
PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI
PLASTIC RECYCLING MACHINES



HAKKIMIZDA
1988 yılından bu yana makine sektöründe hizmet veren firmamız, kalitesi, satış sonrası müşteri odaklı anlayışı, yurt 

içi genelindeki yaygın hizmet ağı ve yurt dışında da 30’u aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla geniş bir müşteri 

portföyüne sahiptir.

32 yıllık imalat tecrübesiyle ve 90’yi aşkın deneyimli uzman kadrosuyla İstanbul-Hadımköy’deki fabrikamızda 

sizlere hizmet vermekteyiz.

MİSYONUMUZ
• Sektörümüzdeki gelişime katkıda bulunan ve buna öncülük edebilecek bir AR-GE ye sahip olmak.

• Müşteri odaklı bir firma olup onların ihtiyaç duydukları anda çabuk, etkili ve doğru çözümler arayıp bulmak.

• Kolay ulaşılabilen ve hızlı çözümler üreten, müşterilerimizin her zaman yanında olmak.

• Hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimizin üretim süreçlerini hızlandırmak, firmanın verimliliğini arttırıp maliyetlerini 

düşürerek kar paylarını en üst seviyeye çıkarmak.

• Çalışanlarımız için mükemmel bir çalışma ortamı sağlamak. 

ABOUT US
We are serving in machinery sector since 1988 with quality, after sales customer-oriented approch, wide spread 

domestic service network and  exporting over 30 countrys with wide customer portfolio.

32 years machinery experience with more than 90 well experienced stuff we are serving at 

ISTANBUL-HADIMKOY factory.

OUR MISSION
• Having company that contributing to develop in his sector with leading Research and Development.

• Our aims to be a customer-oriented company with providing quick, effective and right solutions according 

to our customers’ needs.

• We like to be one call away and always stand beside with our customers. 

• We want to increase the productivity by reducing cost of production process to raise the profit share for all 

our customers.

• Provide an excellent work environment for our employees.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI
PLASTIC RECYCLING MACHINES
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SERT VE FİLM GERİ DÖNÜŞÜM HATLARI

RIGID AND FILM RECYCLING LINE

SERT VE FİLM GERİ DÖNÜŞÜM HATLARI

RIGID AND FILM RECYCLING LINE

1.Küçültme Grubu
Küçültme işlemi hattın başlangıcında gerçekleştirilir. Bunun için “Shredder” ve/veya “Kırma” makineleri kullanılır. Plastik 
malzemeler yeterli boyuta küçültüldükten sonra uygun taşıma ünitesiyle “Yıkama ve Susuzlaştırma” grubuna taşınır.

1. Size Reduction Group
Reduction process is realized beginning of line . “ Shredder”  or “ Crushing” 
machines are used fort his process.   After plastics become enough small size 
are transferred  to “Washing and Dewatering Units” by suitable carrying unit. 

ANA GRUPLAR MAIN GROUPS 

Plastiklerin geri dönüşümünü gerçekleştiren bu tesiste; Polietilen (HDPE, LDPE, LLDPE) ve Polipropilen (PP) 
türlerinin hem sert hem de film formları işlenir. Geri dönüştürülecek plastik malzemeler genellikle; toprak, taş, 

kağıt, talaş, kum, metal gibi kirleticiler tarafından kirlenmiş olurlar.

In this facility where plastics are converted into granules; Polyethylene ( HDPE,LDPE,LLDPE), Polypropylene(PP)  
types both rigid and film form are processing . Plastic materials which will be recycled generally are got dirty by 

soil , stone, paper, sawdust, sand and metal .

2.Yıkama ve Susuzlaştırma Grubu
Küçültme grubundan gelen plastikler; turbo santrifüjlerle çırpılarak 
yıkanır. Sonra yüzdürme ve batırma tanklarında, yoğunluk farklarından 
kaynaklı ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra bu plastikler, 
formuna uygun susuzlaştırma makinesinde susuzlaştırılır. Son olarak 
da uygun taşıma ünitesi ile granül ekstrüzyon grubuna taşınırlar.

3.Granül Ekstrüzyon Grubu
Yıkama ve susuzlaştırma grubundan gelen 
plastikler, depolama silosuna alınır. 
Sonrasında; konvansiyonel sistemde veya 
tam otomatik sistemde granül haline 
getirilir.

Tesisteki makineler, dizilim sıraları ve 
sayıları, geri dönüştürülecek plastik 
malzemelerin cinsine ve kirlilik durumuna 
göre değişiklik gösterir.

2. Washing and Dewatering  Group
Plastics where come from the size reduction group are 
washed with whipping by turbo      centrifuges unit. After 
that  decomposition of plastics are supplied with density 
differences of materials in the floatation and sinking 
tanks. After these plastics are dewatering according to 
size of plastics in the dewatering machines. At the end 
of this process , the plastic are transported to extrusion 
group by suitable carrying unit. 

3. Granule Extrusion Group  
Plastics where come from the washing and 
dewatering  group are taken into storage silo.
After that ,  the plastics are become granule in 
a conventional system or in a fully automated 
system.

