HAKKIMIZDA

ABOUT US
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1986’da Sayın Fehmi Yoldaş tarafından kurulan Feydaş Makine ve
Mühendislik Ltd. Şti. makine ve mühendislik alanında 30 yılı aşkın bir
sürede ekonomisini büyütmüş ve özellikle kendini Plastik Geri Dönüşüm
Makineleri imalatında geliştirerek büyük yol kat etmiştir.
Feydaş Makine ve Mühendislik Ltd. Şti. 6500m2 lik toplam çalışma alanı
ile profesyonel ekibi, güçlü yapısı, girişimleri ve sorumluluk bilinci
sayesinde çok kısa zaman zarfında ulusal ve uluslararası pazarda büyük
bir pay sahibi olmayı başarmıştır.
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Feydaş Machine &Engineering Company was founded in 1986 by its
founder Mr.Fehmi Yoldaş. Feydaş economy has grown up in 30 years for
the Machine& Engineering field and by developing itself especially in
manufacturing Plastic Recycling Machinery has made great progress.
Feydaş Machine &Engineering Company has totally 6500m2 working
area and the ability of our company in multi- disciplinary team;offering
challenges and responsibility has led Feydaş to expand in both local and
international fields.

www.feydasmakina.com

KALİTE
QUALITY

Kalite, asla tesadüf değildir.
The quality is never a coincidence.

www.feydasmakina.com
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GRANÜL HATTI
GRANULE LINE
• Geri dönüşümü yapılacak PE,PP,HDPE,LDPE vb. plastik atıklar, yıkama hattında kırılıp,
susuzlaştırılır ve daha sonra çapak halinde Aglomer silosunda depolanır.
• Aglomer makinesindeki bir buton sayesinde helezon yardımıyla Aglomer makinesine aktarılır.
• Aglomer makinesinde kurutulan ve yoğunluk kazandırılan malzeme granül makinesine hazır
bir şekilde insan eli değmeden tekneli helezon kullanılarak Granül makinesine aktarılır.
• Eritilip filtreden geçen malzeme kesme makinesinde granül haline getirildikten sonra fan
vasıtasıyla çuvallanmak için granül depolama silosuna gönderilir.
• After crushed, cleaned and dewatered Plastics material such as PPPE,HDPE,LDPE etc. stored at agglomeration silo.
• These stored clean plastic material transferred to Agglomeration machine
by using button and screw conveyor that placed in the control panel with no
manpower.
• After dried and intensified material transferred to Granul machine .
• End of Granule line,melted and degassed material in the granule machine
turned into a granule shape and theses are transferred to agglomeration silo by
using a blower.

YIKAMA HATTI
WASHING LINE
• Geri dönüşümü yapılacak PE,PP,HDPE,LDPE vb. gibi atık plastikler genellikle
taş,kağıt,toprak,talaş,çamur, metal gibi malzemelerden dolayı kirlenirler.
• Kırma makinesinde kırılan bu malzemeler santrifüj, ayrıştırma ve yıkama
havuzlarında ,yıkanıp temizlendikten sonra ,susuzlaştırma işlemi yapılır.
• İyi ve kaliteli ürün elde etmek için ayrıştırmayı ve yıkamayı çok iyi yapmamız
gereklidir.
• The plastics which have to be recycled such as
PE,PP,HDPE,LDPE etc.contaminated with stone, mud ,dirt, metal
and the other dirty particles.
• These materials are broken in crushing machine and they
are washed and separate in the centrifuges and separatipn and
washing tanks. After washing should be dewatering the material.
• If we want the material with very good quality,we should
make the best washing and separation
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PE-PP FİLM ÜRETİM HATTI
PE-PP FILM PRODUCTION LINE

1 - Konveyör - Conveyor
2 - Shredder- Parçalayıcı - Shredder -Leopard
3 - Kırma Makinesi - Crushing Machine
4 - Yatay Santrifüj (Çırpma) - Horizontal Friction Washer
5 - Yıkama Havuzu - Washing Unit
6 - Yatay Santrifüj (Çırpma) - Horizontal Friction Washer
7 - Yıkama Havuzu - Washing Unit

www.feydasmakina.com

8 - Yatay Santrifüj (Çırpma) - Horizontal Friction Washer
9 - Yatay Sıkma Makinesi - Horizontal Squeezing Machine
10 - Aglomer Üst Silo - Aglomer Upper Silo
11 - Aglomer Makinesi - Agglomeration Machine
12 - Granül Makinesi- Granule Machine
13 - Plastik Eriyik Filtresi - Plastic Melt Filter
14 - Kafadan Kesme Granülatör - Head Cutting Granulator
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SERT PLASTİK GRANÜL TESİSİ
HARD PLASTIC GRANULE LINE

