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Birikimimiz ve teknolojik gücümüzle...
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geleceğimiz için
   makina üretiyoruz

recycling
for future

geleceğimiz için
makina üretiyoruz
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Geri Dönüşüm Makinalarında Türkiye'nin Lider Kuruluşu
Turkey's Leading Company in Recycling Machinery

1980 yılından bu yana Plastik makinaları üretimi yapan Netplasmak, 
15,000 m²’lik tesisinde hizmet vermektedir. Net Plasmak’ın başarısının 
özünde daima kaliteyi ön planda tutan üretim anlayışı ve ürettiği makinaları 
müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlaması yatıyor.

İlk ihracatını 1992 yılında gerçekleştirmiş olan Net Plasmak ileri teknoloji 
kullanarak uluslararası standartlarda ürettiği makinaların %60’ından fazlasını 
30 yakın ülkeye ihraç etmektedir. İhraç edilen ülkelerin başında; Almanya, 
Rusya, Macaristan, İspanya, Ukrayna, Yunanistan, Lübnan, Fas, Cezayir, 
Tunus ve S.Arabistan gibi daha bir çok ülkeye gerçekleştirmektedir.

Üretimini Ve Anahtar Teslim Kurulumunu Yaptığımız Makina Parkurları;

•   Katı Atık Ayrıştırma Hatları (Çöp Ayrıştırma Sistemleri)
•   Plastik Geri Dönüşüm Hatları (PE / PP / PVC / PS / PET)
•   Otomobil ve Kamyon Lastiği Geri Dönüşüm Hatları (ÖTL)
•   Kauçuk Geri Dönüşüm Hatları

Bu hat içerisindeki makinaların başında; Shredder, Kırma, Granül ekstruder, 
Agromel makinası, Konik sıkma, Ekstruder Vida-Kovan, Santrifüj, Eriyik 
Filtre ve Mikronize makinaları vardır.

70’şi aşkın kaliteli uzman kadrosuyla İstanbul-Hadımköy’deki fabrikamızda 
sizlere hizmet vermekteyiz.

Net Plasmak Machinery comp. producing recycling machines since 1980 
on 15.000 square meter production area. Net Plasmak’s success lies in 
essence of quality and production concept and also provides a best solution 
by listening and responding to our customers needs and requirements,

NetPlasmak made its first export in 1992 and exports more than %60 of 
the high quality production to over 30 countries. One of the our main 
countries that we make export to Germany, Russia, Hungary, Spain, Ukraine 
Greece, Lebanon, Morocco, Algeria, Tunisia, S. Arabia and much more. 

Plastic Recycling Production line and Turnkey Installation;

•   Solid Waste Sorting Lines (Waste Sorting Systems)
•   Plastic Recycling Lines (PE / PP / PVC / PS / PET)
•   Automobile and Truck Tire Recycling Lines (ÖTL)
•   Rubber Recycling  Lines

Some of the machines in this line; Shredder machines, Crushers, Granule 
Extruder, Agglomeration Machines, FILM Dewatering Machines, Screw 
and Barrel, Centrifuges, Melt Filters, Mikronize Machines.

We are serving in HADIMKOY-ISTANBUL with over 70 well-experienced 
expert stuff
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MODEL NO NP-SH800 NP-SH1100 NP-SH1300 NP-SH1500 NP-SH2000

Rotor Boyu
Roto Length (mm)

800 1000 1200 1500 2000

Rotor Çapı
Rotor Diameter (Ø)

400 400-600 600 600 600

Rotor Devri
Rotor Speed (rpm)

80/120 80/120 80/120 80/120 80/120

Ağırlık
Weight (kg)

7800 10200 12000 15500 18500

Güç
Power (kW)

55/75 75/90/110 110/132 160/185 200/250

Rotor Bıçak Sayısı
Blade Amount (pcs.)

80 100 120 150 200

Kırma Haznesi
Shredding Chamber (mm²)

1150 x 700 1350 x 900 1550 x 1100 1750 x 1400 2100 x1900 

Tek şaftlı shredder, kırma makinalarında kırılması ve parçalanması zor olan kalın Takoz, PE-PP-HDPE-LDPE-PVC- KABLO, Araba lastiği, İp, Halat, PP Çuval ve benzeri 
malzemelerin kolayca parçalanması ve boyut küçültülmesi işlemi için kullanılır.

Single shaft shredders are used for crush and size reduction of thick lumps, PE-PP-HDPE-LDPE-PVC-CABLE, Car tire, Rope, PP Jumbo bags and similar materials that are 
difficult to crush and break down with crushing machines.

www.netplasmak.com

• Sulu kırma özellikli
• 4 yönlü kullanılabilen bıçaklar
• Dıştan yataklı ve izolasyonlu rotor ve gövde
• Redüktör bağlantısı üzerinde şok emiciler bulunmaktadır
• Elektrik kontrol paneli PLC özelliklidir
• Sıkışma anında otomatik olarak ters yönde dönme özelliği

Standart Özellikler / Standard Features

• With wet shredding feature
• Cutter blades can be rotated for reuse 4 sides
• Isolated rotor bearings outside of the body
• Shock absorbing gearbox mounting arrangement reduces 

stress on drive components
• Electric control panel with PLC control system
• In case of jamming automatic reverse feature machine

Evsel plastik atıklar, plastik takoz, ahşap palet, tekstil 
atıkları, plastik film ve streç, plastik boru, palet, kasa vs.
Post-Consumer plastic wastes, plastic lumps, wooden pallet, 
textile wastes, plastic film and strech, plastic pipe, case etc.

Bakır kablo, ev, telekom ve endüstriyel kablolar
Copper cable, home, telecom and industrial cables 

Strafor - Köpük Atıkları / Polystyrene Foam Waste (XPS)

Parçalayabileceği Malzemeler
Materials Which Can Be Shredded

SHREDDER

TEK ROTORLU PARÇALAYICI (SHREDDER)
SINGLE SHAFT SHREDDER

PE

KAUÇUK
RUBBER

PP

ABS

PVC

PS/PC

PET

TAKOZ
LUMP



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

04 — 05

HİDROLİK SİSTEM ve İTİCİ
• Çift silindirli Hidrolik İtici
• Komple kapalı Motor haznesi
• Ayarlanabilir Hidrolik Pompa hızı
• Kaymayı engelleyici dişler
• Bronz ray ve kılavuz çubukları sayesinde dengeli hareket eden iticiler.
• Otomatik temizleme sistemi

HYDRAULIC SYSTEM and RAM
• Double cylinder Precision Hydraulic ram unit.
• Complete Motor protection cover
• Adjustable Hydraulic pump speed
• Anti slippery teeth
• Brass rails and guide rods ensures balanced push plate movement
• Automatic cleaning action

KONTROL SİSTEMİ
• PLC Dokunmatik Elektrik ve Paneli
• Motorun aşırı yüklenmesini engelleyici sistem
• Aşırı zorlamada otomatik durma ve geri dönme özelliği.

CONTROL SYSTEM
• PLC Touch controlled electric panel and adjustment (Siemens)
• Motor overload protection system
• Automatic stop and reverse system for overload

MOTOR-REDÜKTÖR SİSTEMİ
• Titreşim önleyici Kollarla desteklenmiş YILMAZ Marka Redüktör
• Kayış ve kasnaklar muhafaza sistemi ile kapatılmıştır.
• Kaliteli motor soğutmalı Kayış ve Kasnaklar

CONTROL SYSTEM
• Vibration absorbing arm reinforced high torque gearbox
• Heavy duty pulley and v-belt transmission
• Fully closed pulley and v-belt transmission chamber

ROTOR ve BIÇAKLAR
• Su soğutmalı Rotor sistemi
• Değiştirilebilir Bıçak tutucular
• Kolay döndürülebilen dört tarafı kullanılabilir bıçaklar.
• Isıl işlem ile sertleştirilmiş DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliği

ROTOR and BLADES
• Water cooled rotor system 
• Replaceable blade holder system
• Easy rotatable four edge cutting blades
• DIN 1.2379 Heat treaded steel blades

RULMANLAR
• Dıştan monte edilmiş ağır şartlarda çalışan rulman sistemi
• SKF, FAG marka rulmanlar kullanılır

BEARINGS
• Externally mounted Heavy-Duty Bearings system installed
• SKF or FAG brand bearings are used

ELEK
• Kırılan malzemeler elek çapına bağlı olarak istediğiniz ebatlara küçültülebilir
• Hidrolik sistem ile Kolay açılıp kapanabilen, değiştirilebilen elek sistemi
• Elekler aşınmaya ve deforme olmaya karşı sulanarak sertleştirilir.

