


Bayramoğulları Industrial Kitchen and Hospital Equipment 
Manufacturing. Imp. Exp. Ind. Trade Co. Ltd. made its start in a 1,000 m2 
factory in the Ankara İvedik Organized Industrial Zone, in 1992. Time 
passed and the BAYİNOKS brand became one of the leading firms in 
its sector.

During its first years, Bayinoks manufactured industrial kitchen 
products and such in the stainless steel sector. As the need in 
hospitals tied to Medical and Veterinary Faculties grew, BAYİNOKS 
began providing services with an expanded product line.

By continuously developing their production capacity and processes 
and by working with expert staff, BAYİNOKS has made being fast and 
trustworthy their principles.

ISO
9001 : 2008

ISO
14001 : 2004

OHSAS
18001 : 2007

Bayramoğulları End. Mutf. ve Hast. Ekip. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
1992 yılında Ankara İvedik organize sanayi bölgesinde 1.000 m² 
kapalı alana sahip fabrikasında faaliyetine başlar. İlerleyen zamanda 
BAYİNOKS markasıyla sektörünün lider firmaları arasında yer alır.

Kuruluşunun ilk yıllarında paslanmaz çelik sektöründe endüstriyel 
mutfak ve benzeri ürünler üreten BAYİNOKS, Tıp ve Veteriner 
Fakülteleri ile bağlı hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

BAYİNOKS üretim kabiliyet ve süreçlerini sürekli geliştirerek konusunda 
uzman çalışanlarıyla doğru, hızlı, güvenilir olmayı kendisine ilke 
edinmiştir.



Diseksiyon Masası
Dissection Table
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Özellikler
Specifications

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine 
faculties.  

- The Faculty Member Dissection Tables are manufactured from AISI 
304 18/8 quality stainless steel.

- Multi-purposed faucet system and built in soap dispenser,

- Can move in 10 different directions with joystick controller,

- Can move in 10 different directions with optional remote control,

- Integrated into the dissection table is a hemisphere sink and a timed 
waste disposer, 

- The Dissection Table comes with a control panel which can rotate 360° 
and a shelf,

- The Dissection Table can come with optional head, arm, and foot rests,

- Three removable built-in straining platforms,

- Multi-purpose drawer,

- Two 220 V water-proof outlets to be used when necessary, 

- The Bayinoks Dissection Table is custom made to the measurements 
requested.

10 yöne hareket kabiliyeti

Move in 10 different directions

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Diseksiyon masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.

- Çok amaçlı batarya sistemi ve ankastre sıvı sabunluklu,

- Joystick kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,

- Opsiyonel olarak uzaktan kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,

- Diseksiyon masasına entegre yarım küre lavabolu ve zaman ayarlı atık 
öğütücülü,

- 360° dönebilen kumanda panelli ve raflı,

- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,

- Masa üstünde 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,

- Çok amaçlı çekmece,

- Gerektiğinde kullanılmak üzere sudan etkilenmeyen 2 adet 220 V priz,

- Bayinoks Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde 
 üretilmektedir.

Öğretim Üyesi Diseksiyon Masası (Lavabolu)
Faculty Member Dissection Table (With Sink)

MODEL KOD / CODE GÜÇ/POWER EBAT/DIMENSIONS

BAYİNOKS DML8576260 220 V 1,5 KW 260 x 76 x 85 cm

www.bayinoks.com.trwww.bayinoks.com.tr 54

http://www.bayinoks.com.tr
http://www.bayinoks.com.tr


Asistan ve Öğrenci
Diseksiyon Masası (Sabit)

Assistant and Student
Dissection Table (Stationary)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Asistan ve Öğrenci Diseksiyon Masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir.

- Masa, üst yüzeyi yıkama el duşu sistemli,

- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,

- Gerektiğinde kullanılmak üzere sudan etkilenmeyen 2 adet 220 V priz,

- Asistan ve Öğrenci Diseksiyon Masası sabit olup, zemine monte 
edilmektedir.

- Masaüstü 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,

- Bayinoks Asistan ve Öğrenci Diseksiyon Masası özel olarak istenilen 
ölçülerde üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine 
faculties.  

 - The Assistant and Student Dissection Table is manufactured from AISI 
304 18/8 quality stainless steel.

- Tabletop surface washing handheld shower system,

- Can come with optional head, arm and foot rests,

- Two 220 V water-proof outlets to be used when necessary,

- The Assistant Dissection Table is stationary as it can be attached to the floor.

- Three removable built-in straining platforms,

- The Bayinoks Assistant and Student Dissection Table is custom made 
to the measurements requested.

MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE ADM8576200

GÜÇ / POWER 220 V 1,5 KW 

EBAT / DIMENSIONS 200 x 76 x 85 cm

Öğretim Üyesi
Diseksiyon Masası (Lavabosuz)

Faculty Member
Dissection Table (Without Sink)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Diseksiyon masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.

- Joystick kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,

- Opsiyonel olarak uzaktan kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,

- Masa, üst yüzeyi yıkama el duşu sistemli,

- Masaüstü 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,

- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,

- Çok amaçlı çekmece,

-  Gerektiğinde kullanılmak üzere sudan etkilenmeyen 2 adet 220 V priz,

- Bayinoks Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde 
üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Faculty Member Dissection Table is manufactured from AISI 304 
18/8 quality stainless steel.

- Can move in 10 different directions with joystick controller, 

- Can move in 10 different directions with optional remote control,

- Tabletop surface washing handheld shower system,

- Three removable built-in straining platforms,

- Can come with optional head, arm, and foot rests,

- Multi-purpose drawer,

- Two 220 V water-proof outlets to be used when necessary, 

- The Bayinoks Dissection Table is custom made to the measurements 
requested.

MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE DM8576200

GÜÇ / POWER 220 V 1,5 KW

EBAT / DIMENSIONS 200 x 76 x 85 cm
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Öğrenci Mobil
Diseksiyon Masası (Kovalı)

Student Mobile
Dissection Table (Bucket Included)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Öğrenci diseksiyon masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.

- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,

- Masa altında 30 lt sıvı atık kovalı,

- Masaya mobil olarak kenar kısmına takılan ve 3600 dönebilen, döküman 
koymak için çelik sehpalı,

- Masaüstü 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,

- Bayinoks Öğrenci Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde 
üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

 - The Student Dissection table was manufactured from AISI 304 18/8 
quality stainless steel.

- Can come with optional head, arm and foot rests,

- There is a 30 lt liquid waste bucket under the table, 

- Includes mobile, 360 degree turning capacity, steel easel for placing 
documents attached to the side of the table,

- Three removable built-in straining platforms,

- The Bayinoks Student Dissection Table is custom made to the 
measurements requested. 

