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Alçak katlı bina ve ev asansörleri hakkında uluslararası asansör fi rmaları 
tarafından yapılan yanıltıcı yönlendirmelerle bina sahipleri, mimarlar ve son 
kullanıcılar daha emniyetli, daha güvenilir ve daha ucuz hidrolik asansörler 
yerine makina dairesiz asansör (MDA) kullanmaları konusunda ikna edilmeye 
çalışılmaktadır.

Asansör sektörünü tekelleştirmek amacıyla küçük, üretken fi rmalar, sorgulama-
ya açık değerdeki patentlerle rekabet dışına itilmekte ve kendileri dışında diğer 
asansör imalatçılarının bu ekipmanları tamir etmeleri veya değiştirmeleri önlen-
mektedir. Bu uygulamanın emniyet öngörüsünün bir sonucu olduğu savunula-
bilir: fakat gerçekte, acil durumlarda sadece yetkili kişi, ki çoğu durumda olay 
yerinde mevcut değildir, bu asansörlere müdehale etme hakkına sahiptir.

Hidrolik asansörler temelde halatlı asansörlere nazaran kurulum ve servis 
bakımından daha basit ve emniyetlidir ve genellikle rekabetçi fi yatlarla yerel 
asansör kurulumlarına konsantre olmuş küçük, üretken asansör fi rmaları için 
idealdir.

MDA için söylenen satış argumanları yanıltıcıdır. Burada emniyet hakkında çokca  
bahsedilmekte fakat sonuçta elde var olan özellikle deprem, yangın ve elektrik-
sel hata gibi durumlarda hidrolik asansörlere nazaran emniyeti çok daha düşük 
bir sistemdir. 

Emniyetli makina odası yerine, kurulumları ve servisleri  kuyu içinde yapılan 
MDA lar teknik elemanların emniyetini ve dolaylı olarakda yolcuları risk altına 
sokmaktadır.

MDA lerin çevre dostu ve ekonomik oldukları zannedilir. Gerçekte, ev veya apart-
manlarda enerji sarfi yatından doğan  yıllık  fark 50$ ile150$ arasındadır. Buna ek 
olarak, MDA lar için daha sık yapılan servis ziyaretleri hesaba katıldığında, MDA 
lerin hidrolik asansörlere kıyasla daha fazla çevre dostu olmadıkları görülür.

Büyük asansör fi rmalarının sektörü tekelleştirme yönündeki çabalarını MDA lerin 
kurulum fi yatlarının düşük tutmasından görebiliriz. Bu fi rmaların hidrolik asan-
sör kurulumlarına yoğunlaşmış küçük, başarılı fi rmaları ele geçirmeleri sadece 
bir zaman meselesidir.

Rekabet ortamının azalmasıyla, büyük asansör fi rmaları yüksek servis fi yatları 
ile müşterileri yanlış bilgilendirerek rekor düzeyde kar sağlamaktadırlar.
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