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Rasim Makina’nın 2018-2019 
faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?

2018 yılının ikinci yarısından itibaren tam 
1 yıldır ekonomik sıkıntı her sektörde olduğu 
gibi bizim sektörümüzde de yoğun biçimde 
hissedilmektedir. 

Araç üstü vinç sektöründe 

Türkiye’nin önemli 

oyuncularından biri olan Rasim 

Makina Vinç 1993 yılından bu 

yana faaliyetlerini sürdürüyor. 

2006 yılından itibaren, Dünyanın 

en büyük imalatçıslarından biri 

olan FASSI ile işbirliği yapan 

Rasim Makina Vinç özellikle 

son dönemlerde önemi arttıran 

geri dönüşüm sektörüne de 

yoğunlukla ürün sağlıyor.  

Rasim Makina Vinç Satış 

Müdürü Elçin Rasim ile  

firmanın ürünlerini ve sektörü 

konuştuk

Rasim Makina 
Vinç, Kendi 
Markasıyla da 
Geri Dönüşüm 
Sektöründe

İnşaat sektöründe ki durgunluk , bu 
sektörde yoğun olarak kullanılan iş makineleri 
satışlarında olduğu gibi vinç sektörüne de 
olumsuz yansımıştır. Belediye hizmetlerinde 
kullanılan vinç modelleri  ile bazı özel projelerde 
kullanılan modeller ile ilgili satışlarımız düşük 
adetlerde olsa da devam etmektedir. 
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Bu bir yıllık süreci genel olarak, bizlerde 
kendi imalatını yaptığımız ürünü geliştirmek 
üzere ve yurtdışı pazarlara yönelik çalışarak 
geçirdik. 

Rasim Makina özellikle çöp 
arabaları için araç üstü vinçler 
yapıyor. Bu ürün hakkında 
detaylı bilgi verir misiniz?

Rasim Makina Vinç  olarak FASSI 
ürünlerimizle , her sektörde yer alıyoruz. 
İnşaat , enerji , geri dönüşüm bunlardan 
en belli başlı olanlarıdır. Geri dönüşüm 
sektörünün özellikle son yıllarda giderek 
önemi artmaktadır. Evsel atıkların ve cam 
şişe atıkların toplanması zaman içinde 
gelişim göstererek yer üstü ve yer altı çöp 
konteyneri kullanımınıda arttırmıştır.

Konteyner tiplerine bağlı olarak farklı çöp 
toplama araçları geliştirilmiştir.

Geri dönüşümde , evsel atık 
toplama ve cam şişe atık toplama 
hizmetlerinde vinç sistemleri yoğunlukla 
kullanılmaktadır. Bu konteynerlerin 
toplanmasında en önemli husus, hız 
ve emniyettir. Araç kabini ile çöp 
kasası arası vinç uygulamaları ile çöp 
konteynerlerinin toplanması ve kasa içine 
boşaltılması yaklaşık olarak 15 yıldır 
ülkemizde kullanılmaktadır. 

FASSI ve Rasim Makina üretimi olan 
vinçler ile kendi  geliştirdiğimiz ataşman 
sistemleri her türlü çöp konteyneri 
hızlı ve emniyetli toplanabilmektedir. 
Yeraltı, yerüstü çöp konteynerleri ile bu 
konteynerlerin toplama sistemine uygun 
toplama sitemlerinde vinçlerimiz tercih 
edilmektedir. Sektörde yar alan vinçli çöp 
aracı sistemlerinin %90 ‘ı Rasim Makina 

olarak bizim tarafımızdan karşılanmaktadır. 
2007 yılından bugüne kadar 130 adet vinç, 
temizlik firmaları ve belediyelere teslim 
edilmiştir.

Bununla birlikte sektörün ihtiyacından 
doğan, çöp kasa üstü vinç uygulamalarıda 
yoğunlukla tercih edilmektedir. Kasa 
hacminden sağlanan avantaj , geri dönüşüm 
sahasına ulaşımdaki yakıt tasarrufu ile ekonomi 
sağlamaktadır. Ayrıca mevcut çöp kasası 
üzerine uygulanabildiği için kısmi revizyonlar 
ile vinçli çöp kasasına dönüştürülebilir olması 
da tercih edilme sebebidir.

