


EAS Manyetik Hızlı Kalıp Değişim Sistemleri  
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Hollanda Menşeili EAS Change System 30 yılı aşkın tecrübesi ile manyetik kalıp 

değişim sistemleri üretmektedir. Her marka ve  model enjeksiyon  

makinelerine uygulanabilen bu sistemler çeşitli güvenlik önlemleri ile  kalıplarını-

zın en güvenli ve sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar.   

(Euromap 70.0) Ayrıca kalıp hafızası sayesinde her kalıbınızın ilk manyetik   

gücünü  hafızasına kaydeder ve daha sonraki kalıp değişiminde aynı kalıp eğer 

belirlenmiş olan toleranslar içerisinde fakat hafıza da ki manyetik değerin   

altında ise operatörü uyarır ve makinenizi  devreye almanıza izin verir. Ancak  

manyetik kuvvet belirli toleransın altında bir değerde ise sistem   otomatik 

olarak uyarı verir ve kalıba gerekli müdahale yapılmadan  makinenin             

çalışmasına izin   vermez. 

SP 100 ve 150 modelleri 50 ton ile 400 tona kadar kilitleme kuvvetine sahip olan; 

LP 100 modeli ise 400 ton ve üzeri kilitleme kuvvetine sahip olan enjeksiyon  

makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

SP 100 ve 150 modelimiz 38 mm kalınlığında LP 100 modelimiz ise 55 mm  kalın-

lığa sahip olup makinenizde minimum yer kaplar. 

Dokunmatik Ekran 

Ekran Görüntüsü 

 Technical characteristics 
Pressmag SP Pressmag LP 

EAS-Y-MAG SP 100 SP 150   

Machine clamping 

force kN (t) 

500-2000  

(50-200) 

500-4000 

(50-400) 

500-4000 

(50-400) 

2000-4500 

(200-4500) 

Magnetic force per 

pole kN (t) 

2,2  

(0,22) 

2,2  

(0,22) 

2,2  

(0,22) 

21 

 (2,1) 

Plate thickness Plate 

thickness 

38 mm 

 (1,5”) 

38 mm 

 (1,5”) 

38 mm 

 (1,5”) 

55 mm 

 (2,6”) 

Max working temperature 

*1 

100°C 

(212°F) 

100°C 

(212°F) 

150°C 

(212°F) 

100°C 

(212°F) 

Magnetic flux depth 
20 mm 

(.78”) 

20 mm 

(.78”) 

20 mm 

(.78”) 

25 mm 

(.78”) 

Proximity sensor range 
0,2 mm 

(.0078”) 

0,2 mm 

(.0078”) 

0,2 mm 

(.0078”) 

0,2 mm 

(.0078”) 

Standard voltages 380/415VAC,50/60Hz 
380/415VAC,50/60H

z 

380/415VAC,50/60H

z 
380/480VAC,50/60Hz 

Ejector holes standard standard standard standard 

Centering rings no 
>2000kN 

(200t) 

>2000kN 

(200t) 
standard 

Control unit 
IL1 or 

standard SCU 

IL1, standard SCU 

or MAGTCU13IL1 

IL1, standard 

SCUor 

MAGTCU13IL1 

Touch screen 

MAGTCU13 

Temperature sensor no standard on request standard 

Proximity sensor 1 per plate 

1 per plate 

≤2000kN (200t) 

2 per plate 

>2000kN (200t) 

1 per plate 

≤2000kN (200t) 

2 per plate 

>2000kN (200t) 

2 per plate 

Magnetic flux sensor no no no standard 

Force measurement no no no optional 

Pole sealing Pole     

sealing 
resin resin or metal metal metalmetal 
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EAS Hidrolik Hızlı Kalıp Değiştim Sistemleri  
EAS Hidrolik kalıp bağlama uygulamaları ile 

Kalıp arka plakaları standart yada standart dışı 

olan kalıplarınızın değişim sürelerini saatlerden 

dakikalara düşürüyoruz.  Sisteme uyarlanmış 

olan çek valf uygulaması ile yağ sızıntılarında 

maksimum güvenlik  sağlıyo-
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Opsiyonel Harici Pompa Ünitesi 



EAS Otomatik, Multi, Mono Kaplin ve İtici Kaplin Sistemleri  

Otomatik Elektrik,  

Hava, Su, ve yağ  

Manuel, mono, multi kaplin sistemleri. 