1 - Konveyör - Conveyor
2 - Sert Plastik Kırma Makinesi - Hard Plastic Crushing Machine
3 - Yıkama Havuzu - Washing Unit
4 - Yatay Santrifüj (Çırpma) - Horizontal Friction Washer
5 - Dikey Santrifüj (Çırpma) - Vertical Friction Washer
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6 - Aglomer Üst Silo - Aglomer Upper Silo
7 - Aglomer Makinesi - Agglomeration Machine
8 - Granül Makinesi- Granule Machine
9 - Plastik Eriyik Filtresi - Plastic Melt Filter
10 - Kafadan Kesme Granülatör - Head Cutting Granulator

TEMİZ PLASTİK GRANÜL HATTI
SERT PLASTİK YIKAMA HATTI
CLEAN PLASTIC GRANULE LINE
HARD PLASTIC WASHING LINE

1 - Konveyör - Conveyor
2 - Shredder- Parçalayıcı - Shredder -Leopard
3 - Aglomer Üst Silo - Aglomer Upper Silo
4 - Aglomer Makinesi - Agglomeration Machine
5 - Granül Makinesi- Granule Machine
6 - Plastik Eriyik Filtresi - Plastic Melt Filter
7 - Kafadan Kesme Granülatör - Head Cutting Granulator

www.feydasmakina.com

1 - Konveyör - Conveyor
2 - Sert Plastik Kırma Makinesi - Hard Plastic Crushing Machine
3 - Yıkama Havuzu - Washing Unit
4 - Yatay Santrifüj (Çırpma) - Horizontal Friction Washer
5 - Dikey Santrifüj (Çırpma) - Vertical Friction Washer
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GRANÜL MAKİNESİ
GRANULE MACHINE

DRAGON
120-130-140-150-160

TR
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• Hammadde oluşumunun son aşamasıdır.
• Aglomerden çıkan hammaddeler Ekstrüder içinde eritilip basınç gücüyle dışarıya atılarak süzgeç aracılığıyla
temizlendikten sonra granül şeklinde kesilmektedir.
• Su soğutma mekanizması sayesinde çıkan granülleri soğutulup bir tarafa toplanmaktadır.
• Üretilen granüllerin tekrar tekrar dönüştürülerek çevreye zarar vermesini önleyerek insan kullanımına yararlı
ürünler üretilmesinin en önemli aşamasıdır.
• İşlenecek malzemeye göre 200-800kg/saat kapasite arasında üretilir.
• Vida- kovan 4140 malzemeden üretilmektedir.
• Vida 120mm-200mm arasında üretilir. Tasarım malzeme cinsine göre değişir.
• Vidanın ömrünü uzatmak için Bimetalik kaynak ve Nitrasyon ile sertlik dereceleri arttırılır.
• Vakum sistemi sayesinde malzeme içindeki gazlar arındırılır.
• Malzemenin sıkışmaması için yan besleme içinde karıştırıcılar bulunur.
• Yan beslemede invertör bulunmasından dolayı farklı sertlik ve yoğunluklardaki malzemeler aynı basınç ve
kapasiteyle kaliteli granül elde eder.
• Rezistanslar üzerinde bulunan fanlar farklı bölgelerdeki farklı ısı derecelerini sabit tutar.
• Filtredeki basınç sensörü filtre dolduğunda operatörü sesli ve görsel olarak uyarır.
• Seramik rezistanslar ısıyı granül makinesi içinde tutar, başlama süresini azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

