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İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

1962 yılında kurulan firmamız; ulusal ve global plastik firmalarının ihtiyaç duyduğu plastik kırma ve geri dönüşüm 
teknolojileri üretmektedir. Söz konusu geri dönüşüm makineleri üretiminde yarım asırı aşan firmamız, sektörde id-
dialı bir isim haline gelmiştir. Uzman kadrosu, imalat gücü, makine parkuru, üretim teknolojileri ile kendi pazarında 

kalitesinden ve ilkelerinden ödün vermeyen, rakipleri arasında rahatça seçilen
İnan Makine,  geri dönüşüm sektöründe markalaşmıştır.

İnan Makine, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşterilerinin değişken ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak 
için, çağdaş ve teknolojik çözümler bulması, sorunlara zamanında müdahale, satış sonrası sağladığımız eğitim ve 

servis hizmetlerinin yanı sıra vermiş olduğumuz garanti ve güven ile yerini sağlamlaştırmıştır. 
İnan Makine, üretim birimlerinde farklı talepleri karşılayabilmek, dünya standartlarına uygun üretim yapabilmek 

amacıyla sektörün haber ve teknolojilerini sürekli yakından takip eder.

Üretimin her aşamasında üretim yönetimi ve kontrolü zamanında yapılmaktadır. Sosyal sorumluluklarının farkın-
da olan İnan Makine, çevreye ve insana duyarlı olarak üretim yapmakta, personelinin sağlık ve iş güvenliği için 

uluslararası kriterleri takip etmekte ve uygulamaktadır. 

İnan Makine has solidified its position with the guarantee and trust that we have given, as well as the quality 
of service, customer satisfaction, to find the contemporary and technological solutions to meet the customers’ 
changing needs and expectations, timely intervention in problems, education and services we provide after sales.

 
İnan Makine keeps a close watch on the news and technology of the sector in order to meet different demands 

in production units and to be able to produce in accordance with world standards.

At every stage of production, production management and control are carried out on time. Being aware of its so-
cial responsibilities, İnan Makine carries out its production as environmentally and humanly sensitive and follows 

and implements international criteria for its employees’ health and work safety.

• BÜYÜK HACİMLİ ATIKLAR
• ENDÜSTRİYEL ATIKLAR
• PLASTİK VARİLLER
• PLASTİK KASALAR
• PLASTİK PALETLER
• PLASTİK EKSTRÜDER FİRELERİ
• PLASTİK FİLM MALZEMELER
• KABLO VE BİLGİSAYAR HURDALARI
• TEKSTİL ÜRÜNLERİ
• KAĞIT VE KARTON
• AHŞAP
• ALUMINYUM
Ayrıca her plastik formu için PVC, polistiren, polietilen, polipropilen, polikarbonat, polyamid, ve her tür plastik boru, 
profil ile cam şişe, levha, bakır, hurda, ip, çuval, naylon, damacana, pet şişe vb. gibi malzemeleri ürettiğimiz teknoloji 
ile geri dönüşümünü sağlamaktayız.

• ACTIVITY AREAS
• LARGE VOLUME WASTE
• INDUSTRIAL WASTES
• PLASTIC BARRELS
• PLASTIC CASES
• PLASTIC PALLETS
• PLASTIC EXTRUDER FIRMS
• PLASTIC FILM MATERIALS
• CABLE AND COMPUTER SCRAP
• TEXTILE PRODUCTS
• PAPER AND CARDBOARDWOOD
• ALUMINUM

• Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması
• İşlerimizi zamanında ve teknolojinin imkân verdiği en yüksek hızda bitirmek
• Kalite ve uygun fiyatı birarada sunmak
• Güvenli ve uzun ömürlü makineler inşa etmek
• Çevre koruma ve işçi sağlığı, iş güvenliği prensiplerine uymak
• İstihdam sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak
• Verimlilik ve karlılığı artırmak, sektörde güvenilir ve saygın bir marka olarak kalmak
• Sürekli gelişmek
• Yatırım yapmak

PVC, polystyrene, polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polyamide, and all kinds of plastic pipes, profiles, glass 
bottles, plates, copper, scrap, rope, sack, nylon, recycling of such materials are done by  using the technology we provide.

