
PROFESYONEL TAŞIMA ÇANTALARI

PROFESSIONAL HARDCASES  



 BörüCASE tasarım mühendislerinin tüm modellerde oluşturdukları 
güçlü kafesli yapı, zor şartlarda gövdeye ekstra güç vermekte, üst üste 
istifleme yapıldığında ise  birbirini tutarak kaymasını engellemektedir.
 BörüCASE üretiminde kullanılan özel  Polipropilen (PP) malzeme 
yapısı ile daha esnek, daha dayanıklı ve daha hafiftir.
 BörüCASE'de kulpların üretiminde kullanılan Polioksimetilen (POM) 
malzeme sağlam yapısı ile her türlü zor şartlarda ağır yükleri rahatlıkla 
taşıyabilir. Üzerine kaplanan TPU malzeme ile elinizin kavramasını sağlar ve 
ne kadar ıslanırsa ıslansın yumuşak yapısı sayesinde kulp elinizden asla 
kaymaz. Ayrıca eldivenli kullanım için gerekli boşluğa sahiptir.
 BörüCASE tasarımlarında kilitli kasa yapısında bulunan conta ile  
toz, nem, su ve kimyasal maddeler asla içeri giremez. Kasada bulunan hava 
valfi ile çanta iç basıncını kontrol altında tutabilirsiniz.
 BörüCASE özel taşıma çantaları etrafında ki birbirine geçen kilitli 
kasa yapısı ile çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda dahi dışardan gelecek 
her türlü darbeyi absorbe eder ve içerisinde ki koruduğu ürüne gelecek 
zararları engeller. Askeri Standartlara uygun güçlü iskelet yapısı ve tırnaklı 
kilit-mandal mekanizması  sayesinde sadece sizin açmak istediğinizde 
açılacaktır.
 BörüCASE ekstra güvenlik için tüm modellerinde asma kilit bölümleri 
bulunmaktadır.
 BörüCASE tasarım mühendisleri sizden gelecek özel taşıma çantası 
ve çanta içi dizayn taleplerini değerlendirerek size özel çözümler sunacaktır.
 BörüCASE design engineers created strong cage structure for  using
under difficult conditions. During stacking; the cases are held each other and
can not move.

BörüCASE is more flexible, more durable and lighter with its special Polypropylene (PP).

Polyoxymethylene (POM) material used in the production of handles so it
can carry heavy loads in all kinds of difficult conditions. TPU material is coated on it. it
ensures your hand grasping and will never slip off. It has enough space for gloved use.

BörüCASE is designed with locked frame and gasket so dust, moisture,
water and chemicals can never go in. With the air valve in the case, the case can
keep the internal pressure under control.

BörüCASE absorbs all kinds of impacts; even on very low and very high
temperatures with the lock frame around it and it also prevents damage to the
product inside. It has also strong structure in accordance with Military standars
and lock-latch mechanism.

BörüCASE has padlock sections on all model for extra security.

BörüCASE design engineers will provide you on purpose solutions by evaluating
the demands of the special hardcase and interior foam design.

 BörüCASE ; uzun yıllar savunma sanayinde faaliyet gösteren 
Gökçeler Makina Ltd.Şti'nin tescilli özel koruma ve taşıma çantaları 
markasıdır.
 2002 yılında kurulan şirketimiz uzun yıllar farklı sektörlerde 
üretimlerini sürdürmekte iken 2012 yılında savunma sanayi firmaları için 
kritik parça üretimlerine başlayarak, öngörülen kalite , zamanında 
teslimat ve rekabetçi fiyatları ile kısa zamanda çalıştığı firmaların 
güvenilir partneri olmuştur.
 Tasarım, Mühendislik, Kalıp Tasarımı-Üretimi ve Üretim 
kabiliyetlerine sahip firmamız 2017 yılında Savunma Sanayi Ana 
firmalarının desteği ile Özel taşıma çantaları üretimine başlamış olup ürün 
çeşitliliğini her geçen gün artırarak ürünlerine özel koruma isteyen 
firmalara farklı seçenekler sunmaktadır.
 Ö ze l  ko r u m a  ve  ta ş ı m a  ç a n ta l a r ı  ü re te n  fi r m a m ı z 
müşterilerimizin istekleri doğrultusunda çanta içi dizaynı ile de komple 
çözümler sunmaktadır.
 BörüCASE; is registered brand of Gökçeler Makine Ltd. Şti which is active 
in the defense industry for many years.