• Granule machine is the last machinery step to produce raw plastic materials for manufacturers.
• After agglomerating process the material feed’s into the granule extruders for melting and squeezing, with
the separator panel and water pelletizer machine,
• The raw material get ready to be packed and storage for the new use saving the environment by keeping
the ability of recycling the raw plastic materials for several times.
• Granule machines are manufactured between 200-800kg/h capacity.
• Screw-Barrel are manufactured by using material 4140.
• Screws are manufactured between120mm-200mm. and designed according to material.
• Heat treatment and bimetallic welding are applied on screw-barrel for long-life.
• By using vacuum system the gas can be cleaned from the material.
• Mixers in the side feeding prevents material jamming.
• Inverter is controlled side feeding for keeping materials in different hardness, and density. However under
same pressure and capacity we can have best quality.
• By Fans on the heaters , the temperatures in different regions and are kept same.
• Pressure sensor on the screen changer provides an alarm system to warn operator when the filter full up.
• Ceramic heaters keep the heat in granule machine. Decrease the time for the first starting and provide
energy saving.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

DRAGON 120

DRAGON 130

DRAGON 140

DRAGON 150

DRAGON 160

Mil Çapı ve Uzunluğu
Screw Diameter & length

mm

120x4000

130X4500

140x5000

150x5500

160x6000

Filtre Çapı
Filter Diameter

mm

200

250

330

330-500

330-500

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

5750

6250

7500

7500

8000

Makine Eni
Machine Width

mm

2140

2143

2250

2250

2320

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

2900

2918

3100

3100

3100

Motor Gücü
Motor Power

hp

100

125

150

180

220

Toplam Güç
Total Power

kw

105

135

150

180

200

400-500

500-600

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details

DRAGON
Verim
Capacity
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kg/h

200-250

250-350

350-450
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AGLOMER MAKİNESİ
AGGLOMERATION MACHINE

VOLCANO
60 - 80 - 100 - 120 - 140
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• Aglomer Makinesi sıkma ve diğer kurutucu ürünlerden gelen plastikteki rutubet (nem) oranını sıfıra indirerek,
diğer hammaddelerle birlikte karıştırılarak hammaddenin yüksek oranda kaliteli ve homojen bir ürün olarak
ortaya çıkmasını sağlayan çok kapsamlı bir makinedir.
• Aglomer makinelerinin kazan gövdeleri 10-12 mm kalınlığındadır
• 60-80-100-120-140 cm çaplarında üretilmektedir.
• İsteğe bağlı olarak 120-600kg/saat kapasitelerinde üretilir.
• Rulman ve kayış değişimi kolaydır.
• Rulman yatakları hidrolik sıvı yağ ile soğutulup yağlama işlemi gerçekleştirilmektedir.
• Kapak Pistonu hidrolik sistemlidir.
• Agglomeration Machine is used for physical transform from loose raw plastic material into chip suitable
material to be fed in the extruder.
• The caused friction and heat by agglomerate machine makes the materials reach the needed softness before
extrusion.
• Agglomeration machine is manufactured in 10-12 mm thickness drum’s size and 80-100-120-140 cm in
diameter fitting production lines.
• Agglomeration machine is manufactured between 120-600kg/h capacity.
• Easyfor changing bearings and belts.
• Bearing Housings are lubricated by cooling the hydraulic liquid oil.
• Cover piston has hydraulic system.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