Machines sequence and number of assemblies 
in the facility vary according to the type 
of plastic materials to be recycled and the 
pollution situation.
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PLASTİK GRANÜL HATLARI

PLASTIC GRANULE LINES

PLASTİK GRANÜL HATLARI

PLASTIC GRANULE LINES

Plastikleri granül haline getiren bu tesiste; Polietilen (HDPE, LDPE, LLDPE), Polipropilen (PP), Polistiren 
(PS) ve ABS türlerinin sert, film ve köpük formları işlenir. Ekstrüzyon işlemine girecek plastiklerin, temiz 

olması veya yıkanıp susuzlaştırılması gerekmektedir.

Temiz endüstriyel atıklar; küçültme işleminden sonra ekstrüzyon makinesinde granül haline getirilir. 
Yıkama ve susuzlaştırma grubundan gelen plastikler ise bir depolama silosuna alınır. Buradan sonra, iki 

seçenek halinde granül yapılabilir.

1. Harici bir agglomer makinesinde yoğunlaştırılır ve konvansiyonel ekstruder makinesi ile granül haline getirilir.
2. EXT-D serisi entegre yoğunlaştırıcı otomatik sistem ile granül haline getirilir.

1.Condensed in an external agglomerate machine and granulated 
with conventional extruder machine.

2.EXT-D series is become granules  with integrated concentrator 
automatic system.

EXT-D series

In this facility where plastics are converted into granules; Polyethylene 
( HDPE,LDPE,LLDPE), Polypropylene(PP), Polystyrene(PS) and  types 
of ABS which have hard , film and foam form are processing. Plastics 

which will be extruded must be clean or washed and dewatered .

Clean industrial wastes are become granules in the extruder machine 
after shrinkage process. Plastics where comes from washing and 

dewatered units are taken into storage silo.
After that there are two selections for becoming granules .
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TEK ROTOR SHREDDER 

SINGLE SHAFT SHREDDER

TEK ROTOR SHREDDER 

SINGLE SHAFT SHREDDER

• Dört kenarlı olan rotor bıçakları rotasyonlu olarak dön-
dürülerek kesme ömrü uzatılır. Bıçak değiştirme ve ke-
nar döndürme işlemleri tek civata ile kolaylıkla yapılır.

• Rotor yüzeyi sert dolgu kaynakla kaplanarak aşınmaya 
karşı daha uzun ömürlü hale getirilmiştir. Rotor içten su 
soğutmalıdır. 

• Baskı üniteleri hidrolik sistemden güç almaktadır. İkincil 
üst baskı sayesinde; boru ve takoz gibi sert malzemele-
rin kırılması daha kolaydır.

• PLC kontrol ve reçete sistemi sayesinde malzeme de-
ğişikliklerine otomatik olarak uyum sağlar.

• Elek değişimi hidrolik sistem ile kolaylıkla yapılır. isteni-
len ebatta ürün çıktısı için değişik delik çaplarında elek 
yapılabilir.

• Olası sıkışma durumunda rotor ters yöne hareket ile 
sıkışmayı ortadan kaldırmaya çalışır. Sıkışmanın gideri-
lememesi halinde makine otomatik olarak durup sesli 
ikaz verir.

Tüm formlardaki plastik çeşitlerinin, tahta, karton, kağıt ve 
tekstil gibi malzemelerin kolaylıkla kırılmasını sağlar. Kırılacak 
malzemelerin kalınlık, sertlik, süneklik ve yoğunluk gibi 
zorlayıcı etkilerine karşı çalışmaya uygundur.

• Cutting rotating blades are quadrilateral and you can 
extend its lifetime by using rotationally turn all of 4 sides. 
Blade changing and turning operations are realized with 
single bolt easily. 

• The rotor surface is covered by hard filled weld it provides 
more abrasion resistance for rotor, so rotor’s life time is 
extended. The rotor is internally water cooled.

• The pressure units are actuated by the hydraulic system. 
Secondary upper press units supply to easily crush of hard 
materials such as pipes and wedges.

• PLC control and recipe system supply automatic adap-
tation against material changes.

• Screen change is made easily with hydraulic system and 
it can be made with different hole diameters for output 
of desired size product.

• In case of any jamming, the rotor will try to eliminate to 
jamming situation with reverse direction moving.  If the 
jamming cannot be removed, the machine automatical-
ly stops and gives warning.

Allows you to easily crush all kinds of plastic shape, wood, 
cardboard, paper and textile materials. It is suitable to work 
against the challenging effects of materials which will be crushed 
such as thickness, hardness, ductility and density.

 
Teknik Özellikler /
Technical Details

SHD 
800H

SHD 
1000H

SHD 
1200H

SHD 
1500H

SHD 
2000H

Rotor Boyu / 
Rotor Length

mm 850 1100 1300 1600 2100

Rotor Çapı / 
Rotor Diameter

mm Ø500 Ø500 Ø500 Ø600 Ø600

Rotor Devri / 
Rotor Speed

rpm 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120

Maks. Kapasite / 
Max. Capacity

kg/h 900 1200 1700 2000 2500

Motor Gücü / 
Motor Power

kw 75-90 90-110 110-132 132-160
185-200

2*90-
2*110

Bıçak Sayısı 
(Kesici-Sıyırıcı-Sabit)/ 
Blade Amount 
(Cutter-Scraper-
Fixed)