Gökçeler Makina founded in 2002, our company has been manufacturing preciese 
parts for many customers on different industries until 2012. In 2012, the company 
began to manufacture critical parts for defence industry firms and became a 
reliable partner of the companies.It worked with in a short time of period with the 
prescribed quality, on time delivery and competitive price.

Our company, which has Design, Engineering, Mold Design
and Production capabilities, started to produce hard cases for 
supporting defence industry firms in 2017. 

Borucase produces hardcases with smart solutions with foam design in 
accordance with the requests of our customers.

Hakkımızda
About Us
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Renk Seçeneklerimiz

 BörüCASE dizaynı ve güçlü yapısı ile toz,su ve nem geçirmez. Zorlu iklim koşullarında darbelere 
dayanıklıdır.  
 BörüCASE iç ölçülerine bağlı olarak; sizin için önemi olan askeri ekipmanların korunmasında, 
fotoğraf makinası-aksiyon kameraların korunmasında, Lap-top /Drone ların korunmasında, Silah ve 
mühimmatların korunmasında; size ve koruma altına almak istediğiniz ürünün şekli ve ihtiyacına özel 
sünger çeşitliliği ile komple çözümler sunar.

BörüCase hardcases are waterproof, dustproof and dampproof with its strong structure and 
design. Resistant to harsh climate conditions.

BörüCase offers you protection of military equipment, action cameras, laptop / drones, 
weapons and ammunition; offers you smart solutions with a variety of foams to fit the case of the 
product you want to buy.
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Renk Seçeneklerimiz

BörüCase hardcases are waterproof, dustproof and dampproof with its strong structure and 
design. Resistant to harsh climate conditions.

BörüCase offers you protection of military equipment, action cameras, laptop / drones, 
weapons and ammunition; offers you smart solutions with a variety of foams to fit the case of the 
product you want to buy.

 BörüCASE dizaynı ve güçlü yapısı ile toz,su ve nem geçirmez. Zorlu iklim koşullarında darbelere 
dayanıklıdır.  
 BörüCASE iç ölçülerine bağlı olarak; sizin için önemi olan askeri ekipmanların korunmasında, 
fotoğraf makinası-aksiyon kameraların korunmasında, Lap-top /Drone ların korunmasında, Silah ve 
mühimmatların korunmasında; size ve koruma altına almak istediğiniz ürünün şekli ve ihtiyacına özel 
sünger çeşitliliği ile komple çözümler sunar.
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Renk Seçeneklerimiz

 BörüCASE dizaynı ve güçlü yapısı ile toz,su ve nem geçirmez. Zorlu iklim koşullarında darbelere 
dayanıklıdır.  
 BörüCASE iç ölçülerine bağlı olarak; sizin için önemi olan askeri ekipmanların korunmasında, 
fotoğraf makinası-aksiyon kameraların korunmasında, Lap-top /Drone ların korunmasında, Silah ve 
mühimmatların korunmasında; size ve koruma altına almak istediğiniz ürünün şekli ve ihtiyacına özel 
sünger çeşitliliği ile komple çözümler sunar.
 

BörüCase hardcases are waterproof, dustproof and dampproof with its strong structure and 
design. Resistant to harsh climate conditions.

