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Değerli müşterilerimiz,
Sevgili iş ortakları,
Hızla değişen bir dünyada, plastik ve otomasyon sanayinde şaşırtcı yenilikler 

karşımıza çıkmaktadır: verimlilik geliştirme, maliyetleri azaltma, çevre koruma, 
güvenlik, hareketlilik ve güvenilirlik arttırma. Bunların otomasyonda kilit rol 
oynadığına inanıyoruz. Müşteri ve otomasyon uygulayıcısı ilişkilerinde kalitenin 
belirleyici olacağına inanıyoruz.

Bizim motivasyonumuz müşterilerimizin değişik ihtiyaçlarına göre özel 
otomasyon çözümleri sağlamaktır.

Hedefimize ulaşmak için, müşterilerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleme ve teknik bilgilerimizi ve birikimlerimizi 
kullanarak, onlara kendi hedeflerine ulaşmaları için gerekli ürünler sunuyoruz. 

Bu motivasyondan gelen tutku ile yenilikçi teknoloji, sıradışı fikirler ve 
çözümler için önde gelen teknolojiye sahip olduk.

Aile geleneği olan bir şirket olarak, biz her zaman tüm iş ortakları, müşteriler, 
toplum, çevremize ve çalışanlarına karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız. 
Uzun vadeli bir ortaklık, süreklilik, kalite, yenilik ve hizmet şirketimizin felsefesi 
ve temel ilkeleridir.

Saygılarımızla,

Dear customers,
Dear business partners,
In a fast changing world, the plastic and automation industry has fantastic 

new challenges to face: productivity improvement, costs reduction, environment 
protection, safety, mobility and reliability enhancement. We believe that one key 
factor of succes is the automation, and that the customer-automation supplier 
relationship quality will be decisive.

Our motivation is the supplying of customized automation
solutions according to individual requirements. In order to achieve our goal, 

we are in permanent discussion with our customers, listening to their needs, 
and using our technical knowledge, we offer them the products they require to 
achieve their targets.

From this motivation came the passion. Passion for innovative technology 
leading to unconventional ideas and solutions for fascinating challenges.

As company with family tradition, we are always aware of our obligations 
towards all business partners, customers, society, environment and employees. 
Long-term partnership, continuity, quality, innovation and service define the 
philosophy and the fundamental principles of our company

Regards,

Hedefimiz: Sizin başarınız         Our goal: Your succes
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Şirketimiz 1996 yılında kurulmuş olup, kurulduğu tarihten itibaren 
makine ve fabrika otomasyonu konusunda hizmetine devam etmektedir.
genel olarak Avrupa menşeli imalat makinelarının revizyonları ve teknik 
servisleri konusunda uzman çözümler üreterek en son gelişmiş teknolojileri 
müşterilerimize sunmanın mutluluğu içindeyiz. Firmamız sürdürdüğü 
faliyetleriyle yurt içi ve dışında bir çok başarıyla tamamlanmış projeye sahiptir.

Semi Elektronik Uzak Doğu ve Avrupalı iş ortaklarıyla yaptığı güç birliğiyle 
plastik sektörünün ihtiyacı olan kaliteli makina ve yardımcı ekipmanlar 
konusunda hızlı çözüm ve servis hizmetini sunmaktadır.       

Uygulama yapmakta olduğumuz sektörler; 
Plastik sektörü; Esnek ve aynı zamanda düşük maliyetli sistemler 

hızla değişen piyasada talepleri artan maliyetlere uyum sağlaması için bir 
önkoşuldur. Gelecekte, plastik sektöründe otomasyon çözümleri olmadan 
devam edebilmek imkansızdır.

Kimya sektörü; Modern otomasyon teknikleri ile, kimyasal üretim 
sektöründe önemli ölçüde daha yüksek performans potansiyeli elde etmek 
mümkündür. Bu hedefler genellikle kısa bir süre içinde ve düşük bir maliyetle 
elde edilebilir.

Mekatronik ve Robotik; Mekatronik, robotik ve sensorik çözümler 
otomasyon uygulamaları ile iç içedir. Bilginin performansa çevrilmesinde 
hemen hemen her türlü sektörde bu tarz endüstriyel çözümler modern 
sanayide de kullanılmaktadır.

Our company founded in 1996. We have been serving in Plastics and 
Automation Industry for long years. We are creating professional solutions 
and service mainly for EU made production machines.We are happy to meet 
our customers with high technology. we have accomplished many local and 
worldwide projects.

Semi Electronic Far East and European forces with his business partners 
with the needs of the plastics industry machinery and auxiliary equipment 
on quality and service offers a fast solution.

Applications are making the sector;
Plastics industry, at the same time flexible and low-cost systems in 

a rapidly changing market demands is a prerequisite for adaptation to 
increased costs . In the future, can continue without automation solutions in 
the plastics industry is impossible.

Chemical industry, modern automation techniques, chemical 
manufacturing industry potential considerably higher performance can be 
obtained. These goals often within a short time and can be obtained at a low 
cost.

Mechatronics and Robotics, Mechatronics, robotics and automation 
applications teeming with sensory solutions. Knowledgeable in the 
performance turned in almost all sectors of modern industry solutions that 
are used in industrial style.

Hakkımızda                                            About Us



• Düşük devirli çalışma.

• Doğrudan redüktör entegre edilmiş  motorla  yüksek  aktarma

verimliliği; bu sayede daha az enerji harcar.

• Özel  olarak  tasarlanmış  döner  bıçaklar;  bu   sayede  bileme 

sonrası ayar gerektirmez.  Montajı kolay ve hızlı yapılır.

• Dört   kenarlı  sabit  bıçaklar  sayesinde  dayanıklı  uzun   süreli

kullanım.

• Üfl emeli taşıma sistemi ve aparatlarıyla otomatik olarak kırılan 

malzemenin taşınması ve aktarılması böylece bu işler için extra 

operatör ihtiyacı olmayıp iş gücünden tasarruf sağlar.

• Çalışma  emniyeti  ve  koruma sistemleri;  motor için  aşırı  yük 

koruma sistemi.

• Kesme  haznesinde  bulunan  şeff af  kapak   sayesinde  çalışma 

durumu her  zaman izlenebilir.

• Modern ve kompakt yapısıyla kolay temizlenir ve az yer kaplar.

• Özel tekerlekli yapısıyla kolayca taşınıp sabitlenir.

•  Low-speed   rotation,   high   forque,   with   stronger  breaking

capability.

• Driven  directly  by  speed  reducer motor,  high  transmission 

effi  ciency so as to  save power.

• Special desgned rotar y blades and  no need to adjust gap  after

sharpening. It is easy and  quick.