pcs. 60-64-6 76-80-6 92-96-8 108-
112-8

140-
144-10

Parçalama 
Haznesi / 
Shredding 
Chamber

mm
850 x 

2000 x 
1600

1100 x 
2000 x 
1600

1300 x 
2000 x 
1600

1600 x 
2200 x 
1800

2100 x 
2200 x 
1800

Ağırlık / Weight kg 8500 10000 11500 14000 17000

 
Teknik Özellikler /
Technical Details SHD 1000 SHD 1200 SHD 1500

Rotor Boyu / 
Rotor Length

mm 1100 1300 1600

Rotor Çapı / 
Rotor Diameter

mm Ø480 Ø480 Ø480

Rotor Devri / 
Rotor Speed

rpm 80-120 80-120 80-120

Maks. Kapasite / 
Max. Capacity

kg/h 1000 1500 1800

Motor Gücü / 
Motor Power

kw 75-90 90-110 110-132

Bıçak Sayısı 
(Kesici-Sıyırıcı-Sabit)/ 
Blade Amount 
(Cutter-Scraper-
Fixed)

pcs. 24-25-8 28-29-8 36-37-10

Parçalama 
Haznesi / 
Shredding 
Chamber

mm 1100 x 1200 
x 800

1300 x 1500 
x 800

1600 x 2000 
x 1000

Ağırlık / Weight kg 7000 9000 12000

NEW DESIGN
UPPER PRESSURE SYSTEM

Üretici firma katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir. / Rotor çapı 
bıçak üstünden ölçülen efektif kesme çapıdır. / Motor gücü ve bıçak sayısı kırılacak 
malzemeye göre değişiklik gösterebilir.

Manufacturer company has the right to change the catalogue values without giving any 
information. /The rotor diameter is effective cutting diameter which is measured over the 
blade./Motor power can vary depending on the material which will be broken.
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YOĞUNLAŞTIRICI EXTRUDER

DENSIFIER EXTRUDER 

YOĞUNLAŞTIRICI EXTRUDER

DENSIFIER EXTRUDER 

EXT-D serisi yoğunlaştırıcı plastik geri dönüşüm extruder makinesinde; temiz plastik 
atıklar ve yıkanmış-susuzlaştırılmış ( max %7 nem) plastiklerin geri dönüşümü kolay ve 
otomatik bir şekilde gerçekleştirilir.

ENTEGRE YOĞUNLAŞTIRICI 
OTOMATİK SİSTEM

INTEGRATED DENSIFIER 
AUTOMATIC SYSTEM

Washed – dried (max. 7% humidity) clean plastics materialsrecycling process    is easily and automatically realized aid by 
EXT-D series densifier plastic recycling extruder machine.

• Entegre yoğunlaştırıcı otomatik sistem; kırma, karıştır-
ma, kurutma, yoğunlaştırma ve besleme işlemlerini dü-
şük enerji ve yüksek verimlilikte yapar.

• Film formundaki temiz atıkların ikinci bir kırma işlemine 
tabi tutulmasına gerek kalmadan tek aşamada granül 
haline getirilmesinde çok başarılıdır.

• Baskısız, düşük baskılı ve tam baskılı plastik atıklar için 
özel olarak dizayn edilen vida-kovan ve gaz alma sis-
temleri değişiklik gösterir ve her mal için uygun çözüm-
ler mevcuttur.

• Kompakt tasarımı sayesinde daha az yer kaplar.
• Mal besleme konveyörü makine içerisindeki agglomer 

olan mal miktarını istenilen değerde otomatik olarak 
kolayca ayarlar.

• Yoğunlaştırılmış plastik taneleri, AC motor kontrollü ka-
paktan vida-kovan içerisine otomatik olarak istenilen 
oranda beslenir.

• Kullanılan vakum sistemi sayesinde malzeme içerisinde 
bulunan zararlı gazlar arındırılmakta ve bu gazlar Av-
rupa standartlarına uygun bir şekilde tahliye edilmek-
tedir.

• Özel tasarlanmış seramik rezistanslar sayesinde ısı gra-
nül makinesinin içinde tutularak ilk başlama sürecini 
azaltır ve sürekli bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.

• Kullanıcı dostu PLC kontrollü sistem ve dokunmatik ek-
ran ile kontrol edilmektedir.

• Crushing, mixing, drying, densification and feeding pro-
cesses are realized by Integrated densifier automatic 
system with low energy and high efficiency.

• It succeedsat extruder process of film form clean wastes 
in a single stage so there is no need a second crushing 
process.

• Screw-barrels and degassing systems has special de-
gassing for different kind materials, which need full 
printed, low printed and unprinted, so it provides ex-
cellent extrusion solutions for different type of material.

• Its compact design takes up less space.
• The goods feeding conveyor adjusts to the quantity of 

goods automatically according to agglomeration ma-
chine’s circulation as desired value.

• Intensified plastic grains are automatically fed into 
the screw-sleeve at the desired rate from the AC mo-
tor-controlled cover.

• Harmful gases in the material are removed /evacuat-
ed aid by the vacuum system with based on European 
standards.

• Extruder machine as special energy saver ceramic re-
sistances, whichtheir heat is hold /keep in the granule 
extruder machine, so it provides fast starting time and 
save to electricity.

• Machine is controlled by user –friendly PLC controlled 
system and touch screen.

