 cm

Uzunluk / Lenght

190 cm

Genişlik / Width (Min-Max.)

55 cm

60 cm

Genişlik / Width

85 cm

Yükseklik açık-kapalı / Height (Min-Max.) 80 - 230 cm

90 - 450 cm

Ağırlık / Weight (Min-Max.)
Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity (Min-Max.)

30 kg

40 kg

-

250 kg

Yükseklik / Height
Ağırlık / Weight
Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity

5 cm
5 kg
180 kg

Sedyeler ve Tıbbi Malzemeler | Stretchers and Medical Supplies
Sırt Tahtası (Pediatrik)
Spine Board (Pediatric)

Kepçe - Kaşık Sedye
Scoop Stretcher

Sırt tahtaları omurgalarında zedelenme olan hastalar
için kullanılır. Hastayı sabitlemek için emniyet
kemerleri mevcuttur. Sertleştirilmiş dayanıklı plastik
malzemeden imal edilmiş ve suya dayanıklıdır. Boyun
ve beyin depresyonlarında kullanılan baş sabitleyici
ile kullanıma uygundur. Su geçirmez ve yanmaz
özelliktedir. Su üstünde batmadan hastayı
taşıyabilecek özelliktedir. Ahşap ve polyester
malzemeden çeşitleri mevcuttur.

Kaza sonrası acil travmalı yaralıyı yerinden oynatmadan
sedye üzerine transfer etmek için kullanılmaktadır.
Ortadan ikiye ayrılarak kanatlar sayesinde hasta
hareket ettirilmeden bulunduğu yerden faraş sedye
şeklinde alınarak ana sedye üzerine taşınabilmektedir.
Yatan hasta için gerekli çabuk bağlama, çözme ve
ayarlama kısımları, ayrıca hastayı tutucu ayarlı
kayışlarla uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Hafiftir ve
sedye çerçevesi dışındaki kısımları X-Ray ışınlarını
geçirebilmektedir.

Spine Board is for transporting the patients who have
injuries at their backbones. The patient is available to
secure the seat belts. Hardened-resistant plastic
material and is water resistant. Spine head stabilizer
used in my board suitable for use with the neck and
brain in depression.

Canlandırma Çantası
Resusciation Bag

Original Carrying Case Made of polyurethane. Bag
shoulder belt is made of soft and durable material.
From bag to carry and transport at least two side
handles. Pouch generally occurs in three parts; the first
part: laryngoscope set, reflex hammer, Magil forceps,
diagnostic set, the second part: portable oxygen kit,
balloon valve mask, airway intubation tubes and tubes,
in the third part: disposable material

Scoop stretcher was designed to suit the patient with
adjustable straps. Scoop Stretcher frame is lightweight
and easy to use parts of the X-ray beam.
Teknik Veriler / Technical Specifications
Uzunluk (max.) / Lenght (max.)

207 cm

Uzunluk (min.) / Lenght (min.)

167 cm

Genişlik (baş) / Width (head)

32 cm

Genişlik (ayak) / Width (head)

42 cm

Yükseklik / Height
Ağırlık / Weight
Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity

6 cm
8 kg
250 kg

Sedyelerimiz kendi imalatımız olup, istenilen ebat ve özelliklerde
özel siparişler yapılmaktadır. Tüm sedyelerimiz EN 1865 belgesine
sahiptir ve ambulansta kullanım uygunluğu için EN 1789 + A1
standardına uygunluk raporları mevcuttur.
Stretchers are our own production which can be made by special
orders as desired size and specifications. All of our stretchers has
EN 1865 certificate and they have availability report according to
EN 1789 + A1 standards for ambulance usage.
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Çanta içerisinde
malzemelere ait özel
bölmeler bulunur ve suya
dayanıklı, uzun ömürlü
poliüretan emdirilmiş kumaş
malzemeden imal edilmiştir.
Çanta omuz kemeri
yumuşak ve sağlam
malzemeden ve elde
taşımaya uygun olup, en az
iki tarafında taşıma
kulpludur. Çanta genel
olarak üç bölümden oluşup,
birinci bölmede laringoskop
seti, refleks çekici, magil
forsepsi, diagnostik set, ikinci bölmede portatif oksijen
seti, balon valf maske, havayolu tüpleri ve entübasyon
tüpleri, üçüncü bölmede çantanın her iki yanında tek
kullanımlık malzemelerin konulacağı gözler bulunur.