İstenilen her türlü  bağlantı çeşitlerine göre  dizayn 

edilmiş. Hava, yağ, su yada hava, su elektrik veya   

talebinize göre düzenlenebilen manuel kaplin yada 

mono kaplin sistemleri ile kalıp bağlantılarınızı       

kolayca yapın. 

Otomatik itici bağlantı Kaplinleri. 

Hidrolik yada Pnömatik tahrikli iticiler, merkezi 

yada plakalı iticileriniz için tasarlanmış otomatik 

itici bağlantı kaplinlerinin kullanım kolaylığı ile 

işçilik ve zamanından tasarruf edin. 
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Çoklu İtici  



EAS Kalıp Döndürme ve Kalıp Ayırma Sistemleri  
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EAS Kalıp döndürme sistemleri 3 ton ile  50 ton 

arasında ki kalıplarınızın güvenli  bir şekilde ve 

kolaylıkla döndürmeniz için  tasarlanmış sağlam, 

güçlü ve stabil  ünitelerdir.  

2 standart 2 opsiyonel olmak üzere 4 farklı      

güvenlik önlemi uygulanabilir. Kalıplarınızı EMS 

serisi kalıp      döndürme  ünitelerimiz ile hem 

yüksek maliyetli  kalıplarınızı hem de çalışanları-

nızı riske atmadan; iş kazalarını minimuma       

indirerek  işletmenizin güvenliğini ve iş güvenliği              

önlemlerini arttırabilirsiniz.  



EAS Hafif ve Ağır Kalıp Taşıma ve Yükleme Arabaları  

Manuel sürüş hidrolik kaldırma aparatlı  

kalıp taşıma ve kaldırma arabası 

800 Kg tek veya 500 kg x 2 kalıp kaldırma  

kapasitesi. Manuel Hidrolik Kriko 

3 farklı model elektrikli transpalet ile  

10 tona kadar kalıplarınızı fabrika içerisinde istediği-

niz noktaya hareketli paleti sayesinde rahat, güvenli 

ve kolay hareket yeteneği  sayesinde ekstra  güç sarf 

etmeden taşıyabilirsiniz. 
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Uzaktan Kumandalı Kalıp taşıma aracı: 

Maksimum 50 ton yük taşıma kapasitesi, 

Multiwheels teknolojisi ile dar alanlarda  rahatlıkla 

hareket edebilir ve kalıplarınızı  güvenli bir şekilde 

bir noktadan diğer  noktaya transfer edebilirsiniz. 

Uzaktan kumandalı  kontrolü sayesinde aracın    

etrafında dolaşmanıza gerek olmadan istediğiniz         

noktadan aracı kontrol edebilirsiniz. 

Elektrikli sürüş kolaylığı ve hidroliğin kaldırma  

gücü birleştirerek bir araya getirdiği bu ürünümüz  

sayesinde 6 tona kadar olan kalıplarınızı 800mm İle 

1200mm arasında yukarı yada aşağı  yönde hareket 

ettirebilirsiniz. Kaldırma işlemi de elektrikli hidrolik 

pompa ile yapılmaktadır.  Bu sayede kalıplarınızı  

ister kalıp rafından makineye ister makineden kalıp 

rafına güvenli ve rahatça taşıyabilirsiniz. 

Paletli Kalıp Taşıma Arabası: 

35ton taşıma kapasitesi, Uzaktan kumanda kontrolü, 

Manuel kumanda kontrol, dar alanlarda rahatlıkla  

dönebilecek şekilde tekerlek kontrolü gibi kullanışlı 

özellikler sahiptir. 



RDX RESIN DRYER 

Blue Air Systems Kuru Havalı Plastik Hammadde Kurutucu Siste-

mi, düşük miktarda hava tüketimlerinde mükemmel sonuçları garanti 

eder.  Kurutma işlemi için hali hazırda fabrikada bulunan kuru havalı 

kompresör havasını kullanır. Bu özelliği sayesinde RDX Resin Dryer    

kurutma sistemleri  merkezi  sistemlerde yada makine yanında           

kullanılması gereken ekstra kuru hava re jenerasyon sistemine ihtiyaç 

duymadığı gibi aynı zamanda daha az enerji harcar.  RDX Resin Dryer 

direkt olarak makine hammadde besleme “boğazına” monte edildiği 

için üretim alanında fazladan yer kaplamaz tüm bu özellikleri  sayesinde 

daha düşük enerji  tüketimi ile daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. 