SIEVE
• Depends on Sieve diameter material can be resized any diameter.
• Specially designed hydraulic system provides for easy screen changing.
• Sieves hardened with heat treatment against wear and deformation.

www.netplasmak.com



Her çeşit hacimli ve büyük Plastik, Kâğıt, Sunta, Araba lastiği vb. türevi kirli malzemelerin eleksiz olarak parçalanmasını sağlar. Böylece bir sonraki kırma aşamasını 
gerçekleştirecek Kırma makinasının bıçak ömrünü uzatır, kapasite ve verimliliğini artırır.

Crushes all kinds of big and large plastic, paper, chipboard, car tire and so on without sieve. It extends the blade life of the crushing machine and increases the capacity and 
efficiency.

www.netplasmak.com

• Düşük devir, yüksek torklu parçalama sistemi
• Daha az toz ve sessiz çalışma
• Şanzıman bağlantısı üzerinde şok emiciler bulunmaktadır
• Elektrik kontrol paneli PLC özelliklidir
• Sıkışma anında otomatik olarak ters yönde dönme özelliği

Standart Özellikler / Standard Features

• Slow speed, high torque shredder in principle
• Low dust and low noise operation
• Shock absorbing gearbox mounting arrangement reduces 

stress on drive components
• Electric control panel is with PLC control system
• In case of jamming machine reverses automatically
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MODEL NO NP-SH-D800 NP-SH-D1000 NP-SH-D1300 NP-SH-D1500

Rotor Boyu
Roto Length (mm)

750 1000 1300 1500

Ağırlık
Weight (kg)

7200 9500 11250 14200

Güç
Power (kW)

2 x 22 2 x 37 2 x 55 2 x 75

Ölçüler (B-E-Y)
Dimensions (L-W-H)

3500 X 1690 X 1340 3900 X 1900 X 1500 4350 X 2100 X 1650 4750 X 2300 X 2000

SHREDDER

ÇİFT ROTORLU PARÇALAYICI (SHREDDER)
DOUBLE SHAFT SHREDDER

PE

KAUÇUK
RUBBER

PP

ABS

PVC

PS

PET

PC

Plastikler / Plastics

Araç lastikleri / Tires

Hurda metaller / Scrap metal

Araç gövdeleri / Car bodies

Evsel ve endüstriyel atıklar
Domestic and industrial waste

Ağaç kökleri ve ahşaplar
Roots stocks and tree logs

Kağıt bobinleri / Paper rolls

Parçalayabileceği Malzemeler
Materials Which Can Be Shredded
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04 — 05

Termoform, levha, film ya da benzeri uygulamalar için 
özel olarak tasarlanmış plastik kırma makinasıdır. Çektir- 
me üniteleri ürünlere göre özel olarak hazırlanmaktadır. 
Makinalar ses izolasyonludur.

Thermoform crushing machines specially designed to recycle 
rolls sheets and film in such as thermoforming machine 
waste rolls.  A pulling units can be designed for specific 
products. Machines are equipped with sound insulation.

www.netplasmak.com
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MODEL NO NP MIC M NP MIC L

Disk Ölçüsü
Disc Diameter (mm)

Ø 350 Ø 500

Motor Gücü
Motor Powe (kW)

37 55

Kapasite (kg/saat)
Capacity (kg/h)

250-500 400-1000

TA
BL

O
 C

H
AR

D

MODEL NO NP MIC M NP MIC M NP MIC L

Rotor Ölçüsü
Roto Diameter (mm)

Ø 35 0 x 800 Ø 350 x 1000 Ø 350 x 1200

Motor Gücü
Motor Power (kW)

18,5 22 37 - 45

Kapasite (kg/saat)
Capacity (kg/h)

150 - 250 200 - 300 500 - 750

MİKRONİZE MAKİNASI (PVC, Kauçuk, PE, PP) 
MICRONISER MACHINE (PVC, Rubber, PE, PP)

THERMOFORM IN-LINE KIRMA
HERMOFORM IN-LINE ROLL SHEET CRUSHER

PP

PVC

PE

PS

PET

PC

Kırma makinasında kırılıp belirli büyüklüğe gelmiş olan 
malzemeleri toz haline getirmektedir.

Material crushed into certain size by crushing machine can 
reduces into powder form by using micronizer machine.



PLASTİK KIRMA MAKİNALARI
PLASTIC CRUSHING MACHINES
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MODEL NO NP-CR50 NP-CR60 NP-CR70 NP-CR80 NP-CR100 NP-CR125 NP-CR150

Rotor Boyu
Length of Rotor (mm)

500 600 700 800 1000 1200 1500

Rotor Çapı
Rotor Diameter (Ø)

380-420 420-450 450-500 500-600 550-650 650-700 700-800

Rotor Devri
Rotor Speed (rpm)

700 650 650 600 600 550 550

Güç
Power (kW)

22 37-45 45-55 75 90 110 132-160

Döner Bıçak Sayısı
Rotating Blades (pcs.)

3-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 9-15

Sabit Bıçak Sayısı
Fix Blades (pcs.)

2 4 4 4 4 4 6

Ağırlık
Weight (kg)

2000 2500 4000 5000 6500 9000 11000

PE

KAUÇUK
RUBBER

PP

ABS

PVC

PS

PET

PC

Kırma Makinaları PE-PP-LDPE-HDPE, PET ŞİŞE ve KAUÇUK türevi malzemelerin 
döner ve sabit bıçaklar vasıtası ile kırılması ve boyut küçültülmesi işlemi için 
kullanılır. Malzeme cinslerine bağlı olarak seçilen bıçak ve rotorlar makinanın 
daha verimli ve performanslı çalışmasını sağlar.
• Su soğutmalı rotor sistemi
• Ağır hizmet çeliği ve saclarından, tamamen gaz altı kaynaklı imalat 

yapılmaktadır
• Kırma Makinesi üzerinde bulunan hidrolik sistem sayesinde bıçak ve 

elekler kolayca değiştirilebilir.
• Malzemeye bağlı olarak 3 veya 5 kademeli Rotor Sistemi
• DIN 1,2379 Böhler çelik bıçak malzemesi kullanılır
• Huni içerisindeki özel tasarım, malzemenin ilk kırılma esnasında geri 

sıçramasını engellemektedir
• Darbe ve titreşimlere karşı kaliteli FAG - SKF ağır hizmet tipi rulmanlar 

kullanılır
• Özel çelik döküm rulman su soğutmalıdır ve yataklar gövde dışındadır,
• Kırılan plastik malzemeler helezon vasıtası ile dışarı taşınır (3-4 kw 

Motor-Redüktör)

Crusher machines are used for crushing and size reduction for PE-PP-LDPE-HDPE, 
PET BOTTLE and RUBBER materials. Rotors and blades are selected depends on 
materials to be crushed for higher capacity.
• Water-cooled Rotor and Bearing system.
•  Manufactured high quality heavy-duty steel and completely by gas welding.
• Crushing Machines has hydraulic unit system for easy blade and sieve 

changing.
• Depends on materials there is 3 or 5 stage rotor system.
• Top quality 1.2379 Böhler steel Blades.
• Horizontal profiles in the funnel prevent the material from deflecting back 

during the first breaking.
• Heavy-duty type SFK-FAG bearings easily absorb the vibrations and impacts.
• Water cooled Special cast steel ball bearing mounted on outside the body
• There is a output screw conveyor (3-4 kw Motor-Reducer)

www.netplasmak.com
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• Ağır hizmet çeliği ve saclarından ve tamamen gaz altı kaynak ile imalatı 
yapılmaktadır

• Besleme Hunisi içerisindeki yatay profiller, malzemenin ilk kırılma esnasında 
geri sıçramasını engellemektedir.