Sedyeler ve Tıbbi Malzemeler | Stretchers and Medical Supplies
Transfer Sedye
Transfer Stretcher

Obez Sedyesi
Bariatric Stretcher

Üstü ayrılır transfer sedye, tek kişi tarafından ambulansa
yüklenip indirilebilir. 3 adet emniyet kemeri bulunup, ayarlı
kolu sayesinde sedye yatırılabilir. Anti bakteriyel, alev
geciktirici, kolay temizlenebilir sedye şiltesi mevcuttur.

Obez hastalar için tasarlanmış özel tip bir sedyedir.
Hasta nakli için gerekli çabayı en aza indirir. Kaldırma
yeteneği ile güvenle hasta taşır. Sedye, kolay
yükseltebilmek ve arkalığı kolay
düşürebilmek için hastanın kendi
ağırlığını kullanır.

Transfer stretcher can be loadedand by one person into
the ambulance. It has 3 pieces of seat belt and it can be
laied by adjustable handle makes. It has mattress which
is anti-bacterial, flame retardant and easy to clean.

This is a special type of stretcher
which is designed for obese
patients. This stretcher minimizes
the effort needed for the
transporting the patients.
Removing the ability to move
safely with the patient.

Paletli Sandalye Sedye
Stair Strecher with Pallet
Sedye Platformu
Stretcher Platform
Sedye platformu sabit durarak hastalar için konforlu bir
yolculuk ve sağa sola hareket ederek hastaya müdahale
edecek görevlilere ise kolay müdahale pozisyonlarını
sağlar. Paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
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Stretcher platform provide an easy and stable position
for main stretcher. It is made of stainless steel.

Hastalar yatağa ihtiyaç duyulmadan tam yatar
pozisyonda ayarlanarak kullanılacak özel tip bir
sedyedir. Bu sedye tekerlekli haline hızlı
dönüştürülebilinir ve paletleri sayesinde bakıcı
tarafından kolay bir şekilde kontrol edilebilinir.
Hastalar, ambulans gibi özel araçlara taşınabilmek
için özel rampalar veya asansörlerde taşınabilinir.
The stretcher can be converted into its wheeled
mode. Patients who are transported to special
vehicles such as ambulances can be carried by
special ramps or lifts with its pallettes.

Sedyeler ve Tıbbi Malzemeler | Stretchers and Medical Supplies

Traksiyon Atel Kiti
Splint Kit
Bir set içerisinde yetişkin ve çocuk için uzunluğu
ayarlanabilir modelde bir adet traksiyon atel
mevcuttur. Bu set yetişkin ve çocuk için uzunluğu
ayarlanabilir modelde bir adet traksiyon atel aleti, “S”
halka çengeli, diz dayanağı ve kilitleme, gevşetme
halkası, kilitleme aleti, 4 adet bacak destek bandı ve
iskial banttan oluşur. Ayarlanabilir eklem bandı,
taşıma çantası mevcuttur.

Kombinasyon
Sandalye Sedye
Chair - Foldable Stretcher
Hastalar için tasarlanmış katlanabilir tip sedyedir.
Sedye kullanılmadığında kapalı şekilde depolanabilir.
2 adet ayarlanabilen kayış, 2 çift kulp ve bir çift
tekerleğe sahiptir. Oturma ve yaslanma bölümleri
kolay alev almayan, leke tutmayan ve allerjen
olmayan maddeden imaldir. Sedye sandalye
pozisyonunda sabitlenebilir.