RDX  Kuru Havalı Plastik Hammadde Kurutma Sistemleri direkt olarak 

makine hammadde  besleme boğazına monte edilir.  Klasik merkezi 

plastik hammadde kurutma sistemlerinde hammadde önce kurutulur 

sonra makinelere transfer edilir. Özellikle yüksek nemli bölgelerde    

kurtulmuş hammaddenin transferi merkezi blower ile makinelere     

dağılır. Taşıma için kullanılan blower sistemi ortamdaki havayı emer 

(nemli hava) kurutulmuş hammaddeyi kurutma silolarından            

makinelere yükler ve dolayısı ile kurumuş hammadde tekrar nemli hava 

ile temas etmiş olur. Hammaddenin taşıma esnasında ortamdan tekrar 

nem almasının yanında makine üzerinde ki haznede de ortamdaki nem 

ile temas eder bu durumlar da özellikle PC, PA6 ve PA66 gibi plastik 

hammaddelerde sorun yaratabilmektedir. Ancak  Blue Air  RDX  Kuru 

Havalı Plastik Hammadde Kurutma Sistemleri makine hammadde    

boğazına monte edildiği için taşıma esnasında yada makine haznesinde 

bekleme esnasında nem alamaz. Kurutma işlemi yüklemeden sonra 

başladığı için enjeksiyon makinesinin besleme boğazındaki hammadde 

sürekli olarak sıfır nem li ortamdan direkt olarak enjeksiyon makinesi 

plastikleştirme ünitesine girer. ortamdan olası nem alma durumu da 

sıfır a indirir. 
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AVANTAJLARI 

- Kesintisiz hammadde beslemesi ile aralıksız üretim. 

- Düşük ve sabit dew point ile işlem havası rejenerasyonu ihtiyaç duymaz. 

- Kolay montaj tak çalıştır (“plug & play”). 

- 5 ile 300 litre arası 38 farklı hazne modeli. 

- Düşük bakım maliyeti ve düşük enerji tüketimi. 

- Ayarlanabilir hammadde seviye sensörü.  

- Kolay kullanım kontrol ünitesi ile birkaç dokunuş ile hızlıca devreye alma. 

BLUE AIR SYSTEMS RDX MAKİNE ÜZERİ KURU HAVALI HAMMADDE KURUTMA SİSTEMLERİ 



Plastik Hammadde Kurutma Sistemleri 

Blue Air Systems Kuru Havalı Plastik Hammadde Kurutma Sistemleri, Makine üzerinde 

tekil  olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda merkezi hammadde yükleme sistemlerine de 

uygulanabilir. 
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BLUE AIR SYSTEMS RDX MERKEZİ SİSTEM HAMMADDE KURUTMA SİSTEMLERİ 

MERKEZİ SİSTEMDEKİ AVANTAJLARI 

 Kesintisiz hammadde beslemesi ile aralıksız üretim. 

 Düşük ve sabit dew point ile işlem havası rejenerasyonu ihtiyaç duymaz. 

 Kurutma işlemi makine üzerinde başladığı için 0 nemlenme oranı. 

 Tüm hammadde türlerinde daha stabil kurutma özelliği. 

 Merkezden kontrol sistemi ile daha kolay yükleme. 

 Kolay kullanım ile üretim süreçlerini daha hızlı başlatabilme . 

 



BLUE AIR SYSTEMS DMS NEM ALMA/KALIP TERLEME ÖNLEME SİSTEMLERİ 
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Tekil Sistem Uygulaması  

Merkezi Sistem Uygulaması 

DMS Nem alma ve kalıp içi terleme önleme sistemleri .  

500 ila 5. 000 Nm³ / saat hava proses hacmi ile   

ister tek bir makineye uygulayın. Yada birden fazla 

enjeksiyon makinesine merkezi sistem olarak     

uygulayın. Her iki opsiyonda da kalıp terleme 

probleminizi uygun ve doğal bir şekilde ortadan 

kaldıralım. 

