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KG AMORTİSÖR

Bașta otomotiv , mobilya , tașıt koltukları ve hastane yatak üreticileri olmak üzere birçok sektörün 

ihtiyaçlarını karșılamaktadır. Șirketimiz , ürünleri ile , gelișen teknolijeye uyum sağlayarak yurtiçi ve 

yurtdıșı birçok firmayla çalıșmanın gururunu yașamaktadır.

KG Amortisör, 15 yılı așkın üretim tecrübeli kadrosuyla , kaliteden ödün vermeyen , terminlere bağlı ve 

hızlı cözüm anlayıșıyla ‘ Memnun Müșteri’ hedefiyle çalıșmaktadır. KG Amortisör , binek araçlar , traktörler, 

yolcu tașımacılığında kullanılan koltuklarda ‘ KG LIFT ‘ ürününü gururla sunar ; 

Bagaj Bagaj kapakları , Kaportalar , Pencere kabinleri , Tașıt Koltuklarında kullanılan Kilit mekanizmaları, Pikap

Kapakları , Karavan Kapakları ve Yatak Bazaları ‘ KG LIFT’ in ana uygulama alanlarıdır.



KG GAS SPRING

It meets the needs of many sectors, especially automotive, furniture, vehicle seats and hospital 

bed manufacturers.

Our company is proud of working with many domestic and foreign companies by adapting to the 

developing technology with its products.

KG Gas Spring works with the goal of "Satisfied Customer" with its production experience of more 

than 15 years, with a fast solution approach that does not compromise on quality.

KKG proudly presents ‘KG LIFT product for shock absorbers, passenger cars, tractors and seats used in

passenger transportation;

Luggage covers, hoods, window cabinets, lock mechanisms used in vehicle seats, pick-up covers, 

caravan covers and bed bases are the main application areas of "KG LIFT".



KG LIFT PRODUCT 4/12

KG LIFT PRODUCT
XXXXXX



KG LIFT PRODUCT 6/15

KG LIFT PRODUCT
XXXXXX



KG LIFT PRODUCT 8/18

KG LIFT PRODUCT
XXXXXX



KG LIFT PRODUCT 10/21

KG LIFT PRODUCT
XXXXXX



KG LIFT PRODUCT 14/28

KG LIFT PRODUCT
XXXXXX



KG LIFT PRODUCT 20/40

KG LIFT PRODUCT
XXXXXX



   KG BLOCK AMORTİSÖR

İstenilen pozisyonda kilitlemeyi sağlayan bir kilitleme sistemine sahip gazlı amortisördür. Bu sistem 

kumanda pimi ile çalıșmakta olup ; pime kuvvet uygulandığında kuvvet yönüne göre açılır veya kapanır. 

Kumanda pimine uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında ise sistem kendini kapatarak standart 

pozisyonunu alır.

Özel bir Valf itici sistemi ile zahmetsiz kilitlenmeyi sağlar. Valf iticisi serbest bırakıldığı zaman 

basınç odalarındaki değișim kesildiğinde ağır yüklerin bile istenen konumda tutulmasını sağlar ve aynı 

anda meanda mekanizma kenndini kilitler.

Valf açık durumda iken , KG Block tüm hareket aralığı boyunca yürürlükle kendini eșit șekilde sağlar. 

Uzu süreli , yüksek yüklerde bile bakım gerektirmeyen mekanizmanın kullanım alanı çok geniștir.

Otobüs ve Tren yolcu koltukları , Dorse çatıları kullanım alanlarından bazıları olup , istenen düzeneğe 

bağlı ; kaldırma ,indirme , açma ve kapatma süresince ağırlık telafisi yaparak , içerisinde özel yağlarla 

KG BLOCK yumușak hareket edilmesini sağlar. 



   KG BLOCK SPRING

It is a gas spring with a lock lock in the desired position. This system works with a control pin; 

When force is applied to the pin, it opens or closes according to the force direction. When the force 

applied to the control pin is removed, the system turns itself off and takes its standard position.

It provides effortless locking with a special valve pusher system. When the valve slide is released, 

it ensures that even heavy loads are kept in the desired position when the change in the pressure 

chambers is interrupted and at the same time the mechanism locks itself. 

KKG Block maintains itself evenly with effect over the entire range of motion. Long-term, 

maintenance-free mechanism even at high loads has a wide range of usage. Bus and Train passenger 

seats, Trailer roofs are some of the usage areas, depending on the desired setup; 

KG BLOCK ensures smooth movement with special oils by compensating weight during lifting, 

lowering, opening and closing.
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KG OILY SPRING ( DAMPER)



KG OILY SPRING ( DAMPER)



KG BRAKET & KONTROL MEKANİZMALARI

Yüksek kalite anlayıșımız doğrultusunda amortisörlerin ömürlerini uzatabilmek adına uygun bağlatı

elemanları kullamaktayız.bBu önemli detay dahilinde ; ürün yelpazemizdeki gazlı amortisörlerimizde 

alternatif kaplama yöntemleri ile montaj tercihini Siz Değerli Müșterilerimizin tercihine sunmaktayız.

Günümüz teknolojisine uygun șekilde üretilen kotrol mekanizmalarımız, gazlı amortisörlerin en yüksek

standartları karșılayabilmeleri için üretilmektedir. Bu ürünler bașta endüstriyel alanlar ve yatak bazalarında 

olmak üzere çeșitli mobilya aksesuarlarında da kullanılmaktadır.



KG BRACKET & CONTROL MECHANISMS

In line with our high quality understanding, we use suitable coupling elements to extend the life of the 

shock absorbers. Within this important detail; We offer the choice of mounting with alternative coating

methods for our gas springs in our product range to you, our valued customers.

Our control mechanisms, which are produced in accordance with today's technology, are manufactured to 

meet the highest standards of gas springs.These products are also used in various furniture accessories, 

especially in industrial areas and bed bases.















KG BAĞLANTI ELEMANLARI KG END FITTINGS







KG LOCKING KEY



Mucizenin bașlangıcı tohum...

The beginning of the miracle is the seed...
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