• Meet the exact satisfaction and expectations of customer
• Received orders finishes on time at the highest rate permitted by technology.
• To offer quality and reasonable price together
• To build safe and long-lasting machines
• To comply with the principles of environmental protection, worker health and work safety
• To provide employment and contribute to the economy of the country
• To increase productivity and profitability, to be a reliable and respected brand in the sector,
• Continuous improvement
• Investment on technology

HAKKIMIZDA ABOUT US

FAALİYET ALANLARI

ACTIVITY AREAS

ŞİRKET POLİTİKAMIZ
COMPANY POLICY



İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

• V kanallarına yerleştirilmiş taç bıçaklar ile kaliteli 
kesim yapılmaktadır.

• Bıçakların kavisli olması dört tarafının kullanılabilme-
sini sağlamaktadır.

• Sabit bıçaklar ile rotor taç bıçaklarının birleşimi ile 
yüksek kapasiteli kesim elde edilmektedir.

• Sıkma manşonlu çift sıra masuralı rulmanlar ile çok 
kolay montaj ve demontaj yapılmaktadır.

• Trasmitter kontrollü ve ekstra hava soğutma terti-
batlı özel tasarlanmış hidrolik ünite sayesinde stabil 
çalışma sağlanmaktadır.

• Hidrolik ünitenin iki hızla çalıştırılması ile maksimum 
kapasite elde edilmektedir.

• Besleme arabasının hareketleri PLC kontrol yapılır.
• PLC kontrol ile otomasyonu yapılan ters dönüş 

fonksiyonu rotor sıkışmaları engellemektedir.
• Açılır tüm kapaklar güvenlik switchleri ile koruma 

altına alınmıştır.
• Hidrolik kaplin sayesinde ana motorun düzgün 

ivmelendirilmesi ve hızlandırılması sağlanmaktadır. 
Oluşabilecek şok yüklerin verimli olarak sönümlen-
mesi sağlamaktadır.

• H yatık tip helisel dişli redüktörler, yüksek tekno-
loji ile üretilmiş, yüksek kaliteli ağır hizmet redük-
törleridir.

• High quality cutting is provided with crown blades on the  V 
channels

• With the curve of the blades, four side of the blade can be 
usable.

• With the combination of the stationary and rotary blades, 
high capacity cutting is provided.

• Assembly and re-assembly is easy with the bearing rollers 
with clamping sleeve.

• With the transmitter controller and extra cooling hydraulic 
unit, working is stabilized.

• Maximum capacity maintained with the 
working hydraulic unit with 2 speed.

• Besleme arabasının hareketleri PLC kon-
trol yapılır.

• PLC controls the movement of the feding 
cart.

• With the PLC control rotor squeeze is pre-
vented.

• Working safety is maintained by the 
switches

• With the hyfraulic coupling the engine acceler-
ates properly. It absorbes the shocks that can be 
ocur.

• H type helical gear reductor is used in this ma-
chine which is manufactured with high technolo-
gy, they are high quality heavy duty reductors.

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

SHREDDER



İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Ağır iş kırma makineleri  plastik işleme sektöründe  günlük uygu-
lamalarda çok uygundur. Büyük parçalar, enjeksiyon ürünleri, 
şişirme ürünleri, termoform fireleri ve bobinlerin kırılması için 
idealdir. Kompakt yapısı sayesinde kolay ulaşılabilirliği mevcut-
tur. Renk değişimleri ve malzeme değişikliklerinde temizlik çok 
kolaydır. Özel rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edilir. 
Dışarıya konulan yataklar sayesinde kırma bölgesinden rulmanlar 
ayrılır. Bu sayede yataklara hiçbir toz nüfuz edilemez ve gres içeri
girmez. Gövde ve elek hidrolik silindir ile açılır.
Bıçaklara ve eleğe ulaşım ve değiştirme işlemi kısa sürede 
yapılır. 3, 5 ve 7 döner rotor bıçak uygulamaları mevcuttur. 
Daha kolay bir besleme için makineler çukura yerleştirilebilir.

PROPERTIES
Heavy duty crushers are ideal for daily applications in the plastics processing industry. Ideal for breaking large parts, 
injection products, blow molding products, thermoform shrinks and coils. Its compact structure makes it easy to 
access. Cleaning is very easy in color changes and material changes. High capacity is achieved by special rotor 
construction. The bearings are separated from the crushing zone by the outwardly placed bearings. At this point 
no dust can penetrate into the bearings and grease will not enter. The body and sieve are opened with a hydraulic 
cylinder. Transportation and replacement of blades and screens are done in a short time. 3, 5 and 7 rotary rotor blade 
applications are available. Machines can be placed in the pit for easier feeding.