BörüCase offers you protection of military equipment, action cameras, laptop / drones, 
weapons and ammunition; offers you smart solutions with a variety of foams to fit the case of the 
product you want to buy.
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 BörüCASE dizaynı ve güçlü yapısı ile toz,su ve nem geçirmez. Zorlu iklim koşullarında darbelere 
dayanıklıdır.  
 BörüCASE iç ölçülerine bağlı olarak; sizin için önemi olan askeri ekipmanların korunmasında, 
fotoğraf makinası-aksiyon kameraların korunmasında, Lap-top /Drone ların korunmasında, Silah ve 
mühimmatların korunmasında; size ve koruma altına almak istediğiniz ürünün şekli ve ihtiyacına özel 
sünger çeşitliliği ile komple çözümler sunar.
 

BörüCase hardcases are waterproof, dustproof and dampproof with its strong structure and 
design. Resistant to harsh climate conditions.

BörüCase offers you protection of military equipment, action cameras, laptop / drones, 
weapons and ammunition; offers you smart solutions with a variety of foams to fit the case of the 
product you want to buy.
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 BörüCASE dizaynı ve güçlü yapısı ile toz,su ve nem geçirmez. Zorlu iklim koşullarında darbelere 
dayanıklıdır.  
 BörüCASE iç ölçülerine bağlı olarak; sizin için önemi olan askeri ekipmanların korunmasında, 
fotoğraf makinası-aksiyon kameraların korunmasında, Lap-top /Drone ların korunmasında, Silah ve 
mühimmatların korunmasında; size ve koruma altına almak istediğiniz ürünün şekli ve ihtiyacına özel 
sünger çeşitliliği ile komple çözümler sunar.
 

BörüCase hardcases are waterproof, dustproof and dampproof with its strong structure and 
design. Resistant to harsh climate conditions.

BörüCase offers you protection of military equipment, action cameras, laptop / drones, 
weapons and ammunition; offers you smart solutions with a variety of foams to fit the case of the 
product you want to buy.
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 BörüCASE dizaynı ve güçlü yapısı ile toz,su ve nem geçirmez. Zorlu iklim koşullarında darbelere 
dayanıklıdır.  
 BörüCASE iç ölçülerine bağlı olarak; sizin için önemi olan askeri ekipmanların korunmasında, 
fotoğraf makinası-aksiyon kameraların korunmasında, Lap-top /Drone ların korunmasında, Silah ve 
mühimmatların korunmasında; size ve koruma altına almak istediğiniz ürünün şekli ve ihtiyacına özel 
sünger çeşitliliği ile komple çözümler sunar.
 

BörüCase hardcases are waterproof, dustproof and dampproof with its strong structure and 
design. Resistant to harsh climate conditions.

BörüCase offers you protection of military equipment, action cameras, laptop / drones, 
weapons and ammunition; offers you smart solutions with a variety of foams to fit the case of the 
product you want to buy.

Renk SeçeneklerimizRenk Seçeneklerimiz



BörüCASE İLE KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER / Personal Solutions 

Hava Valfi İstifleme Kanalları

Tüm Şartlarda 
Güvenebileceğiniz Kulplar, 
Eldiven İle Kullanıma Uygundur.

Tırnaklı Kilit
Mandal Mekanizması

Güçlü Plastik Gövde

Ekstra Güvenlik İçin
Asma Kilit Yuvası

Güçlü 
Kafes Yapı

El Kaymasını Önleyen
Yumuşak TPU Malzeme

Toz, Su ve Kimyasal Maddelere Karşı
Sızdırmazlık Contası

Mat ve Kumlu Plastik Yüzey



Renk Seçeneklerimiz Renk Seçeneklerimiz
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İÇ ÖLÇÜLER
INTERIOR DIMENSIONS

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 410

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)

390 15,35 305 190 40 15012 7,48 1,57 5,9

420 16,53 365 20814,37 8,18

2,59 KG / 5,72 lb.

22,37 Lt. / US gal dry 5,911

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 500

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

460 18,1 330 130 50 8013 5,1 1,96 3,15

490 19,3 390 15315,35 6,02

2,8 KG / 6,17 lb.