Üretici firma katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir / Motor 

gücü, vida dizaynı ve kapasite işlenecek malzemenin; cinsine, formuna, nemlilik ve 

kirlilik oranına, MFI değerine ve filtreleme hassasiyetine göre değişiklik gösterebilir.

Manufacturer company has the right to change the catalogue values  without giving 

any information. / Motor power, screw design and capacity  can vary according to 

material type which will be processed; depending on the type, form, humidity and 

pollution rate, MFI value and filtration sensitivity. 

Teknik Özellikler / Technical Details EXT 60D EXT 75D EXT 90D EXT 105D EXT 125D EXT 140D EXT 160D

Vida Çapı / Secrew Diameter mm 60 75 90 105 125 140 160

Vida Devri / Screw Speed rpm 90-150 80-140 70-130 70-120 60-120 60-100 50-90

Redüktör Torku / Gearbox Torque kNm 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-65 65-80

Maks. Kapasite / Max. Capacity kg/h 200 250 400 600 850 1100 1350

Kurulu Güç / Total Power kw 150 200 250 300 400 500 600
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GRANÜL EXTRUDER (YAN BESLEMELİ)

EXTRUDER MACHINE  (SIDE FEEDING)

GRANÜL EXTRUDER (YAN BESLEMELİ)

EXTRUDER MACHINE  (SIDE FEEDING)

Yandan beslemeli plastik geri dönüşüm extruder makinesinde; temiz plastik atıkların ve 
küçültülüp yıkanmış-susuzlaştırılmış plastiklerin geri dönüşümü gerçekleştirilir. Film ve köpük 

formdaki plastikler için daha uygundur.

Side-feed plastic recycling extruder machine supplies recycling of clean 
plastic wastes  and shrink-washed -dewatered plastics. It is more suitable 

for plastics which have film and foam form.

• Vida çapı, L/D oranı, gaz alma bölge sayısı, filtre tipi ve 
filtrasyon çapı işlenecek malzemenin cinsine, formuna 
ve kirlilik oranına göre dizayn edilir.

• Vida üzerine anti-aşındırıcı etkili özel bir kaynak atılır. 
Hatve yüzeyi metal sürtünmelerine karşı dayanıklı hale 
gelir. Sonrasında nitrasyon yöntemiyle yüzeysel kay-
ganlık sağlanır.

• Kovan işlendikten sonra indüksiyon ile sertleştirilir. Birkaç 
kez revizyona uygun halde sertlik derinliği kazandırılır.

• Vida ve kovan malzemesi olarak (DIN-1.7225= 
AISI/SAE-4140=EN-42CrMo4) ıslah çeliği veya 
(DIN-1.8550=EN-34CrAlNi7) nitrasyon çeliği kullanılır. İs-
teğe bağlı olarak bi-metalic vida ve kovan üretimi de 
gerçekleştirilir.

• Besleme ünitesi içerisindeki plastikler kovan içerisine, 
sürücü kontrollü AC motor ile yine bir vida-kovan yar-
dımıyla basılır.

• Screw diameter, L / D ratio, number of degassing 
zones, filter type and filtration diameter are designed 
according to the type, form and pollution rate of the 
material to be processed. 

• A special welding that have anti-corrosive effect is ap-
plied on the screw. The pitch surface is made strong 
against metal friction. Subsequently, surface lubricity is 
supplied by nitration method.

• After processed  barrel, it is hardened by induction 
process . It has long life hardness depth and suitable 
for revision.

• As the screw and barrel material (DIN-1.7225 = AISI 
/ SAE-4140 = EN-42CrMo4) tempered steel or (DIN-
1.8550 = EN-34CrAlNi7) nitration steel are used. Bi-met-
al screw and barrel  parts are produced as request.

• Plastic inside the feeding unit is pressed into the sleeve 
with the help of a drive-controlled AC motor with a 
screw-sleeve.

• The plastic  which has been inside the feeder unit is 
filled by aid of a drive-controlled AC motor and screw- 
barrel .

• There are specially designed different type screw-bar-
rel and degassing system for unprinted, low-printed 
and fully printed plastic wastes also there are suitable 
solutions for all types of goods.

• All the hazardous gas will be removed with based on 
European standards designed ventilation system. 

• Ceramic heater covers keeps the heat in and makes 
perfect isolation and this will helps first starting time  to 
minimum with continuous electric saving.

• Machine is controlled by user –friendly PLC controlled 
system and touch screen. 

Teknik Özellikler / Technical Details EXT 75SF EXT 90SF EXT 105SF EXT 125SF EXT 140SF EXT 150SF EXT 160SF

Vida Çapı / Secrew Diameter mm 75 90 105 125 140 150 160

Vida Devri / Screw Speed rpm 80-140 80-130 70-120 60-90 50-80 50-80 50-70

Redüktör Torku / Gearbox Torque kNm 15-20 20-25 25-35 35-45 45-65 65-80 80-90

Maks. Kapasite / Max. Capacity kg/h 150 200 350 500 800 950 1150

Kurulu Güç / Total Power kw 150 200 250 300 350 400 500

• Baskısız, düşük baskılı ve tam baskılı plastik atıklar için 
özel olarak dizayn edilen vida-kovan ve gaz alma 
sistemleri değişiklik gösterir ve her mal için uygun çö-
zümler mevcuttur.