VOLCANO 60

VOLCANO 80

VOLCANO 100

VOLCANO 120

VOLCANO 140

Bıçak Sayısı
Blades Quantity

ad/pcs

2

4

4

4

6

Kazan Çapı
Boiler Diameter

mm

600

800

1000

1200

1400

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

1800

2000

2200

2400

2600

Makine Eni
Machine Width

mm

630

830

1030

1216

1430

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

1665

1865

2065

2300

2350

hp

75

100

125

150

180

300-400

400-600

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
Motor Gücü
Motor Power

VOLCANO
Verim
Capacity
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kg/h

80-120

150-175

200-250
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YATAY SIKMA MAKİNESİ
HORIZONTAL SQUEEZING MACHINE

JAGUAR
800
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• Geri dönüşüm hattının olmazsa olmazlarından olan bir makinedir.
• Yaptığı işlem sayesinde inanılmaz bir enerji tasarrufu sağlayarak, hem müşteri hem ülke ekonomisine önemli
katkıda bulunmaktadır.
• YATAY SIKMA MAKİNESİ mekanik bir tork uygulayarak film şeklindeki PE ve PP sulu hammaddeyi susuzlaştırıp
%6-%8 nem kalacak düzeye kadar kurutur.
• Adana plastik sıkması olarak adlandırılan bu makine, TUBİTAK tarafından projelendirilerek faydalı bir model
haline getirilmiştir.
• Bu sayede 800-1000 kg/h verime ulaşması sağlanmıştır.
• Yatay sıkma makinesinin, servis hizmetinin hızlı olması ve daha ekonomik düzeyde performanslı makine
üretiminin sağlanmasında tek tip olarak üretilmektedir.
• Makine şasesi, yüksek zorlanmalara karşı özel olarak tasarlanmıştır.
• Sıkma işlemi yapılmış malzemeyi transfer ederken kullanılan fan, mamulün taşınması esnasında daha kuru
olmasını da sağlamaktadır.

• High efficiency and highest drying level for raw plastic merchandises is the quality measurement of granules
productions,
• That’s why our high tech. Squeezing Machine hold important step in our production line.
• Squeezing and drying the raw material by absorbing the humidity down to 6%-8% gives result for two major
important steps.
• First is stopping the electricity consumption for the next level.
• Second is a higher quality material for easy agglomeration operation.
• The machine designed for 800-1000kg/h capacity
• The fan provides when the material is transported ,fan makes the material more dryer
• Our machine does fit all warranty levels of ISO & CE certificates.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

JAGUAR 800

Mil Çapı
Screw Diameter

mm

160

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

2500

Makine Eni
Machine Width

mm

2208

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

1692

hp

100

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
Motor Gücü
Motor Power

JAGUAR
Verim
Capacity
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kg/h

800-1000
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KIRMA MAKİNESİ
CRUSHING MACHINE

PUMA
50-60-80-100-120-160
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• Kırma makinesi uzun süre yüksek performansa dayanabilmesi için en yüksek mühendislik kalitesiyle
tasarlanmıştır.
• Kırma makinesinin görevleri, atık plastik maddelerin küçük parçalar haline getirilip bir sonraki operasyon için
hazırlanmasıdır.
• İçerisine yerleştirmiş olduğumuz su mekanizması, temiz ve kaliteli bir ürün elde edilmesini sağlamaktadır.
• Kırma makinelerimiz, müşterilerimizin talebi ve üretim hattının boyutlarına göre farklı görevlerde
tasarlanmıştır.
• Farklı rotor boyutları ve ölçüleri, kırma makinemizin gücünü belirlemekte ve bu ölçü çeşitleri ile birlikte 50’lik,
60’lık, 80’lik, 100’lük, 120’lik 160lık gibi boyutlar sayesinde verimleri saatte 300-1300 kg arasında değişmektedir.
• Elektrik panosu üzerinden kontrol edilebilen hidrolik güç ünitesi ve açılabilen üst gövde sayesinde bıçak
değişimi kolaydır
• Rulmanlar kırmadan oluşan titreşim ve şokları en aza indirmektedir.
• Malzeme özelliklerine göre düz, eğimli veya V tipi rotor tipleri vardır.
• Bıçaklar ısıl işlemle 58 HRC sertliğe kadar yükseltilir.
• Enerji tasarrufu sağlaması için rotorlar kırma makinesinin tipine uygun tasarlanır.
• Kırma makinesinden çıkan malzeme alt helezon ve fan sistemiyle taşınır.
• Elek sistemi kolayca sökülebilir, takılabilir.
• Bakımı ve temizliği kolaydır.

• Our Heavy Duty Crushing Machine are designed to last for
long time with high performance,
• The duty of our machine is crushing the waste plastic into
small part preparing it for the next operation, the washing
unit, while crushing our water pumping system do reduce
the dust for better quality raw materials.
• Crushing machine able to crush all type of waste plastic
depend on your request do have different sizes which fit you
requirement,
• The crushing machine manufactured in different rotor
sizes such as 50-60-80--100-120-160
• According this our machine do have the power to crush
plastics starting 300 kg/h capacity up to 1300 kg/h.
• By using hydraulic power unit and convertible upper part
of the crushing machine, the blades are easy to change.
• Bearings are absorbed vibrations and shocks as minimum
level.
• According to material, there are 3 types of rotor; flat,
curved and V
• Blades are hardened with heat treatment until 58 HRC
• Rotors are manufactured as type of crushing machine for
energy saving.
• Materials which comes from crushing machine are
transferred by screw conveyor and fan system
• Easy screen changing system.
• Easy maintenance and cleaning
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