19,73 Lt. / US gal dry 4,479

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)
İÇ ÖLÇÜLER

INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 510

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

460 18,1 330 170 50 12013 6,7 1,96 4,72

490 19,3 390 19315,35 7,6

3,08 KG / 6,79 lb.

25,8 Lt. / US gal dry 5,857

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)
İÇ ÖLÇÜLER

INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

İÇ ÖLÇÜLER
INTERIOR DIMENSIONS

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 400

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)

2,26 KG / 4,98 lb.

16,48 Lt. / US gal dry 4,355

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

390 15,35 305 140 40 10012 5,51 1,57 3,93

420 16,53 363 15814,29 6,22

İÇ ÖLÇÜLER
INTERIOR DIMENSIONS

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 200

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)

243 9,56 188 105 30 757,4 4,13 1,18 2,95

272 10,7 249 1249,8 4,88

1,125 KG / 2,48 lb.

4,86 Lt. / US gal dry 1,104

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 210

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

243 9,56 188 155 30 1257,4 6,1 1,18 4,92

272 10,7 249 1729,8 6,77

1,285 KG / 2,83 lb.

7,08 Lt. / US gal dry 1,870

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)
İÇ ÖLÇÜLER

INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 300

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

313 12,32 242 130 30 1009,52 5,1 1,18 3,93

345 13,58 302 15011,88 5,9

1,72 KG / 3,79 lb.

9,95 Lt. / US gal dry 2,261

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)
İÇ ÖLÇÜLER

INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

313 12,32 242 180 309,52 7,08 1,18

345 13,58 302 19811,88 7,79

1,92 KG / 4,23 lb.

13,72 Lt. / US gal dry 3,6248

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc)

150 5,9

(mm) (inc)

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 310

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

İÇ ÖLÇÜLER
INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

İÇ ÖLÇÜLER
INTERIOR DIMENSIONS

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 100

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)

193 7,6 129 85 20 655,1 3,3 0,78 2,55

220 8,66 180 1007,08 3,93

0,55 KG / 1,21 lb.

2,11 Lt. / US gal dry 0,479

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 1200

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

525 20,6 350 200 50 15013,8 7,87 1,96 5,9

566 22,3 422 23716,6 9,33

6,0 KG / 13,22 lb.

36,75 Lt. / US gal dry 9,708

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)
İÇ ÖLÇÜLER

INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

DIŞ ÖLÇÜLER
EXTERNAL DIMENSIONS

HACİM
CAPACITY

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

GÖVDE DERİNLİĞİ
BODY DEPTHBC 1250

SERİSİ / SERIES

KAPAK DERİNLİĞİ
COVER DEPTH

DERİNLİĞİ
DEPTH

GENİŞLİK
WIDTH

UZUNLUK
LENGTH 

525 20,6 350 250 50 20013,8 9,84 1,96 7,87

566 22,3 422 28716,6 11,3

7,0 KG / 15,43 lb.

45,93 Lt. / US gal dry 12,13

°C (min -30 / max.+65) / °F (min -22 / max.149)

(mm) (inc) (mm) (mm) (mm) (mm)(inc) (inc) (inc) (inc)
İÇ ÖLÇÜLER

INTERIOR DIMENSIONS

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım  5. Cadde 9. Sokak No: 8  Sivas / Türkiye
Tel: +90 346 218 1 444      Fax: +90 346 218 1 442

Mail: ahmetnazmi@borucase.com 
Mail: aydin@borucase.com 

Web : www.borucase.com 



BörüCASE, Gökçeler Makina Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır.

PLASTİK İMALAT PAZARLAMA İTHALAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 
5. Cadde 9. Sokak No: 8 
Sivas / Türkiye
Tel: +90 346 218 1 444      Fax: +90 346 218 1 442
Web : www.borucase.com 
Mail: ahmetnazmi@borucase.com 
Mail: aydin@borucase.com 


