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TÜYAP-PAGEV iş birliğiyle 
düzenlenen 31. Uluslararası 
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 

23 Kasım’da kapılarını açtı. Plastik 
endüstrisinin aktörlerini İstanbul’da 
buluşturan dev organizasyonun açılışına 
yurt içi ve yurt dışından önemli isimler 
katıldı. Her sene yapılan dünyanın 
en büyük 2. Türkiye’nin ise en büyük 
plastik fuarı olan Plast Eurasia’nın 
açılış töreninde PAGEV Başkanı 
Yavuz Eroğlu, TÜYAP Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülen Ünal, İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç, GPCA Körfez Ülkeleri 
Petrokimya Üreticileri Birliği Genel 
Müdürü Abdulvahap Al Sadun, EUPC 
Genel Müdürü Alexandre Dangis, SEPA 
Başkanı Hakan Özhuy, UKUB Başkanı 
Şahan Eçin ve çok sayıda sivil toplum 
örgütü yetkilisi katıldı. 
23-26 Aralık tarihleri arasında 
ziyaretçilerini ağırlayacak Plast 
Eurasia’nın açılış töreninde konuşan 
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik 
sektöründe değer yaratmak için 
çalışmalara ara vermeden devam 
ettiklerini belirtti. Günlük sektörel 
sorunların çözümüne katkı sunan 
PAGEV’in asıl misyonunun endüstriyi 
orta ve uzun vadede üst lige çıkaracak 
stratejik projeler ürettiğini söyleyen 
Eroğlu, PAGEV’in kendi kaynaklarıyla 
inşa ettiği PAGEV Meslek Liselerinde 

bugün 2 bin öğrencinin eğitim 
gördüğünü ve bu gençlerin mezun 
olduklarında plastik sektörünün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü 
oluşturduğuna dikkat çekerek şunları 
kaydetti: “Okullarımızdan sonra şimdi 

de yeni hedef olarak sektörümüzdeki 
katma değeri arttırmak için PAGEV 
Plastik Mükemmeliyet Merkezini 
kuruyoruz. Dünyada 6. Avrupa’da 
ise Almanya’dan sonra ikinci sırada 
yer alan Türk Plastik Endüstrisinin 

Avrupa birincisi olması için inşasına 
başladığımız PAGEV Plastik 
Mükemmeliyet Merkezi, hemen PAGEV 
Meslek Lisemizin bahçesinde inşaat 
olarak yükselmeye başladı. 30 bin m2 
alan üzerinde, 3 etap ve 11 binadan 
oluşan Teknoloji Kampüsümüzle 
büyük bir hamle gerçekleştirmiş 
olacağız. Yüksek teknolojiye sahip 
inovatif projelere ev sahipliği yaparak, 
katma değerli sürdürülebilir üretimin 
önünü açmak için PAGEV Plastik 
Mükemmeliyet Merkezi’mizi kurarak 
sektörümüzü üst lige yükselteceğiz.” 
PAGEV Plastik Mükemmeliyet 
Merkezi hedefine koştuklarına işaret 
eden Eroğlu, Sanayici-Üniversite ve 
Akademisyenlerin de içinde olacağı 
mükemmel bir ekosistem kuracaklarını 
söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: 
“Milli projelerin temelini oluşturacak 
endüstriyel beceri ve yeteneklerin 
geliştirilmesini sağlayacak. Test 
ve laboratuvar hizmetleri, Ar-Ge, 
sertifikasyon ve eğitimde yetkin 
danışmanlık hizmetleri sunacak PAGEV 
Plastik Mükemmeliyet Merkezi; prototip 
üretimle bilimsel nitelikli, izlenebilir 
hedefleri olan ticarileşme potansiyeli 
yüksek araştırmalarla plastik sektörünün 
daha hızlı büyümesini hedefliyor. 
Özellikle KOBİ’lerimize Ar-Ge gücü 
sağlayacağız.”
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Plast Eurasia’da 31 yıllık başarı
31 yıldır sürdürülebilir şekilde 

Plast Eurasia Fuarı’nı 
düzenleyen TÜYAP ve PAGEV’e 

ortaya koydukları uzun vadeli iş 
birliği için tebrik eden İTO Başkanı 
Şekib Adagiç, bunca yıl süren 
böylesine dev bir fuarı Türkiye için 
kıymetli olduğunu söyledi. PAGEV’in 
Türkiye’deki diğer STK’lar arasında 
öne çıktığını ve Başkan Eroğlu’nun, 
başarılı çalışmalarıyla dikkat çektiğini 
belirten Avdagiç, adında eğitim, 
araştırma ve geliştirme olan PAGEV’in 
adına layık işler yaptığının altını 
çizdi. Plastik sektörünü bir araya 
getiren Plast Eurasia’nın öte yandan 
İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımına 
da katkı sunduğunu söyledi. GPCA 
Genel Sekreteri Dr. Abdulwahab 
Al-Sadoun’un da TÜYAP’taki 
açılışta hazır bulunduğunu hatırlatan 
Avdagiç, körfez ülkeleriyle petrokimya 
alanında milyar dolarlık yeni projeler 
geliştirmeye hazır olduklarını da 
söyledi. 