PUMA 50

PUMA 60

PUMA 80

PUMA 100

PUMA 120

PUMA 160

Rotor Bıçak Sayısı
Rotor Blades Quantity

ad/pcs

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

Sabit Bıçak Sayısı
Fixed Blade Quantity

ad/pcs

2

2

2

2

2

2

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

1860

1940

2005

2100

2200

2600

Makine Eni
Machine Width

mm

1300

1485

1800

2125

2400

2730

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

3000

3220

3520

3820

3850

4820

hp

50

60

75

100

125

150

400-500

500-600

600-800

1000-2500

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
Motor Gücü
Motor Power

PUMA
Verim
Capacity
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kg/h

250-300

250-300
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SHREDDER- PARÇALAYICI
SHREDDER -LEOPARD

LEOPARD
60-90-120-160-200
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• Shredder PE-PP takoz, film gibi malzemelerin küçük parçalar haline gelmesini sağlar.
• Rotordaki bıçaklar kartuş sökülmeden değiştirilebilir.
• Rotorun su soğutmalı bir sistemi vardır. Parçalanan malzemenin ısınması engellenerek daha iyi bir parçalama
gerçekleşir.
• Rotorun yüzeyi sert dolgu kaynakla yapılır ve aşınmaya karşı direnci ömrü uzundur.
• Elektrik panosunda PLC sistemi mevcuttur.
• Malzemenin beslemesi manuel ,taşıma bandı, forklift, veya vinçle sağlanır.
• Rulman yatakları her türlü tozdan arındırılmış ve su soğutma sistemine sahiptir.
• Ürün helezon, fan ve taşıma bandı ile taşınır.
• Kırılan malzemeler elek çapına göre istenilen ebatlarda küçültülür
• Elek sistemi kolay değiştirilebilir, hidrolik sistemle açılır kapanır.
• Malzemenin sıkışması durumunda rotor ters yöne döner, sıkışmayı önlemeye çalışır. Sıkışma devam ederse
makine otomatik durur ve sesli alarm verir.

• Shredders provides you to easily crush PE-PP, lumps,
films,
• Blades can be changed without changing the cartridge
system in rotor.
• Rotor has a water cooling system for preventing
material from overheating and provides more efficient
shredding process.
• Hard -facing weld makes rotor surfaces more resistible
against to wear.
• Electrical panel has PLC system.
• Material can be transferred by manually, conveyor
,Fork-lift or crane
• Bearings are cleaned from any dust and have a cooling
system .
• Product can be transported by screw conveyor, fan and
conveyor.
• According to screen, crushed material size can change
to larger or smaller.
• Easy screen changing and opens and closes by
hydraulic system.
• In case of material jamming there is a security system
that stops the rotor and turns reverse
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

LEOPARD 60

LEOPARD 90

LEOPARD 120

LEOPARD 160

LEOPARD 200

Rotor Uzunluğu
Rotor Length

mm

560

840

1120

1560

2080

Rotor Çapı
Rotor Diameter

mm

400

400

400

535

535

Rotor Bıçak Sayısı
Rotor Blades Quantity

ad/pcs

46

79

106

152

182

Sabit Bıçak Sayısı
Fixed Blades Quantity

ad/pcs

4

6

8

6

8

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

1200

1465

2235

3000

3300

Makine Eni
Machine Width

mm

1500

1785

2200

2600

2800

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

1800

2195

2565

3135

3560

Motor Gücü
Motor Power

kw

55

75

110

132

160

Hidrolik Motor
Hydraulic Motor

hp

3

4

5,5

7,5

11

1200-2000

2000-2500

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details

LEOPARD
Verim
Capacity
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kg/h

300-400

400-700

700-1200
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YIKAMA HAVUZU
WASHING UNIT