• Kullanılan vakum sistemi sayesinde malzeme içerisin-
de bulunan zararlı gazlar arındırılmakta ve bu gazlar 
Avrupa standartlarına uygun bir şekilde tahliye edil-
mektedir.

• Özel tasarlanmış seramik rezistanslar sayesinde ısı gra-
nül makinesinin içinde tutularak ilk başlama sürecini 
azaltır ve sürekli bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.

• Kullanıcı dostu PLC kontrollü sistem ve dokunmatik 
ekran ile kontrol edilmektedir. Üretici firma katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir / Motor 

gücü, vida dizaynı ve kapasite işlenecek malzemenin; cinsine, formuna, nemlilik ve 

kirlilik oranına, MFI değerine ve filtreleme hassasiyetine göre değişiklik gösterebilir.

Manufacturer company has the right to change the catalogue values  without giving 

any information. / Motor power, screw design and capacity  can vary according to 

material type which will be processed; depending on the type, form, humidity and 

pollution rate, MFI value and filtration sensitivity. 
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Agromel makinası, döner ve sabit bıçaklar 

sayesinde ekstruderden bir önceki aşamada 

parçalama, kurutma ve yoğunluk kazandırma 

işlemini aynı anda gerçekleştiren bir 

makinadır. Böylelikle ekstruder makinasının 

büyük oranda daha çok verim ve kapasitede 

çalışmasını sağlar.

At this stage through remaining moist and 

humidity will removed from plastic also 

increasing the density of material with 

reduction process in same time. This makes 

extrusion process works more efficiently with 

better capacity.

Plastik eriyik filtreleri extruder 

makinelerinde kullanılmaktadır. Elek 

gözlerine takılan özel filtreler ile eriyik 

içerisinde kalan ve plastiğin kalitesini 

düşüren maddeleri (kağıt, kum, metal, 

farklı plastik türleri) filtrelemek için 

kullanılır.

Plastic Melt Filters are used in extruders. 

They are used to clean pollutants (such 

as sand, metals, paper, fusing plastics) 

that remain in the melt and reduce 

product quality by special filters attached 

to sieve eyes.

Teknik Özellikler / Technical Details AGR 90 AGR 100 AGR 110 AGR 120 AGR 130 AGR 140 AGR 150

Kazan Çapı / Tank Diameter mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Rotor Devri / Rotor Speed rpm ~1050 ~1000 ~900 ~800 ~750 ~700 ~700

Kapasite / Capacity kg/h 150 ~200 200 ~250 300 ~400 400 ~500 500 ~600 600 ~750 750~1000

Güç / Power kw 75 75-90 90 110 132 160 200

Bıçak Sayısı (D/S)/Blade Amount (R/F) pcs. 4-5 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7

Üretici firma katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir / Manufacturer company has the right to change the catalogue values  without giving any information.

• Kazan içerisinde 1 adet döner palet ve palet üzerin-
de dönen palet bıçakları, kazan çevresinde ise sabit 
bıçaklar bulunmaktadır.

• Gövde içi palet çalışma alanı AISI-304 paslanmaz 
malzemeden imal edilir.

• Bıçaklar DIN-1.2379 kalite malzemeden imal edilmek-
te, hassas olarak taşlanmakta ve 58 HRC ısıl işleme 
tabi tutularak sertleştirilmektedir.

• Kasnak yapısı elektrik tasarrufu amaçlı ağır tip özel 
döküm volant kasnak sistemlidir. 

• Kolay rulman ve kayış değişimi için özel tasarım.
• Makina üzerindeki buton vasıtası ile kapak pnömatik 

sistem ile açılarak ürün boşaltma işlemi gerçekleştirilir. 

• There is 1 rotary pallet with blades on and also fixed 
blades around boiler.

• Part of inside the boiler made with AISI-304 Stainless 
steel.

• Pulleys made with heavy-duty cast materials for 
energy saving. Blades made with high quality DIN-
1.2379 material and hardened 58 HRC with special 
heat treatment.

• Special designed for easy bearing and belt chang-
ing.

• Material output lid opens pneumatically, with button 
that placed on control panel on machine.

• Filter housings and moving plates are made of special alloys, filter 
surfaces are hardened by PTA welding technology.

• Plastic Melt Filters are manufactured to work with high capacity 
continuously under high pressure and temperature.

• Appropriate sieve diameter filter is selected according to the type of 
recycled plastic, pollutant density and extruder capacity.

• Filter plates are moved by hydraulic unit or nitrogen gas units.
• With its specially insulated resistors and precise temperature control, 

the product quality and efficiency are maximized.

AGROMEL MAKİNASI

AGGLOMERATION MACHINE

ERİYİK FİLTRE

MELTING FILTER

• Gövde çelikleri özel alaşımlı çelik olup, sürtünen yüzeylere aşınmaya 
karşı PTA kaynak teknolojisi uygulanmaktadır.

• Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında sürekli çalışmaya uygun 
olacak şekilde tasarlanmışlardır.

• Plastiğin cinsine, kirlilik durumuna ve extruder makine kapasitesine 
göre doğru elek çaplı filtre ölçüsü belirlenir.

• Filtre plakaları hidrolik güç üniteleri ile hareket ettirilir. Azot gazlı akülü 
sistemlerde opsiyonel olarak kullanılır.