MODEL BAYİNOKS

KOD  / CODE ODM8576200

EBAT / DIMENSIONS 200 x 76 x 85 cm

                             KOVALI
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Öğretim Üyesi Diseksiyon Masası
Havalandırma ve Aydınlatma Ünitesi

Faculty Member Disection Table
Ventilation And Lighting Unit 

Temiz Hava Verme Kirli Hava Emiş

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Havalandırma ve aydınlatma ünitesi AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir.

- Havalandırma ünitesi aynı anda dört kenarından taze hava verirken 
diğer yandan da ortamdaki kirli havayı orta kısımdaki kanallardan emiş 
yaparak dışarı atılmasını sağlar. 

- Düşük enerji harcayan ve ısı yaymayan 16 adet LED spot aydınlatmalı,

- Havalandırma ve aydınlatma ünitesi, mekan bünyesinden bağımsız 
olarak yapılmış hava kanallarına bağlanacak şekilde üretilmiştir.

- Ünitenin 3 ayrı özelliğini ayrı ayrı açma kapama imkanı,

- Bayinoks Öğretim Üyesi Diseksiyon Masası Aydınlatma ve Havalandırma 
Ünitesi özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties. 

- The Ventilation and Lighting Unit was manufactured from AISI 304 
18/8 quality stainless steel.

- The ventilation unit releases fresh air from each of its four sides, it 
sucks in the polluted air its center canal and removes it to the outside.

- Includes 16 low-energy consuming and non-heat dissipating LED 
spotlights,

- As the Ventilation and Lighting Unit is built independently from the 
building, it is manufactured to fit ventilation ducts. 

- Includes three different sets of on/off settings,

- The Bayinoks Faculty Member Dissection Table Ventilation and 
Lighting Unit is custom made to the measurements requested.

MODEL BAYİNOKS BAYİNOKS

KOD / CODE HAU10040200 HAU10040250

GÜÇ / POWER 220 V 120 W 220 V 134 W

EBAT / DIMENSIONS 200 x 100 x 40 cm 250 x 100 x 40 cm

LED 16 LED 18
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Öğrenci Diseksiyon Masası
Aydınlatma Ünitesi

Student Dissection Table 
Lighting Unit 

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Aydınlatma Ünitesi AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.

- Düşük enerji harcayan ve ısı yaymayan 8 adet LED spot aydınlatmalı,

- Ünite üzerinden açma kapama butonlu,

- Aydınlatma ünitesi tavana monte edilebilir,

- LED spotların uzun ömürlü olması için hava alma menfezli,

- Bayinoks Öğrenci Diseksiyon Masası Aydınlatma Ünitesi özel olarak 
istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The lighting unit is made from AISI 304 18/8 quality stainless steel.

- Includes 8 low-energy consuming, non-heat dissipating LED spotlights,

- There is an on/off button on the unit,

- The lighting unit can be attached to the ceiling,

- The LED spotlights have air vents for durability,

- The Bayinoks Student Dissection Table Lighting Unit is custom made 
to the measurements requested.

MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE OAU1803015

GÜÇ / POWER 220 V 60 W

EBAT / DIMENSIONS 180 x 30 x 15 cm

LED 8
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MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE SDM126EKRAN

GÜÇ / POWER 220 V

Sanal Diseksiyon Masası Virtual Dissection Table

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Sanal diseksiyon masası, anatomizasyon olarak da bilinen bu masa, 
canlıların organlarının işleyişini görerek, bilgilenme açısından oldukça 
önem taşımaktadır. Bu nedenle Bayinoks tarafından bir sanal diseksiyon 
masası geliştirilmiştir.

- Masa dokunmatik ekran olup, sisteme yüklenmiş olan bir anatomi atlası 
çok rahatlıkla uygulamalı olarak öğrencilere sunulabilmektedir.

- Sanal diseksiyon masası şarjlı sisteme de sahip olup, tek şarjla en az 4 
saat elektriğe gereksim duymadan ders çalışmaya imkân sağlamaktadır.

- Diseksiyon masası bilgisayar sistemine yüklenen tüm anatomi ile ilgili 
programları dokunmatik ekran sayesinde rahatlıkla kullanmaya imkân 
sağlamıştır.

- Diseksiyon masası uzaktan kumanda veya manuel olarak istenilen 
yüksekliği çıkabilmekte ayrıca yatay pozisyonlara ve tam dikey 
pozisyonda da durabilmektedir.

-  Diseksiyon masası mobil olarak istenilen yere rahatlıkla taşınabilir.

- Bayinoks Sanal Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ekran ölçülerinde 
üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

 - The Virtual Dissection Table is important in terms of enlightenment 
as it allows you to observe the function of live organs through what 
is known as anatomization. Because of these, Bayinoks developed a 
virtual dissection table.

- With its touch screen and its system installed anatomy atlas, the table 
provides students with an easy application.

- The Virtual Dissection Table has a battery system allowing for at least 
4 hours of working capacity.

- All of the anatomy related programs that are installed on the Dissection 
Table’s computer are made easily accessible by a touch-screen.

- The height of the Dissection Table can be adjusted as desired through 
a remote control or manually. Additionally, it can be locked into either 
horizontal or completely vertical positions.

- As the Dissection Table is mobile, it can be easily moved as desired.

- The Bayinoks Virtual Dissection Table Lighting Unit is 
custom made to the measurements requested.
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Kadavra 
Saklama Havuzu
Cadaver Storage Basin
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Özellikler
Specifications

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

 - The Cadaver Storage Basin is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- The Cadaver Storage Basins are made up of two sections: the inner 
liquid basin and outer covering, which are isolated from each other by 
a width of at least 60 mm

- The Cadaver Storage Basins are manufactured with 2, 3, 4 and 6 
cadaver capacity.

- Both refrigerated and non-refrigerated Cadaver Storage Basins are 
manufactured. 

- Cooling basins also include cadaver humidifying systems.

- The basins are powered by a hydraulic system,

- Cadavers are raised and lowered from the basins with an elevator 
system.

- The polyamide bedding and bearings allow for easy and ergonomic 
use.

- The Bayinoks Cadaver Storage Basin is custom made to the 
measurements requested.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Kadavra saklama havuzları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- Kadavra saklama havuzları iki bölümden oluşmaktadır. İç sıvı havuzu ve 
dış kaplama ile havuz arası en az 60 mm kalınlığında izole edilmektedir.

- Kadavra saklama havuzları 2, 3, 4 ve 6 kadavra kapasiteli olarak 
üretilmektedir.

- Kadavra saklama havuzları soğutmalı ve soğutmasız olarak imalatı 
yapılmaktadır

- Soğutmalı havuzlar aynı anda kadavra nemlendirme sistemine de 
sahiptir.

- Hidrolik sistem ile çalışır,

- Havuzlardan kadavralar asansör sistemi şeklinde çıkartılır ve tekrar 
asansör sisteminde havuzlara indirilir.

- Kadavra saklama havuzları içerisinde bulunan polyemit yataklama 
ve polyemit rulmanlar sayesinde kolay ve ergonomik kullanım 
sağlanmaktadır.