• Four-edged fi xed blades and  durable use.

• Blower  automatic  conveying  together with  instant  recialming

sy tem  so as to reduce man  power and  pollution on raw material. 

High pressure air conveyor is optional to use.

• Overload  protection  on  motor and   other safety   protection

devices.

• Transparent window design on cutting chamber so as to know 

material condition any time.

• European design with compact structure, room-saving and easy 

cleanout.

• Equipped with casters so as to move  easily.
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ALÇAK HIZLI KIRMA | LOW-SPEED GRANULATOR
RG 18 serisi alçak hızlı kırmalar plastik işleme makinalarının yanında kullanılarak, ideal bir işleme dönüşüm işlemi 

gerçekleştirir.

RG-18 series low-speed machine attachment granulator is a plastic machine. Attachment matching for plastic machine, 

it is used for various plastic and rubber material granulating such as shorts, reuse and semi-fi nished products, is suitable 

for soft PC, polycarbonate, nylon, ABS  etc.

RG - 18
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ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter
Birim (Unit) RG 1820 RG 1830 RG 1840

Güç (Power) Kw 1.1 1.5 2.2

Dönme Hızı (Rotor Speed) Devir/dk (r/min) 150 150 210

Dönen Bıçaklar (Rotating Blades)

Düz/Paddle 21 30 42

Pençe/Claw (A)

Kademeli/Flat (B)

Sabit Bıçaklar (Fixed Blades) Adet (Piece) 2 2 4

Elek Çapı (Screen Diameter) mm ∅6 ∅6 ∅6

Kesme Ağız Ölçüsü (Cutting Chamber Size) mm 270x200 270x300 270x400

Çıkış (Output) Kg/saat (Kg/h) 30-60 50-80 70-100

Gürültü Seviyesi (Noise Flow Level) dB (A) 80-85 80-85 80-85

Vantilatör Taşıma Cihazı (Blower Conveying Device) ● ● ●

Anlık Yenileme Sistemi (Instantaneous Recycling System) ● ● ●

Ağız Beslemede Sabit Mıknatıs (Fixed Magnet at Feeding Mouth) ○ ○ ○

Vakumlu Taşıma Ünitesi (Compressed - Air - Conveying Device) ○ ○ ○

Oransal-Valf Taşıma Cihazı (Proportional-Valve Conveying Device) ○ ○ ○

Plastik Toplama Kutusu  (Material Box) ○ ○ ○

Ağırlık (Weight) Kg 152 165 193

Dış Boyutlar (External Size) mm
A   (Ağız Eni/Mouth Width) 270 270 270

B   (Ağız Boyu/Mouth Length) 200 300 400

W/E   (Width/En) 500 500 860

L/B   (Length/Boy) 1060 912 890

H/Y   (Height/Yükseklik) 1327 1350 1840
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• Tümleşik sağlam ve dayanıklı yapısıyla performansını uzun süre 

korur.

• Ağır tip yataklama, toz koruma parçaları, gürürltü azaltıcı gövde 

yapısıyla daha az vibrasyonlu çalışır ve gürültü etkisini azaltır.

• Motor aşırı yok koruması; emniyet ve koruma cihazları ile güç ve 

kumanda sistemi korumuştur. Böylece hem makine hem kullanıcı 

emniyete alınmıştır.

• Özel kesme yapısı uygulanmış kesme sistemi, yüksek kromlu 

parçalayıcılar yüksek hızlı motor ile beraber çalışarak değişik 

plastik atıkları kolayca parçalar.

• Bıçak boşlukları ayarlanabilir. Bıçaklar köreldiğinde kolayca 

sökülüp taşlanarak tekrar tekrar uzun zaman kullanılabilir.

• Ayrılabilir hazne, ana gövde, elek kolaylıkla sökülebilir. Böylece 

hazne temizliği pratik olarak yapılır.

• Titreşim alıcı ayaklarıyla titreşimi ve gürültüyü azaltır.

• Integral body, sturdy and durable, keep excellent performance 

after using long time.

• Heavy-duty bearing and dust protection device, the sound-

proof board can provent vibration and noise eff ectively.

• The overloading protector on the motor and interlock protection 

device on the power source, double protection fort he safety of 

human being and motor.

• Special cutter design adopting shear principle, made of high-

chromium shred, work together with high-speed motor, shred 

various plastics wastes easily.

• The gap between knives is adjustable. The knives can be 

dismounted when unsharp, to be used repeatedly, long time using 

life.

• Separable design, the bunker, main body, mesh frame are 

dismounted easily, convenient for bunker cleaning.

• With vibration-resistant feet, reduce the noise of vibration.

GÜÇLÜ KIRMA | POWERFUL GRANULATOR
RG 26/36 Serisi kırmalar değişik yapılı yumuşak ve sert plastikleri kırmaya uygundur. Yükleme girişi yuvarlak ve değişik 

biçimli plastik, üretimlerde çıkan hatalı plastiklerin girişine uygun olup bu malzemelerin geri kazanımında önemli bir rol oynar. 

Aynı zamanda atık plastiklerin kırılmasına da uygun olup hızlı çalışma sayesinde kısa sürede kırma işlemini gerçekleştirir.

RG-26/36 series granulator is suitable for granulate various soft and hard plastics, take the board, ball-type and off  cut 

of plastic to granulate into granules, in the plastic and rubber industry, it plays important role that can retrieve and process 

the defective product, waste products and circuit of plastic quickly and promote the plastic availability.

RG - 26/46



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RG 2630 RG 2640 RG 2650 RG  3660 RG 3670 RG 3680 RG 4680

Güç (Power) Kw 5.5 7.5 11 15 18.5 22 22

Dönme Hızı (Rotor Speed) Devir/dk (r/min) 560 560 560 570 570 570 570

Dönen Bıçaklar (Rotating Blades)

Paddle (Düz) 3 6 6 6 6 6 6

Claw (Pençe) (A) 18 24 30 30 36 42 42

Kademeli (Flat) (B) 9 12 15 18 21 24 24

Sabit Bıçaklar (Fixed Blades) Adet (Piece) 2 2 2 4 4 4 4

Elek Çapı (Screen Diameter) mm ∅10 ∅10 ∅10 ∅12 ∅12 ∅12 ∅12

Kesme Ağız Ölçüsü (Cutting Chamber Size) mm 260x300 260x400 260x500 360x600 360x700 460x800 460x800

Çıkış (Output) Kg/saat (Kg/h) 270-350 300-550 400-650 400-700 500-800 600-900 600-900

Gürültü Seviyesi (Noise Flow Level) dB (A) 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95