• Filtre üzerindeki seramik rezistanslar ve fişek rezistanslar yardımıyla ısı 
kontrolü istenilen seviyede tutularak plastiğin kalitesinin bozulması 
engellenir.

TEK PLAKALI / SINGLE PLATE

ÇİFT PLAKALI / DOUBLE PLATE
Teknik Özellikler
Technical Details

FT 250D FT 300D FT 330D

Filtre Çapı / Screen Diameter mm 250 300 330

Elek Sayısı / Screen Amount adet/pcs 4 4 4

Hidrolik Güç / Hydraulic Power kw 7.5 7.5 11

Maks. Kapasite / Max. Capacity kg/h 2500 3000 3500

Teknik Özellikler / Technical Details FT 
200

FT 
250

FT 
300

FT 
330

FT 
400

Filtre Çapı / Screen Diameter mm 200 250 300 330 400

Elek Sayısı / Screen Amount adet/pcs 2 2 2 2 2

Hidrolik Güç / Hydraulic Power kw 5.5 7.5 7.5 11 15

Maks. Kapasite / Max. Capacity kg/h 1000 1500 2000 2500 3000

Üretici firma katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir / 

Manufacturer company has the right to change the catalogue values  without giving any information.
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PLASTİK KIRMA MAKİNASI

GRANULATOR-CRUSHING MACHINE

• Müşteri isteğine göre Kesme motorundaki inverter sayesinde gra-

nül istenilen boyutlara ayarlanabilmektedir.

• Kesme işlemi su soğutmalı olarak yatay ayna üzerinde kolay 

ayarlanabilir yay baskılı bıçaklar sayesinde gerçekleşir.

• Granule sizes can be adjustable according to customer request 

with help of inverter.

• Water cooled Cutting process takes place on horizontal die, 

with an easy adjustable spring-loaded blade system.

PE, PP, HDPE, LDPE, ABS PS ve PU gibi eriyik malzemeler ekstruder 
makinasından geçtikten sonra Plastik kesme makinasında kesilip küçültülerek 
granül formuna dönüştürülür.

Pelletizer is used for downsizing melt plastic, such as PP, PE, HDPE, 
LDPE, ABS, PS and PU materials comes from Extruder and turns it  into a 
granule(pellet) form.

GRANÜL KESME MAKİNASI

PELLETIZER

Teknik Özellikler / Technical Details DGK 200 DGK 250 DGK 430

Max. Kapasite / Output Capacity kg/h 400 800 1500

Soğutma Kapasitesi / Cooling 
Capacity

kcal/h 60.000 100.000 200.000

Kurulu Güç / Total Power kw 17 22 29
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Kırma makinaları Plastik Geri Dönüşümde kullanılan 
önemli makinalardan biridir. Kompakt gövde tasarımı, 
özel Rulman yatakları ve güçlü rotor tasarımı ile 
makinanın ömrü uzatılmıştır. Plastik kırma makinasında 
kırıcı bileşenler birbirlerine ters açıda konumlandırılmış, 
döner ve sabit bıçaklar arasında tam bir makas hareketi 
ile kırılır. Bu sayede eşit büyüklükte kırılmış ürün elde 
edilir. Kırılan ürünün kalitesini düşüren aşırı ısı ve toz ile 
gürültü oluşumunu azaltan bu yöntem, enerji tüketiminde 
de tasarruf sağlamaktadır.

• Rulman yataklarının kırma haznesinden ayrı ol-
ması, malzemenin sulu kırılarak yıkanabilmesine 
olanak sağlar.

• Kırılacak malzemenin özelliklerine göre Düz, 
Eğimli veya V tipi, üç veya daha fazla sıralı Rotor 
tasarımları mevcuttur.

• Bıçaklar ısıl sistem ile 58 HRC sertliğe yükseltilmiş, 
hassas olarak taşlanmış DIN 1.2379 malzemeden 
üretilmektedir.

• Kırma makinasından çıkan ürünler kırma altı hele-
zon veya fan sistemi ile transfer edilir.  

• Kolayca sökülebilir, takılabilir elek sistemi mevcuttur.
• Hizmet süresince minimum bakıma gereksinim 

duyar ve üzerindeki güvenlik switchleri sayesinde 
maksimum iş güvenliği sağlar.

Plastic Granulator machines are one of the key machines used in 
Plastic Recycling line. Compact body design, special bearings 

and Powerful Rotor design extends the life of the machine. Plastic 
granulator fixed and rotary blades are positioned with angle makes 
scissors movement between breaks gives you a more capacity also 
prevents reducing the dust and heat, noise. At the end this method 

lowers the energy consumption. 

• Because the Bearing housing placed separate from the 
crashing chamber, allows material for wet crashing.

• According to material there are 3 kinds of rotor produced; 
Flat, curved and V type.

• Blades made , DIN 1.2379 material and with heat treated 
to  58 HRC

• Material comes from Crusher transferred out with screw or 
pneumatically (blower)  .

• Easy screen changing.
• Need minimum maintenance during the service and also 

security switches for maximum safety.

