
 

                                                           USTURMAÇA (fender) 

Firmamız; deniz yapıları, römorkörler ve diğer deniz araçları için yüksek kaliteli, birçok büyük projede 

kullanılmış, bağımsız denetçi firmaları tarafından PIANC 2002 değerlerine uygunluğu kanıtlanmış, kauçuk 

usturmaça ürünlerinin satışını ve uygulamasını yapmaktadır. 

Satışını yaptığımız Usturmaça’ların üretildiği fabrikaların uluslararası bağımsız denetleme kuruluşları 

tarafından PİANC 2002 şartlarına uygun olduğuna dair belgeleri mevcuttur. Ayrıca istendiğinde projeye özel 

üretimi istenen Usturmaça’lar numaralandırılarak gene bağımsız denetleme kuruluşları eşliğinde üretim 

yapılan fabrikada basınç testleri yapılmaktadır ve sertifikalandırılmaktadır. 

                       

                                        Usturmaça Basınç testleri                                  Vulkanizasyon Testi       Kauçuk Vulkanizasyon testi   

    

Usturmaça üretiminde kullanılan kauçuklar test merkezinde, çekme, yaşlandırma, çeliğe yapışma vb. 

testleri yapılmaktadır. İsteyen müşterilerimiz Usturmaçaların üretim aşamasında veya yapımı 

tamamlandıktan sonra fabrikada testlere gözlemci olarak katılmaları sağlanmaktadır.   

Usturmaça ön panelleri usturmaça panellerini üretilen 40.000 m2 büyüklüğündeki fabrikanın çelik atölyesi 

kısmında üretilmektedir. Çelik atölyesinde yüksek kalitede çelik malzeme, kalifiye sertifikalı kaynakçılar 

tarafından imal edilmektedir. İmal edilen Usturmaça Çelik Panelleri kumlama makinasına girip buradan 

boya atölyesine ve boya fırınına girmektedir. İstenen boya markası ve kalınlıkta deniz şartlarına uygun 

boya uygulanmaktadır.    

                                                       

    Usturmaça Çelik paneli otomatik kumlama sistemi                                                   Otomatik boya sistemi ve boya fırını  

 

Tüm üretim aşamaları kalite kontrol aşamalarından titizlikle geçmektedir. 

Firmamız satışını yaptığı usturmaçaların montajını da yapmaktadır. Müşterilerin isteği üzerine, firmamız, 

usturmaçaların ithalatını da yapıp şantiye teslimi ve montaj dahil garantili bir şekilde fiyat verebilmektedir.      

 

 



 

USTURMAÇA ÇEŞİTLERİMİZ : 

1) KEMER (ARCH) Tipi Usturmaçalar :  

 

Kemer (Arch) Tipi usturmaçalar rıhtımlarda ve iskelelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Tek parçadır, istenirse 

yaslanma yüzeyine kaydırıcı plakalar montaj edilebilmektedir. Yüksek enerji sönümleme kapasitesi ve 

düşük reaksiyon kuvveti uygular. Uzun ömürlüdür. İstendiğinde ön yüzüne yüksek yoğunluklu polietilen 

levha takılmış, üst ve alt ucu açılı çelik plaka takılabilen tipleri vardır. Bu tipler yanaşan geminin yan 

yumrularının usturmaçaya hasar vermesini önler. Aşağıdaki şekildeki örnekte olduğu gibi.       

                                                               

 

2) HÜCRE (CELL) Tipi Usturmaçalar :  

            

HÜCRE (CELL) Tipi Usturçalar, düşük reaksiyon kuvveti ve yüksek enerji absorbsiyon özelliğine sahiptirler. 

CELL Tipi usturmaçalar, yüksek yoğunluklu polietilen levha kaplı çelik panellerle beraber kullanılır. Çelik 

panelin büyüklüğü yanaşacak geminin güverte yaslanma hesabına göre belirlenir. Çelik panelin ağırlığını 

ve yanaşma sırasında oluşan kesme kuvvetini karşılamak üzere çelik paneller zincirlerle beton yüzeye 

montajı yapılan ankrajlara bağlanır. Bu zincirler, sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çe likten imal 

edilir.  



 

                      

HÜCRE (CELL) Tipi usturmaçalarımız H : 400 mm. den H : 3.000 mm.’ye kadar üretilmektedir.  Daha 

değişik ölçülerde özel üretim de yapılabilmektedir.  