- Bayinoks Kadavra Saklama Havuzu özel olarak istenilen ölçülerde 
üretilmektedir.

MODEL
KOD
CODE

KAPASiTE
CAPACITY

GÜÇ
POWER

EBAT
DIMENSIONS

BAYİNOKS KSHS100250105 K2 220 V 1500 W 100 x 250 x 105 cm

BAYİNOKS KSHS100250145 K3 220 V 1500 W 100 x 250 x 145 cm

BAYİNOKS KSHS160240105 K4 220 V 1800 W 160 x 250 x 105 cm

BAYİNOKS KSHS160250105 K6 220 V 2500 W 160 x 250 x 145 cm

BAYİNOKS KSH86240105 K2 220 V 75 W 86 x 240 x 105 cm

BAYİNOKS KSH86240145 K3 220 V 75 W 86 x 240 x 145 cm

BAYİNOKS KSH145240105 K4 220 V 75 W 145 x 240 x 105 cm

BAYİNOKS KSH145240145 K6 220 V 75 W 145 x 240 x 145 cm
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Otomatik
Kadavra Askı Ünitesi
Automatic Cadaver Suspension Unit 
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Özellikler
Specifications

MODEL
KOD
CODE

KAPASiTE
CAPACITY

GÜÇ
POWER

EBAT
DIMENSIONS

BAYİNOKS OKAS19080200 500 Kg 220 V 075 W 200 x 80 x 190 cm

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Otomatik kadavra askı ünitesi AISI 304 kalite 18/8 krom nikel 
malzemeden üretilmektedir.

- Kadavra taşıma arabası üzerinde bulunan ağır ve kütle olarak büyük 
hayvan kadavralarının insan gücüne gerek duyulmadan ayakta duruş 
şekline getirmektedir. Ayakta duruş şekli bilimsel olarak, daha rahat bir 
şekilde kadavra üzerinde çalışma yapılmasına izin vermektedir. 

- Kadavra asma işlemi sadece 1 kişinin kumanda etmesiyle, fazladan 
insan gücüne gerek duyulmadan gerçekleşmektedir. Askı sistemi mobil 
olma özelliği sayesinde kadavranın başka alanlara taşınmasına imkân 
vermektedir. 

- Kadavra askı sistemi 500 kg 'a kadar kaldırma gücüne sahiptir. 

- Kadavra askı sistemi kablolu, kablosuz uzaktan kumanda ile 
çalışmaktadır. El kumandası üzerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı acil 
stop düğmesi vardır.

- Kadavra askı sisteminin dört adet 3600 dönen 125 mm çapında en az
 500 kg taşıyabilen frenli teker grubuyla desteklenmiştir.

- Özel istek üzerine 500 kg üzeri de kadavra kaldırma ünitesi 
yapılmaktadır.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties. 

- The Automatic Cadaver Suspension Unit is manufactured from AISI 
304 18/8 quality chrome-nickel.

- The weight and mass that is placed on the cadaver carrier, needs to be 
able to be lifted in an upright position with manpower. Scientifically, 
the upright position makes it easier to work on the cadaver.  

- Suspension of the cadaver requires only one person and a remote 
control. No other manpower is required to carry out this process. As 
the suspension system is mobile, it allows for the cadaver to be carried 
to different areas. 

- The Cadaver Suspension Unit is capable of lifting 500 kg. 

- The Cadaver Suspension Unit can work with a cord, cordless, and with 
a remote control. In case of emergency there is an emergency stop 
button on the hand control.   

- The Cadaver Suspension Unit is supported by a group of four, 360 
degree rotatable wheels with brakes, with diameters of 125 mm, 
capable of carrying 500 kg.

- Suspension units capable of lifting over 500 kg are manufactured by 
special request.
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Kadavra
Saklama Dolabı
Cadavier Cold Storage
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Özellikler
Specifications

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Kadavra saklama dolabı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir. 

- Kadavra saklama dolabı yere sabit veya dört adet frenli tekerlekli 
olarak da imal edilmektedir.

- Veteriner fakültelerinin anatomi bölümlerinde kullanılması 
açısından en az -200 civarında bir soğukluğa gereksim 
duyulmaktadır. Bu da bilindiği üzere taze kadavra dediğimiz 
tahniti yapılmamış kadavraların uzun yıllar bozulmadan 
bekletilmesini sağlamaktadır.

- Kadavra saklama dolabı tahniti yapılmış kadavraların da muhafaza 
edilmesi için 00 ile +30 arasında bozulmadan muhafaza edebilmektedir.

- Bilindiği üzere, normal morg ve dolaplar kadavra üzerindeki nemi 
emerek drenaj boru sistemine vermektedir. Bu durum kadavralar için 
sakıncalı olup kuruyan kadavralarda fiziki bozulma ve deri sertleşmesine 
yol açmaktadır. Bu sıkıntılı duruma son vermek açısından geliştirmiş 
olduğumuz tam otomatik kadavra nemlendirme sistemi ile bu sorun 
ortadan kaldırılmıştır. Nemlendirme sistemi önceden belirlenmiş 
sürelerde kadavra üzerine formaldehit püskürterek gerçekleştirmektedir.

- Bayinoks Kadavra Saklama Dolabı özel olarak istenilen ölçülerde 
üretilmektedir.  

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties. 

- Cadavier Cold Storages are manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel. 

- Cadavier Cold Storages are produced as either stationary or on four 
wheels with brakes.

- As they are used in the anatomy laboratories of veterinary medicine 
faculties, they must be capable of refrigerating down to at least -20 
degrees Celsius. As it is known, this allows for fresh non-embalmed 
cadavers to be stored for many years without decomposing.  

- Embalmed cadavers are stored in Cadavier Cold Storages between 
temperatures of 0 and +3 degrees Celsius.

- As it is known, in normal morgues, all moisture is sucked from the 
specimen it question and fed to the drainage pipe system. This can 
be objectionable for cadavers since as cadavers dry the physique 
decomposes and the skin hardens. In order to prevent this undesirable 
situation, we have designed a cadaver humidifying system that 
prevents this problem. The humidifying system first sprays the cadaver 
for previously determined periods of time with formaldehyde.

- The Bayinoks Cadavier Cold Storages is custom made to the 
measurements requested.

MODEL
KOD
CODE

KAPASiTE
CAPACITY

GÜÇ
POWER

EBAT
DIMENSIONS

BAYİNOKS KSD180250120 K4 220 V 2000 W 120 x 250 x 180 cm

BAYİNOKS KSD180250140 K4 220 V 1700 W 140 x 250 x 180 cm

BAYİNOKS KSD180250160 K4 220 V 1700 W 160 x 250 x 180 cm
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Yıkamalı 
Morg Ünitesi
Self-Cleansing Morgue Unit
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Özellikler
Specifications

into the wash fluid. Once the amount in the tank has reached 60 
Lt, the fluid will automatically begin to be heated. As the heating 
process is taking place, the rinse water, or the disinfectant fluid, will 
continue to fill up. As the water for the disinfectant fluid is added, the 
predetermined amount of disinfectant solution will be pumped into 
the rinse water and mixed. Once the tank is full, the heating process 
will automatically begin. Once the heating process has finished, the 
robot will automatically begin the cleansing process of the morgue in 
question. The washing and disinfection process takes approximately 
20 minutes. Once the cleansing process has finished, the robot will 
automatically prepare itself to cleanse another cabin then will stand-
by for further commands. This entire process has been designed so 
that human interference is not necessary.