• Kaliteli Ağır hizmet tipi rulmanlar, kırma şoklarını kolaylıkla emmektedir.

• Sabit ve döner bıçakların birbirleri ve elek ile aralarındaki aralık, ideal 
mesafeye kısa sürede ve kolaylıkla ayarlanabilmektedir.

• Kırma Makinesi, bıçakların değişiminde zaman kaybına yol açmamak amaç 
edinilerek hidrolik ünite ile otomatik gövde açma kapama yapılabilecek 
şekilde imal edilmektedir.

• Bıçakların ömrünün uzaması ve kırma işlemindeki alınan ürün hacminin 
artması amaçlanarak rotor ve sabit bıçaklar DIN 2379 malzemeden imal 
edilmekte ve 58 HRC sertlik derecesinde ısıl işlemden geçirilmektedir.

• Made of heavy-duty steel with GMAV - Gas metal arc welding

• Horizontal profiles in the feeding hopper prevents the material from bouncing 
back during crushing.

• Heavy-duty type bearings easily absorb the crushing impacts.

• The gap between the fixed and rotary blades and the sieve can be adjusted in a

• short time.

• Crushing Machine is designed to allow automatic opening closing of the body via 
the hydraulic unit in order to prevents loosing time when replacing the blades.

• Rotor and fixed blades are manufactured from DIN 2379 material and heat 
treated (58 HRC hardness) in order to increase the life of the blades and increase 
the volume of the production in crushing process.
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Santrifüj (Çapak kurutma)
Centrifuge (Dryer for Flake Materials)

Batırma ve Ayrıştırma Havuzu
Sink and Float Tank

Shredder Çıkış Helezonu
Shredder Output Screw

Yıkama Santrifüjü
Washing Centrifuge

Parçalayıcı
Shredder

Yükleme Konveyör
Loading Conveyor

Plastik Geri Dönüşüm hattları yumuşak ve sert formdaki PE, PP, LDPE, HDPE türevi atık plastiklerin işlenerek tekrar kullanılabilir hammaddelere çevrilmesi için kurulur. 
Komple Geri Dönüşüm Hattı iki bölümden oluşur. Birinci bölüm; Ayrıştırma, Parçalama ve yıkama İkinci Bölüm ise; hammaddeyi elde ettiğimiz granül hattından oluşur. 

Cinsine göre ayrıştırılan plastikler parçalama veya kırma işlemi ile küçültülürler. Küçültülen bu plastikler uygun helezon veya konveyör yardımı ile yıkama hattı başında 
bulunan yıkama-temizleme santrifüjüne aktarılır. Santrifüj içinde yüksek devirde oluşan friksiyon ile yıkanan plastikler havuz içerisinde hem kirleticilerden (Toz ve toprak) 
hem de istenmeyen diğer plastik cinslerinden (PET, PVC gibi) ayrıştırılarak bir sonraki aşama olan kurutma aşamasına geçilir. Yumuşak formdaki film malzemeler (LDPE, 
PP Çuval vb) Konik film sıkma makinasında mekaniksel olarak nem oranı %5 seviyelerine, Sert formdaki çapak malzemeler ise kurutma Santrifüjü yardımı ile nem oranı %1 
seviyesinin altına çekilerek kurutulur. Son aşamada granül hattındaki Agromel ve Extruder makinaları yardımıyla ergitilip filtrelenerek tekrar kullanılmak üzere Granül-
Hammadde formuna dönüştürülür. Bu hatlar müşterinin isteği doğrultusunda kapasite, malzeme cinsi ve kirlilik oranına göre projelendirilir.

Plastik Geri Dönüşüm Hatlarında Yüksek Performans İsteyenlere

PE, PP, PS, PVC GERİ DÖNÜŞÜM HATTI 
PE, PP, PS, PVC RECYCLING LINE

KAPASİTE / CAPACITY 
100 - 1250 kg/h
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CUSTOMER SERVICE
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ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

Agromel Besleme Deposu
Agglomeration Feeding Silo

Konik Sıkma (LDPE-Film) Kurutma
Conical Dewatering Machine for Film Materials

Tekneli Besleme Helezonu
Screw Coveyor with Basin

Agromel Makinası
Agglomeration Machine

Granül Kesme Makinası
Granule Palletizer

Granül Ekstruder Makinası
Granule Extruder Machine

Eriyik Filtre
Melt Filter

Çuvallama Silosu
Bagging Silo

Plastic recycling line used for recycling soft and rigid scrap waste plastics in to re-usable raw materials such as PE, PP, LDPE, HDPE and so on. Complete recycling line are con- sist of 
two sections First section is; Seperation, crushing and washing.  Second section is; granule-extrusion and filtration line which is found at the end where we obtained raw materials.

After sorted and crushed resized plastics transferred to the washing centrifuge on beginning of the washing line. With help of high speed friction in centrifuge, washed and cleaned 
crushed plastics will be separated from contaminants in the pool and as well as from other types of high density plastics (Such as PET and PVC axt). Crushed and washed soft formed 
plastic materials such as LDPE and PP big bags are mechanically dried by dewatering machines (Humidity level to %5). Solid formed plastics are (such as PP, HDPE, PET and ext.) 
Dried by high speed friction generated centrifuge (Reduces humidity level to under %1). End of the last extrusion and filtration stage process melted plastic will transform in to 
granule form which is reusable raw material. Those lines designed according to the capacity, material type and contamination with customer request and needs.

For Those Who Require High Performance in Plastic Recycling



YATAY YIKAMA SANTRİFÜJLERİ
HORIZONTAL WASHING CENTRIFUGES

PE PP PET

Yıkama ve ayrıştırma kazanları hat sonunda elde edilecek olan granülün kalite 
ve değerini artırmak için tüm kirletici ve diğer plastik cinslerinden ayırmak için 
kullanılır. PE, PP, LDPE, HDPE vb. türdeki malzemeler için malzemeyi su yüzeyinde 
aktarımını sağlayan Konik tabanlı yeni nesil kazanlar kullanılır. 

Yoğunluğu yüksek olan ve suyun dibine batan kirleticiler konik tabanlı havuz 
altında bulunan pnömatik zaman kontrollü tahliye valfleri sayesinde dışarı atılır. 
Yüksek yoğunluklu PET ve PVC türevi plastikler için ise su dibinden helezon 
vasıtası ile sevki gerçekleştirilen kazan tipleri kullanılır. 

• Yıkama havuzları işlenecek malzemenin cinsine ve kapasitesine göre seçilir
• Havuzlar müşteri isteğine göre AISI-304 veya DKP Sacdan üretilir
• Müşteri ihtiyacı ve kapasiteye göre havuzlar 6000-9000 mm arasında üretilir

Yatay yıkama santrifüjleri tüm atık plastiklerin yüksek devirde dönen friksiyon ile temizlenmesini 
sağlar. 
• Rotor üzerinde bulunan ve 1500 devirde dönen özel tasarlanmış yaprakların oluşturduğu 

friksiyon sayesinde derinlemesine bir temizlik sağlanır.
• 6 ayrı bölge su giriş valfi. 
• Yatay Santrifüjde su ile temas halinde olan tüm parçaları AISI-304 paslanmaz çelikten üretilir.
• Rotor üzerinde bulunan kanatların malzemeye temas eden bölgesi paslanmaz lamalarla 

kuvvetlendirilmiştir.
• Bakım ve temizlik için elek ve rotor bölgelerine kolay erişim sağlanır.

Sink and float tank is used for cleaning separating contaminants and other types of 
plastics different than our main product, Order for us to get a hi quality Granule (Raw 
material) Washing tanks are selected according to type and capacity of the materials.

For PE, PP, HDPE, LDPE plastic materials we use new generation conical base tanks. 
High-density pollutants that sink to the bottom of the water discharged through 
pneumatic time-controlled relief valves under the conical tank. For high density plastics 
such as PET and PVC. we use tanks that transfers material trough bottom. 

