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HAKKIMIZDA;
ABOUT US

      1978 yılında Keleşoğlu Torna adı altında kurulmuş olan firmamız 1999 yılında Barış 
Asansör adı altında asansör yedek parça �malatına  geçm�şt�r.
Our company, wh�ch was establ�shed �n 1978 under the name of KELEŞOĞLU, started
manufactur�ng BARIS ASANSOR spare parts �n 1999.

 
        Gel�şen teknoloj�y� tak�p ederek standartlara uygun ve kal�tel� b�r h�zmet vermek 
amacı �le 2006 yılında CE belges� ve markaları olarak Bar-As adı altında üret�m�n� 
artırmıştır. Günden güne büyüyen ve uzmanlaşan kodrosu �le ş�rketleşme gereğ� 
duyulmuş ve 2007 yılında Barış Asansör Ltd. Şt�. adına geç�ş yapılmıştır. 

     

 

 
     

 

      Follow�ng the develop�ng technology, �t �ncreased �ts product�on under the name 
BAR-AS as CE cert�ficate and brands �n 2006 �n order to prov�de a qual�ty serv�ce �n 
compl�ance w�th the standards. It has dec�ded to become a company w�th �ts grow�ng 
and spec�al�zed staff day by day,and �n 2007 BARIS ASANSOR Lmd. has updated �tself.

      BARASLIFT name and BAR-AS under the name of our company structure to work �n
accordance w�th �nternat�onal plans after �ntroduc�ng �nto Turkey �n 2019 FRENO ASANSOR
tak�ng to become a p�oneer �n the BAR-AS brands �n the �ndustry, we have set ourselves 
targets.

     Barasl�ft adını ve Bar - As markasını Türk�ye �ç�ne tanıttıktan sonra yurtdışı planları 
doğrultusunda çalışmalara başlayarak firma bünyem�ze 2019 yılında Freno Asansörü 
katarak Bar - As markasıyla sektörde öncü olmayı kend�m�ze hedef bel�rlem�ş olduk.



MİSYONUMUZ;
     Kaliteli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun ürün, müşteri memnuniyeti vegüvenini sağlamak

     Yüksek teknolojili makinalarla kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tasarımları geliştirmek

     Türkiye’de öncü ve lider, uluslararası piyasalarda etkin ve pazar payını arttırmak 

VİZYONUMUZ;
Asansör sektörü içinde örnek oluşturup, Barış Asansör isminin kaliteli hizmet anlayışı ile bütünleşmesini 

sağlayarak, Türkiye ve Avrupa’da lider bir firma ve aranan bir firma olabilmektir. 
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OUR MISSION

OUR VISION

Be an exemplary company �n the elevator �ndustry and BARIS ASANSOR allow�ng the �ntegrat�on of the brand w�th 
qual�ty serv�ce has become a lead�ng company �n Turkey and Europe.

To prov�de qual�ty, safe and �nternat�onal product, customer sat�sfact�on and trust.

To develop new product des�gns �n l�ne w�th user needs w�th h�gh-tech mach�nes.

To be leader and p�onner �n Turkey, to �ncrease the effect�ve and market share �n �nternat�onal markets



www.frenoasansor.com

KYM - 02 
REVİZYON 
KAYMA FREN
SLIP BRAKE
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 

9 mm - 16 mm olarak üretilmektedir.

2,6 m/sn frenleme hızına kadar kullanılabilir.

P+Q değeri Mini 400 kg Max 2500 kg’dır.

81-20 standardına uyumludur.

Test sonrası kolayca frenden çıkartılabilir.

Eski süspansiyonların üzerine monte edilerekte 

kullanılabilir.

 

Manufactured as 9 mm - 16 mm 

PRODUCT FEATURES

 Can be used up to this braking speed 2,6 m/sec

P+Q Values minimum 400 kg maksimum 2500 kg

Complies with 81-20 standard

Can be removed easly from the brake after test

Can also be used with older suspension system



KYM - 01
REVİZYON 
KAYMA FREN
SLIP BRAKE

www.frenoasansor.com 2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 

Manufactured as 9 mm - 16 mm 

PRODUCT FEATURES

Can be used up to 2 m/sec speed

P+Q Values minimum 340 kg maksimum 1600 kg

Complies with 81-20 standard

 Usably for older prodution

9 mm - 16 mm olarak üretilmektedir.

Köşebent arası 170 mm’dir, Montajı kolaydır.

P+Q değeri Mini 340 kg - Maxi 1600 kg’dır.

2 m/sn hıza kadar kullanılabilir.

81-20 standardına uygundur.

Standart ürünlerden dar olarak üretildiğinden eski 

asansörlerde kullanılabilir.