Splint Kit,
• can be adjusted in length for adults and children
• knee rest and locking, loosening ring, locking device
• carrying case

Taşıma sedyesi
Pole Strecher
Omurga yaralanması şüphesi olmayan hastaları
taşımak için tasarlanmıştır. Kan ve vücut sıvılarını
geçirmeyecek malzemeden üretilmiştir.

It is designed as folding type stretcher. When it is not
used, it can be stored as its folded. It has 2 adjustable
strap, two double handles and a double wheel. Sitting
and reclining sections are not made of flammable,
stain-resistant and non-allergenic material.
Teknik Veriler / Technical Specifications
135 - 180 cm

Genişlik / Width

530 cm

Yükseklik (sedye-kapalı) / Height (stretcher)

200 cm

Yükseklik (sandalye-açık) / Height (chair)

135 cm

Ağırlık / Weight

11,5 kg

Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity (max.)

280 kg

Sedyelerimiz kendi imalatımız olup, istenilen ebat ve özelliklerde
özel siparişler yapılmaktadır. Tüm sedyelerimiz EN 1865 belgesine
sahiptir ve ambulansta kullanım uygunluğu için EN 1789 + A1
standardına uygunluk raporları mevcuttur.

Designed for transferring patients who have no
suspected spinal injury. It is made of material that
resists blood and bodily fluids.

Stretchers are our own production which can be made by special
orders as desired size and specifications. All of our stretchers has
EN 1865 certificate and they have availability report according to
EN 1789 + A1 standards for ambulance usage.
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Uzunluk / Lenght (min. - max.)

Sedyeler ve Tıbbi Malzemeler | Stretchers and Medical Supplies
Baş Sabitleme
Head Immobilizer

Ked Kurtarma Yeleği
Ked Immobilizer

Baş sabitleyici tek kafa bantları ve blok pedleri kolay
kullanım için tasarlanmıştır. Değiştirilebilir pedler ile
kolay ve sorunsuz temizleme sağlar.

Omurgayı sabitlemek için kullanılan bu yelek, baş
tespit bantları, özel yastığı ve özel taşıma çantasıyla
beraber bir set halindedir.

Head Immobilizer head bands and block pads are
designed to allow for easy replacement. Block pads
provide an easy cleaning.

This vest is used to secure the spine by head bands
are identified.

Boyunluk
Cervical Collar

Suni Solunum Cihazı Seti
Silicone Resuscitator Kit

Setin içerisine çantası ile birlikte yetişkinler, çocuklar
ve bebekler için ayarlanabilir tipte 3 adet sert boyunluk
dâhildir. Boyunluklar hipo-alerjik malzemeden
mamuldür, kolayca takılır ve velkro ile kaplanır.

Bir adet yetişkin, bir adet çocuk tipi, yeniden
kullanılabilir özelliktedir. Silikon malzemeden
üretilmiştir. Arka kısmında oksijen giriş yeri ve
rezervuar bulunur.

In the case of one set, there are cervical collars for
adults, children and infants. It is made of hypoallergenic material. It can put on easily and covered
with Velcro.

Slicone Resuscitator Kit,
• one adult, one child type
• made of silicone

Şişme Atel Seti | Air Splint Kit
İlkyardım amaçlı kullanılan şişme atel setidir. Kırık bölgenin alçı gibi tam stabilizasyonunu sağlar içinde ayak,
bacak, el, kol ve baldırı kapsayan 6 ayrı ürün mevcut olup ilave olarak el pompası da vardır.
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Dayanıklı vinil PVC malzemeden üretilmiş olan şişme
ateller, kırıklarda ilk müdahalenin yapılmasına olanak
verir.
Air Splint Kit,
• inflatable splints.
• durable vinyl is made of PVC material

S e r tif ik a la rımız | Cer ti fi cates
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Dragos - Kartal - İstanbul, Turkey
Tel : +90 216 442 88 78
Tel : +90 216 442 88 79
Fax : +90 216 442 88 77
satis@ayanambulans.com
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