SHARK
4150-5150-5180-5220
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• Kırılmış plastiklerin yıkanmasında önemli rol oynayan makinelerimizdendir.
• Özellikle yabancı atıkları ayırmadaki üstün performansıyla geri dönüşüm yıkama hattının olmazsa
olmazlarındandır.
• Havuz boyutları ve şekilleri plastiğin kirliliğine, karışık malzemenin fazlalığına ve müşteriye ait olan fabrika
alanına göre değişmekte, bunlar dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.
• Suyun bol olduğu şelale tipten, fabrika alanını ve suyun az olduğu yerlerde kullanılan üç yolla havuzlara kadar
çok farklı dizaynlarda havuz seçenekleri mevcuttur.
• Bunun yanı sıra havuzun içine dolan katı yabancı malzemelerin havuzun içinden temizlenmesini sağlayan bir
çamur alma sistemi mevcuttur.
• Bu tarz havuzlarımız, istenildiğinde yoğunluğu fazla olan pet gibi plastik hammaddelerin de ayrılmasında
önemli rol oynamaktadır.
• Yıkama havuzları ister paslanmaz çelikten isterse DKP sacdan imal edilebilmektedir.

• Washing units has a very important role for washing crushed plastics.
• Specially provide a separation the hooked materials such as sands, papers,
• Washing units are manufactured depends on customer requires ,the capacity of the plant
and the type of material.
• Washing units are manufactured in different designs depends on customer requires,
• Washing units have sludge removal system for cleaning the rigid material which filled in the tank.
• Washing units also can use for the separation of Pet when the customer demand
• Washing tanks are manufactured by DKP sheet or stainless steel as customer requires

www.feydasmakina.com

Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

SHARK 4150

SHARK 5150

SHARK 5180

SHARK 5220

3-4

3-4

3-4

3-4

St37-Cr304

St37-Cr304

St37-Cr304

St37-Cr304

ad/pcs

2

3

4

9

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

4000

5000

5000

5000

Makine Eni
Machine Width

mm

1500

1500

1800

2200

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

1500

1700

1700

2000

kw

2,2

2,2

3

4

4

4

4

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness

mm

Malzeme
Material
Palet Sayısı
Palette Quantity

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
Palet Motor Gücü
Palette Motor Power

SHARK
Alt Çamur Motor Gücü
Sludge Screw Motor
Power
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kw

3
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YYPE-AYPE HAVALI KESME MAKİNESİ
HDPE-LDPE GRANULE MACHINE

EAGLE
100-130-200-220

TR

EN

20

• YPE-AYPE temiz ambalaj malzemelerin ve telef olan atık filmlerin kırma ve aglomer aşamalarından geçmeden
KARTAL model granül makinemiz sayesinde üretime geri sağlamak mümkündür.
• Kısa Mil Kovan gövdesi ve soğuk hava sistemleri sayesinde, mamullerin özelliğini bozmadan geri
dönüşümlerini ve verimin artmasını sağlamaktadır.

• HDPE-LDPE films is no longer became a waste with our granule machine - eagle. Melting and ejection the
waste films and the clean nylon packing materials without crushing and agglomeration process is the main
duty of our granule machine - eagle
• Short extruder length and the cooling air system helps in facilitates the production to re-used without
damaging in the production line.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

EAGLE 100

EAGLE 130

EAGLE 200

EAGLE 220

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

2500

3000

3500

4000

Makine Genişliği
Machine Width

mm

1500

1500

1800

1800

Motor Gücü
Motor Power

kw

15

22

30

30

Toplam Güç
Total Power

kw

30

30

50

50

55-75

60-100

80-120

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details

EAGLE
Verim
Capacity
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kg/h

35-45
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KAFADAN KESME GRANÜLATÖR
HEAD CUTTING GRANULATOR
TR
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FALCON

• Granül makinesinden çıkan plastik ham mamulün granül tanesi haline gelmesinde kullanılır.
• Özellikle yüksek verimli makinelerin plastik ürünlerde çok kullanışlı bir makine parçasıdır.
• Tamamı Krom304 maddesinden üretilmiştir.
• Effectively used to cut the ejected raw plastic from granule machine in granule (grain) shapes,
• Specially used with high performance granule machine which produce high quality grains.
• The granulator machine is totally manufactured from Chrome 304 material.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