• Tanks selected according to material type capacity
• Tanks made with AISI-304 Stainless or SSP Steel
• According to capacity and customers need, tanks produced between 4000-9000 mm

Horizontal washing centrifuge design to clean all types of waste plastics with high-speed friction.
• Through special designed rotor blades that turns with 1500 rpm generates a friction that 

makes depth cleaning.
• There are 6 water inlet valves.
• All the parts on centrifuge in contact with water, produced with AISI-304 Stainless steel.
• Rotor blades that contact with materials reinforced with stainless steel plate.
• Easy access to screen and rotor areas for easy maintenance and cleaning.

YIKAMA VE AYRIŞTIRMA HAVUZLARI / SINK AND FLOAT TANKS

www.netplasmak.com
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MODEL NO NP-YST1 NP-YST2

Motor Gücü / Motor Power (kW) 11 22

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) 500 - 750 750 - 1250

Rotor Boyu / Length of Rotor (mm) 2000 3000

Rotor Bıçakları
Blades Amount on Rotor

40 40

Rotor Devri / Rotor Speed (rpm) 1000 - 1500 1000 - 1500

Ağırlık / Weight (kg) 750 1100
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KONİK SIKMA MAKİNASI
CONICAL DEWATERING MACHINE

SICAK YIKAMA HATTI
HOT WASHING LINE

www.netplasmak.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

Konik sıkma makinaları, PE Film ve PP çuval gibi malzemelerin kırma ve 
yıkama sonrası mekaniksel olarak susuzlaştırılma yani kurutulma işlemi 
için kullanılır. Kurutma işlemi ıslak malzemenin konik vida ile kovan içinde 
mekaniksel olarak sıkıştırılarak suyun delikli eleklerden dışarıya atılması 
ile gerçekleştirilir.

• Konik sıkma makinaları müşteri ihtiyacına göre 300 - 1400 kg/saat kapasite 
arasında üretilir.

• Özel tasarlanmış konik vida sayesinde nem oranı malzemeye bağlı olarak 
%4 - %7 seviyelerine düşürülür.

• Rulman yatakları uzun ömürlü bir kullanım için döküm yerine çelikten üretilir.
• Bakım ve temizliği kolaylaştırılmıştır.

Conical press machines are used for dewatering and drying such as LDPE Film 
and PP big-bag type of plastics. Dewatering process is carried out mechanically 
pressured by screw with-in barrel.

• As customers request dewatering machines are produced between 300 – 1400 
kg /hr capacity.

• Depends on material humidity level reduced around %4 - %7
• Bearing housing is made of steel instead of cast iron, For long lasting use
• Easy maintenance and cleaning

Plastik atıkların yıkanması için kullanılan sıcak yıkama makinaları, 
özellikle plastik malzeme üzerinde bulunan yağ, kâğıt etiket gibi 
temizlenmesi zor olan ve nihai ürün granüllerin kalitesini önemli 
ölçüde düşüren kirleticilerin etkin bir şekilde temizlenmesini 
sağlayarak, geri dönüştürülmüş plastiğin yüksek kalitede 
üretilmesini sağlar.

Hot washing machines are used for effective cleaning contaminants 
such as oil, paper labels, etc. that hard to clean from plastic 
materials and at the end we obtain significantly enhance the 
quality of the final product granules.

TA
BL

O
 C

H
AR

D MODEL NO NP-KS55 NP-KS75 NP-KS90

Motor Gücü / Motor Power (kW) 45 - 55 55 - 75 90 - 110

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) 300 - 600 600 - 800 800 - 1200

Ağırlık / Weight (kg) 2500 4000 6000



%100 kurutma isteyenlere...

Agromel ve
sıkma ünitesine ihtiyaç duymadan

In plastic recycling process, 100% clean and dry...

PP, PE, LDPE, PET PLASTİK
YIKAMA-KURUTMA SANTRİFÜJÜ
PP, PE, LDPE, PET PLASTIC WASHING
DRYING CENTRIFUGE

PVC

LDPE

PE

PET
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MODEL NO NP-ST37 NP-ST55 NP-ST75

Motor Gücü / Motor Power (kW) 37 55 75

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) 500 - 600 800 - 1000 2000 - 3000

Rotor Boyu / Length of Rotor (mm) 1200 1400 1500

Rotor Kanat Sayısı
Piece of Wings on Rotor

20 22 24

Rotor Devri / Rotor Speed (rpm) 2000 2500 3000

Ağırlık / Weight (kg) 1000 - 1500 1000 - 1500 1000 - 1500

PE, PP,  PVC ve PET türü plastik malzemelerin kırma ve yıkama sonrası, kurutma 
ve ayrıştırma işlevini  yapabilir. Çok işlevli bir makinadır.
Santrifüj üzerindeki rotor 1500 devirde dönerken, etrafındaki delikli tamburunda 
aynı anda ters yönde hareketiyle maksimum yıkama ve derin temizlik yapar. 
Yüksek devirde dönen rotor merkezkaç prensibi ile ağır plastik malzemeleri 
makinanın altına toplarken su ve diğer plastik olmayan malzemeler helezon 
deliklerinden dışarı atılır.

• Kurutma işlemi herhangi bir ısıtma işlemi gerektirmeden mekaniksel olarak yapılır.
• Malzeme üzerindeki nem oranını %1 altına düşürür.
• İç tamur eleği AISI-304 Paslanmas malzemeden üretilir
• Tambur üzerindeki delik çapları yapılacak işleme göre değişir.
• Yapılacak işleme bağlı olarak rotor hızı 1000-1500 d/d arasında değişebilir.
• Kolay erişilebilir tambur temizliği ve bakımı.
• Kurutma ve yıkama kapasitesi müşteri ihtiyacına göre 500 kg /saatten 3500 kg/saate 

kadar çıkabilir

Dries  and separates the crushed plastics materials such as PE, PP, PET and PVC 
While rotor on centrifuge turns at 1500 rpm the perforated trommel around it 
turns opposite direction for maximum intensive cleaning. Rotor at high speed with 
centrifugal principle collects all heavy plastics at bottom of machine and same 
time all the water and none plastics thrown out from perforated trommel holes.

• Drying is done mechanically without heating.
• Reduces moist level on the material below %1
• Trommel holes diameter changeable it depends on process to be performed.
• Depends on process rotor speed ranges from 1000-1500 rpm.
• Easy access for trommel cleaning and maintenance.
• According to customers request and needs drying capacity ranges between 500 kg/hr 

to 3500 kg/hr

www.netplasmak.com
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MODEL NO NP-AG60 NP-AG80 NP-AG100 NP-AG120 NP-AG130 NP-AG140 NP-AG150

Motor Gücü / Motor Power (kW) 37-45 55 75-90 90-110 110-132 132-160 160-200

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) 50-120 120-220 200-350 350-500 500-600 600-750 800-1000

Kazan Çapı / Boiler Diameter (mm) 600 800 1000 1200 1300 1400 1500

Sabit Bıçaklar / Fixed Blades 2 2 4 4 4 4 4

Hareketli Bıçaklar / Moving Blades 5 5 5-7 5-7 5-7 7-9 7-9

Ağırlık / Weight (kg) 2000 2500 4000 4800 6000 7000 8000

www.netplasmak.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

PE, PP AGROMEL
MAKİNASI
PE, PP AGGLOMERATION
MACHINE

Yüksek hızda dönen paletler üzerindeki bıçakların oluşturduğu friksiyonun 
yarattığı ısı ile nemli kalmış LDPE ve türü plastik malzemelere %100 kuruluk 
ve yoğunluk sağlar. Bu da ekstrüzyon aşamasının daha verimli ve kapasitede 
çalışmasını sağlar. Agromel makinası plastik malzemelerin boyut küçültme 
işlemleri içinde kullanılabilir.

•  Agromel kazan çapları Ø600 mm – Ø1500 mm arasında üretilir
•  Agromel kapasitesi malzeme ye işleme bağlı  olarak 100 kg/saat ile 1200 kg/ 

saat arasında değişir
•  12 mm kalınlıkta ağır hizmet çeliğinden tamamen gaz altı kaynak ile üretilir
• Kazan içi AISI-304 paslanmaz çelik veya DPK Çelik malzemeden üretilir
• Kaliteli FAG-SKF Rulman sistemi kullanılır
• Bıçak ve paletler 58 HRC ısıl işleme tabi olan DIN 1.2379 kalite çelikten üretilir.
• Ağır tip özel döküm Volant kasnak sistemi
• Ürün boşaltma işlemi kumanda ile pnömatik olarak gerçekleştirilir.