Teknik Özellikler / Technical Details                  CR 50/45   CR 60/45    CR 70/50    CR 80/50    CR 100/65    CR 120/70    CR 150/70

Rotor Boyu / Rotor Lenght

Rotor Çapı / Diameter

Kapasite / Capacity

Güç / Power

Ağırlık / Weight

Besleme Ağzı / Feeding Measure

mm

mm

kg/h

kw

kg

mm

500

450

250-400

22-30

2750

470-500

600

450

400-600

30-45

3250

570-500

700

500

500-700

37-45

3500

670-750

800

500

600-800

45-55

4000

770-750

1000

650

800-1200

75-90

6000

970-850

1200

700

1250-1750 

90-110

7500

1220-1000

1500

700

1750-2500

132-160

10000

1470-1100
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TEKNELİ HELEZON

SCREW CONVEYOR WITH BASIN

• Tekneli helezon agromel 
makinasında yoğunluk kazandırılan 
malzemelerin geniş hacimli deposu 
sayesinde durmaksızın granül-
extruder makinasına aktarımında 
kullanılır. 

• Because the large basin screw 
conveyor has all the densified 
plastic material comes from 
agglomeration machine transfers 
to granule-extruder machine with 
none stop process.
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DEVİRLİ YIKAMA HELEZONU

HIGH SPEED WASHING SCREW

YATAY SANTRİFÜJ

HORIZONTAL CENTRIFUGE

• Contaminated and dirty crashed material that comes from crashing machine will carry into this washing tank when 
these crushed materials such as PE, PP will be floats on water, meanwhile dirt and other heavy materials will sink

• Contaminants can be discharged easily with discharge valve under need the tank.
• All The washing tanks produced by AISI-403 stainless steel material or DKP as customer request.

• Malzeme operatöre ihtiyaç 

duymadan mekanik olarak sıkılıp, 

susuzlaştırılır.

• Özel tasarlanmış güçlü Konik Vida 

sayesinde nem oranı %4 - %7 

seviyesine düşürür. 

• Ön rulman yatakları, döküm yerine 

daha dayanıklı ve uzun kullanım 

için çelikten üretilmiştir.

• Ağır hizmet çeliği ve sacdan, Gaz 

altı kaynak ile imal edilip güçlü bir 

şasiye sahiptir.

• Material dewatered mechanically 

without operator.

• Special designed heavy-duty screw 

and barrel will reduce the humidity 

level down to %4 - %7

• Front bearing housing is produced 

from steel instead of cast iron for 

long lasting and heavy-duty use.

• Produced with an gas-metal arc 

welding (GMAW) method and it has 

a heavy-duty chassis

• Yatay Santrifüj hem sert hem de yumuşak 
türden plastik film (naylon) gibi malzemelerin 
temizliğinde kullanılır.

• Yüksek devirde çalışan rotorun oluşturduğu 
friksiyon ve basınçlı su malzemenin iyi bir şekil-
de temizlenmesini sağlar.

• AISI 304 paslanmaz çelikten üretilir.

Kırma işleminden çıkan malzemelerin yıkanması 
ve aynı zamanda taşıma işlemini sağlar. Kapasiteye 
bağlı olarak 7,5kw ya da 11kw Motor kullanılır.  

Bu kazanlar hat sonunda elde edilecek olan 
granülün daha kaliteli ve değerli olması için plastik 
malzemelerin toprak, taş, kâğıt, talaş, kum, çamur 
ve metal gibi kirleticiler tarafından temizlenmesi ve 
ayrıştırılmasında kullanılır. 

This tank is used for cleaning and separating contamination from, mud, dirt, paper and some metal particles order for us to get a better 
and quality finished products.

Film Sıkma Makinası kirli Plastik FILM (Naylon)  malzemelerin Yıkama hattında kırılıp 
temizlenmesinden sonra, bu malzemelerin sıkma yani Susuzlaştırılma işlemi için 
kullanılan bir makinadır. 

• Depends on capacity 7,5kw or 11kw Motor is used.
• Centrifuges are used for intensive washing for both film and rigid plastics.
• High speed rotor generates pressured water along with friction creates a 

powerful cleaning.
• Made of AISI-304 stainless steel.

This is one of the important machines 
in the washing line that cleans and 
at same time transports the plastic 
material.

FİLM SIKMA MAKİNASI

FILM DEWATERING MACHINE
All the crashed and cleaned plastic FILM 
materials, squeezed and dewatered by this 
machine

Teknik Özellikler / Technical Details KNS 
250/45

KNS 
250/55

KNS 
300/75

KNS 
300/90

KNS 
400/110

KNS 
400/132

Motor Gücü / Motor Power kw 45 55 75 90 110 132

Kapasite / Output Capacity kg/h 200-250 250-400 400-500 500-700 700-900 1000-1200

Nem Oranı / Residual Moisture % 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8

• 11 Kw motor
• Ürün Yıkama-temizleme ve taşımaya yönelik 

helezon yapısı
• Yüksek devirli rotor 

• 11 Kw motor
• Design to clean-wash and transport the 

materials.
• High speed rotor

• Kırma Makinasından gelen kırılmış malzemeler, 
santrifüj vasıtası ile yıkandıktan sonra bu Yıkama-
Ayrıştırma tanklarına boşaltılır. Çalışma prensibi 
olarak PE-PP gibi plastik malzemeler yoğunluk 
farkından dolayı su yüzeyinde kalırken; toprak, 
taş, kâğıt vs gibi diğer malzemeler suyun dibine 
batar. 

• Kazan altındaki boşaltma valf sistemi sayesinde 
dibe çöken çamur ve benzeri maddeler 
kolaylıkla tahliye edilir.