ÖZELLİKLER

Termoform kırma makineleri son derece kompakttır  hattın sonuna 
yerleştirilebilir ve termoform makinesi ile mükemmel bir senk-
ronizasyon içinde çalışır.Termoform yöntemiyle  şekillendirilmiş 
levhaların , PP, PS, PET,  firelerinin el değmeden kırılması işleminde 
kullanılan makinelerdir. Operatör alanında çalışması için özel 
ses izolasyon malzemesi ile kaplanmış kabin uygulaması yapılır.
120 cm genişliğine kadar levhanın kırılması işlem gerçekleştir-
ilebilir.Değişken hızlarda çalışabilmesi mümkündür. Kırılmış mal-
zeme fan ile siklona aktarılır. Levha çekme merdane  grubu ve 
kesme odasının özel tasarımı sayesinde güvenilirlik ve uzun 
süreli üretim yapılabilir. Özel makine tasarımı ile,  dans kolları, 
invertörler ve çekiş üniteleri ile otomasyon  sayesinde termo-
form oluşturma işlemine tam uyumludur. İşletme maliyeti ve 
saatlik enerji maliyeti en düşük seviyededir. Kullanım ve bakım
sırasında operatörün güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır. 

TERMOFORM KIRMA MAKİNELERİ / THERMOFORMING GRANULATOR MACHINE AĞIR İŞ KIRMA MAKİNELERİ / HEAVY DUTY GRANULATOR MACHINE

PROPERTIES

The thermoform granulator machines are extremely compact and can be placed at the end of the line and 
work in perfect synchronization with the thermoforming machine. This machine can granulate the PP, PS and 
PET plates that used in thermoforming process  without any interaction. For operation in operator area, cabin 
application is done with special sound insulation material. Crushing of the plate up to 120 cm width can be 
carried out. It is possible to operate at variable speeds. The crushed material is transferred to the cyclone 
with the fan. Reliability and long-term production can be achieved with respect 
to the special design of the sheet drawing roller group and cutting chamber. 
With special machine design, automation with dance arms, inverters and 
traction units, it is fully compatible with thermoforming process. Oper-
ating and hourly energy costs are at the lowest level. Precautions have 
been taken to ensure the operators safety during operation 
and maintenance.



İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Değişik boyut ve ağırlıktaki atıkların geri kazanılması için üretilen kır-
ma makineleridir. İşletme maliyeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük 
seviyededir. Kullanım ve bakım sırasında operatörün güvenliği için 
gerekli önlemler alınmıştır.  5 ve 7 döner rotor bıçak uygulama-
ları mevcuttur. Operatör alanında çalışması için özel ses izolasyon 
malzemesi ile kaplanmış kabin uygulaması yapılır. Ön parçalama 
işleminden sonra kırılmış parçaların ikinci adım kırılması işlemi  için  
uygundur.  Daha kolay bir besleme için makineler çukura yerleştir-
ilebilir. Renk değişimleri ve malzeme değişikliklerinde temizlik çok 

kolaydır.Özel rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edilir.

ÖZELLİKLER

Kompakt yapısı sayesinde kolay ulaşılabilirliği mevcuttur. Renk 
değişimleri ve malzeme değişikliklerinde temizlik çok kolaydır. Özel 
rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edilir. Dışarıya konulan yatak-
lar sayesinde kırma bölsesinden rulmanlar ayrılır. Bu sayede yatak-
lara hiçbir toz nüfuz edilemez ve gres içeri girmez Gövde ve elek hi-
drolik silindir ile açılır.Bıçaklara ve eleğe ulaşım ve değiştirme işlemi 
kısa sürede yapılır. 5 ve 7 döner rotor bıçak uygulamaları mevcut-
tur. İşletme maliyeti ve saatlik enerji  maliyeti en düşük seviyededir.

PROPERTIES

Its compact structure makes it easy to access. Cleaning is very easy in color changes and material changes. High ca-
pacity is achieved by special rotor construction.The bearings are separated from the crushing zone by the bearings 
placed outside. At this point no dust can penetrate into the bearings and grease will not enter The body and sieve 
are opened with a hydraulic cylinder. Transportation and replacement of blades and screens are done in a short time. 
5 and 7 rotary rotor blade applications are available. Operating costs and hourly energy costs are at the lowest level.

PROPERTIES

Granulator machines are manufactured to recover waste of various sizes and weights. Operating costs and hourly energy costs 
are at the lowest level. Precautions have been taken to ensure operator safety during operation and maintenance. 5 and 7 
rotary rotor blade applications are available. For operation in operator area, cabin application is done with special sound insu-
lation material. It is suitable for crushing the second step of broken parts after pre-fracturing. For easier feeding, the machine 
can be placed in the pit. Cleaning is very easy in color changes and material changes. 
High capacity is achieved by special rotor construction.