DMS Nem alma sistemleri hem su soğutmalı hem 

de haça soğutmalı olarak iki model de  mevcuttur. 

DMS sistem ile kalıp terlemeye son  verebilirsiniz. 

DMSter ile model ünitemiz ile ortamdaki nemi, mikrop,  

virüs ve küfü filtreleyebilirsiniz. 



BLUE AIR SYSTEMS CAC  SOĞRUTMA SİSTEMLERİ 
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CAC COMPRESSED AIR CHILLER ÜNİTESİ 

Proses Hava hacmi -35 ° C basınçlı proses havasında 

120 ila 540 Nm³ /saat basınçlı hava sağlayan CAC    

model cihazlar ile üretim hızınızı arttırabilirsiniz. 

Basınçlı Hava Soğutma Grubu, üretim esnasında     

ürünün içine düzenli soğuk hava vererek ısınan havayı 

ürünün içine ki soğutulmuş basınçlı hava (- 35 ° C) ile 

değiştirir. Bu işlem doğal olarak ürünün daha hızlı     

soğumasını sağlar ve daha kısa çevrim zamanı elde   

etmenizi sağlar. Ayrıca bu işlem sayesinde daha kaliteli 

ve sağlam ürünler elde edebilirsiniz. 

Avantajları 

% 50’ye varan üretim artışı. 

Soğutma süresinde radikal azalma. 

Sürekli soğutma işlemi ile daha kaliteli ürünler. 

Tam otomatik çalışma ile üretim sürecine kolay entegrasyon. 

Neredeyse tüm şişirme makineleri için uygundur. 

Düşük enerji tüketimi ve bakım giderleri. 

1 ay ile 1 yıl arasında hızlı yatırım getirisi. 

Normal Hava İle Şişirme işlemi CAC ünitesi ile şişirtme işlemi 

ŞİŞİRME İĞNELERİ 



1983 yılında kurulmuş olan RUMMEL Kunststofftechnik bu    

tarihten itibaren enjeksiyon kalıplama  makineleri için üretim 

çevre birimleri ve özel çözümler üretmeye başlamıştır. Rummel Kunststofftechnik 

GmbH'nin 30 yılı aşkın deneyimi ile Kalıp şartlandırma üniteleri, Kalıp ön ısıtma üniteleri, 

Çeşitli özelliklerde su regülatörleri, su akış kontrol cihazları gibi bir çok çevre ekipmanını 

profesyonellik ve  güvenilirlik çerçevesinde yenilikçilik ve ekip ruhuna bağlı bir şekilde      

üretim süreçlerinde   bulunmaktadır. Rummel ürünlerinin hemen hepsi yakın gelecekte   

üretimin ayrılmaz bir parçası olacak olan endüstri 4.0’e şimdiden uyumlu üretilmektedir. 

RUMMEL KALIP ŞARTLANDIRICI ÜRÜNLERİ 
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RUMMEL ÖLÇÜM VE SU DAĞITIM SİSTEMLERİ 
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- Görselleştirin ve izleyin tüm döngüler kontrol altında. 

- Endüstri 4.0 optimize edilmiştir. 

- 100 devreye kadar kademelendirilebilir. 

- 4,3 "ila 10,1" dokunmatik ekrandan kontrol panelleri. 

- S-DIAS formatında kontrol ve I / O sistemleri. 

- Veri aktarımı için USB bağlantısı. 

- Web tabanlı bulut platformu için Uzaktan Erişim           

Platformu (RAP). 

- Özel çözümler ve Tarayıcı gösterimi 

Standart veya  Yüksek ısıya dayanıklı Su regülatörleri 

Ek Dağıtım ve Ölçüm Sistemleri 

- 2 ile 12 arası giriş/çıkış seçeneği. 

- Isı ve akış ölçümü bir arada 

- Kalıp şartlandırma cihazına uygulanabilir. 

- Enjeksiyon makinesi ekranından takip edilebilir. 

- Harici kontrol ünitesinden kontrol veya izlenebilir. 

Çok Devreli Su/Yağ Dağıtım Sistemleri 

- 90 ° C ile 200 ° C sıcaklık aralığında çalışan modeller. 