- The Morgue Unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-
nickel.

- As it is necessary to clean and then disinfect morgues which have 
been exposed to corpses carrying communicable diseases or chemical 
pollution, Bayinoks has developed a Self-Cleansing Morgue Unit, fully 
automated to wash and disinfect its own internal walls and gurney. 
This process is carried out by a robot, which can separately wash 
and disinfect more than one morgue unit. The washing robot can be 
adapted to a multi-morgue system through the use of a separately 
manufactured apparatus in order to be used in parallel. 

- The Washing Robot has two 60 Lt water tanks. Once the robot has 
been switched on, the water for the first wash fills the tank while 
the pre-determined wash solution amount is simultaneously mixed 

MODEL
KOD
CODE

KAPASiTE
CAPACITY

GÜÇ
POWER

EBAT
DIMENSIONS

BAYİNOKS YKMU86240165 K2 220 V 2000 W 86 x 240 x 165 cm

- Morg ünitesi AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Kimyasal kirliliğe veya bulaşıcı hastalığa maruz kalmış cesetlerin 
konulduğu morgların daha sonrasında temizlenip dezenfekte 
edilmesinin zorluğundan dolayı Bayinoks tarafından geliştirilen 
yıkamalı morg ünitesi, tam otomatik olarak kendi iç duvar ve sedyesini 
yıkayıp dezenfekte etmektedir. Mevcut bu işlemi bir robot sayesinde 
gerçekleşmekte olup aynı robotla birden fazla morg ünitesini ayrı ayrı 
yıkayarak dezenfekte edilebilmektedir. Yıkama robotu ayrı bir cihaz olup 
çoklu morg sistemine seri olarak adapte edilebilir şekilde üretilmektedir.

- Yıkama Robotunda iki adet 60 lt su tankı vardır. Robota yıkama startı 
verildikten sonra ilk yıkama tankını su doluma başlarken 
aynı anda yıkama solüsyonunu ayarlanan miktarda 
yıkama suyuna karıştırır ve tank 60 lt suyu aldıktan sonra 
otomatik olarak ısıtma başlar. Isıtma işlemi yapılırken 
aynı anda durulama yani dezenfekte suyu dolmaya 

devam eder. Dezenfekte suyu dolarken otomatik olarak su içerisine 
dezenfekte solüsyonu ayarlanan miktarda otomatik olarak pompa 
sayesinde durulama suyuna karışır. Su dolduktan sonra otomatik 
olarak ısıtma işlemi başlar. Isıtma işlemi bittikten sonra robot otomatik 
olarak belirlenen morg kabinini yıkama işlemine başlar. Yıkama ve 
dezenfekte işlemi yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede biter. Daha sonra 
robot ikinci bir kabin yıkanabilmesi için kendini otomatik olarak hazırlar 
ve komut verilmesini bekler. Tüm bu işlemler insan müdahalesine gerek 
duyulmaksızın tam otomatik olarak yapılmaktadır.
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Kadavra 
Taşıma Arabası
Cadaver Carrier
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Özellikler
Specifications

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.

 - Cadaver Carriers are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-
nickel. The main conveyer portion of the cart, the box frame, is made from 
AISI 304 quality stainless material with a thickness of 20x60x2 mm.

- The Cadaver Carrier was designed to transport cadavers from storage 
basins to morgue units in anatomy laboratories. The Cadaver Carrier 
works with a chargeable battery. 

- The start button, energy lamp, the charge voltage meter and the 
charger’s line-in are all found on the carrier’s control panel. The carrier 
moves up and down through the working principle that the energy 
generated by the accumulator is used to power the 12V DC hydraulic 
motor. Furthermore, if desired, the invertor and the speed control 
mechanism can be run by producing 220 V. The carrier is equipped with 
a polyamide roller system, supported by a 16 mm chrome miller in order 
to ensure the ease of movement of the cadaver trays on top of the carrier.

- The Cadaver Carrier can be controlled with both foot pedals and a 
remote control. The Cadaver Carrier is capable of being lowered or 
raised at least 38 cm and at most 174 cm. 

- The carrier has 4 wheels, all of which can rotate 360 degrees. The 
carrier can be stationed as seen fit through the use of the braking 
system on two of its wheels.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Kadavra taşıma arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir. Arabanın ana taşıyıcı malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz 
20x60x2 mm kalınlığında paslanmaz kutu profil kullanılmıştır.

- Kadavra taşıma arabası anatomi laboratuvarlarında kadavra saklama 
havuzları ve dolap ünitelerine, kadavra nakli için tasarlanmıştır. Kadavra 
taşıma arabası şarjlı bir sisteme sahiptir.

- Arabanın kumanda panelinde ilk açış düğmesi, enerji lambası, şarj 
voltmetresi ve şarj giriş fişi bulunmaktadır. Çalışma prensibi aküden 
alınan enerji 12 V DC hidrolik motora aktarılmak süratiyle aşağı ve yukarı 
hareket etmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak invertör ve hız kontrol 
cihazı ile 220 V enerji üreterek de çalışabilmektedir. Araba üzerinde 
kadavra tepsilerinin rahat haraketini sağlaması açısından 16 mm krom 
millerle desteklenmiş polyemit roller sistemi vardır.

- Kadavra taşıma arabası ayak pedallı ve ayrıca uzaktan kumanda ile 
çalışabilmektedir. Kadavra arabası en az 38 cm en fazla 174 cm alçalıp 
yükselebilmektedir. Bu hareketleri hidrolik 1 cc pompa ve hidrolik piston 
ile yapılmaktadır.

- Arabada 4 adet 3600 dönen tekerlek bulunmaktadır. Arabanın 
istenildiğinde sabitlenebilmesi için iki tekerinde frenleme sistemi 
mevcuttur.

MODEL
KOD
CODE

KAPASiTE
CAPACITY

GÜÇ
POWER

EBAT
DIMENSIONS

BAYİNOKS KTA6021038174 K1 12 V 037 W 60 x 210 x 38/174 cm
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Sıvı Vakum Cihazı Liquid Vacuum Device 

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Vakum cihazı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Vakum cihazı, kadavranın açık olan yerlerine dolan sıvıları kolaylıkla bir 
kavanoz içinde toplamaktadır.