Plastik Toplama Kutusu  (Material Box) Standart (●) ● ● ● ● ● ● ●

Ağız Beslemede Sabit Mıknatıs (Fixed Magnet at Feeding Mouth) Opsiyonel (○) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vantilatör Taşıma Cihazı (Blower Conveying Device) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toz Ayırıcı Sistem (Dust Seperator System) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ağırlık (Weight) Kg 494 536 600 1028 1130 1245 1245

Dış Boyutlar (External Size) mm

A   (Ağız Eni/Mouth Width) 300 400 500 600 700 800 800

B   (Ağız Boyu/Mouth Length) 260 260 260 360 360 460 460

W/E   (Width/En) 800 900 1000 1156 1256 1358 1358

L/B   (Length/Boy) 1375 1375 1375 1680 1680 1730 1730

H/Y   (Height/Yükseklik) 1460 1460 1460 1910 1910 2090 2090
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• Kompakt dizayn, tam kapalı gövde, çok alçak gürültülü çalışma

• Vakumlu taşıyıcı  vasıtasıyla motor yükü azaltılır ve yüksek 

kromlu çelik bıçaklar kullanılır.

• Yüksek devirli güçlü motoruyla değişik şekilli plastikleri kolayca 

parçalar.

• Vakumlu taşıyıcı toz etkisini azaltmak için toz toplayıcı monte 

edilmiştir.

• Özel yapılı vakum sistemi ile yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

• Film ve şişe gibi plastikleri parçalamaya uygundur.

• Compact design, fully enclosed body, very low noise.

• Tool carrier adopts shear principle to decrease motor’s load. 

High-Cr steel cutter together

• With strong high speed motor as so to break various plastic 

object easily.

• Adjustable material inlet in order to feed by conveying belt easily.

• Shock-proof pad installed in order to absorb vibration while 

breaking.

• Overload protection device for motor and chain protection 

device for power source to

• Double protect the safety of motor and workers.

• Equipped with cyclone dust-collector to separate dust effi  ciently.

• Special-designed blower conveying system with powerful 

conveying capacity.

• Suitable  for breaking various plastic objects including fi lm and 

bottles.

KOMPAK SES YALITIMLI KIRMA | COMPACT SOUND-PROOF GRANULATOR
RG 26Q serisi kırmalar her çeşit sert ve yumuşak plastikleri parçalamaya uygundur. Bu parçalar ufak bloklar, yuvarlak ve 

değişik şekillerde olabilir. Üretim aşamasında bozuk ve hatalı plastiklerin, ufak blokların parçalayarak plastik malzemelerin 

işlenme verimliliğini arttırır.

RG-26Q series of plastic granulator is used to crush all kinds of hard and soft plastics in block shape, ball shape or strip 

shape. They play an important role in recycling plastic defective goods and rejects and increase the utilization ratio of 

plastic material.

RG - 26Q

8 SEMİ LTD



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RG 2640Q RG 2650Q RG  3660Q RG 3680Q

Güç (Power) Kw 7.5 11 15 22

Dönme Hızı (Rotor Speed) Devir/dk (r/min) 560 560 570 570

Dönen Bıçaklar (Rotating Blades)

Paddle (Düz) 6 6 6 6

Claw (Pençe) (A) 24 30 30 42

Kademeli (Flat) (B) 12 15 18 24

Sabit Bıçaklar (Fixed Blades) Adet (Piece) 2 2 4 4

Elek Çapı (Screen Diameter) mm ∅10 ∅10 ∅12 ∅12

Kesme Ağız Ölçüsü (Cutting Chamber Size) mm 260x400 260x500 360x600 460x800

Çıkış (Output) Kg/saat (Kg/h) 300-550 400-650 400-700 600-900

Gürültü Seviyesi (Noise Flow Level) dB (A) 80-95 80-95 80-95 80-95

Vakumlu Taşıma Cihazı (Blower Conveying Device) Standart (●) ● ● ● ●

Toz Ayırıcı Sistem (Dust Seperator System) Opsiyonel (○) ○ ○ ○ ○

Ağız Beslemede Sabit Mıknatıs (Fixed Magnet at Feeding Mouth) ○ ○ ○ ○

Ağırlık (Weight) Kg 530 710 1700 2750

Dış Boyutlar (External Size) mm

A   (Ağız Eni/Mouth Width) 400 500 600 800

B   (Ağız Boyu/Mouth Length) 260 260 360 460

W/E   (Width/En) 1520 1620 1900 2100

L/B   (Length/Boy) 1445 1445 1950 1950

H/Y   (Height/Yükseklik) 1935 1935 2350 2350
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• Bütünleşik, sağlam gövdeli yapısıyla uzun ömürlü kullanılır.

• Ağır tip yataklamalı gövde, tozdan koruma parçaları, ses azaltıcı 

gövde yapısıyla titreşimi azaltır ve daha az gürültülü çalışır

• Motor aşırı yok koruması; emniyet ve koruma cihazları ile güç ve 

kumanda sistemi korumuştur. Böylece hem makine hem kullanıcı 

emniyete alınmıştır.

• Özel kesme yapısı uygulanmış kesme sistemi, yüksek kromlu 

parçalayıcılar yüksek hızlı motor ile beraber çalışarak değişik 

plastik atıkları kolayca parçalar.

• Bıçak boşlukları ayarlanabilir. Bıçaklar köreldiğinde kolayca 

sökülüp taşlanarak tekrar tekrar uzun zaman kullanılabilir.

• Ayrılabilir hazne, ana gövde, elek kolaylıkla sökülebilir. Böylece 

hazne temizliği pratik olarak yapılır.

• Titreşim alıcı ayaklarıyla titreşimi ve gürültüyü azaltır.

• Integral body, sturdy and durable, keep excellent performance 

after using long time.

• Heavy-duty bearing and dust protection device, the sound-

proof board can provent vibration and noise eff ectively

• The overloading protector on the motor and interlock protection 

device on the power source, double protection for the safety of 

human being and motor.

• Special cutter design adopting shear principle, made of high-

chromium shred, work together with high-speed motor, shred 

vaious plastics wastes easily.

• The gap between knives is adjustable. The knives can be 

dismounted when unsharp, to be used repeatedly, long time using 

life.

• Separable design, the bunker, main body, mesh frame are 

dismounted easily, convenient for bunker cleaning.

• With vibration-resistant feet, reduce the noise of vibration.

AĞIR TİP KIRMA | HEAVY DUTY GRANULATOR
Merkezi kırma odaları ve geri dönüşüm kullanımına uygundur. Takoz kalıntıları, borular, kalıplanmış ürünler, katı ürünler, 

ambalaj atıkları, kaplar, levhalar, kablolar, hortumlar ve buna benzer ürünleri parçalamaya uygundur. Ağır tip kırmalar 

merkezi sistemlerde hızlı bir şekilde yüksek kapasitelerle çalışmaya uygundur.