With high speed rotating blades creates by the blades removes the remaining moist 
and damp %100 removes from LDPE type of plastics and also at same time increasing 
density of material for a better and efficient extrusion process. Agglomeration machine 
can also use for size reduction process.

•  Agglomeration machines produced from Ø600 mm to Ø1500 mm
•  Agglomeration capacity varies between 100 kg/hr - 1200 kg/hr depends on material and 

process.
•  Produced with 12 mm thickness heavy duty steel with GMAV - Gas metal arc welding.
•  Depends on customer request boiler can be produced with AISI-304 Stainless or DKP Steel
•  Produced with quality FAG-SKF brand bearings system.
•  Rotor blades are produced with High quality DIN 1.2379 material (Heat treated) 58 HRC
• Pulleys system made with Quality heavy-Duty Cast iron.
• Material discharge process done pneumatically with button on control panel.



PLASTİK GRANÜL EKSTRUDERİ
PLASTIC GRANULE EXTRUDER
RECYCLED PLASTIC 
PELLETIZERS
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MODEL NO NP-EXT75 NP-EXT90 NP-EXT100 NP-EXT110 NP-EXT120 NP-EXT130 NP-EXT140 NP-EXT150 NP-EXT160 NP-EXT180

Motor Gücü / Motor Power (kW) 45 75 90 90-110 110 132 132-160 160-200 200 250

Çıkış Kapasite (kg/saat)
Output Capacity (kg/h)

75-100 90-150 140-220 210-300 280-400 350-500 400-550 500-800 750-1000 800-1500

Vida Çapı / Screw Diameter (mm) 75 90 100 110 120 130 140 150 160 180

Vida En-Boy Oranı / Screw L/D 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47

Kovan Isı Gücü / Barrel Heaters (kW) 20 25 30 35 45 50 55 70 75 90

PE

PC

XPS

PP

PVC

LDPE

PS

ABS

HDPE

KAPASİTE / CAPACITY 
100 - 1250 kg/h

www.netplasmak.com

YÜKSEK KAPASİTELİ GRANÜL 
EKSTRUDER MAKİNALARI
HIGH CAPACITY GRANULE
EXTRUDER MACHINES
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MODEL NO NP-EXT75 NP-EXT90 NP-EXT100 NP-EXT110 NP-EXT120 NP-EXT130 NP-EXT140 NP-EXT150 NP-EXT160 NP-EXT180

Motor Gücü / Motor Power (kW) 45 75 90 90-110 110 132 132-160 160-200 200 250

Çıkış Kapasite (kg/saat)
Output Capacity (kg/h)

75-100 90-150 140-220 210-300 280-400 350-500 400-550 500-800 750-1000 800-1500

Vida Çapı / Screw Diameter (mm) 75 90 100 110 120 130 140 150 160 180

Vida En-Boy Oranı / Screw L/D 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47 25-36-47

Kovan Isı Gücü / Barrel Heaters (kW) 20 25 30 35 45 50 55 70 75 90

www.netplasmak.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

Granül ekstruder makinası Parçalanmış, yıkanmış ve kurutulmuş temiz PE, PP, 
LDPE, HDPE, ABS türevi malzemelerin ergitilip içinde bulunan zararlı gazlar 
alınarak tekrar kullanılabilir hammadde haline getirilmesi işlemini yapar. Ekstruder 
makinasında vida çapı, en ve boy oranı, gaz alma bölge sayıları, kapasite ve 
malzeme cinslerine uygun olarak tasarlanır.

• Makina üzerinde bulunan PLC ve Sürücüler sayesinde dokunmatik ekrandan 
tüm sistem kontrol edilip hız ve ısı dereceleri değiştirilebilmektedir.

• Yan besleme ve ana motor üzerinde bulunan invertör (Hız) kontrollü sayesinde, aynı 
basınç ve verimlilikte devamlı ve istenilen kalitede üretim sağlanır.

• Vida ve kovan müşteri istek ve ihtiyacına uygun olarak DIN 1.4140 veya DIN 1.8550 
malzemeden üretilir.

• Malzemeye ve yine müşteri isteğine bağlı Vida ve Kovanlar Ø60 mm - Ø180 mm çapları 
arasında 100 kg ile 1300 kg/saatlik kapasiteye uygun olarak üretilir.

• Nitrasyon ve indüksiyon işlemine tabi tutularak sertleştirilen Vida ve kovan, daha 
sonra vida üzerine de uygulanan PTA Bi-Metallik kaynak sayesinde kullanım ömrü 
büyük oranda uzatılmış olur.

• Özel olarak tasarlanan gaz alma vakum sistemleri sayesinde, kovan içindeki zararlı 
gazlar Avrupa standartlarına uygun olarak çevreye zarar vermeden tahliye edilir.

• Özel tasarlanan seramik rezistanslar sayesinde hem ısı kaybı en aza indirilir hem de   
• makinanın devreye girme süresi kısaltılarak büyük oranda tasarruf sağlanmış olur.
• Makine üzerinde bulunan soğutma sistemleri sayesinde ısı sıcaklığı istenilen bölgede 

istenilen derecede tutulabilir.
• Filtre üzerinde bulunan basınç sensörü sayesinde kirlilik oranı yükselerek dolan filtre 

bu sensör sayesinde operatörü uyararak değişimini sağlar.
• Çift filtrasyon bölgesi sayesinde filtre değişimi üretime hiç ara verilmeden devam eder.

Granule extruder machines are used for crushed, cleaned and degassed waste plastics. 
such as PE, PP, LDPE, HDPE, ABS in to reusable granules. Extruder machines designed 
and produced screw diameter, ratio, degassing zones, capacity and materials.

• Through PLC touch panel system you can control complete system including speed and heat.
• With Inverter controlled motor placed on side feeding and main screw provides with 

continuously good quality production insured with same pressure and efficiency.
• As customer request Screw and Barrel can made with DIN 1.4140 or DIN 1. 8550 steel 

material.
• Depends on customer and material Screw and Barrel produced between Ø80 - Ø180 

diameters and from 100 kg/hr to 1300 kg/hr capacity.
• Life time screw and barrel is extended with hardened by nitration and induction also 

along with PTA welding (Bi-Metallic) process on screw.
• According to European standards harmful gases in barrel evacuated with special designed 

degassing vacuum system without harming the environment.
• Special designed ceramic covered heaters are provides a great amount of energy con-

sumption and reduces system running-up time.
• Cooling system on heaters will kept temperature in different region at desired level.
• When filter is filled with contaminations pressure sensor on filter alarms to operator to 

change or clean filter screen.
• There is a double filtration area on filter that makes nonstop production while changing 

the filter.
• There is hydraulic system on filter provides a easy and fast screen changing.

PLASTİK GRANÜL EKSTRUDERLERİ
PLASTIC GRANULE EXTRUDERS



GRANÜL KESME MAKİNASI VE ERİYİK FİLTRELER
GRANULE PELLETIZER AND MELT FILTERS

Granül makinası kafadan kesim ünitesine sıcak olarak kesilen plastik granüller, kapalı devre şeklinde 
döndürülen su ile soğutulur. Suya düşen granüller, soğuduktan sonra yüksek hızlı santrifüj separatör 
ile suyundan arındırıldıktan sonra, bir transfer fanı ile çuvallama ünitesine taşınır. Soğutucu ünite, 
su ile çalıştığından tamamı paslanmaz çelikten üretilir.

Plastik eriyik, granül makinasının filtre ünitesinde 
içinde bulunan yabancı maddelerden arındırılır. 
Granül makinası filtreleri çift taraflı plaka 
halinde üretilir.

In the face cutting unit, plastic material cut in the molten state and drop into water for cooling. In 
cooling unit a close loop water circulation carries material into separator. After plastic cooled, a high 
speed centrifuge separate plastic granules from water. Because this machine work with water, it made 
of stainless steel.