FALCON

Sac Malzemesi
Sheet Material

Cr 304

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness

mm

Kesme Teknesi
Cutting Tank

4

Aluminyum Döküm

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

2400

Makine Eni
Machine Width

mm

660

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

2800

Çırpma Motor Gücü
Friction Washer Motor
Power

kw

5,5

Su Pompası Motor Gücü
Water Pump Motor Power

kw

1,5

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details

FALCON
Verim
Capacity
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kg/h

400-600
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MAKARNA KESİM MAKİNESİ (GRANATÖR)
MACARONI CUTTING GRANULATOR
TR

EN
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HAWK

• Granül makinesinden çıkan plastik hammaddenin makarna şekilde çekip küçük taneler halinde kesilmesini
sağlar.
• Makarna kesimin avantajı, gazlı ve kirli mamulün, havalı çıksa dahi elde edilen ürünün kaliteli olmasıdır.

• Macaroni cutting machine duty is cutting the melted plastic which ejected from granule machine into
macaroni shapes,
• This cutting system became very effective even once the melted plastic is dirty or include air and gaze and
help to produce a high quality grains.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

HAWK 1

HAWK 2

Bıçak Çapı
Blade Diameter

mm

130

130

Bıçak Boyu
Blade Length

mm

300

400

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

840

1000

Makine Eni
Machine Width

mm

630

730

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

1250

1350

Bıçak Motor Gücü
Blade Motor Power

kw

2,2

3

Merdane Motor Gücü
Roll Motor Power

kw

1,5

2,2

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details

HAWK
Verim
Capacity
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kg/h

250-350

400-600
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YATAY - DİKEY SANTRİFÜJ-ÇIRPMA
HORIZONTAL - VERTICAL FRICTION WASHER
TR
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• PP-PE film şeklindeki plastiğin temizlemesinde çok etkili bir ürünüdür, krom 304 ve DKP sacdan imal
edilmektedir.
• Özellikle yüksek vurma kabiliyeti sayesinde plastiğin üstündeki yağlar dahil birçok kirin atılmasında
mükemmel bir kullanıma sahiptir.

• Very effective machines in cleaning the PP-PE type plastics ,manufactured from the meld steel sheet
Crome304,
• The high hit mechanism which used in our friction washers do clean the plastic efficiently even from the
dirt and the graces.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model
Helezon Boyu
Screw Conveyor Length

mm

Sac Malzemesi
Sheet Material

YATAY / HORIZONTAL

Model / Model

DİKEY / VERTICAL

3000

Sac Malzemesi
Sheet Material

St37-Cr304

St37-Cr304

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness

mm

4

Makine Uzunluğu
Machine Length

mm

1200

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness

mm

4

Makine Eni
Machine Width

mm

450

Makine Eni
Machine Width

mm

660

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

3200

Makine Yüksekliği
Machine Height

mm

2800

kw

5,5

kg/h

400-500

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
Çırpma Motor Gücü
Friction Washer Motor
Power

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
kw

5,5

Çırpma Motor Gücü
Friction Washer Motor
Power
Verim
Capacity
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TAŞIMA BANDI KONVEYÖR
CONVEYOR
TR

EN
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• Plastik malzemelerin Kırma veya Shredder hatlarına taşınmasını sağlar.
• Müşteri isteğine ve hat kapasitesine göre değişik ölçülerde imal edilir.
• St37 ve kauçuk malzemeden üretilir.
• Conveyors provide to transport the plastic materials to the Crushing and Shredder lines.
• Conveyors are manufactured for different capacities and sizes depends on customer demand.
• Conveyors are manufactured by using St37 and rubber material.
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Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

TAŞIMA BANDI / CONVEYOR 1

TAŞIMA BANDI / CONVEYOR 2

Bant Uzunluğu
Conveyor Length

mm

8000

7000

Bant Genişliği
Conveyor Width

mm

1000

800-1000
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PLASTİK ERİYİK FİLTRESİ 200-250-330-500
PLASTIC MELT FILTER 200-250-330-500

Teknik Veriler / Technical Details
Model / Model

200

250

330

550

Elek Çapı
Screen Diameter

mm

200

250

330

500

Rezistans Gücü
Heating coil power

kw

10,4

12,4

34

49

kw

5,5

5,5

5,5

7,5

Motor Sistemi Detayları
Motor System Details
Hidrolik Motor
Hydraulic Motor
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Teknik Veriler / Technical Details
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