Bizlerde FASSI ürün modelleri arasında 
bulunmayan, ama talep gören bu kısa dik 
bomlu vinçlerin imalatına 5 yıl once başladık.
Türkiye ‘de olduğu gibi , yurtdışından da 
oldukça talep görmektedir. Kasa imalatçısı 
partnerlerimizin ürünleri ile birlikte ihraç 
edilmektedir.  İki farklı kapasiteli modelimiz 
öne çıkmaktadır; 

RGC.40-600
Vinç bomun ucunda kanca ile kullanılır. 

Maksimum uzanma mesafesi 6.30 m dir ve 
kaldırma kapasitesi 650 kg dır. 

RGC.100-750
Vinç bomun ucunda kanca ile , ataşman 

ile veya çift kanca sistemi ile 3 metreküplük 
yer altı ve yer üstü sistemlerde kullanılır. 
Maksimum uzanma mesafesi 7.50 metredir ve 
kaldırma kapasitesi 1250 kg dır.

Diğer ürünleriniz ile ilgili de 
detaylı bilgi verir misiniz?
Yine bu sektörde kullanılan ataşmanlar, 
konteynerin alt kapak açma sistemleri için 
kullanılmaktadır. Vinç bomunun ucuna 
pimli bağlantı ile monte edilir, konteyner kasa 
üzerine kaldırılır, sürekli dönüşlü , hidrolik 

rotatör ile yön verilerek alt kapaklar açılır, 
konteyner içindeki çöp kasaya aktarılır ve 
kapaklar kapatılarak konteyner tekrar yerine 
yerleştirilir. Kendi markamızla ürettiğimiz 
RMT mantar kafa başlıklı ataşman imalatımız 
da devam etmektedir. Yer altı ve yer üstü 
mantar başlıklı konteyner sistemlerinin 
tamamında kullanılabilmektedir. 

Ekonomide yaşanan daralma 
nedeniyle özellikle vinç 
firmaları ciddi sorunlar yaşıyor. 
Ekonomide yaşanan sorunlar 
Rasim Makina’yı da etkiledi 
mi? Etkilediyse  bu etkilerden 
bahseder misiniz?
Finansal açıdan kendi ölçeğimize göre 
güçlü sayılabilecek bir yapımız var. Sabit 
giderlerimizi karşılama ve borçlanmama 
üzerine kurduğumuz planlamamız 
sebebiyle çok ciddi sıkıntı yaşamamakla 
beraber, seçimlerle yaşanan süreç , hem 
ülkemizde, hem dünya siyasetindeki 
gelişmeler ekonomiyi olumsuz etkilemeye 
devam etmektedir. Bu dönemler kendi 
içinde, işinizin geleceği için birtakım 
yenilik ve değişiklikleri hayata geçirme 
ve yatırımlarınızı gözden geçirmek için 
fırsatlar yaratır. Bizim içinde bunları 
gerçekleştirme üzerine çalıştığımız bir 
dönem oldu.

Vinç sektörünün bu sorunları 
aşabilmesi için tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Vinç sektörü ekonominin gidişatıyla 
direkt ilgili olup, hemen tepki veren dinamik 
bir sektördür. Sektörün ciddi sorunlar 
yaşadığı bir dönemdir. Kapasitesi yada 
olanaklarını ihracata yönelten firmaların 
nispeten daha iyi durumda olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu dönemler daralmadan 
kaynaklı yine rekabetin fazlaca yaşandığı 
dönemlerdir. Önerim şu olur, işi almaktan 
ziyade, hakkıyla tamamlamak ve düşükte 
olsa kar amacı ile yapmak hedef olmalıdır. 
Bu göz ardı edilince kimi zaman işveren , 
kimi zamanda işi yapan için zarar söz konusu 
oluyor. Ucuz maliyetli işlerdeki kayıplar; ürün 
kalitesi , zaman veya itibar olabiliyor.

Üretici bir firma olarak bu 
dönemde ihracat çalışmalarınız 
ne durumda bilgi verir misiniz?

Rasim Makina olarak yurt dışına zaten 
ihracat yapıyorduk bunun yanı sıra EN 12999 
standartlarına uygun imalatımız olan çöp kasa 
üstü vinçlerimizi, Avrupa Birliği ülkelerine de 
pazarlamaya başladık ve ilk ihracatımızı ,yine 
kasa imalatçısı partner firmamız Hidromak 
A.Ş. ye tedarikçi olarak gerçekleştireceğiz.