GPCA’DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI 
31. Uluslararası İstanbul Plastik 
Endüstrisi Fuarı Plast Eurasia’nın 
açılışına PAGEV’in davetlisi olarak 
katılan Körfez Ülkeleri Petrokimya 
Üreticileri Birliği (GPCA) Genel 
Müdürü Abdulvahap Al Sadun,  
fuardan bir gün önce yapılan 15. 
PAGEV Türk Plastik Endüstrisi 
Kongresi’nde sektör liderleriyle, 
plastik endüstrisini sürdürülebilir, net 
sıfır karbon salımına ulaşma yolunda 
atılacak adımları konuştuklarını 
hatırlatarak açılışta şu görüşlere yer 
verdi: Global Ekonomide Arayışlar, 
Finansal Riskler ve Yeşil Dönüşüm 
Fırsatları konulu PAGEV Kongresi 
etkili bir çalışmaydı. Şimdi de 
Plast Eurasia Fuarı’nın açılışında 
bir aradayız.  COVID-19 salgını, 
plastiğin günlük hayatımızda 
oynadığı vazgeçilmez rolü yeniden 
vurguladı. Tıbbi sınıf maskeler, 
eldivenler, tıbbi ekipman ve çeşitli 
paketleme uygulamalarının bizim 

için cankurtaran olduğunu kanıtladı 
ve sağlık çalışanlarının yanı sıra 
sivillerin sağlık ve güvenliğinin 
korunmasında hayati rol oynadı.  
Talebi karşılamak için sektörümüzün 
gösterdiği büyük çaba oldu.  
Geldiğimiz noktada döngüsel 
ekonomi kapsamında yeniden 
kullanılabilirlik ve geri dönüşüm 
odaklı bir modele geçmeye 
ihtiyacımız var.  Bu durum, plastik 
üreticilerini, dönüştürücüleri ve atık 
yönetimi şirketlerini, plastiğin asla 
israf edilmediği bir küresel ekonomi 
geliştirmek için yeni iş modelleri 
geliştirmeye itiyor. 
Tüm atıkların değerli kaynak 
olarak görüldüğü ve değerinin 
ekonomiye kazandırıldığı bu 
sistemsel dönüşüm, sürdürülebilir 
bir geleceğin tanımlanması 
için hayati önem taşıyor.  Bu, 
değer zinciri boyunca iş birliği 
yoluyla inovasyonun desteğiyle 
başarılabilir ve bu nedenle, yenilikçi 
teknolojilerden bazılarına ve en 
son gelişmelere tanık olmak için 
fuardaki özel “Geri Dönüşüm 
Teknolojisi” bölümünü ziyaret etmek 
ve keşfetmek için kişisel olarak 
heyecanlıyım.
Plast Eurasia Fuarı sizin için şu 
şekilde yapılandırıldı:
 • Sektördeki yeni trendler ve 
teknolojiler 
 • Sektör liderleriyle tanışmak
 • Yeni tedarikçilere ulaşmak
 • İşletmeniz için doğru bayileri, iş 
ortaklarını ve distribütörleri bulmak
 • Ve giderek daha fazla iklim 
bilincine sahip bir gezegende 
endüstrinin çevresel performansını 
nasıl geliştirebileceğini daha derine 
inmek”

Körfez Ülkeleri Petrokimya 
Üreticileri Birliği (GPCA) 
Genel Müdürü Abdulvahap 
Al Sadun, GPCA ve Türkiye 
arasındaki iş birliğinden 
yararlanılabilecek sinerjiyi 
de vurgulayarak şöyle dedi: 
“Türkiye, şu anda bölgeden 
en yüksek 4. kimyasal 
hammadde ithalatçısı (%6) 
olarak ayakta duran GPCA, 
son derece değerli bir ticaret 
ortağıdır.  Bölge, Türkiye’nin 
artan talebini karşılamak 
için hammadde üretimindeki 
istikrarlı büyümesi ile güvenilir 
bir ticaret ortağı olmaya 
devam edecek.  Şimdi ise 
bölgemizde geri dönüşüm ve 
Döngüsel Ekonomi projelerine 
yapılan birçok yatırımla, 
Türkiye’den mamul plastik 
ürünlerin ihracatını dünyanın 
birçok yerinde (başta AB, 
olmak üzere) giderek artan 
uyum düzenlemelerine uyum 
için de destekleyecektir.“