3) KONİK (CONE) Tipi Usturmaçalar : 

             

 KONİK (CONE) Tip Usturmaçalar, CELL Tipi Usturmaçaların geliştirilmiş son halidir. Mükemmel enerji 

sönümleme kapasitesi ve düşük reaksiyon kuvveti verir. Konik geometrisinden dolayı aksiyel, kesme ve 

açısal yüklemelere daha stabil bir şekilde karşılık verir. Konik şeklinden dolayı zincir olmadan daha ağır ön 

çelik paneller taşıyabilir.  Tek parça kalıp içerisinde imal edilirler, uzun ömürlüdürler.  

KONİK Usturmaçalar genellikle UHMW-PE kaplı çelik panellerle beraber kullanılırlar. Çelik panellerin üst ve 

alt kenarları gemi çıkıntılarından etkilenmemesi için açılı imal edilebilirler.  

                                                                     

                                                        



 
KONİK  Tipi Usturmalar H : 500 mm. den H : 1800 mm. ölçüşene kadar standart üretilmektedir. Özel 

ölçülerde de üretim yapılabilmektedir.  

 

4) SİLİNDİRİK ( CYLINDRICAL) Tip Usturmaçalar :  

                                   

    

SİLİNDİRİK Usturmaçalar, montajı kolay olan, değişik gemi tiplerinin yanaşması muhtemel olan rıhtım ve 

iskelelerde kullanılır. Gemilerin bordosunda bulunan yumru ve kuşakların yukarı aşağı hareketlerinden 

etkilenmez. Değişik çap ve boylarda üretimi yapılır. Bozuk yüzeyli rıhtımlarda tercih edilir. Silindirik 

usturmaçalar gerektiğinde seyyar olarak da kullanılabilmektedir. Romorkör ve Dubaların etrafında koruyucu 

olarak kullanılabilmektedir.  

 

                                                   

  

SİLİNDİRİK Usturmaçalar D : 150 mm. çapından, D : 2000 mm. ye kadar üretilmektedir. Özel üretimlerde 

yapılabilmektedir. 

 

 



 
5) D- TİPİ USTURMAÇALAR :  

             

 

 

D-TİPİ Usturmaçalar çok kullanışlı usturmaçalardır. Daha önceden rıhtım köşelerine göre 

ayarlanabilri. İstendiğinde gerekli boylarda kesilebilir. Tüm ölçülerde ve boyutlarda deniz araçlarının 

darbelere karşı korunmasında kullanılır. Balıkcı tekneleri, romorkörler, servis tekneleri, dubalar, 

çalışma tekneleri gibi deniz araçlarının yanaştığı rıhtım ve iskelerde rahatlıkla kullanılabilir.    

                                                                          
Değişik çap ve boylarda yapılabilir. H : 100 mm. den H : 500 mm. ye, L : 1000 mm. den L : 3000 mm. ye 

kadar imal edilmektedir. İstendiğinde proje bazında özel boylarda imalat yapılmaktadır.  

 

 

6) KARE (Square) Kesitli Usturmaçalar :  

                                           

 

KARE usturmaçalar çoğunlukla romorkörlerde ve küçük servis teknelerinde yan ve baş -kıç kısımlarında 

kullanılır. KARE Usturmaçalar yan yana montaj yapıldığında aralarında boşluk kalmayan bir yüzey 



 
oluşturdukları için arasına halat girmesi veya çıkıntılarına  halat takılması gibi sorunlar olmaması sebebiyle 

bu tip uygulamalarda tercih edilirler. D- Tipi usturmaçalara göre daha geniş bir yaslanma yüzeyi sunar. 

İstenirse yaslanma yüzeyine UHMW-PE levha montaj edilebilmektedir. 

 

7)  BİRİM ELEMAN(Unit Element Fender) Usturmaçalar : 

                                                        

 

BİRİM ELEMANLI Usturmaçalar,  bu tip usturmaçalar kauçuk usturmaça elemanı ve UHMW -PE kaplı çelik 

veya sert kauçuk ön panellerden oluşur. Değişik kombinasyonlar ile projelerin gerektirdiği fiziki alan ve 

performans değerlerini sağlar. Değişik şekillerde rıhtım ve iskele alınlarına montajı uygundur, bakımı 

kolaydır.  

                                           

BİRİM ELEMAN Usturmaçalar H : 300 mm. den H : 1600 mm. ye kadar yüksekliklerde ve L : 1000 mm. den  

L : 2000 mm. ye kadar boylarda üretilmektedir. Proje bazında değişik boy ve yüksekliklerde imal 

edilebilirler. 