- Cihaz tek ve ikili kavanoz modelli olup, üzerinde vakum ayar valfi ve 
vakum emiş gücünü gösteren alçak basınç vakum manometresi vardır.

- Vakum cihazı el ve ayak kumandalıdır. 

- Vakum cihazının tekerlekli ve masa üstü modelleri de üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Vacuum Device is manufactured from AISI 30418/8 quality 
chrome-nickel.

- The Vacuum Device allows for the easy collection and removal of 
liquid material surrounding the outside of the cadaver into a jar. 

- The device has two models: one-jar and two-jar. On both of these 
devices there is a settings valve and a vacuum suction power low 
pressure gauge.

- The Vacuum Device is foot and hand controlled. 

- The Vacuum Device comes in wheeled and tabletop models.

MODEL BAYİNOKS BAYİNOKS

KOD / CODE VC/1,5-6001 VC/3-6002

KAPASİTE / CAPACITY 1.5 lt 3 lt

GÜÇ/ POWER 220 V 600 W 220 V 600 W

Tahnit Cihazı Embalming Device 

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Embalming Device is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- In former anatomy laboratories in the past, the formaldehyde solution 
that is used in the embalming process was injected into the cadaver 
through gravity. This method was extremely inconvenient. At Bayinoks, 
we have developed a fully automatic embalming device that eliminates 
any former inconvenience. The Embalming Device consumes 10 Lt of 
embalming fluid and injects it using air pressure. A pressure setting 
valve is used to adjust the pressure of the fluid so that the veins of 
the cadaver remain unharmed. Then the embalming fluid exist end is 
attached to the cadaver and the embalming process commences.

- As the embalming device is automatic, there is no need to wait beside 
the cadaver. Even if the embalming solution within the device runs out, 
a safety alarm will sound and flash informing you that the process has 
ended. As it is possible for the embalming device to reach high pressures, 
there is a safety system to prevent the veins of the cadaver from being 
harmed. This safety system also gives a light and sound alarm. 

- The Bayinoks Embalming Device is custom manufactured to order in 
sizes ranging from 10 L to 20 L of formaldehyde solution.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Tahnit cihazı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Anatomi laboratuvarlarında önceleri tahnit işlemi formaldehit solüsyonu 
yer çekimi gücü ile kadavraya enjekte edilmekte ve bu çalışma oldukça 
zahmetli olarak yapılmaktaydı. Bayinoks olarak geliştirmiş olduğumuz 
tam otomatik tahnit cihazı tüm bu zorlukları ortadan kaldırmaktadır. 
Tahnit cihazı 10 lt tahnit solüsyonu alarak hava basınç tekniği ile 
çalışmaktadır. Basınç ayar valfi kullanılarak kadavranın damarlarının 
zarar görmeyecek basınç ayarladıktan sonra tahnit sıvısının çıkış ucu 
kadavraya takılır ve tahnit işlemi başlatılır.

- Tahnit cihazı otomatik olduğu için kadavranın yanında beklenmesine 
gerek kalmadan, tahnit solüsyonu cihaz içinde bitmiş olsa da cihaz 
kendini emniyete alarak sesli ve ışıklı sinyal verip işlemin sona erdiğini 
bildirir. Tahnit cihazı olası yüksek basınç oluşumlarından dolayı kadavra 
damarlarının zarar görmesini engelleyen emniyet sistemi vardır. Bu 
emniyet sistemi yine sesli ve ışıklı uyarı vermektedir.

- Bayinoks Tahnit Cihazı özel istek doğrultusunda formaldehit miktarı 10 
litre ile 20 litre arasında üretimi yapılmaktadır. 

MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE TC704045

KAPASİTE / CAPACITY 10 lt

GÜÇ/ POWER 220 V 750 W

EBAT / DIMENSIONS  70 x 40 x 45 cm
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Makroskopi Kabini Macroscopy Cabinet

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Makroskopi kabini AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- Makroskopi kabininde tüm yüzey yıkama, aydınlatma, atık öğütücü, 
aspiratör sistemi, tavan aydınlatma fonksiyonları fotosel bir devre ile 
el değmeden sadece sensöre elinizi yaklaştırmanızla çalışmaktadır. 
Bu sensör sistemi istenildiğinde devre dışı bırakılıp tüm fonksiyonlar 
manuel düğmeler sayesinde de çalışabilmektedir.

- Patoloji de kullanılan kimyasallar ağırlıklı olarak çalışma zemininde 
yoğunlaşır bu ağır gazların dışarı atılabilmesi için alttan veya arka 
duvarın alt kısımdan emilerek ortamdan uzaklaştırılır.

- Diseksiyon yüzeyinin imalatında 316 kalite paslanmaz çelik malzeme 
kullanılmıştır. Bu sayede patoloji alanında kullanılan kimyasal 
maddelerden etkilenmemektedir.

- Çalışma yüzeyi lavabo kısmına eğimli olarak üretilmiş böylece otomatik 
yüzey yıkama esnasında su ve benzeri sıvıların kolaylıkla akması 
sağlanır.

- Opsiyonel aksesuar olarak görüntüleme, fotoğraf, ses kayıt cihazı ve 
hassas dijital tartı aletleri de eklenebilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.

- The Macroscopy Cabinet is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- All of the functions of the Macroscopy Cabinet, including the surface 
washing, lighting, waste composter, aspirator system and ceiling 
lighting, are controlled by the motion of a hand through a photocell 
circuit. This sensor system can be put off-line when desired and the 
system can be worked manually.  

- Most of the chemicals that are used in pathology are heavier than air, 
so they collect towards the floor. In order to remove these gases they 
must be sucked from below or from behind a wall towards the ground.

- The surface of the dissection area is covered in 316 quality stainless 
steel. As a result, it is not affected by the chemicals used in the field of 
pathology.  

- The work surface of the sink is inclined so that surface wash water and 
other liquids will easily flow during the automatic wash sequence. 

- Additional optional accessories include an imaging device, voice 
recorder, camera and sensitive digital scales.

MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE MK20014070

GÜÇ / POWER 220 V 1500 W

EBAT/DIMESIONS 140x70x200 cm

Çeker Ocak Kabini
(Set Üstü / Dolaplı)

Fume Hood Cabinet
(Countertop Or Cupboard)

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties. 

- The Fume Hood is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-
nickel.

- The Fume Hood has been designed to be capable of use in all 
laboratories.

- Fume Hoods come in two models: a bottom cupboard model and a 
countertop model. 

- Above the Fume Hood are water, vacuum, gas (natural gas) and water 
systems for the other useful devices. 

- On the front control panel of the Fume Hood are controls for water, air, 
vacuum, gas, and internal ventilation in addition to three grounded 
sockets.

- In order to remove the heavy gases and the odors that sink down 
during the use of the Fume Hood, there are vents at the base of the 
hood. Light-weight gases and odors, however, are removed from the 
laboratory through the use of a range hood or aspirator system. The 
Fume Hood possesses a weight-controlled guillotine system with 
lower and upper translucent glass doors. A platform and internal shelf 
for storing supplies is located under the hood.