RG56 series of granulators are used to crush centralized thick remnants of pipes, moldings, and planking, package 

material, containers, sheet materials, wires, cables and so on into granules. They play an important role in recycling plastic 

defective goods and rejects and increase the utilization ratio of plastic material.

RG - 56



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RG 5680 RG 56100 RG 56120

Güç (Power) Kw 30 45 55

Dönme Hızı (Rotor Speed) Devir/dk (r/min) 560 560 560

Dönen Bıçaklar (Rotating Blades)

Paddle (Düz) 6 6 6

Claw (Pençe) (A) 30 39 -

Kademeli (Flat) (B)

Sabit Bıçaklar (Fixed Blades) Adet (Piece) 4 4 4

Elek Çapı (Screen Diameter) mm ∅12 ∅12 ∅12

Kesme Ağız Ölçüsü (Cutting Chamber Size) mm 660x800 660x1000 660x1200

Çıkış (Output) Kg/saat (Kg/h) 1000-1600 1200-2000 1500-2500

Gürültü Seviyesi (Noise Flow Level) dB (A) 90-110 90-110 90-110

Plastik Toplama Kutusu  (Material Box) Standart (●) ● ● ●

Ağız Beslemede Sabit Mıknatıs (Fixed Magnet at Feeding Mouth) Opsiyonel (○) ○ ○ ○

Vakumlu Taşıma Cihazı (Blower Conveying Device) ○ ○ ○

Toz Ayırıcı Sistem (Dust Seperator System) ○ ○ ○

Besleme Gözü  için Mekanik Kontrol (Mechanical Controller for Feeding - Hopper) ○ ○ ○

Besleme Gözü  için Hidrolik Kontrol (Hydraulic Controller for Feeding - Hopper) ○ ○ ○

Ağırlık (Weight) Kg 2870 3260 3720

Dış Boyutlar (External Size) mm

A   (Ağız Eni/Mouth Width) 800 1000 1200

B   (Ağız Boyu/Mouth Length) 660 660 660

W/E   (Width/En) 1450 1670 1840

L/B   (Length/Boy) 2475 2475 2475

H/Y   (Height/Yükseklik) 2820 2820 2820
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• Dışarıdan yataklanmış gövde yapısıyla rulmanların içerisine toz 
girmesi önlenmiştir. Böylece uzun kullanım ömrüne sahiptir.
• Ayrılabilir hazne, ana gövde, elek kolaylıkla sökülebilir. Böylece 
hazne temizliği pratik olarak yapılır.
• Motor aşırı yok koruması; emniyet ve koruma cihazları ile güç ve 
kumanda sistemi korumuştur. Böylece hem makine hem kullanıcı 
emniyete alınmıştır.
• Özel kesme yapısı benimsenmiş kesme sistemi, yüksek kromlu 
parçalayıcılar yüksek hızlı motor ile beraber çalışarak değişik 
plastik atıkları kolayca parçalar.
• Bıçak boşlukları ayarlanabilir. Bıçaklar köreldiğinde kolayca 
sökülüp taşlanarak tekrar tekrar uzun zaman kullanılabilir.
• Modern yapısıyla ergonomik bir görünüme sahiptir.
• Titreşim alıcı ayaklarıyla titreşimi ve gürültüyü azaltır.
• İsteğe bağlı aksesuarları; emici, taşıyıcı, toz ayırıcı sistemleri ile 
insan gücünden ve zamandan tasarruf sağlar.
• Temiz bir çalışma ortamı sağlayarak plastiklerin geri kazanımında 
verimliliği arttırır.

• Outside bearing seat design, in order to avoid the dust entering 
into the bearing, long time using life.
• Separation design for machine body, convenient for replacing 
the screen and blades.
• Overloading protector for motor and interlock device, double 
protection for  the safety of personel and motor.
• Special knife blade structure adopting shear principle, made of 
high contented chromium steel, shred the various plastic in an 
easy way.
• Knives gap adjustment is available, and the knives can be 
resharpened numerous times,
• Long time using life.
• Modern design, nice appearance.
• Equipped with shock-proof feet, reduce the noise of vibration.
• The optional Suction Conveying and Cyclone Dust Separator 
System can save the man
• Power, reduce to pollute raw material and raise the working 

effi  ciency.

GÜÇLÜ PLASTİK KIRMA | POWERFUL PLASTIC GRANULATOR
Güçlü tip kırmalar EG 26S-46S değişik çeşit yumuşak, sert yuvarlak, küresel, levhaların kenar atıkları, geri dönüşümlü plastikleri 

parçalamaya uygundur. İsteğe bağlı olarak emici, taşıyıcı ve toz ayırıcı cihazlarla kullanılarak geri dönüşümde verimliliği arttırır. 

Bütünleşik yapısal özelliğiyle güçlü görünüşlü gövdesi, kolay kullanımı, iyileştirilmiş döner bıçak yapısıyla düşük enerji tüketimi ile 

yüksek verimlilik sağlayan üründür.

Powerful granulators RG-26S/46S series, are mainly used to directly granulate diff erent kinds of soft, hard, clumpy, globular, 

striped and scrap plastic recycling material.. The optional Suction Conveying and Cyclone Dust Separator System bring recycling 

effi  ciency into full play. The machine is characterized with compact structure, attractive appearance,

convenient operation, optimized rotation knife to achieve lowest energy consumption and higher cutting effi  ciency.

RG - 26S



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RG 2640S RG2650S RG 4680S RG 46100S

Güç (Power) Kw 7.5 11 22 30

Dönme Hızı (Rotor Speed) Devir/dk (r/min) 560 560 560 560

Dönen Bıçaklar (Rotating Blades)

Paddle (Düz) 6 6 6 6

Claw (Pençe) (A)

Kademeli (Flat) (B)

Sabit Bıçaklar (Fixed Blades) Adet (Piece) 2 2 4 4

Elek Çapı (Screen Diameter) mm ∅10 ∅10 ∅12 ∅12

Kesme Ağız Ölçüsü (Cutting Chamber Size) mm 260x400 260x500 460x800 460x1000

Çıkış (Output) Kg/saat (Kg/h) 300-550 400-650 700-1000 800-1200

Gürültü Seviyesi (Noise Flow Level) dB (A) 80-95 80-95 80-95 80-95

Plastik Toplama Kutusu  (Material Box) Standart (●) ● ● ● ●

Ağız Beslemede Sabit Mıknatıs (Fixed Magnet at Feeding Mouth) Opsiyonel (○) ○ ○ ○ ○

Vakumlu Taşıma Cihazı (Blower Conveying Device) ○ ○ ○ ○

Toz Ayırıcı Sistem (Dust Seperator System) ○ ○ ○ ○

Ağırlık (Weight) Kg 490 590 1690 1850

Dış Boyutlar (External Size) mm

A   (Ağız Eni/Mouth Width)

B   (Ağız Boyu/Mouth Length)

W/E   (Width/En) 900 1000 1430 1630

L/B   (Length/Boy) 1230 1230 2060 2060

H/Y   (Height/Yükseklik) 1420 1420 2190 2190

13SEMİ LTD
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• Parlak görünümlü ve paslanmaz çelikten mamul iç hazne

• Uzatılmış sıcak hava bölümü yüksek etkinlikle çalışır, eşit hava 

akımlı çalışan sıcak hava göndericisi kurutmanın etkinliğini 

arttırmaktadır.