8) W Tipi, M Tipi, TB Tipi RÖMORKÖR USTURMAÇALARI (Tugboat Fenders) :  

                                                     

W Tipi Usturmaçalar özellikle Römorkör’in borda ve kıç kısımlarında teknenin çeresine dikine şekilde yan 

yana montaj yapılarak boşluksuz tüm tekne çevre cidarını kaplayabilmektedir.  Geniş yanaşma yüzeyiyle 

yaslandığı gemilerin gövdesine daha az kuvvet uygular, noktasal kuvvet uygulamaz.  



 

                                                          

W Tipi Römorkör usturmaçalaarı B : 200 mm. den B : 450 mm. ye kadar ve A : 320 mm. den A : 500 mm. 

ye kadar değişik ebadlarda imal edilmektedir.    

                                                       

M Tipi Usturmaçalar, romorkörlere montajıyla, geniş temas yüzeyiyle gemi gövdesine minumum basınç 

uygulanmasını sağlar. Yüzeyindeki oluklar vasıtasıyla gemi gövdesine kuvvetli şekilde tutunmasını 

sağlayarak kaymamasını sağlar.  

                                                        

M Tipi usturmaçalar, B : 200 mm. ile B : 300 mm. arasında ve A : 400 mm. den A : 600 mm. e kadar 

ölçülerde imal edilmektedir. Projeye özel ölçülerde imalat yapılmaktadır.  

                                                                   

ANAHTAR (Key) TİP Usturmaçalar :  Bu tip usturmaçalar yüzeyindeki oluklar yardımıyla gemi yüzeyeine iyi 

tutunmayı sağlar. Montajı kolaydır. Deniz suyuna dayanıklı olarak imal edilmektedirler.  



 

                                                                 

ANAHTAR Tipi Usturmaçalar A : 200 mm. den 350 mm. ye kadar ve B : 200 mm. den B : 350 mm. ye kadar 

üretilmektedir.  

               

 

SİLİNDİR TİPİ RÖMORKÖR Usturmaçaları, Römorkörlerin burun kısmına montaj yapılır. Teknenin burun 

kısmını eksiz şekilde sarar. Montajı ve demontajı pratiktir. İstenilen boyda üretimi yapılır. Usturmaçalar 

basınçlı içerisinden sıcak sıvı ile ısıtılmış çift cidarlı kalıplar içierinde imalatı yapılır. Deniz suyuna 

dayanıklıdır.  

                             

Silindir Tipi Römorkör Usturmaçaları D : 300 mm. den D : 900 mm. e kadar çaplarda ve istenilen uzunlukta 

imal edilir. Boyunu uzatmak için birbirine geçme yapılarak eklenir.  

9) YÜZER USTURMAÇALAR ( Floating Fenders) :  

 

Yüzer Usturmaçalar, kullanımı pratiktir. Montajı kolaydır. Su seviyesinin yükselip alçaldığı aşrtlarda 

kullanımı idealdir. Gemiden gemiye yanaşmalarda kullanılır. Gemiden dubaya yanaşmalarda kullanılır. 



 
Portatiftir, rıhtımdan rıhtıma yüzdürülerek taşınabilir. İçerisi poliüretan köpük dolu olanlar vardır. Acil 

durumlar için idealdir.  

       

Yüzer Usturmaçalar, D * L ölçüleri olarak 300 * 500 mm ebadlarından, 4500 * 9000 mm. ebadlarına kadar 

imal edilmektedirler. Yüzer Usturmaçalar, iç katmanı geçirimsiz kauçuk kaplama, onun dışında 

kuvvetlendirilmiş kauçuk kaplama ve en dışta kauçuk kaplama olarak imal edilirler.  

 

10)  MERDİVEN USTURMAÇALAR ( Ladder Fenders) : 

                                                       

 Rıhtımlarda, iskelerde servis teknesi veya palamar botunun yolcu indirip bindirdiği noktalarda kullanılması 

hem pratik hem de emniyet açısından çok faydalıdır. Kauçuktan yapıldığı için palamar botu veya servis 

teknesi merdivene dayandığında hem kendi zarar görmez hem de metal olmadığı için yanaşan tekne zarar 

görmez. Deniz Mevzuatına göre de, rıhtım ve iskelerde zaruri olan deniz merdivenleri ihtiyacını karşılar. 

Denize düşen insanın merdivenden çıkabilmesi için kauçuk merdivenin alt kısmına paslanmaz çelik halatlı 

sert polietilenden basamaklı su seviyesinin en az 1 metre altına kadar giren sarkıtma merdiven takılarak 

kullanılır.  Böylelikle denize düşen insan ayağını su içinde basamağa basarak yukarı çıkabilir.  

Kauçuk Usturmaçalar, kauçuktan yapıldığı için paslanma problemi yoktur. 

                 