Distance between angles 170 mm, Easy maunting 
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KYM - 02  
KAYMA FREN
SLIP BRAKE
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 

Manufactured as 9 mm - 16 mm 

PRODUCT FEATURES

Can be used up to 2.6 m/sec speed

P+Q Values minimum 400 kg maksimum 2500 kg

Complies with 81-20 standard

 Can be removed easly from the brake after 

  full load test

9 mm - 16 mm olarak üretilmektedir.

Kabinin altında ve üstünde kullanılabilir.

P+Q değeri Mini 400 kg - Maxi 2500 kg’dır.

2.6 m/sn frenleme hızına kadar kullanılabilir.

81-20 standardına uygundur.

Tam yük test sonrası kolayca frenden çıkartılabilir.

Can be used under and over the cabin



KYM - 01
KAYMA FREN
SLIP BRAKE
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 

Manufactured as 9 mm - 16 mm 

PRODUCT FEATURES

Can be used up to 2 m/sec speed

P+Q Values minimum 340 kg maksimum 1600 kg

Complies with 81-20 standard

9 mm - 16 mm olarak üretilmektedir.

Montajı kolaydır.

P+Q değeri Mini 340 kg - Maxi 1600 kg’dır.

2 m/sn hıza kadar kullanılabilir.

81-20 standardına uygundur.

Easy maunting 

Tam yük test sonrası kolayca frenden çıkartılabilir.  Can be removed easly from the brake after 

  full load test
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KYM - 03
KAYMA FREN
SLIP BRAKE
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

9 mm olarak üretilmektedir.

Kabinin altında ve üstünde kullanılabilir.

Montajı kolaydır.

P+Q değeri Mini 350 kg - Maxi 1250 kg’dır.

2.5 m/sn frenleme hızına kadar kullanılabilir.

81-20 standardına uygundur.

Tam yük test sonrası kolayca frenden çıkartılabilir.

 

Manufactured as 9 mm 

Can be used up to 2.5 m/sec speed

P+Q Values minimum 350 kg maksimum 1250 kg

Complies with 81-20 standard

 Can be removed easly from the brake after full load test

Can be used under and over the cabin

Easy maunting 



KYM - 02
KAYMA FREN
5000 KG
SLIP BRAKE
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 

Manufactured as 16 mm 

PRODUCT FEATURES

Can be used up to 2 m/sec speed

P+Q Values5000 kg

16 mm olarak üretilmektedir.

P+Q değeri 5000kg’dır.

2.0 m/sn frenleme hızına kadar kullanılabilir.

P+Q değerine uyulduğu sürece çift fren olarak 

kullanılabilir.

Can be used as a double brake as long as the P+Q

value is folloved
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HD 2000
HİDROLİK 
FREN
HİDROLİC FREN
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Can be used with L carcass

P+Q Values 2200 kg

9 mm - 16 mm olarak üretilmektedir.

P+Q değeri 2.200 kg’dır.

L karkaslarda kolayca kullanılabilir.

 

Manufactured as 9 mm - 16 mm 



ALT GRUP
SUB GROUP
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 

Adapted to casting and sheet metal system 

PRODUCT FEATURES

Mounting hole centers 100 mm

Can be used as standard in all brakes of our 

company

Döküm ve sac patene göre uyarlanmıştır.

Bağlantı delik eksenleri 100 mm’dir.

4 mm sacdan üretilmiştir.

Firmamıza ait tüm frenlerde standart olarak 

kullanılabilir.

 

Manufactured from 4 mm sheet metal 
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90'LIK 
YAYLI 
SAC PATEN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Mounting hole centers 100 mm

Flexiblity is 5 mm

 

Manufactured from 4 mm sheet metal 4 mm sacdan üretilmiştir.

Bağlantı delik eksenleri 100 mm’dir.

5 mm esneklik payı vardır.
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50'LİK 
SAC PATEN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Mounting hole centers 40 mm

Can be used for load carcass

 

Manufactured from 4 mm sheet metal 4 mm sacdan üretilmiştir.

Bağlantı delik eksenleri 40 mm’dir.

Ağırlık karkaslarında kullanılır.
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10'LUK DÖKÜM 
HALAT ŞİŞESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Fitted with spring and tire

Body is cast iron

 

Manufactured for 10 mm rope10 mm halat için üretilmiştir.

Yaylı ve lastikli olarak takımlaştırılır.

Gövde sfero dökümdür.



www.frenoasansor.com
10

6,5 MAFSALLI 
HALAT ŞİŞESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES

Can be used without gear lift

 

Manufactured for 6,5 mm - 8 mm rope6,5 mm - 8 mm halat için üretilmiştir.

Dişlisiz asansörlerde kullanılabilir.

4 mm sacdan üretilmiştir.
 

Manufactured from 4 mm sheet metal 
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Yakacık Çarşı Mahallesi Kartal Caddesi No: 84 
Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: + 90 216 452 22 52 Faks: +90 216 451 87 60
E-mail: info@frenoasansor.com