• Sıcak havayı döndüren özel boru dizaynı sıcak hava gönderimini 

düzenli bir şekilde yapılmasını garanti eder. Böylece bakım 

işlemlerini kolaylaştırır.

• Huni gövdesi ve alt tabanı ayrı parçalar şeklinde tasarlanmıştır. 

Böylece bakım işlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.

• Aşırı ısı koruma parçalarıyla donatılmıştır.

• Acil stop sistemli ana şalter

• Şeff af izleme penceresi ve manyetik süpürücü

• Polished appearance with stainless steel hopper.

• Hot wind extending device in high effi  ciency, the hot wind are 

distributed evenly, can promote the drying effi  ciency.

• Special hot-air winding pipe design, guarantee wind sending in a 

smooth going way, its benefi t to maintenance.

• Internal parts are made of stainless steel.

• As the hopper body and the bottom are designed separately, 

there-fore it is very convenient to clean.

• Overheat protection device.

•Main switch for safety purpose.

• Transparent eye-glass magnect plinth.

BESLEME HUNİLİ KURUTUCULAR | HOPPER DRYER
RDM serisi kurutucular plastik ve kauçuk hammaddeler için hızlı kurutma üniteleridir. Bu üniteler plastik hammaddelerin 

paketleme, taşıma ve boşaltma işlemleri sırasında oluşan nemlenmeleri kurutmak için kullanılır. Kendi üzerinde bulunan 

haznesi plastik ve kauçuk enjeksiyon makinalarının üzerinde montajlamaya ve kurutma işlemi yapmak için özel olarak 

tasarlanmıştır. RDM serisi kurutucu üniteleri 24 saat kullanıma uygundur.

RDM series dryer is a quick-drying machine for plastic and rubber raw material drying, it can dry the humidifi ed raw 

material caused by packing, transportation and retrieving. The direct-type bunker is especially suitable for installed on the 

plastic-rubber injection molding machinery carrying out drying.  All types of machines, the 24-hours timer are available.

RDM         
Serisi
Series



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RDM 25 RDM 50 RDM 75 RDM 100 RDM 150 RDM 200 RDM 300 RDM 400 RDM 600

Yükleme Kapasitesi
Material Loading Kg 25 50 75 100 150 200 300 400 600

Isıtma Gücü
Heat Power Kw 3 4 4 5.5 6 12 15 18 22

Üfl eme Gücü
Blower Power w 90 200 200 250 250 400 400 400 960

Boğaz Mıknatısı
Magnet Pad

Standart (●)
Opsiyonel (○) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Otomatik Zamanlayıcı
Automatic Timer ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dış Ölçüleri (ExBxY)
External Size (WxLxH) mm 750x400x950 850x500x1100 850x550x1310 970x600x1150 970x600x1700 1250x800x15701250x800x19001400x900x19001400x950x2100

Ağırlık
Weight Kg 25 32 35 55 60 150 160 230 250

15SEMİ LTD
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• Modern yapısı ve ergonomik görünüm
• Zincirli aktarma sistemi yapısıyla daha kararlı performans ve 
uzun kullanım ömrü
• Petek yapılı döner ünitesiyle daha kararlı hava kurutma
• Paslanmaz çelik yalıtılmış kurutma hunisi aşağıya doğru hava 
üfl eme yapısı kurutma etkinliğini arttırarak enerji tüketimini azaltır. 
Böylece kurutma işleminde süreklilik sağlar
• Benimsenen ikili kondansatörler vasıtasıyla düşük bir geri dönüş 
hava ısısı ve düşük çiğlenme noktası sağlanmıştır.
• Hammadde yükleme borularının içerisinde hammadde 
kalmaması için hammadde durdurma valfi  kullanılmıştır.
• Kapalı döngülü hammadde taşıma sistemi ile hammaddenin 
taşınma esnasında yeniden çiğlenmesi(nemlenmesi) önlenmiştir.
• İsteğe bağlı olarak alınan çiğ noktası ölçme cihazı ile çiğlenme 
noktası her an izlenebilmektedir.

• European-design style, attractive appearance.
• Up-to date chain-wheel transmission design with more stable 
performance, long time using life.
• Equipped with honeycomb rotor for getting more stable air 
drying.
• Stainless and insulated drying hopper features air pipe down-
blowing design. This improves drying effi  ciency, and reduces 
energy consumption while maintain a steady drying eff ect.
• Adopted two condensers to ensure a low return air temperature 
and low dew point.
• Equipped with material cut valve for conveying system to ensure 
no material remains in the material pipe.
• Adopted P.I.D temperature controller, with over temperature 
protector, overload protection on motor, reverse phase protection 
on electric machine etc.
• Closed-loop conveying system eliminates the possibility of 
moisture re-absorption during material conveying.
• It is optional purchase for a dew point gauge, in order to monitor 
umidifying eff ect anytime.

TÜM FONKSİYONLAR BİRLEŞTİRİLMİŞ Kurutucu, Nem Alıcı ve Yükleyici 
| ALL-IN-ONE DEHUMIDIFER AND LOADER

Üç fonksiyonlu nem alıcı, kurutucu ve yükleyiciye sahip RDC serileri; Nem alma işlemlerini bir ünite içinde toplamıştır. Ayrıca isteğe 

bağlı olarak üç kademeli taşıma özelliği uygulanmaktadır. Higroskopik mühendislik plastikleri örneğin PA, PC, PBT, PET, ABC, PMMA vs. 

için özel olarak tasarlanmıştır. İdeal şartlar altında petek yapısı ile isteğe bağlı olarak -50ºC dew noktasında nem alma işlemi yapmak 

mümkündür. Ergonomik görünüşlü bir yapıya sahip olup patentli zincir tekerlekli aktarma yapısı olan gelişmiş teknolojisi, güvenilir 

performansı onu modern plastik sanayinin vazgeçilmez bir nem alıcı ünitesi kılmaktadır.