Molten plastic pass through filter unit and foreign 
matters are removed from plastic. Filter units 
are produced as dual side plates and a hydraulic 
piston changes filter plates quickly without 
interrupting materials flow. 

SOĞUTUCU / KAFA
FİLTRE / KESİM ÜNİTESİ 
COOLER / DIE
FILTER / CUTTING UNIT

www.netplasmak.com
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ERİYİK FİLTRELER
MELT FILTERS

Screen changers are used for filtering unwanted contaminants in melt plastic 
which it can damage the Pelletizer also prevents down grade material quality.

• According to extruder’s capacity Screen changers are produced between Ø150-Ø500
• diameters
• It has double Filtration area that’s makes nonstop production while changing the
• filter.
• Special hardened surface welding 58 – 60 HRC
• There is Hydraulic unit with 4 pieces of cartridge heaters on.
• Filter is mounted on the cart for an easy transfer.
• Totally high quality Ceramic insulated external surface heaters.
• There is a pressure sensor on Screen Changer will provide an alarm system to warn
• operator to change the screen.

Ekstruder den gelen erimiş plastik içerisindeki kirli, istenmeyen ve malzeme 
kali- tesini üşürebilecek diğer yabancı maddelerden temizler ve bunun yanı 
sıra kesme kafasına zarar verilmesini de önler.

• Eriyik filtre Granül-Ekstruder kapasitesine paralel olarak Ø150mm ile Ø500mm
• arasında üretilir.
• Çift filtrasyon sayesinde filtre değişimi üretime ara verilmeden devam eder.
• 58 - 60 HRC sert yüzey kaynağı yapılır
• Filtre Hidrolik ünitelidir ve üzerinde 4 adet Fişek rezistans bulunur.
• Filtre tekerler üzerinde olduğu için kolayca taşınabilir.
• Kaliteli seramik plaka rezistanslı dış yüzey.
• Filtre üzerinde bağlı basınç sensörü bulunur.

Çift filtrasyon 
sayesinde aralıksız 
üretim

Continuous production 
thanks to double 
filtration
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MODEL NO NP EXT- K110 X 80 NP EXT-K130 X 80 NP EXT-K145 X 90

Motor Gücü (kW) / Drive 22 37 45

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) 50-100 80-150 120-200

Vida Çapı / Screw Diameter (mm) 110 X 80 130 X 80 145 X 90

Vida Boyu / Screw Length (mm) 2300 2700 2800

Kovan Isı Gücü / Barrel Heaters (kW) 20 25 30

Ağırlık / Weight (kg) 2200 2500 3000

KONİK GRANÜL EKSTRUDERİ
CONICAL GRANULE EXTRUDER

KAPASİTE / CAPACITY: 250 kg/h

FİLTRE ÇAPI / FILTER DIAMETER: Ø200 mm

With conical extruder to obtain row granule materials 
PE, LDPE Film type of clean plastics materials can directly 
feed in to conical extruder hopper without crushing and 
agglomeration process. After air cut melted plastics 
comes from filter system will transfers by using to silo 
for bagging. This is ideal solution for manufacturers 
and packaging companies their own clean left over 
access wastes in to reusable raw material again.

• Special designed ceramic covered heaters are provides 
a great amount of energy consumption and reduces 
system running-up time.

• Life time screw and barrel is extended with hardened 
by nitration and induction also along with PTA welding 
(Bi-Metallic) process on screw.

• As customer request we have produce Conical extruders 
capacity from 50 kg/hr to 250 kg/hr

Konik Granül makinasında PE, LDPE Film türevi 
yumuşak formdaki plastik temiz malzemeler, konik 
vida sayesinde kırma ve agromel işlemlerine gerek 
kalmadan doğrudan makinaya beslenerek granül 
elde edilir. Filtre sisteminden çıkan ergimiş malzeme 
özel tasarlanmış havalı kesim işlemi sonrasında 
hammadde halini almış malzeme fan yardımı ile 
dolum çuvallama silolarına transfer edilir. Bu işlem 
kendi fabrikalarından çıkan temiz ambalaj ve benzeri 
atıklarını tekrar hammaddeye dönüştürmek için ideal 
bir çözümdür.

• Özel tasarlanan seramik rezistanslar sayesinde hem ısı 
kaybı en aza indirilir hem de makinanın devreye girme 
süresi kısaltılarak büyük oranda tasarruf sağlanmış olur.

• Nitrasyon ve indüksiyon işlemine tabi tutularak 
sertleştirilen Vida ve kovan, daha sonra vida üzerine 
de uygulanan PTA Bi-Metallik kaynak sayesinde kullanım 
ömrü büyük oranda uzatılmış olur.

• Müşteri ihtiyacına uygun olarak 50 kg/saat ile 250 kg/
saat arası kapasitelerde üretim sağlanır.

www.netplasmak.com
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EKSTRUDER VİDA KOVAN
EXTRUDER SCREW AND BARREL

www.netplasmak.com

KAPASİTE / CAPACITY: 100 - 1250 kg/h

VİDA ÇAPI / SCREW DIAMETER: Ø20 - Ø250 mm

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

Screw and Barrels are design and produced according to material type and capacity 
along with Screw length ratio, amount of degassing zones and type of feeding.

• Screw and Barrels is designed and produced according to materials such as PE, PP,LDPE, 
HDPE, PVC and PET

• Depends on customer and material Screw and Barrel produced between Ø60 - Ø180 
diameters.

• Life time screw and barrel is extended with hardened by nitration and induction also 
along with PTA welding (Bi-Metallic) process on screw.

• As customer request Screw and Barrel can made with DIN 1.4140 or DIN 1. 8550 
steel material.

Vida ve Kovanların çap en-boy oranı müşterilerimize özel 
olarak; işlenecek malzemenin cinsi, kapasitesi, kovan 
üzerindeki gaz alma bölge sayısı ve besleme türüne göre 
en son teknoloji kullanılarak tasarlanıp üretilir.

• PE, PP, LDPE, HDPE, PVC ve PET malzeme türlerine uygun özelleştirilmiş vida ve kovan imalatı yapılır.
• Vida ve Kovanlar müşteri ihtiyacına uygun Ø60 mm - Ø180 mm çapları arasında imalatı yapılır.                         
• Nitrasyon ve indüksiyon işlemine tabi tutularak sertleştirilen Vida ve kovan, daha sonra vida üzerine uygulanan 

PTA Bi-Metallik kaynak sayesinde kullanım ömrü büyük oranda uzatılmış olur.
• Vida ve kovan müşteri istek ve ihtiyacına uygun olarak DIN 1.4140 veya DIN 1.8550 malzemeden üretilir.
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PET ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜM HATTI
PET BOTTLE RECYCLING LINE

Balya Açma
Bale Opening

Çuvallama 
Silosu
Bagging Silo

Kurutucu Santrifüj
Drying Centrifuge

Döner Tambur
Rotary Drum

This line is designed to reclaim presorted PET bottles with many years of experience. 
A perforated rotating trommel is placed at the beginning of the line. Trommel 
removes heavy particles such as stones or sand. (A bale opener can be placed at 
the beginning of the line if PET material is coming as bales.) A sorting conveyor 
is placed next to trommel. PET bottles are presorted manually. Foreign matters, 
particularly PVC bottles are removed by experienced workers. At this stage color 
separation is done as well. (An automatic sorting system can be placed instead 
of manual sorting.) Loading conveyor feeds PET bottles in a regular manner to 
crushing machine. Crushing machine converts PET bottles into certain sized 
PET flakes. Water is fed by spraying nozzles into crushing chamber and dirt is 
removed and pre washing is achieved by this process. An auger at the bottom 
of crusher collect and carries flakes to next step. Next step is a pool which is 
separating caps and labels from flakes. Caps and labels are mostly made of 
polypropylene (PP) and float on water while PET material sink. Spray nozzles 
which is located on pool force cap and label pieces to overflow into removal 
auger. Auger placed at the bottom of the pool carries PET flakes to the end of 
the pool while removing PP material by a mixing action. PET flakes discharged 
from the pool by another elevator.