- The Bayinoks Fume Hood is custom made to the measurements 
requested.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Çeker ocağı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Çeker ocağı tüm laboratuvarlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

- Çeker ocakları ayaklı, alt dolaplı ve set üstü model olarak üretilmektedir.

- Çeker ocak üstünde yardımcı cihazların çalıştırılması için hava, vakum, 
gaz (doğal gaz) ve su sistemleri vardır. 

- Çeker ocak ön kumanda panelinde Su, Hava, Vakum, Gaz, İç havalandırma 
ve 3 adet topraklı priz vardır.

- Çeker ocağını kullanım esnasında oluşan ağır gazlar ve tabana yayılan 
kötü kokuların dışarı atılabilmesi için tabanda emiş menfezleri vardır. 
Hafif gaz ve kokular ise cihaz içindeki davlumbaz yardımı veya aspiratör 
sistemi ile laboratuvar dışına atılmaktadır. Çeker ocağının ağırlık 
kontrollü, giyotin sisteminde aşağı ve yukarı çalışan şeffaf cam kapısı 
vardır. Alt dolap kısmında malzemelerin konulacağı taban ve ara rafı 
vardır.

- Bayinoks Çeker Ocağı özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde 
üretilmektedir.

MODEL BAYİNOKS BAYİNOKS

KOD / CODE CO14070210 SET14070125

GÜÇ / POWER 220 V 600 W 220 V 600 W

EBAT/DIMESIONS 140 x 70 x 210 cm 140 x 70 x 125 cm
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Maket Dolapları Model Cabinet

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Maket dolapları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir. 

- Maket dolapları çekmeceli ve boy cam kapılı olarak üretilmektedir.

- Çekmece ölçüleri isteğe bağlı kullanım durumuna göre üretilmektedir.

- Çekmeceler merkezi kilit sistemi ile tek anahtarla bir maket dolabının 
tüm çekmeceleri kilitlenmektedir. 

- Çekmece üstü dolaplar cam kapılı, cam ara raflı ve iki kanatlı kapı vardır; 
bu kapılar tek anahtarla kilitlenmektedir.

- Boy cam kapılı maket dolapları çift kanat kapılı olup bu kapılar tek 
anahtarla kilitlenmektedir. Boy cam kapılı maket dolapları 3 cam raflı  ve 
bu cam raflar maket boylarına göre raf araları ayarlanmaktadır.

 - Maket dolapları isteğe göre krom nikel ayak ve 4 adet 3600  dönebilen 
2'si frenli, 2'si frensiz tekerlekli olarak da üretimleri yapılmaktadır.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.

- Model Cabinets are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-
nickel. 

- Model Cabinets come with drawers and full-length glass doors. 

- Drawer sizes are manufactured depending on what they are to be 
used for.

- As the drawers are part of a centralized locking system, all of the 
drawers of the Model Cabinet are locked using one key.

- The top cupboard is paneled with glass, has internal glass shelves and 
has two-winged doors. These doors are locked using one key. 

- The full-length glass Model Cabinet has two swinging doors and these 
are locked with dimensions customized to the models.

- Upon request, Model Cabinets can come with either chrome-nickel 
legs or four 360 degree rotatable wheels, of which two have brakes.

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMESIONS

BAYİNOKS BCMD9050200 90 x 50 x 200 cm

BAYİNOKS CMD9050200-C4 90 x 50 x 200 cm

BAYİNOKS CMD9050200-C6 90 x 50 x 200 cm

BAYİNOKS CMD9050200-C8 90 x 50 x 200 cm

BAYİNOKS CMD9050200-C9 90 x 50 x 200 cm
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El Yıkama Lavabosu Handwashing Sink

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties. 

- The Handwashing Sinks are manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- The Handwashing Sinks are produced with knee, elbow, foot controls 
or sensors.

- Both pedestal and wall-mounted models are available.

- A liquid soap dispenser is included either hung above the sink or built 
in. The sink is oval shaped in order to prevent water and similar liquids 
from splattering during hand washing.   

- Handwashing Sinks come in single, double and triple models.

- In the sensor and knee controlled handwashing sink models there is a 
hot/cold water blending control system.

- In order to prevent water build-up in the wastewater pipe of the 
handwashing sink there are two separate flush systems.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- El yıkama lavaboları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- El yıkama lavaboları diz, dirsek, ayak kontrollü veya sensörlü olarak 
üretilmektedir.

- El yıkama lavabolarının yere sabit veya duvara monteli modelleri vardır.

- Lavabo üzerine asmalı veya ankastre sıvı sabunluk takılmaktadır. El 
yıkama esnasın da su ve benzeri sıvıların sıçramasını önlemek amacıyla 
oval şekil verilerek üretilmektedir.

- El yıkama lavaboları tekli, ikili ve üçlü model seçeneği vardır.

- El yıkama lavabolarında sensör ve diz kumandalı modellerde sıcak soğuk 
su ayar mikser sistemi vardır.

- El yıkama lavabolarının atık su giderinde su birikintisi kalmaması için iki 
adet sifon sistemi vardır.
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Laboratuvar Dolapları Laboratory Cabinets

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Laboratuvar dolapları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir. 

- Tezgâh tipi dolaplar blok çekmeceli, ara raflı ve kanatlı kapılı modelleri 
vardır.

- Üst duvar dolapları ara raflı ve kanatlı kapılı. Alt dolapla, üst dolap arası 
AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden kaplanmıştır. İstenilen yerlere 
priz ve aydınlatma armatürleri takılabilmektedir.

- Çekmece sisteminde kullanılan teleskopik ray sistemi ile çekmece 
tamamen temizlenebilmesi için yerinden çıkabilmektedir.

- Dolabın yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört adet ayak 
bulunmaktadır.

- Bayinoks Laboratuvar Dolapları özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde 
üretilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties. 

- The Laboratory Cabinets are manufactured form AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- Counter type cabinets come with block drawers, internal shelving and 
swinging door models. 

- The upper wall cabinets have internal shelving and swinging doors. 
The area between the lower and upper cabinets is covered with AISI 
304 quality stainless material. Electrical sockets and lighting fittings 
are also present. 

- Through the telescopic ray system used in the drawer system, the 
entire shelf can be removed to be cleaned. 

- The height and scale of the cabinets can be changed through their four 
adjustable legs.  

- The Bayinoks Laboratory Cabinets are custom made to the 
measurements and features requested.

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMESIONS

BAYİNOKS DCT3C1906085125 190 x 60 x 85 x 125 cm

BAYİNOKS DCT4C1906085125 190 x 60 x 85 x 125 cm

BAYİNOKS DCT6C1906085125 190 x 60 x 85 x 125 cm

BAYİNOKS DD1904060A-RAF 190 x 40 x 60 cm

Öğrenci
Maket Çalışma Masası

Student Model
Work Table 

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- Student Model Work Tables are manufactured from AISI 304 18/8 
quality chrome-nickel.