- Yağlı yada sulu modeller. 

- 100 bölgeye kadar çıkarılabilen sistemler. 

- Makineye yada kalıba bağımsız montaj. 

- Elektronik olarak izlenebilme yada kontrol                  

edilebilmeye uygun optimizasyon seçeneği. 

Akış ve ısı kontrol Sensörü 

Kalıp çıkışlarında yada kalıp 

şartlandırıcılara kolaylıkla uy-

gulanabilen vortex     ölçüm 

sensörü 

- Entegre ısı ölçüm sensörü 

- Çok renkli ekran. 

- Vortex ölçüm sistemi. 

 

- 90 ° C ile 160 ° C sıcaklı çalışma aralığı 

- Akış ve ısı ölçümüne dönüştürülebilme 

seçeneği. 

- 2 ile 12 + bölge eklenebilme. 

Harici kontrol ve ölçüm sistemi aşağıdaki tüm cihazlara  

Ve diğer bir çok RUMMEL ürünlerine uygulanabilir. 
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FERLIN GRAVİMETRİK / VOLUMETRİK DOZAJ VE MERKEZİ HAMMADE YÜKLEME SİSTEMLERİ 

SİLODAN BESLEME BOĞAZINA AKILLI ÇÖZÜMLER 

1981 Yılından günümüze; hem basit hem de karmaşık taşıma sistemlerinin    

mühendisliğinde   uzmanlaşmış bir şirketir. Bu taşıma sistemleri, dünya çapında eşi benzeri    

görülmemiş bir başarı markası haline gelen benzersiz bir gravimetrik dozaj / karıştırma sistemi 

olan ve artık iyi bilinen GRAVIMIX ile genişletildi. Tamamen şirket içinde  geliştirilen ve üretilen 

bu önemli ürün gurubu, şimdi 50'den fazla varyanttı mevcuttur. Digicolor'un Drywell kurutucu-

larının da ürün yelpazemize eklenmesiyle, artık silodan makinelere kadar çözümlerin adresi    

olmuştur.                                             AKILLI, DAHA AKILLI, EN AKILLI 

Silodan besleme boğazına kadar akıllı çözümler sunuyoruz. Çözümlerimizin gerçekten akıllı    

olmasını sağlamak için ürünlerimizi her zaman silo girişinden makinelere yüklemeye kadar tüm 

adımları test ediyoruz. 

Bazı ürünler GERÇEKTEN yüzünüzü güldürür. İşte GRAVIMIX  böyle bir 

üründür içinde o kadar çok yararlı şey bulacaksınız ki, onu yapan     

kişinin de her gün onunla çalıştığı hissine kapılacaksınız. İlk GRAVIMIX 

30 yıl önce volumetrik dozajlama sistemlerinin yerini alacak şekilde 

tasarlandı.  O zamandan beri müşterilerimizi çok dinledik ve birçok iyi 

fikri ürünlerimize ekledik, Gravimix ürünümüz gravimetrik dozaj ve    

blending piyasadaki en kullanıcı dostu blender haline geldi. Eşsiz kolay 

temizleme sistemimiz, besleme gözü yükleyiciler takılı haldeyken  

malzemelerin değiştirilmesini hızlı ve kolay hale getirir. 25kg/saat ile 

2750 kg saat arasında çeşitli boylarda ve 2 ile 8 komponent               

seçenekleri mevcuttur. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen       

ürünlerimizin kalitesi  tartışılmaz seviyede çok yüksek kalitededir.     

Kullanılan yüksek kaliteli  malzemeler ürünlerin tasarımında görsel 

olarak kendini  rakiplerinden ayırdığını sizde rahatlıkla görebilirsiniz.  