In the next step, a vertical separator removes dirt and water from PET flakes 
surface and conveys flakes to second float-sink pool. After second pool another 
vertical separator bring material to chemical washing tanks. In chemical washing 
unit, PET flakes are washed with hot water and chemicals in order to remove glue 
and dirt on surface of PET flakes. Friction action in chemical washing unit help 
remove glue and dirt. Digital dosaging pump with pHmeter keeps pH level of the 
solution in certain level ensuring washing action is effective all of the time. Two 
hot washing basins are located at the line which make operation continuous. 
PET material which is coming out of washing unit enter into neutralizing unit. 
Neutralizing unit removes washing chemicals ensuring PET flakes are free from 
chemical contamination. Vertical separator removes dirt and water from PET 
flakes and conveys flakes to third float sink pool. Final sink-float pool removes 
remaining caps and label residues while rinsing material. Vertical separator 
remove excess water and then centrifuge separator removes water from PET 
flakes bringing down humidity level be- low 1%. Then a second crusher bring 
flake size down to 10 – 12 mm. Which is industry standard. At the end of the 
line, PET flakes are transferred by a blower to bagging silo. Stored into big bags, 
PET flakes would be ready for shipment.

Pet Geri Dönüşümü, günlük hayatımızda çok sık kullanıp attığımız su ve meşrubat şişeleri, yiyecek kapları vb. ambalaj atıklarının geri kazanımı için yapılan işlemdir. 
Atık pet şişeler balya halinde ise balya açma makinesinde açılır. Ardından içerdiği taş, kum, toprak gibi kirleticilerden arındırmak için dönen tamburdan geçirilir. 
Sonraki aşamada ön yıkama tamburunda yıkanan şişeler, ayrıştırma konveyörlerinde manüel olarak ya da optik ayrıştırıcılar ile cinsine ve rengine göre ayrıştırılır. PET 
şişeler daha sonra kon- veyör yardımı ile kırma makinasına beslenir. Yükleme konveyörü PET şişeleri düzenli bir şekilde kırma makinasına besler. Kırma makinası, geri 
dönüştürülecek PET malzemeyi, parça boyutu 10 - 12 mm. olacak şekilde küçültür. Kırma Makinasına PET şişeler ile birlikte üst hazneden su püskürtülerek, kirli şişelerin 
kırma makinasında ön yıkaması sağlanır. Kırma makinasının altın- da bulunan spiral vida geometrisindeki elevatör ile PET malzeme taşınır. Kırma çıkış elevatörü, PET 
çapakları Kapak Etiket Ayırma Havuzu’na taşır. Bu havuzda kapak ve etiketler su yüzeyinde bulunan fıskiyeler ile havuzdan alınır. Dipte bulunan elevator, hem PET 
çapakları karıştırarak içinde bulunan kapak ve etiketlerin ayrılmasını (su yüzüne çıkmasını) sağlar, hem de malzemeyi havuz çıkışına taşır.

Havuz çıkışında bulunan ikinci bir elevatör, çapakları havuz dışına çıkartır. Havuzun devamın- da bulunan elevator-separatör PET çapaklar üzerinde bulunan su ve 
kirleri ayırır ve malzemeyi Kimyasal Yıkama Makinası’na taşır. Kimyasal Yıkama Makinası’nda PET çapaklar, 90 derece sıcaklıktaki su ve kimyasallar ile yıkanır. Bu 
işlem hem malzeme üzerindeki kirleri, hem de etiketleri yapıştırmak için kullanılan tutkal kalıntılarını temizler. Tutkal PET malzemenin geri dönüştürüldükten sonra 
kullanıldığı alanlarda soruna neden olduğu için, geri dönüşüm sırasın- da tamamen temizlenmesi gerekir Dijital ölçüm ve dozajlama pompası kullanılarak, Yıkama 
Makinası’na kimyasallar otomatik olarak beslenir ve yıkama sisteminin sürekli etkili biçimde çalışması sağlanır. Yıkama Makinası’ndan çıkan PET malzeme üzerinde 
bulunan kimyasallar, Nötralizasyon Ünitesi’nde yine dijital ölçümlü dozaj pompalarıyla nötrleştirilir. Bu sayede sis- temin izleyen bölümündeki havuzda suyun çok 
daha uzun süre kullanılabilmesi sağlanır. İkinci havuzda hem PET çapaklar durulanır, hem de kalan etiket ve kapak parçaları ayrılır. Daha sonra Santrifüj separatör 
çapaklar üzerinde bulunan suyu ayırır. Santrifüjden transfer fanına dökülen çapaklar, sıcak hava tünellerinden geçirilerek nemi alınır ve hattın sonunda çuvallama 
silosun- dan kuru bir şekilde çuvallanır.
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www.netplasmak.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

Yıkama Santrifüjü
Washing Centrifuge

Yatay Yıkama Santrifüjü
Vertical Washing 
Centrifuge

Optik Şişe Ayrıştırma
Optical Bottle Sorting

Durulama 
Tankı
Naturalizing 
Tank

Sıcak Yıkama 
Tankı
Hot Washing 
Tank (chemical)

Ön Yıkama Tamburu
Prewash Drum

Yıkama ve 
Ayrıştırma 
Havuzu
Sink and Float 
Tank

KAPASİTE / CAPACITY
250 - 4000 kg/h
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MODEL NO NPSANT-K NPSANT-O NPSANT-B

Motor Gücü / Motor Power (kW) 37 55 75

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) <500 500-1000 >1000

Rotor Boyu / Length of Rotor (mm) 1200 1400 1500

Rotor Kanat Sayısı
Piece of Wings on Rotor

20 22 24

Ağırlık / Weight (kg) 2000 2500 3000

SANTRİFÜJ
CENTRIFUGE

PET YIKAMA VE AYRIŞTIRMA HAVUZLARI
PET SINK AND FLOAT TANKS

PET ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜM  HATTI ÜNİTELERİ / PET BOTTLE RECYCLING LINE UNITS

Pool is separating caps and labels from 
flakes. Caps and labels are mostly made 
of polypro- pylene (PP) and float on water 
while PET mate- rial sunk. Sprays which 
is located on pool force cap and label 
pieces to overflow into removal auger.

Havuzda kapak ve etiketler su yüzeyinde 
bulunan karıştırıcılar ve helezon yardımı 
ile havuzdan alınır. Dipte bulunan helezon, 
hem PET çapakların karıştırılmasını hem 
de içinde bulunan kapak ve etiketlerin 
ayrılmasını (su yüzüne çıkmasını) sağlar 
ve malzemeyi havuz çıkışına taşır.

www.netplasmak.com
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KİMYASAL YIKAMA MAKİNALARI
CHEMICAL WASHING MACHINES

www.netplasmak.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

sıcak yıkama ve 
nötralizasyon

hot washing and
neutralization

OTOMATİK
DOZAJLAMA
AUTOMATIC
DOSING

PET şişe geri dönüşüm hattının en önemli ve kritik noktası olan sıcak yıkama 
aşamasında PET çapaklar üzerinde bulunan etiket ve yapışık tutkal kalıntılarından 
90 derecenin üzerindeki sıcak su ve kimyasallar ile tamamen temizlenirler ve 
bir sonraki kazanlarda durulanarak üzerindeki tüm kimyasallardan arındırılırlar. 
Eğer tutkal gerektiği şekilde temizlenmezse PET malzeme kullanılarak üretilecek 
ürünlerin, sararmasına ve kalitesinin düşmesine neden olur. 

Ortamda aşındırıcı kimyasallar bulunduğundan, sıcak yıkama ve durulama 
kazanları komple içi ve dışı AISI-316 paslanmaz çelikten imal edilirler. Ayrıca 
sıcaklığın her zaman yüksek seviyede tutulması için kazan içinden paslanmaz 
çelik serpantin borular ile buhar geçirilir. Isı kaybını önlemek için de sıcak 
yıkama kazanları çift cidarlı ve ısı yalıtımlı olarak imal edilir.

Hot washing phase is the most important and critical point of the PET bottle 
recycling line, they are completely cleaned from the labels and glue with hot water 
and chemicals above 90 degree. With following rinsing stage, all the chemical 
residues completely removed from PET Flakes. If the glue and adhesive is not 
cleaned properly, it will cause PET Flakes turn in to yellow and decrease in quality.