All-in-one Dehumidifi er and loader (RDC series) combine the function of dehumidifying, drying and two-stage conveying into one 

single unit (it is optional purchase for three-stage conveying), specifi ed fort he production of “hygroscopic engineer plastics” products, 

such as PA, PC, PBT, PET, ABS, PMMA etc. Under ideal conditions, a better honeycomb is optional to use so as to make dew point 

reach-50ºC. The machine is characterized with nice appearance the patent for chain-wheel transmission design, advanced technology, 

reliable performance. It is an indispensable machine in the modern industry.

RDC Serisi
Series



ÖZELLİKLER 
SPECIFICATIONS

Parametre 
Parameter MODEL

Birim 
Unit

RDC 28L 
30H

RDC 38L 
30H

RDC 38L 
50H

RDC 88L 
50H

RDC 118L 
80H

RDC 168L 
80H

RDC 168L 
120H

RDC 228L 
120H

RDC 228L 
150H

RDC 308L 
150H

RDC 308L 
200H

RDC 458L 
200H

Kurutma Sistemi / Drying System

İşlem Isıtıcı Gücü 
Process Heater Power Kw 3 3 4 4 6 6 6 6 7.2 7.2 12 12

İşlem Vantilatör Gücü 
Process Blower Power Kw 0.37 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0

Kurutma Hazne Kapasitesi 
Drying Hopper Capacity L 28 38 38 88 118 168 168 228 228 308 308 458

Nem Alma Sistemi / Dehumidifying System

Isıtıcı Yenileme Gücü 
Regeneration Heater Power Kw 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 5.4 5.4

Vakum Yenileme Gücü 
Regeneration Blower Power Kw 0.25 0.25 0.25 0.25 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

Kuru Hava Kapasitesi 
Dry Air Capacity m³/hr 30 30 50 50 80 80 120 120 150 150 200 200

Taşıma Sistemi / Conveying System

Vakumlu Taşıma Gücü 
Conveying Blower Power Kw 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Hortum Taşıma Çapı 
Dia. Of Conveying Hose Inch 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

RAL-E Kızılötesi Haznesi 
RAL-E Infrared Hopper L 3 3 3 6 6 6 6 12 12 12 12 12

RAL-P Vakum Haznesi 
RAL-P Vaccum Hopper L 3 3 3 6 6 6 6 12 12 12 12 12

Net Ağırlık 
Net Weight Kg 180 200 240 260 280 290 300 360 500 520 550 580

Dış Ölçüler (mm) / External Size (mm)

W/E (Width/En) 860 860 860 860 860 860 860 860 1000 1000 1000 1000

L/B (Lenght/Boy) 1100 1100 1100 1100 1250 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1350

H/Y (Height/Yükseklik) 1500 1600 1600 1700 1850 1850 1850 2000 2100 2100 2100 2300
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• Mikro işlemci kontrollü kolay kullanımlı kumanda paneli ile P.I.D. 

kontrollü ısı kontrolü yüksek doğrulukta sabit ısı kontrolünü ± 1ºC 

arasında sabit tutar.

• Yatay pompası ile sessiz ve sabit çalışma, uzun ömürlü kararlı 

sıvı akış hızı.

• Silindirik ısı değiştirme tüp yapısı, aşırı basınca karşı 

koruyuculudur.

• Otomatik arıza ikaz sistemi ile arıza anında otomatik olarak 

devreden çıkar.

• Ergonomik görüntü, kolay montaj ve demontaj klasik ve kolay 

bakım.

• Kullanıcı tarafından su ve yağlı olarak seçilebilir.

• Computer temperature control, direct-view and easy and simple 

for operation, PID temperature control with high accuracy and 

stable temperature controlling, the accuracy is ±1ºC  within.

• Use horizontal pump, running in smooth and steady, stable fl ow 

with long using life.

• Cylindrical tube design, pressurization and explosion-proof.

• Automatic alarming function, alarming and automatic stop when 

the system has the breakdown.

• Attractive appearance, easy-dismount design, convenient for 

maintenance.

• Two specifi cations of water and oil for customers selection.

KALIP ŞARTLANDIRICILAR | MOLD TEMPERATURE CONTROLLER
RTC Serisi kalıp şartlandırıcıları genellikle kalıpları ısıtmak ve sabit bir sıcaklıkta tutmak için kullanılmaktadır. Bu ünitelerde dolaylı 

ısı değiştirme prensibi uygulanmaktadır. Kalıp ısısını kalıplama işlemi sırasında sabit tutmak için çalışma ortamına göre su veya 

ısıtma yağı kullanılır. Kalıp ısısını istenen sıcaklıkta sabit tutarak en iyi enjeksiyon kalıplama kalitesi garanti altına alınır.İyileştirilmiş 

yapısıyla ısıtma sıcaklığı 200ºC ‘dir.

RTC series mould automatic temperature controller is mainly used for mould heating and keep constant temperature, as well as 

the fi elds with same requirements. This series adopts heat-exchanging principle, uses water or high heat conduction oil as media, 

keep the mould in constant temperature during molding, guarantee top quality for molding, the optimized design ensuring the 

heating temperature up to 200ºC.

RTC Serisi
Series



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RTC 630W RTC 950W RTC 1290W RTC 630W-D RTC 950W-D RTC 1290W-D

Maksimum Isı
Maximum Temperature

Su 120 / Water 120 

Soğutma Tipi
Cooling Method

Direkt Soğutma Direct Cooling / Dolaylı Soğutma Indirect Cooling

Motor Gücü
Motor Power

Kw 6 9 12 6x2 9x2 12x2

Pompa Gücü
Pump Power

Kw 0.37 0.75 1.5 0.37x2 0.75x2 1.5x2

Maksimum Boşalma
Maximum Runoff 

L/dk
L/min 30 45 75 30x2 45x2 75x2

Maks. Basınç
Max. Pressure

Bar
Unit 3.5 3.5 5.5 3.5 3.5 5.5

Kalıp Bağlantısı
Mold Connecting

Inch 3/8” (2x2) 3/8” (2x2) 3/8” (4x2) 3/8” (2x2x2) 3/8” (2x2x2) 3/8” (4x2x2)

Dış Ölçüler (En x Boy x Yükseklik)
External Size (WxLxH)

mm 300x750x650 300x750x650 300x750x700 600x750x650 600x750x650 600x750x700

Ağırlık
Weight

Kg 60 65 89 100 110 145
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• Çalışma sıcaklık aralığı 5-35ºC

• Yüksek kapasiteli tüp yapılı evaparatör ile en yüksek soğutma 

performansı için özel tasarımı sayesinde yüksek soğutma 

performansı için özel tasarımı sayesinde yüksek ortam 

sıcaklıklarında çalışabilme özelliği.