GRAVİMETRİK DOZAJLAMA 

Açıklama Birim FGB NECS FGB MECS FGB FLECS FGB 5 FGB 10 FGB 25 

Boya Ağırlığı kg 0,2 0,5 1,5 5 10 25 

Hazne Sayısı Max. 4 4 6 6 7 8 

Kapasite Kg/S 25 50 200 750 750-1800 1000-2750 

Hazne Kapasitesi Litre 1,5 7 18 48 88 190 (2 x 95) 

Karıştırma Haznesi Litre 0,5 3,2 7 20 56 99 

Elektrik Tüketimi kW 0,05 0,05 0,2 0,3 0,55 1.10 

Hava Kullanımı NI/L 60 60 60 60 250 250 

Hava Basıncı Bar 6 6 6 6 6 6 

Ölçüler L x W x H mm 344x344x556 562x562x757 645x645x877 955x955x1270 1370x1370x1675 1750x1750x2150 

Emiş Kutusu  LxWxH mm  600x600x651 600x600x521 849x780x635 849x780x635 ———– ———— 

Cihaz Ağırlığı kg 30 35 60 80 300 400 



FERLIN VOLUMETRİK DOZAJ, CONVEYING SİSTEMLERİ 

VOLUMETRIK DOZAJ ÜNİTESİ 

Volumetrik dozaj sistemleri DC-18 ve DC-38, renk            

gruplarının, katkı maddelerinin veya kırma hammaddelerin 

hassas şekilde işlenmesini sağlar.  Basit ve kolay                  

entegrasyon yöntemi birçok uygulamaya hitap etmektedir.              

Volumetrik dozaj ünitelerinin geniş bir hizmet yelpazesini 

kapsar.  Yeni bir hız kontrollü motorla donatılmış Digicolor 

Masterbatch dozaj sistemleri, enjeksiyon kalıplama,        

ekstrüzyon ve  şişirmeli kalıplama alanlarında renkli yada 

kırma dozajlama için çok uygun bir cihazdır. 

MOVAC HAMMADDE TAŞIMA SİSTEMİ 

MOVAC, hareketli vakum anlamına gelir; Ferlin’in ilk     

granül taşıma sistemlerinde kullanılan addır.  Geliştirme 

ve test sürelerinin ardından  Ferlin, müşteriye           

GRAVIMIX'imiz ile aynı faydaları sunmak için yeni nesil 

MOVAC taşıma  sistemlerini geliştirdi ve bu da          

GRAVIMIX'imize sorunsuz bir şekilde bağlanan bir taşıma 

sistemi sağladı. Bu şekilde, taşıma sisteminizle bizden 

beklediğiniz kullanım kolaylığı ve güvenilirliği de              

sunabiliriz. 

DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ İLE SABİT ve KALİTELİ KURUTMA 

Digicolor kurutucular çok sabit bir çiğlenme noktasına       

sahiptir. Kurutucular, aynı anda nemi yeniden oluşturan,     

soğutan ve çeken döner bir disk ile donatılmıştır. Sabit         

çiğlenme noktası nedeniyle, tüm malzemeye aynı işlem       

uygulanır ve bu da son ürünün kalitesini artırır. İşlemler aynı 

anda gerçekleştiğinden, daha düşük bir rejenerasyon sıcaklığı 

gereklidir, bu da kurutucunun diğer kurutucu türlerine göre 

çok daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu anlamına gelir. 

PET, PP, PA veya biyo bazlı plastiklerin kurutulması için çok 

uygundur.       Kurutma makinesinin ayarlanan parametrelere 

göre otomatik olarak geri döndüğü bir aşırı kurutma koruması 

ile standart olarak donatılmıştır. 
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DIGICOLOR HAMMADDE KURUTMA ve VOLUMETRİK DOZAJ SİSTEMLERİ 



BUNTING MAGNETICS ARA DEPO VE MERKEZİ SİSTEM MIKNATISLARI  

Makine Üzeri Mıknatıslı FF Serisi Ara Depolar 
FF Serisi ara depolar tüm Enjeksiyon, Şişirme, Ekstrüzyon 

makineler ile uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.  

Yerçekimi esas alınarak serbest düşüş uygulamaları için 

tasarlanan  FF Serisi ara depolar çekmeceli  mıknatısları ile 

kolay uygulanabilir ürünlerdir. Çekmeceli yapısı sayesinde 

mıknatıslar hızlıca yerinde çıkartılarak kolayca temizlene-

bilir. 