ÇOK BIÇAKLI KIRMA MAKİNELERİ / MULTI-BLADE GRANULATOR MACHINE BAKIR KIRMA MAKİNELERİ / COPPER GRANULATOR MACHINE



İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

YOLLUK KIRMA MAKİNELERİ /  MOBILE-GENERAL PURPOSE GRANULATOR MACHINETAKOZ KIRMA MAKİNELERİ / THICK MATERIAL GRANULATOR MACHINE

ÖZELLİKLER

Ağır iş kırma makineleri plastik işleme sektöründe günlük uygu-
lamalarda çok uygundur. Büyük parçalar, enjeksiyon ürünleri, 
şişirme ürünleri, termoform fireleri ve bobinlerin kırılması için
idealdir. Kompakt yapısı sayesinde kolay ulaşılabilirliği mevcut-
tur. Renk değişimleri ve malzeme değişikliklerinde temizlik çok 
kolaydır. Özel rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edil-
ir. Dışarıya konulan yataklar sayesinde kırma bölgesinden rul-
manlar ayrılır. Bu sayede yataklara hiçbir toz nüfuz edilemez ve 
gres içeri girmez .Gövde ve elek hidrolik silindir ile açılır. Bıçak-
lara ve eleğe ulaşım ve değiştirme işlemi kısa sürede yapılır.

ÖZELLİKLER

Enjeksiyon ürünleri, küçük şişirme ürünleri, ince profil ve boruların kırıl-
ması için üretilmiş makinelerdir. Özellikle bakımları ve temizlik işlemi çok 
kolaydır.Makinelerin açılması işlemi manuel yapılır.Tekerlekleri sayesinde 
taşınması kolaydır.Rotor dizaynı sayesinde yüksek kapasitelere ulaşılır.3 
bıçaklı rotor sayesinde en iyi kavrama düzeyine ulaşır ve yüksek kapa-
siteli çıktı sağlar. Gürültüyü düşürmek için, makine entegre ses yalıtımı 
ile donatılabilir. İşletme maliyeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük se-
viyededir. Kullanım ve bakım sırasında operatörün güvenliği için gerekli 

önlemler alınmıştır.

PROPERTIES

Heavy duty crushing machines are well suited for everyday applications in the plastics processing industry. Ideal for 
breaking large parts, injection products, blow molding products, thermoform shrinks and coils.Its compact structure 
makes it easy to access.Cleaning is very easy in color changes and material changes. High capacity is achieved by 
the special rotor construction.The bearings are separated from the crushing zone by the bearings placed outside. At 
this point no dust can penetrate into the bearings and grease will not enter The body and sieve are opened with a 

hydraulic cylinder. Transportation and replacement of blades and screens are done in a short time.

PROPERTIES

Injection products, small inflating products, thin profile and pipes are produced to break the machine. Especially the 
maintenance and cleaning process is very easy.The opening of the machines is done manually. With its wheels,it is
easy to move.High capacity is achieved with respect to the rotor design.The 3 blade rotor achieves the best grip 
and provides high-capacity output.To reduce noise, the machine can be equipped with integrated sound isolation
Operating  costs  and hourly  energy costs are at the lowest level. Precautions have been taken to  ensure operator 

safety during operation and maintenance.



İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Plastik levha üretim hattında kullanılır. Ölçüye getirilmiş levhanın 
iki kenarından çıkan firelerin ellenlemeden kırılmasını sağlar.
Kırma makinesi üzerine yerleştirilmiş merdaneler sayesinde mal-
zeme kırma odasına aktarılır. Merdaneleri tahrik eden motor in-
vertörlüdür. Plastik levha hattının ilerleme hızına uyumlu çalışır.
Özellikle bakımları ve temizlik işlemi çok kolaydır. Makinelerin 
açılması işlemi manuel yapılır.Tekerlekleri sayesinde taşınması 
kolaydır. Rotor dizaynı sayesinde yüksek kapasitelere ulaşılır.
Gürültüyü düşürmek için, makine entegre ses yalıtımı ile
donatılabilir. İşletme maliyeti ve saatlik enerji mali-
yeti en düşük seviyededir. Kullanım ve bakım sırasın-
da operatörün güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır.