• Dairesel kapaklı çift serpantin ile mükemmel ısı transferi ve hızlı 

soğutma

• R407 çevre dostu soğutma gazı.

• Kompresör ve pompa motorları için aşırı yük koruma devresi

• Bağımsız ısı kontrol devresi ve donmaya karşı koruma devresi

• Voltaj seviye, faz koruma rölesi, alçak ve yüksek basınç siviçleri 

• İzolasyonlu  devre tasarımı ile tüm iç tesisat kısmı konveksiyona 

karşı korunmuştur.

• Endüstriyel uygulamaları çok çeşitli olup; plastik, gıda, 

elektronik sistem, galvano, ağartma, boyama ultrasonik sistem 

soğutmalarında kullanılabilir.

• Cooling temperature range 5-35ºC.

• High-capacity tube-in shell evaporator with very good heat 

Exchange performance especially for high ambient temperature 

condition.

• Tube-fi n double condensers with excellent heat transfer and 

rapid cooling.

• Stainless steel warm-keeping water tank.

• R22 refrigerant to be used for effi  cient cooling.

• R407 environment-friendly refrigerant is optional to use.

• Overload protection for compressor, pump and blower.

• Independent temperature controller, anti-freeze protection.

• Phase sequence protection for control circuit, refrigeration loop 

controlled by high and low pressure switch.

• Warm-keeping design for all piping to avoid partial convection.

• Suitable for machine cooling in industries of plastics, 

electroplating, foodstuff , electronic products, bleaching and 

dyeing, ultrosonics.

HAVA SOĞUTMALIENDÜSTRİYEL SU SOĞUTUCUSU | AIR-COOLED INDUSTRIAL CHILLER
Yeni yapılandırılmış RSM serisi sanayi tipi su soğutucuları plastik parça üretiminde üretim zamanlarını düşürerek hızlı üretim 

yapmaya imkan sağlar. Soğutma için dolaylı ısı değiştirme üniteleri kullanılmıştır. Bu üniteler hızlı bir şekilde soğutma işlemini 

gerçekleştirerek çevresel şartlardan en az etkilenerek sabit ısı kontrolü temin eder. Bu sebepten RCM serisi modern plastik 

endüstrisi için gerekli olan bir ekipmandır.

New-designed RCM series of industrial chiller are capable of controlling precisely the mold temperature in plastic molding 

process as so to shorten molding cycle and speed product formalization. The principle of heat exchange is adopted for cooling. 

They can achieve rapid cooling, stable temperature controlling, and will be little eff ected by the surrounding factors. Therefore they 

are necessary good equipments in modern industry.

RCM Serisi
Series



ÖZELLİKLER 
SPECIFICATIONS

Parametre 
Parameter MODEL

Birim 
Unit RCM 3A RCM 4A RCM 5A RCM 8A RCM 10A RCM 12.5A RCM 15A RCM 20A RCM 25A RCM 30A

Soğutma Kapasitesi 
Cooling Capacity

Kw 7.5 10 13.5 20 25.5 31.5 38.5 50 62.5 77.5

Kcal/saat(h) 6500 9000 11500 16500 22000 27000 33000 44000 54000 66500

Kompresör Gücü 
Compressor Output Power HP 3 4 5 8 10 12.5 15 20 25 30

Soğutucu Gazı 
Refrigerant R22 R407C

Evaperatör 
Evaporator Eşanjör İçinde Bakır Boru / Tube in Shell

Kondansatör 
Condenser Kondensör İçinde Bakır Boru / Tube in Condenser

Üfleme Gücü 
Blowers Power Kw 0.25 0.38 0.50 1 2.52

Su Tank Kapasitesi 
Water Tank Capacity L 50 65 110 150 270 350 400

Pompa Gücü 
Pump Power Kw 0.75 1.1 2.2 2.2

Pompanın Maks. Debisi 
Pump Max. Flowrate

L/dk 
L/min 80 150 250 400

Pompanın Maks. Basıncı 
Pump Max. Pressure Kg/cm² 2

Tüpün Giriş Ölçüleri 
Pipe Size Inlet Inch 1”x1 1¹/2” 2” 2¹/2”

Tüpün Çıkış Ölçüleri 
Pipe Size Outlet Inch 1”x1 1¹/2” 2” 2¹/2”

Boşaltma Çıkışı Ölçüsü 
Dain Outlet Size Inch 1/2”

Taşırma Çıkışı 
Overflowing Opening Inch 1/2”

Ağırlık 
Weight Kg 120 140 180 220 280 350 400 450 550 600

Dış Ölçüleri (ExBxY) 
External Size (WxLxH) mm 760x1090x1250 760x1250x1320860x1350x1560960x1350x1620 1200x1700x1750 1200x1900x1750 1480x2150x1800
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• Spiral elavatörlü şaft yapısıyla sabit ve gürültüsüz çalışır.
• Hammadde ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.
• Yüksek güçlü karıştırma kapasitesi, kapalı ortamda karıştırma, 
homojen karıştırma, sızıntı ve kayıpsız.
• Motor aşırı yüklenme koruma devreleri ve zincir aktarma sistemi 
koruma parçaları ile operatörü ve makinayı güvenli kılmıştır.
• Yataklar için yağlama noktaları tozdan korumak için ana şase 
altında yapılmıştır.(Sadece RSM 500-1000 Serisinde)
• Otomatik karıştırma bitirme zamanlayıcısı ile kolay ve güvenilir 
kullanım sunar
• Boşaltma çıkışında el kumandalı malzeme akış kesicisi ile pratik 
kullanım sağlar.
• Tekerlekli yapısıyla kolaylıkla taşınıp çalışma bölgesinde tekerlek 
frenleri ile sabitlenir.(RSM 80-160-260 serilerinde)
• Kopmak yapılı olup kolay montajı sayesinde bakım işleri kolaylıkla 
yapılır.

