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Kasa alımı yada satımı?
Hemen Arayın!

En büyük ürün yelpazesini ve
bölgenizden sorumlu satıcınızı 
internet adresimizden 
bulablirsiniz.

www.artiklartarim.com.tr

 Yeni kasalar

 İkinci el kasalarda alış ve satış

 Havalandırma duvarları

 Kasa kiralama

 İnternet mağazacılığı

  Yüksek Kalite  
Kasa üretiminde detaylara çok önem veririz.

  Rekabet eden fiyat 
En düşük maliyete hangi malzemelerin kullanılabileceğini sizinle beraber karar veriyoruz.

  İhtiyaca en uygun tavsiyeli yol gösterme (danışmanlık) 
Satış danışmanlarımız kasada depolama alanında uzmandırlar. Kasa alımına karar  

verdiğinizde profesyonel bir şekilde danışmanlık sunacaklardır.

  Üç noktada üretim 
Bölgesel üretimlerde nakliye masrafları minimum tutulabilir.

  Yerinde montaj  
İstek doğrultusunda kasalar parça halinde müşteriye iletilir ve yerinde monte edilir.  

Bu da nakliye masraflarına pozitif bir şekilde katkı sağlar.

www.artiklartarim.com.tr

Çıta seviyesi yüksek!

Hollanda
Leeuwarden
Lisse
Vriescheloo

Türkiye



Patates kasası
Patates depolaması için havalandırmalı kasa. 
Diğer Tarım ürünlerinin de, soğan, lahana, 
hindiba vb. depolanması için kullanıla bilir.

1595 x 1195 x 1238 mm. 
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Çiçek soğanı kasası
Tamamı playwood levhalarından imal edilmiş, 
sendzimir galvanizeli delikli zemine sahip bir 
kasa.

3 Havuç kasası
Kasanın kuruluşunda kontrplak bağlantısı 
yerine 6 adet klips ile levha üzerine
bağlanmıştır.
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1595 x 1195 x 1238 mm. 

Havalandırma duvarları
Her türlü havalandırma sistemine uygun, 
patates, soğan ve çiçek soğanı depoları için 
havalandırma duvarları. İster monte edilmiş 
isterse yerinde montaj mümkündür.
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9 İkinci el kasalar
İkinci el kasalarda alış ve satış. Her türlü ölçü
ve modellerde büyük indirim. Kiralama 
seçeneklerini de sorunuz. Yedek parça ve 
tamir de mümkündür.

2.000 kg kasa
Almanya pazarında çok tutulan bir model.
İlave ve kalın desteklerle sağlamlaştırılmıştır. 
Üst kenar dahi kalın kirişlerle güçlendirilmiştir.
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2450 x 1195 x 1200 mm. 

Lahana kasası
Ahşap zeminli katlanabilir bir kafes. Tüm 
metal parçalar ateşli galvanize edilmiştir.
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Soğan kasası / 
Hububat kasası
Bu kasa kapalı kısa tarafa, yüksek ekleme 
kısmına ve açık yada kapalı zemine sahiptir. 
Hububat kasası dört kontrplak cepheye ve 
telörgülü kapağa sahiptir.

1500 x 1200 x 920 mm. 1600 x 1250 x 1140 mm. 1595 x 1195 x 1238 mm. 

1.000 kg kasa
Özel tarım işletmeleri tarafından depo 
satışlarında yada süpermarketlerde kullanılır. 
Birçok modellerde, değişken uzunluk, en ve 
yükseklikte teslim edilebilir.
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1200 x 1000 x 1000 mm.

1595 x 1195 x 1238 mm. 1395 x 1095 x 1238 mm.