• Yıkama ve ayrıştırma tankları müşteri talebine 
göre AISI 304 paslanmaz çelik veya DKP sac 
malzemeden imal edilir.

YIKAMA VE AYRIŞTIRMA TANKLARI

PLASTIC WASHING AND SEPERATION TANKS

Üretici firma katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir. 
Manufacturer company has the right to change the catalogue values  without giving any information.
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DİNAMİK SANTRİFÜJ MAKİNASI

DYNAMIC CENTRIFUGE MACHINE

KONVEYÖR TAŞIMA SİSTEMLERİ

BELT CONVEYORS SYSTEMS

PLASTİK YIKAMA HATTI

PLASTIC WASHING LINE

Dinamik Santrifüjler Yıkama hattından gelen sert 
çapak malzemeleri yüksek devir altında susuzlaştırıp 
kurumasını sağlar.

Dynamic centrifuges used for drying rigid - flakes 
plastics materials comes from washing line under high 
speed.

• Nem oranın en az %1 seviyesine düşürülür.
• AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilir.
• Çabuk değiştirilebilen rotor eleği sayesinde 

bakım ve temizliği çok kolaydır.

• Reduces humidity rate minimum to %1
• Made with AISI-304 stainless steel.
• Easy changeable screen along with cleaning.

Teknik Özellikler / Technical Details DS 220 DS 300 DS 370 DS 450 DS 550

Kapasite / Output Capacity kg/h 300-400 400-600 600-800 900-1000 1100-1500

Helezon Motor Gücü / Screw Motor Power kw 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2

Ana Motor Gücü / Main Motor Power kw 22 30 37 45 55

Plastiklerin geri dönüşümünü gerçekleştiren bu tesiste; 
Polietilen (HDPE, LDPE, LLDPE) ve Polipropilen (PP) türlerinin 
hem sert hem de film formları işlenir. Geri dönüştürülecek 
plastik malzemeler genellikle; toprak, taş, kağıt, talaş, kum, 
metal gibi kirleticiler tarafından kirlenmiş olurlar.

In this facility where plastics are converted into granules; 
Polyethylene ( HDPE,LDPE,LLDPE), Polypropylene(PP)  types 
both rigid and film form are processing . Plastic materials 
which will be recycled generally are got dirty by soil , stone, 
paper, sawdust, sand and metal .

Plastics where come from the size 
reduction group are washed with whipping 

by turbo centrifuges unit. After that  decomposition 
of plastics are supplied with density differences of materials 

in the floatation and sinking tanks. After these plastics are dewatering 
according to size of plastics in the dewatering machines. At the end of this 

process , the plastic are transported to extrusion group by suitable carrying unit. 

Küçültme grubundan gelen plastikler; turbo santrifüjlerle çırpılarak 

yıkanır. Sonra yüzdürme ve batırma tanklarında, yoğunluk farklarından 

kaynaklı ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra bu plastikler, 

formuna uygun susuzlaştırma makinesinde susuzlaştırılır. Son olarak da 

uygun taşıma ünitesi ile granül ekstrüzyon grubuna taşınırlar.

• Malzemelerin bant sistemi veya helezonlar 
sayesinde taşınma işlemini sağlarlar. 

• Konveyör üzerine müşteri isteğine bağlı olarak, 
malzeme içerisine metal parçacıkların kaçmasını 
önlemek maksatlı, Metal detektör ya da mıknatıs 
sistemi eklenir.  

• Conveyors are carries the plastic materials to 
Crashing machines or to other lines without 
manpower.

• According to customer request we can add a 
Metal detector for protecting the Granulator 
blades.

• Vida – Kovanlar işlenecek malzemenin cins ve kapasitesine göre Ø90mm-Ø160mm arası çaplarda imal edilir.
• LDPE, HDPE, PP, PS, ABS plastik türlerine göre özel vida ve Kovan tasarımı yapılır. 
• Vida Kovanların imalatı İsteğe göre, DIN-8550 veya DIN-4140 malzemeden üretilir. Vida ömrünün uzatılması için vida 

üzerine Bi-Metalik kaynak uygulanmaktadır. Ayrıca vida ve kovanlar nitrasyon işleme tabi tutularak sertlik dereceleri 
yükseltilmektedir.

• Extruder Screw –Barrel manufactured depends on type and capacity between Ø90 – Ø160mm.
• Screw & Barrel will be designed depends on plastics such as; LDPE, HDPE, PP, PS, ABS
• Screw Barrel made of DIN-8550 and DIN-4140 material. Special bimetallic welding is applied on screw to lengthen life-

time of screw. Also heat treatment and special hardening will be applied on screw and barrel.

EXTRUDER – VİDA & KOVAN

EXTRUDER SCREW & BARREL
Vida – Kovanlar; vida çapı ve en/boy oranı, Extruder-daki gaz alma bölge 
sayısı, besleme tipi, işlenecek malzemenin cinsine ve kapasitesine göre  en son 
teknolojiye uygun şekilde tasarlanarak üretilir.

All the Screw & Barrel will be 
designed according to material will 
be recycled. Screw diameter, screw 
length (Length/Diameter) ratio, 
venting zone, amount also will be 
designed according to Capacity 
and to material type
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ

APPLICATION EXAMPLES
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