 Yüksek ısılı ortamlar 

 Toz uygulamaları 

 Özel tasarlanmış uygulamalar 

 Kapalı çevrim uygulamaları 

 Kendi kendini temizleyen 

 gibi bir çok farklı modeli sayesinde makinelerinizden    

demir metalini uzak tutun. Sağlam, dayanıklı ve yüksek 

taşıma kapasitesi ile rahatlıkla tüm uygulamalarda kulla-

nabileceğiniz eşsiz ürünlerdir. 

Boru Hatları ve Merkezi Yükleme Sistemler 

için  

Bunting Magnetics tarafından geliştirilen bu ürünler yüksek çekim güçleri sayesinde   

merkezi sistem yada serbest düşüş veya vakum hatlarında kolaylıkla kullanılabilen merkezi 

sistem mıknatıslarıdır. Hem uygulama kolaylığı hem de kolay temizlenebilir yapısı sayesinde 

Tercih nedeniniz olabilir. 

Sadece demir metalini yakalamak için tasarlanmış bu ürün tüm çaplardaki boru hatlarına 

uygulanmaktadır. 
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BUNTING MAGNETICS MANYETİK METAL AYIRMA SİSTEMLERİ  

BUNTING; farklı ve esnek çözümleri ile 

DEMİR, BAKIR, PASLANMAZ ÇELİK, ALÜMİN 

YUM, PRİNÇ ve diğerleri gibi metalleri serbest 

düşüş esnasında hızlı ve yüksek başarı oranı ile  

ister makine üzerinde ister kırma hatlarında  

yada tercih edeceğiniz her hangi bir işlem  

esnasında metal ayırma işlemini  

gerçekleştirebilir. 

Son ürün üzerinde de metal taraması            

yapabileceğiniz bir başka BUNTING ürünü olan  

meTRON serisi, gıda ürünlerine uygun  gerekli 

tüm sertifikalara sahiptir. Bitmiş ürünleriniz 

konveyörden üzerinden geçerken tünel tipi 

cihazımız en ufak metalleri bile rahatça tespit 

etmektedir. Ayrıca kırma cihazların önünde de 

kullanılarak parça ile beraber gelen metalleri 

de tespit etmenizi sağlar. 
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BUNTING; Vakum ve Blow tip merkezi  sistem-

lerde kullanılmak üzere tasarladığı pTRON   

model metal detektörler ile merkezi sisteminiz 

de ki DEMİR , BAKIR, PASLANMAZ ÇELİK,      

ALÜMİNYUM, PRİNÇ ve diğerleri gibi metalleri 

boru hatlarında tespit eder ve makinelere    

girmesini engeller. 



Teknik Part Alternatif Nozzle Sistemleri 

Teknik Part Alternatif Nozzle Sistemleri Her tip  

Uzak doğu, Avrupa, yatay ve dikey enjeksiyon  

makinelerinde kullanılabilir. Tümü patentli olan  

ürünlerimiz % 50 ye kadar cam elyaf katkısına  

dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Yapılan Ar-Ge  

Çalışmaları Sonrası ürünler son halini alarak  

piyasaya sunulmuştur. Ürünlerimizin kullanılaca-

ğı makinelerde her hangi bir mekanik, elektrik 

yada yazılımsal değişikliğe ihtiyaç duyulmaz.  

Modüler yapısı ile hızlıca sökülebilir ve temizlik 

yada bakımları  kolaylıkla yapılabilecek şekilde  

kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. 

Yay Tahrikli Shut off Nozzle 

Vortex Karıştırıcılı Nozzle 

Filtreli Nozzle 

Filtreli ve karıştırıcılı Nozzle 
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Teknik Part Chiller ve Ürünleri 

İster hava ister su soğutmalı İTALYAN 

Menşeili Chiller ürünlerimiz ile  soğutma 

ihtiyacınızın  tamamını karşılayabilecek  

1 kW ile 480 kw arasında  tek devreli 2 

devreli veya 4 devreli gibi çok çeşitli       

yapılarda Chiller ürünlerimiz  mevcuttur. 

20 yıldan fazla deneyime sahip  teknik 

ekibimiz ile her türlü Chiller ihtiyacınız 

için yerinde keşif çalışmamız ile                

ihtiyaçlarınızı belirleyelim. 



2018 Mayıs ayında kurulan  Teknik Part      

Plastik Makine ve Yedek Parça Ltd. Şti. 