- Table legs and leg add-ons are manufactured from AISI 304 18/8 
quality chrome-nickel and the frame is made from 1.5 mm wide profile.

- In order for the Student Model Work Table legs to be sturdy, the lower 
and middle sections of the width of the table are strengthened by a 1.5 
mm profile manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel. 
This support can also be used by students as a foot rest.

- The model work tables are covered with 18 mm MDFLAM which both 
sound proofs and strengthens the table.

- The height and scale of the Model Table can be changed through its 
four adjustable legs.

- Upon request, brakes are added to two of the four 125 mm diameter 
wheels.

- The Bayinoks Student Model Work Table is custom made to the 
measurements requested.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Öğrenci maket çalışma masaları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel 
malzemeden üretilmektedir.

- Masa ayak ve ayak takviyeleri AISI 304 kalite 18/8 krom nikel 1,5 mm 
kalınlığında kutu profilden imal edilmiştir.

- Öğrenci maket çalışma masa ayaklarının sağlamlığı açısında kısa kenar 
ayaklarının alt ve orta kısmında AISI 304 kalite 18/8 krom nikel 1,5 mm 
kalınlığında profil destekle sağlamlaştırılmıştır. Bu destek aynı zamanda 
öğrencilerin ayak koyma aparatı olarak ta kullanılmaktadır.

- Maket masaları saç olmasından dolayı kullanım sırasında ses ve sağlamlık 
açısından 18 mm MDFLAM malzeme ile kaplanmıştır.

- Maket masasının yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört adet 
ayak bulunmaktadır.

- İstenildiğinde 2'si frenli 2'si frensiz 125 mm çapında tekerlekler de 
kullanılmaktadır.

- Bayinoks Öğrenci Maket Çalışma Masası özel olarak istenilen ölçülerde 
üretilmektedir.

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMESIONS

BAYİNOKS OMM1909085 190 x 90 x 85 cm

BAYİNOKS OMM2409085 240 x 90 x 85 cm

BAYİNOKS OMM2909085 290 x 90 x 85 cm
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Paslanmaz Çelik Tabure Stainless Steel Stool

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Paslanmaz tabureler AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- Mevcut birçok anatomi laboratuvarlarda kullanılan öğrenci tabureleri 
temizlik ve sıhhi açıdan uygun olmayan suni deri ve süngerden 
yapılmasından dolayı kısa zaman da yıpranarak kullanım dışı 
kalmaktaydı. Bu durum göz önüne alınarak Bayinoks olarak sağlığa 
uygun ve daha dayanıklı bu tabureler üretilmiştir.

- Üst oturak kısmı 2 mm alt teker kaidesi 3 mm AISI 304 kalite paslanmaz 
saçtan imal edilmiştir.

- Taburelerde gazlı, krom kaplamalı amortisör kullanılmıştır.

- Devrilmeye karşı beş adet 3600 dönebilen tabla altına tekerlek 
kullanılmıştır.

- Üst oturak ve alt taşıyıcı çember kenarları, en az 15 mm aşağı bükülerek 
sağlamlık kazandırılmıştır.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Stainless Steel Stools are manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- In many anatomy laboratories, student stools are covered with 
synthetic leather, which is unsatisfactory in terms of cleanliness and 
sanitation, and use cushions which wear out quickly, rendering the 
stool out of service. Knowing this, Bayinoks has created these stools, 
which are healthy and more durable. 

- The top of the seat is 2 mm thick, whereas the bottom portion of the 
pedestal is 3 mm thick. Both are manufactured from AISI 304 stainless 
sheet. 

- Stools are coated with gaseous chrome as a damper. 

- In order to prevent tipping, five, 360 degree rotatable wheels were 
used under the platform.

- The top seat and lower circular support edges are further strengthened 
in that they are turned down at least 15 mm.

MODEL BAYİNOKS

KOD / CODE PCT304560

GÜÇ / POWER GAZLI PİSTON

EBAT / DIMESIONS 30 x 45 x 60 cm

Alet Bohça Arabası Tool Tray Cart

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

 - The Tool Tray Cart is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-
nickel.

- In order to prevent supplies from falling off, a barrier is present on 
three sides of the cart, where the side without faces the user.

- Through the telescopic ray system used in the drawer system, the 
entire shelf can be removed to be cleaned. 

- The Tool Tray Cart has four, 360 degree rotatable wheels, of which two 
have brakes. 

- The wheels of the Tool Tray Cart have bumpers to protect them from 
impact.

- The Bayinoks Tool Tray Cart is custom made to the measurements 
requested.  

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Alet bohça arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- Kullanıcı tarafı hariç diğer yüzeylerde malzeme düşmesini engellemek 
için bariyer bulunmaktadır.

- Çekmece sisteminde kullanılan teleskopik ray sistemi ile çekmece 
tamamen temizlenebilmesi için yerinden çıkabilmektedir. 

- Alet bohça arabasının 4 adet 3600 dönen tekerleklerinden 2'sinde fren 
özelliği  bulunmaktadır.

- Alet bohça arabasının tekerlekleri üstünde çarpmalara karşı tampon 
bulunmaktadır.

- Bayinoks Alet Bohça Arabası özel olarak istenilen  ölçü ve özelliklerde 
üretilmektedir.

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMESIONS

BAYİNOKS AA-859060 60 x 90 x 85 cm

BAYİNOKS AA-C859060 60 x 90 x 85 cm

BAYİNOKS AA-858050 50 x 80 x 85 cm

BAYİNOKS AAC-508085 50 x 80 x 85 cm
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Izgaralı İstif Rafı Grated Shelving Unit

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Malzeme istif rafı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- İstif rafları demonte olarak imal edilmektedir. Bu özellik sayesinde 
istenilen raf aralığında ve raf sayısına göre sonradan da ilave 
edilebilmektedir. 

- Izgaralı istif rafının yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört 
adet ayak bulunmaktadır.

- İstek doğrultusunda 2'si frenli 2'si frensiz 125 mm çapında tekerlerde 
kullanılmaktadır.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The supply shelving unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- Shelving units are manufactured through assembly.  They can be 
disassembled so that the number of shelves and the distance between 
shelves can be adjusted.

- The height of the supply shelving unit and the balance of the four 
different aid in the product’s adjustability. 

- Upon request, brakes are added to two of the four 125 mm diameter 
wheels.

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMESIONS

BAYİNOKS IR4661160 46 x 61 x 160 cm

BAYİNOKS IR4676160 46 x 76 x 160 cm

BAYİNOKS IR4691160 46 x 91 x 160 cm

BAYİNOKS IR46107160 46 x 107 x 160 cm

BAYİNOKS IR46122160 46 x 122 x 160 cm

BAYİNOKS R46137160 46 x 137 x 160 cm

BAYİNOKS IR46152160 46 x 152 x 160 cm

BAYİNOKS IR46183160 46 x 183 x 160 cm

Düz İstif Rafı Flat Shelving Unit

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The supply shelving unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- The height and scale of the supply shelving unit can be changed 
through its four adjustable legs.

