
TEST MANKENİ



Roller Coaster ve diğer eğlence üniteleri için 
Türkiyedeki ilk ve tek Test Mankeni ürecisiyiz.

-  CTP malzemeden ürelmiş,
-  Renksiz,
-  Üse su dolum kapağı,
-  Sol bacakta jaklı su tahliye vanası mevcut,
-  Ergonomik,
-  İçi boş ortalama CTP ağırlığı 11-13 kg,
-  -  Su doldurulduğunda 75-80 kg ağırlığa sahip,
-  Genel anatomik formlara uygundur.

SU TAHLİYELİ - GENEL ÖZELLİKLERİ

Çeşitli ünite ve taşıt araçlarının hizmete girmeden önce belirli parametrelerle testlerinin 
yapılmasında kullanılmak üzere; ortalama insan ağırlığında ve anatomik formlara uygun 
niteliklerde modellenmiş test mankenlerine yer verilir.

-  Test mankenleri hareket noktalarına bağlı olarak; stak ve dinamik,
-  Malzeme türüne göre; polyester ve plask,
-  Ağırlık bakımından; içi boş ve dolu gibi kullanıma bağlı çeşitlilik gösterebilir.

TToplu taşıma araçlarının yolcularla birlikte belirli ağırlıkla taşıt trafiğindeki kullanım değerlerini 
ölçme ve değerlendirmelerde de yine test menkenlerine çoğu zaman ihyaç duyulmaktadır.

Özellikle eğlence üniterinde doğrusal, dairesel ve çapraz hareketlere bağlı farklı ağırlık, yön, 
açı ve değişken hızlardaki dayanımsal test aşamalarının mutlak yapı taşıdır TEST MANKENLERİ. 
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EGLENCE ÜNİTELERİ



EĞLENCE ÜNİTELERİ

DENİZ TAŞITLARI

DEMİRYOLU TAŞITLARI

HAVA TAŞITLARI

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
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TEST MANKENLERİNİN
KULLANILDIĞI TAŞIT VE ÜNİTELER



-  Tasarım esnekliği
-  Her renkte ürem
-  Korozyon dayanımı yüksek
-  Su geçirmez
-  Hafif
-  Darbe dayanımı yüksek
-  -  Mekanik dayanımı yüksek
-  Anbakteriyel
-  Çevre dostu
-  Yüksek ısıl dayanımı
-  Kimyasallara karşı yüksek dayanım
-  Ömürlük

CTP MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Polyester reçine ile yüksek mekanik dayanımlı cam elyanın bir araya gerilmesi ile elde 
edilen üstün nitelikli bir kompozit mühendislik malzemesidir.

Polyester reçineler, kimyasal bir reaksiyon ile polimerize edilerek, sert, çözülmeyen, 
ergimeyen bir madde haline dönüştürülmektedir.

Biçimsel olarak her türlü forma girebilen, tasarım esnekliği güçlü bir malzemedir.

CTP (CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK)
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OTURUM ŞEMASI

Ünite TestHafif CTPDayanıklılıkBrüt AğırlıkAnatomikErgonomik

STANDARTLAR

BRÜT
75-80 KG

SU
64-67 KG

CTP
11-13 KG

100 %

85 %

15 %

AĞIRLIK ORANLARI
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info@testmankeni.com

0536 326 13 83

Plaskçiler Organize Sanayi Bölgesi
9.Cad. 92 Sok. No:5
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