PROPERTIES

It is used in plastic sheet production line. It allows the scrap from two sides of the plate to be granulated without being 
handled. The material is transferred to the crushing chamber by the rollers placed on the crushing machine.It’s the 
motor inverter that drives the winches. It works in line with the progress of plastic sheet line.Especially the mainte-
nance and cleaning process is very easy.The opening of the machines is done manually.High capacity is achieved with 
respect to the rotor design.To reduce noise, the machine can be equipped with integrated sound isolation.Operating 
costs and hourly energy costs are at the lowest level.Precautions have been taken to ensure operator safety during 

operation and maintenance.

KENAR BANT KIRMA MAKİNELERİ / EDGE BANT GRANULATOR MACHINE

ÖZELLİKLER

8 mm ebatlerında kırılmış PVC , PE ve PP mal-
zemenin 2-3 mm elek ile kırılması işlemi için kul-
lanılan çok bıçaklı kırmamakinleridir. İşletme mali-
yeti ve saatlik enerji maliyeti en düşük seviyededir. 
Kullanım ve bakım sırasında operatörün güvenliği 
için gerekli önlemler alınmıştır. 7 ve 9 döner rotor 
bıçak uygulamaları mevcuttur. Renk değişimleri ve 
malzeme değişikliklerinde temizlik çok kolaydır. 
Özel rotor yapısıyla yüksek kapasiteler elde edilir.

PROPERTIES

It is a multi-blade granulator machine used to 
break 8 mm size broken PVC and PE material 
with 2-3 mm screen.Operating costs and hourly 
energy costs are at the lowest level. Precautions 
have been taken to ensure operator safety during 
operation and maintenance. 7 and 9 rotary rotor 
blade applications are available. Cleaning is very 
easy in color changes and material changes. High 
capacity is achieved with respect to the rotor de-

sign.

MİKRONİZE KIRMA MAKİNELERİ / MICRONIZE GRANULATOR MACHINE



İNAN PLASTİK KIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Bıçaklı mikronize tozlama makineleri çeşitli malzemelerin 
mikronize edilmesi için yüksek hızlı ince öğütücülerdir. Bıçaklı 
mikronize makineleri PE ve PVC gibi kırılgan plastikler içindir.
Özel bıçak ve elek yapısı sayesinde plastik malzemeler 
öğütülür. Çıkan malzeme fan ile siklona aktarılır. Bıçak ve 
elek arasında plastik malzemenin bekleme süresi çok kısadır. 
Bu sayede malzeme üzerinde çok fazla ısı kalmaz. Disklerin 

değişimi kolaydır.

PROPERTIES

Micronize pulverizers with blades are high speed fine grinders for micronizing various materials. Micronize pulveriz-
ers with blades are for brittle plastics such as PE and PVC. Plastic material is pulverized with special knife and screen 
structure. The resulting material is transferred to the cyclone with the fan. The waiting time of the plastic material 

between the blade is very short. Thats why there is not much heat left on the material.

BIÇAKLI MİKRONİZE TOZLAMA MAKİNELERİ / MICRONIZE PULVERIZER WITH BLADE

ÖZELLİKLER

Diskli mikronize makineleri çeşitli malzemel-
erin mikronize edilmesi için yüksek hızlı ince 
öğütücülerdir .Diskli mikronize makineleri 
PE granül ve rijit PVC gibi kırılgan plastikler 
içindir.Plastik malzeme mikronize makinesine 
merkezden dozajlanarak verilir. Dönen disk ve 
sabit disk arasında plastik malzeme öğütülür. 
Çıkan malzeme fan ile siklona aktarılır. Diskler 
arasında plastik malzemenin bekleme süresi 
çok kısadır. Bu sayede malzeme üzerinde çok 
fazla ısı kalmaz.Disklerin ayarlanması gövde 

dışından yapılır.Disklerin değişimi kolaydır.

PROPERTIES

Micronize machines with disc are high speed 
fine grinders for micronizing various materials.
Micronize machines with disc for brittle plastics 
such as PE granules and rigid PVC.The plastic 
material is dosed to the micronizing machine 
from the center.The plastic material is ground 
between the rotating disk and the stationary 
disk. The resulting material is transferred to the 
cyclone with the fan. Waiting time for plastic 
material between discs is very short. There is 
not much heat left on the material.The setting 
of the discs is done from outside the body. It is 

easy to change the discs.

DİSKLİ MİKRONİZE TOZLAMA MAKİNELERİ / MICRONIZE PULVERIZER WITH DISC
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