- Upon request, brakes are added to two of the four 125mm diameter 
wheels

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Malzeme istif rafı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

-  Malzeme istif rafının yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört 
adet ayak bulunmaktadır.

- İstek doğrultusunda 2'si frenli 2'si frensiz 125 mm çapında tekerlerde 
kullanılmaktadır.

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMESIONS

BAYİNOKS RAF-D15340140 140 x 40 x 153 cm

BAYİNOKS RAF-D15340190 190 x 40 x 153 cm

BAYİNOKS RAF-D15340240 240 x 40 x 153 cm

BAYİNOKS RAF-D15340290 290 x 40 x 153 cm
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Parça Organ
İstif Arabası

Individual Organ 
Stowing Cart

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Parça organ istif arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- İstif arabası kadavra saklama dolapları ve havuzlarındaki parça organların 
yıkanıp temizlendikten sonra toplu halde öğrenci laboratuvarlarında 
diseksiyon masalarına dağıtılması için üretilmiştir.

- Opsiyonel olarak klips mandallı ve kapaklı modelleri de üretilmektedir.

- İstif arabasının 2'si frenli 2'si frensiz, 3600 dönebilen tekerlekleri 
bulunmaktadır.

- Araba üzerindeki tepsi derinlikleri istenilen özel ölçülerde imal 
edilebilmektedir.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Individual Organ Stowing Cart is manufactured from AISI 304 
18/8 quality chrome-nickel.

- The Stowing Cart is manufactured so that once individual organs 
from the morgue lockers and cadaver basins have been washed and 
cleaned they can be distributed in mass to the dissection tables in the 
student laboratories.

- Models with clipped latched lids are also optionally manufactured. 

- The Individual Organ Stowing Cart has four wheels, of which all four 
can rotate 360 degrees and two have brakes. 

- The tray found on the top of the cart have depths manufactured to 
custom order. 

MODEL
KOD
CODE

TEPSİ EBAT
TRAY DIMENSIONS

ÖLÇÜ
MEASUREMENTS

BAYİNOKS OIA16570118 53 x 66 x 6 -2/1-60 118 x 70 x 165 cm

BAYİNOKS OIA1657060 53 x 66 x 10-2/1-100 60 x 70 x 165 cm

Atık Kovası Waste Receptacle

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Waste Receptacle is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- Manufactured with 5 wheels under a 360 degree rotatable platform to 
prevent tipping.

- The Waste Receptacle is manufactured with a lid to prevent the release 
of odor or similarly harmful emissions to the environment.

- The Waste Receptacle’s easy to clean cylindrical shape makes it 
hygienic. 

- The Bayinoks Waste Receptacle is custom made to the measurements 
requested. 

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Atık kovası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Devrilmeye karşı 3600 dönebilen tabla altına 5 tekerlekli olarak 
üretilmektedir

- Atık kovası koku ve benzeri atık sızıntıların çevreye zarar vermemesi 
açısından kapaklı olarak üretilmiştir.

- Atık kovası silindirik yapıda olduğunda dolayı kolay temizlenebilir ve 
hijyeniktir.

- Bayinoks Atık Kovası özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde 
üretilmektedir.

MODEL
KOD
CODE

EBAT
DIMENSIONS

ÖLÇÜ 
MEASUREMENTS

BAYİNOKS ATK0020 30 x 34 cm 20 lt

BAYİNOKS ATK0036 36 x 36 cm 36 lt

BAYİNOKS ATK0050 40 x 40 cm 50 lt 
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- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Tıbbi atık arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- Üsten menteşeli kapak ve kayar kapak seçenekli üretilmektedir.

- Krom nikel itme kulplu,

- İz bırakmayan dört adet 3600 dönen tekerlekler,

- Bayinoks Tıbbi Atık Arabası istenilen özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Medical Waste Cart is manufactured from AISI 304 18/8 quality 
chrome-nickel.

- Comes with choice of hinged or sliding lid. 

- Chrome-nickel push-rod included. 

- The Medical Waste Cart’s four wheels can turn 360 degrees and do not 
leave marks.

- The Bayinoks Medical Waste Cart is custom made to the measurements 
requested.

Tıbbi Atık Arabası Medical Waste Cart 

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMENSIONS

BAYİNOKS TAAKK406070 40 x 60 x 70 cm KAYAR KAPAK

BAYİNOKS TAAMK706040 40 x 60 x 70 cm
MENTEŞELİ 
KAPAK

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary 
medicine faculties.  

- The Multi-purpose Supply Cart is manufactured from AISI 304 18/8 
quality chrome-nickel.

- It has a chrome-nickel body with built-in chrome-nickel door handles, 
shelves and double paneled lids,

- The cart’s four wheels can turn 360 degrees and do not leave marks,

- The Bayinoks Multi-purposed Supply Cart is custom made to the 
measurements requested.

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Çok amaçlı çalışma masası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden 
üretilmektedir.

- Krom nikel gövde, gömme krom nikel kapı kulpları, ara raflı ve çift 
kaplamalı kapaklar,

- İz bırakmayan dört adet 3600 dönen tekerlekler,

- Bayinoks Çok Amaçlı Malzeme Taşıma Arabası istenilen özel ölçülerde 
üretim yapılmaktadır.

Çok Amaçlı
Malzeme Taşıma Arabası

Multi-Purpose
Supply Cart 

MODEL KOD / CODE EBAT / DIMENSIONS

BAYİNOKS MTA858055 55 x 80 x 85 cm

BAYİNOKS MTA859055 55 x 90 x 85 cm

BAYİNOKS MTA8512055 55 x 120 x 85 cm
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Asistan ve Öğrenci
Diseksiyon Masası Sabit

Faculty Member
Dissection Table (Without Sink)

Kobay Kafesi
Guinea Pig Cage

Göz ve Vücut Duşu
Eye Wash - Shower Station 

- Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine 
faculties. 

- The Guinea Pig Cage is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-
nickel.

- The Bayinoks Guinea Pig Cage is custom made to the measurements 
requested. 

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Kobay kafesi AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Bayinoks kobay kafesi özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde 
üretilmektedir.

* Tüm  ürünleri
   istenilen özel ölçülerde üretilmektedir. 

* All of the  products  

  are custom made to the measurements requested. 

ANKARA
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÜZCE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ESKİŞEHİR
YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

GAZİANTEP
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HATAY
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İZMİR
KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ŞİFA HASTANESİ

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

KONYA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KATO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ

KÜTAHYA
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MUĞLA
SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ORDU
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

RİZE
RİZE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAKARYA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

IRAK
ELDEVA SAĞLIK

KIBRIS
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
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