• Spiral leaf need to be welded before processing in order to shaft 
concentricity and run smoothly.
• Materials in the tank can be round stirred like swift to decrease 
mixing time.
• The surface of machine made of stainless steel where will be 
contact the equipment and raw material in order to clean easily, 
and avoid rustiness.
• Low power, large mixing capacity, sealed mixing, mixed evenly in 
short time, no leakage.
• Overload protection device for motor and chain protection device 
for power source to double protect the safety of motor and workers.
• Equip with oil refueling device and dust-proof plaster under the 
frame in order to durable bearing. (Apply to RSM-500/100)
• Auto-stop device, the setting range for auto-stop is up to you, 
easy and durable
• Equip with hand-operated cut-off  plate for discharge port, 
convenient for discharging.
• Universal caster and brake, easy for adjusting and moving. (Apply 
to RSM-80/160/260)
• Nice appearance, easy-dismounted design, convenient for 
maintenance.

PLASTİK BOYA KARIŞTIRICI | PLASTIC COLOR MIXER
RSM serisi döner tip içten taşımalı karıştırıcılar granül katı plastik malzemeler ve masterbate boyaları karıştırmaya 

uygundur. Bu karıştırıcılar geleneksel hamur karıştırıcı tip mikserlerden daha kullanışlı ve avantajlıdır. Karıştırıcıların ufak 

hacimlerden büyük hacimlere kadar değişik kapasitelerde modelleri mevcuttur. Düşük enerji tüketimi ve yüksek verimliliği ile 

plastik sanayilerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

RSM series Rotation Mixer suitable for granule, solid plastic material and color masterbatch mixing. This series is a kind of 

large plastic color mixer. It is better than the traditional plastic color mixer in some defects. And also, it is characterized of 

large mixing capacity, low energy consumption and high effi  ciency. It is widely used for plastic extrusion, injection processing.

RSM Serisi
Series



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RSM 80 RSM 160 RSM 260 RSM 500 RSM 1000

Güç
Power

Kw 0.37 0.55 1.1 2.2 4

Karıştırma Kapasitesi
Mixing Capacity

Kg/dk
Kg/min 50/5 100/5 150/5 500/10 1000/10

Dış Ölçüleri (En x Boy x Yükseklik)
External Size (WxLxH)

mm 660x770x1130 815x940x1320 880x1000x1485 1200x1500x2530 1400x1650x3000

Ağırlık
Weight

Kg 55 100 150 360 550
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• Ana makinadan ayrılabilir hazne yapısı güvenli ve kullanışlıdır.

• Paslanmaz çelik haznesi hafi f, sağlam ve kolay temizlenir.

• Motor aşırı yüklenme koruma devreleri.

• Bağımsız olarak fi ltre temizleme özelliği

• Sessiz çalışma elemanları ile çalışma gürültüsü azdır.

• Hammadde bitiminde otomatik alarm verir.

• The separable design of main machine with charge basket, safe 

and convenient.

• Stainless steel charge basket, light, durable, easy for material 

clean.

• The overload device on motor.

• Computer control operation, simple and easy for operation.

• Independent fi lter cleaner, convenient for accumulated dust 

cleaning.

• Quiet device, reduce the operation noise.

• The material shortage auto-alarming protection device.

VAKUMLU OTOMATİK YÜKLEYİCİLER | VACUUM AUTO-LOADER
RAL serisi otomatik yükleyiciler paslanmaz çelik yükleme haznesine sahiptir. Yüksek verimli vakum motorları, motor 

aşırı yüklenme koruma devreleri, malzeme bitme uyarısı vb. alarm devreleri mevcuttur. Otomatik yükleyiciler hafi f yapılı ve 

sağlam yüksek emiş gücüne sahip olup işletmesi ve montajı çok kolaydır.

RAL series auto-charging machine uses stainless steel charge basket and high-effi  ciency vacuum motor and motor 

overload protection device and material shortage auto-alarming device, it has the characters of light and durable, strong 

suck force, simple and easy for installation, and operation.

RAL Serisi
Series



ÖZELLİKLER
SPECIFICATIONS

Parametre
Parameter MODEL

Birim
Unit RAL 300I RAL 403I RAL 300 RAL 303 RAL 503 RAL 703 RAL 903 RAL 323

Motor

Tip
Type

Karbon Fırça
Carbon Brush

İndüksiyon
Induction

Karbon Fırça
Carbon Brush

İndüksiyon
Induction

Ayrıntılar
Specifi cation 1100w 1∅ 1.5HP 3∅ 1100w 1∅ 2HP 3∅ 3HP 3∅ 4HP 3∅ 5.5HP 3∅ 2HP 3∅

Vakum Kapasitesi
Conveying Capacity

Kg/saat(h) 300 400 300 300 550 750 900 300

Yükleme Kazanı  Kapasitesi
Capacity of Charge Basket L 6 10 6 6 12 30 30 6x6

Taşıma İç Çapı
Inside Diameter of Conveying

mm ∅38 ∅38 ∅38 ∅38 ∅38 ∅51 ∅51 ∅38

Dış Ölçüler (En x Boy x Yükseklik)
External Size (WxLxH)

Ana Gövde
Main Body mm 550x400x350 800x450x450 550x450x300 650x450x400 650x450x400 1400x500x500 1400x500x500 750x450x400

Hazne
Hopper mm - - 450x350x250 450x350x250 500x450x300 800x450x300 800x450x300 450x350x250

Ağırlık
Weight

Ana Gövde
Main Body Kg 11 25 16 40 55 75 80 45

Hazne
Hopper Kg - - 5 5 6 8 8 6
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Yardımcı Parçalar / Fittings

İki Malzeme için Oranlama Valfi
   Ratio Valve of Two Materials

Yerde Kullanım İçin Stand
    Above-Ground Stand

Yerde Kullanım İçin Stand
    Above-Ground Stand

Volumetrik Dozajlayıcılar
 Volumetric Dosers

Mıknatıs
Magnetic

Mıknatıs Haznesi
 Magnetic Base

  Taşıyıcılar
Belt-Conveyor

Malzeme Hunileri
Material Suction Hopper

Hammadde Depolama Tankları
Dust Collector

Bağlantı Aparatları
Connector

Boru Adaptörleri
Pipe Coupling

Merkezi Taşıma Sistemi
Centralized Conveying System

Kontrol Merkezi
Control Center

Kurutucu
Hopper Dryer

Paralel Devre
Shunt

Depolama Kutusu
    Storage Box

Nem Alıcı
Dehumidifier

Endüstriyel Su Soğutucusu
Industrial Chiller

Kalıp Sıcaklık Kontrol Ünitesi
Mold Temperature Controller

Kırma
Granulator

Hava Kesme Valfi
    Air-cut Valve
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Notlar / Notes



   innovation in plastics www.semiltd.com

Daha detaylı bilgi için
More detailed information at

Adres: İkitelli O.S.B. İPKAS SAN. SİT.  
Address: 13/A BLOK NO:37-39
 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL 
Telefon: (+90.212) 549 06 12
Telephone:

Fax: (+90.212) 549 03 99