20 yıla aşkın sektörel tecrübesi ile Avrupa ve 

uzak doğu başta olmak üzere birçok marka 

enjeksiyon makineleri için orijinal ürünler 

kapsamında yedek parça tedariki yapmak için 

kurulmuş olan bir firmadır. 

Ayrıca plastik enjeksiyon makineleri için     

dizayn edilmiş  Robot Otomasyon sistemleri 

ile beraber çevre ekipmanları için de yedek 

parça tedariki yapmaktadır. 

2002 yılından buyan sektöre yön veren       

firmalarda ileri seviyede edindiğimiz           

tecrübeler ile özellikle Otomotiv, Beyaz  Eşya, 

Medikal, Mühendislik plastikleri ve diğer 

plastik üretimi yapan fabrikaların  üretim 

hassasiyetlerini bilerek tedarik    zincirimiz en 

hızlı ve en uygun maliyetlerde olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Genç ve dinamik yapımızın 

yanı sıra esnek yapımız ile de müşterilerimi-

zin istekleri     doğrultusunda hizmet kalite-

mizi her geçen gün arttırmak için sürekli ola-

rak gelişimini devam ettiren ALTERNATİF YE-

DEK PARÇA   TEDARİKÇİNİZ olma yolunda 

emin adımlar ile ilerlemekteyiz. 

Enjeksiyon Makineleri için Yedek Parça Çözümlerimiz.  

Makinelere Özel Orijinal sızdırmazlık elemanları 



IPS Kalıp Perde ve Kızak Sistemleri  
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IPS Kalıp perdesi ve Kalıp kızakları  

Özellikle serbest düşüş ile üretim yapılan makinelerde kalıptan çıkan 

ürünlerin etrafa saçılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Kalıp Perdeleri 

ve kalıp kızakları makinenizin ve kalıbınızın boyutlarına uygun olarak   

tasarlanır. Uzman kadromuz en doğru ürünü seçmek için müşterilerimizi 

ziyaret ederek gerekli ölçüleri en ince noktasına kadar belirleyerek       

sipariş eder. Uygulama sonrasında etrafa  sıçrayan ürünler direkt olarak 

konveyör yada paketleme hattına yönlendirilerek sıçramadan kaynaklı 

olarak üretilmiş olan ürünler toz, kir, makine yağı gibi  maddelere temas 

etmediği için ıskarta oranınızı minimuma iner. Kolay uygulanabilir yapısı 

ve güçlü mıknatısları sayesinde makinenizde yada kalıbınızda her hangi bir mekanik işçiliğe gerek  

duymadan direkt olarak uygulanabilir. ve kalıbınızın boyutlarına uygun olarak tasarlanır. 

Alman Menşeili Isı Ceketleri 

Alman Menşeili ısı ceketi uygulaması ile her türlü enjeksiyon makinesi, 

ektrüzyon, yada dış ortamdan etkilenmesini istemediğiniz, su deposu, 

silindirler gibi cihazlarınıza rahatlıkla uygulanabilir. Ürünlerinizin ölçüleri 

alınarak üretilen ısı ceketleri üretim sonrasında 

cihazınız ile tam olarak uyumlu olarak montajı 

yapılır ve ısı kayıplarınızı minimuma indirir. 

Uygulanacağı cihaza gör e%20 ila % 70         

arasında ısı  kaybını önler ve böylelikle enerji       

giderlerinizi azaltır. 

Enjeksiyon Makineleri İçin Infrared Isıtıcılar 

- Düşük enerji tüketimi ile daha verimli ısıtma. 

- Kolay Bakım ve Düşük dış yüzey sıcaklığı. 

- % 10 ila %45 arası daha az enerji tüketimi. 

Kalıp Temizleme Pompası 

Enjeksiyon makinelerinde kullanılan 

kalıplar yada enjeksiyon makinesi    

enjeksiyon bareli su soğutma kanalları 

gibi bir çok alanda kullanılabilen kireç 

ve kir   çözme işlemlerini rahatlıkla  

yapabilirsiniz. 15 litre ile 125 tank    

kapasitesi ile çeşitli boyutlarda ürün 

yelpazesine sahip olan ürünümüz ile 

tıkanmış su kanalları problemlerinizi 

rahatlıkla giderebilirsiniz. 