Since there are corrosive chemicals used in the tanks, hot washing and rinsing 
boilers are made of AISI-316 stainless steel both inside and outside. In addition, 
steam is passes through the stainless steel serpentine pipes to keep the temperature 
at a high level at all times. In order to prevent heat loss, hot washing boilers are 
manufactured as double-walled, thermally insulated.



NETPLASMAK LASTİK (ÖTL) GERİ DÖNÜŞÜM HATTI
NETPLASMAK TIRE RECYCLING LINE

Ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlamış araç lastikleri-
nin bileşenlerine ayrılarak yeniden kullanılabilir hammeddeler haline getirilmesi işlemidir. 
Netplasmak, ömrünü tamamlamış araç lastiklerin geri kazanımı için komple anahtar teslimi 
geri dönüşüm tesisleri kuruyor. NETPLASMAK lastik geri dönüşüm hattında oto lastiklerini 
lastik geri dönüşüm hattına doğrudan besleyebilirsiniz. Tel çekme, kesme işlemine tabi tu-
tulmasına gerek yoktur. Oto lastiklerinden daha büyük lastiklerde ise tel çekme, doğrama 
ve kesme işlemi yapılmalıdır. Yükleme konveyörüne konulan lastikler, sırasıyla parçalayıcı 
(shredder), metal ayırıcılar, kırma makinaları, kord bezi alma ünitesi, titreşimli elekten geçer 
ve istenilen tane boyutuna ulaşan kauçuk granülleri silolara ulaşır. Halı sahalar, tartan pistler, 
yer döşemeleri, kauçuk sanayi, lastik karo, çocuk oyun alanları gibi yerlerde kullanılmaktadır.

Tire (or Tyre) recycling is the process of recycling vehicles tires that are no longer suitable for 
use on vehicles due to wear or irreparable damage. Tire recycling is important for environment. 
Old tires are among the largest and most problematic sources of waste, due to the large volume 
produced and their durability. Netplasmak‘s Recycling lines capacities are between 1000kg/
hour-3000kg/hour. You can feed the car tires without using any preprocessing equipments. 
But for larger sized truck tires, we use special equipments and machines such as wire removing 
debeaders, cutters. Our product line includes a wide range of custom shredders and granulators, 
all of which are industry leaders in efficiency, durability and reliability. We offer products that 
can generate clean rubber crumb for playground surfaces, artificial turf or powdered rubber 
used to manufacture molded or extruded rubber parts.

Kord Bezi Ayrıştırma Siloları
Fabric Seperation Silo System

Manyetik Konveyörler
Magnetic Conveyors

Titreşimli Elek - Sınıflandırma
Vibrating Sieve Classification

TİTREŞİMLİ ELEK
VIBRATING SIEVE

www.netplasmak.com
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Geri dönüşüm hattımız 1000kg/saat - 3000 kg/
saat arası kapasitelerde üretim yapabilmektedir.

Our Recycling lines capacities are between 
1000kg/hour-3000kg/hour.

www.netplasmak.com

Lastik geri dönüşüm
işleminden sonra çıkan malzemeler:
After tire recycling process output
materials are:

1. Kauçuk Granül - Rubber Granules 
2. Çelik Tel - Steel Wire
3. Kord Bezi - Fiber Textile

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION

Kırma Makinaları
Crusher Machines

Tek Rotorlu 
Shredder
Single Rotor 
Shredder

Çift Rotorlu 
Shredder
Double Rotor 
Shredder

Tel Çekme
Wire Drawing

MIKNATISLI KONVEYÖR
MAGNETIC CONVEYOR

TEL ÇEKME MAKİNASI
WIRE DRAWING MACHINE



TİTREŞİMLİ ELEK (Pet Flake, Kauçuk Granül, Plastik Granül Sınıflandırıcı)
VIBRATING SCREEN (PET Flake, Rubber and Plastic granule classification)

PLASTİK HAMMADDE 
KARIŞTIRICI (Mikser)
PLASTIC RAW MATERIAL MIXER

Vibrating screen used for sorting PET flakes, 
rubber and plastic granules according to 
their sizes.

• 3 Stage granule sorting screens.
• Dust separation system
• Sorting is done by 2 vibrating motor
• Problematic materials such as 

bearings, suspension rods belt and 
pulley not used on this machine.

• Easy changeable screens
• Depends on materials screen holes 

diameters ranges between Ø1-12 mm

Plastic raw material mixers Provides homogeneous 
mixing of plastic raw material with other additives. 
The hot air fan, which is optionally installed 
on takes moisture from the raw material and 
dries it while preparing the mixture to get 
better quality production and less waste. As 
customer request mixers also can be produced 
with stainless steel materials.

Titreşimli elek Pet Flake, kauçuk ve plastik 
granülde boyutlarına göre sınıflandırıcı olarak 
kullanılmaktadır.

• 3 Kademeli granül sınıflandırma titreşim 
eleği.

• Toz ayrıştırma sistemli.
• Vibro motorlar yardımıyla eleme 

yapılmaktadır.
• Kayış, kasnak, rulman ve askı çubuğu gibi 

problemli malzemeler kullanılmamıştır.
• Elek kasaları çok kolay sökülebilme 

özelliğine sahiptir.
• Malzemeye bağlı olarak elek çapları Ø1-12 

mm arasında değişebilir.

Plastik hammadde karıştırıcıları Plastik hammadde 
ile diğer katkıların homojen biçimde karışmasını 
sağlar. Opsiyonel olarak üzerine yerleştirilen 
sıcak hava fanı sayesinde karışımı hazırlarken, bir 
yandan da hammaddenin nemini alıp kurutarak 
üretimini yapacağınız ürünün daha kaliteli ve 
firesiz çıkmasını sağlar. Hammadde mikserleri 
opsiyonel olarak komple paslanmaz çelikten 
(krom) üretilebilir.
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MODEL NO - - -

Titreşimli Elek Boyutu
Vibrating Screen Size (mm)

1000x1500mm 1000x2000mm 1500x2000mm

Motor Gücü / Motor Power (kW) 2x0,37 2x0,55 2x0,75

Kapasite (kg/saat) / Capacity (kg/h) 250-500 500-1000 1000-3000

Ağırlık / Weight (kg) 750 820 920
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MODEL NO - - -

Mikser / Mixer (Ø) 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Motor Gücü
Motor Power (kW)

3 5,5 7,5 11

Kapasite (kg/saat)
Capacity (kg/h)

250 - 600 600 - 1200 1500 - 2500 3000 - 5000

Ağırlık / Weight (kg) 900 1200 1800 3000

www.netplasmak.com
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KIRMA ve PARÇALAYICI (SHREDDER) BIÇAKLARI
CRUSHING and SHREDDER BLADES

ÇİFT ŞAFT PARÇALAYICI BIÇAKLARI
DOUBLE SHAFT SHREDDER BLADES

TEK ŞAFT PARÇALAYICI BIÇAKLARI
SINGLE SHAFT SHREDDER BLADES

KIRMA BIÇAKLARI
GRANULATOR BLADES

www.netplasmak.com

solid
strong
reliable

kırma ve parçalayıcı bıçaklarda 
maksimum dayanıklılık 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE

ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
TIME-SAVING SOLUTIONS

TEKNİK SERVİS DESTEĞİ
TECHNICAL SERVICES SUPPORT

DÜŞÜK ÇALIŞMA GÜRÜLTÜSÜ
LOW OPERATION NOISE

ETKİN ENERJİ TÜKETİMİ
EFFICIENT ENERGY CONSUMPTION
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KONVEYÖRLER / CONVEYORS

Düz Konveyör / L Konveyör / Z konveyör
Standard Conveyor / L Type Conveyor / Z Type Conveyor

Çelik Bantlı Konveyör
Steel Belt Conveyor

Çavuş Bantlı Kauçuk Konveyör
Herringbone Rubber Belt Conveyor

PVC Bantlı Konveyör
PVC  Belt Conveyor

Çavuş Bantlı Kauçuk Konveyör
Herringbone Rubber Belt Conveyor