KÖRFEZ’DEN
işbirliği teklifi



1996 yılında kurulan 
Hayat Kalıp, İstanbul 
Pendik’te bulunan 

3000 m2kurulu fabrikasında 
son teknoloji makinelerle 
hedeflediği kalite anlayışıyla 
hizmetini sürdürüyor. 45 
kişilik kadrosu ve 40 yıllık 
kalıpçılık tecrübesine sahip 
ustalarıyla ektsrüzyon 
kalıpçılığında üretime 
büyüyerek devam ediyor. 
Otomotiv, inşaat, endüstri, 
mobilya, beyaz eşya, 
makine sektörlerine hizmet 
veren Hayat Kalıp, plastik 
ürün gruplarında her 
geçen yıl yenilenen ürün 
taleplerine göre Ar-Ge 
çalışmalarına güçlü bir 
şekilde çözüm ortağı oluyor. 
Kuruluşundan bu yana 
5000’in üzerinde kalıplarıyla 
40’tan fazla ülkeye dünyanın 
birçok noktasına ürünlerini 
ulaştıran Hayat Kalıp, 
Almanya’daki K Fuarı’ndan 
sonra Türkiye’nin en 
büyük plastik fuarı Plast 
Eurasia’daki standında 
sektörle buluşuyor.

Hayat Kalıp 40 yıllık deneyimle büyüyor 

Sektörün uzman, deneyimli, özverili 
ve dinamik ekibiyle kurulmuş olan 
ASB Makina, sahip olduğu 30 yıllık 

deneyimiyle Türk Plas+tik Sektörüne 
hizmet veriyor. Müşteri memnuniyetini 
ilke edinen firma, satış ve servis ekibiyle 
kuruluşundan bugüne müşterilerinin 
her daim yanında oldu. ASB Makina; 
satış, satış sonrası teknik servis ağı 
ve yüksek adetlerde yedek parça 
donanımı ile müşterilerine anahtar teslim 
çözümler sunuyor. Anahtar teslim proje 
çözümleri ve otomasyon sistemleriyle 
çözüm odaklı yaklaşımla, sektördeki 
diğer firmalardan pozitif yönde ayrışıyor. 
2015 yılında Çin’ in en büyük Plastik 
Enjeksiyon Makinası üreticilerinden 
birisi olan TEDERIC ile birlikte başlayan 
iş birliği, her yıl yüksek adetli makina 
satışı ve hedefleri çoğaltarak referansları 

genişleterek devam ediyor. 60 ton ile 
6000 ton arasında Plastik Enjeksiyon 
Makinası üretim kapasitesine ve 
teknolojisine sahip iş ortağı Tederic 
ile birlikte ASB’nin, yüksek tonajlı 
makina satışlarında Türkiye pazarında 
tek çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. 
Plast Avrasya 2022 fuarıyla birlikte 
TEDERIC ile 7. Yıl dolarken, geride 
kalan zorlu pandemi şartlarına rağmen 
1000 adet makina satışı ve kurulumu 
hedefini gerçekleştirmenin gururunu 
yaşayan ASB, fuar sürecinde elde ettiği 
potansiyel müşterileri ve kesinleşen 
satışları yıl içerisinde takip etmek ve 
teslim etmek açısından bir döngü olarak 
nitelendiriyor. İş birliğini arttırmak ve yeni 
hedeflere yönelmek için ASB Makina 
önümüzdeki dönemde yine yoluna 
büyüyerek devam etmeyi amaçlıyor. 

ASB Makina yüksek tonajlı makinede lider SALON 2
232
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Karataş Makine
40 yıllık tecrübeyle büyüyor 
Horizontal PVC Mikser, granül 

mikser, dozajlama sistemleri, 
masterbatch mikser, ventilli torba 

dolum makine, ventilli torba dolum 
ve dağıtım sistemleri üreticisi olan 
Karataş Makina, 1978 yılından itibaren 
sektörde hizmet veren tecrübeli markalar 
arasında yer alıyor. Türkiye’de plastik 
sektörünün köklü firmaları arasında yer 
alan ve 40 yıllık tecrübesiyle bugüne 
kadar pek çok farklı çeşitte makina 
imal eden Karataş Makina, teknolojiyi 
yakından takip ederek plastik sektöründe 
ihtiyaç duyulan değişimleri hızlı şekilde 
yakaladı ve kalıcı çözümler üretti. Plastik 
sektöründe duayen isimlerden biri 
olan firmanın kurucusu Kasım Karataş 

ve ikinci jenerasyon olarak firmada 
bayrağı devralan oğlu Serkan Karataş, 
çevre dostu mühendislik uygulamaları 
sayesinde düşük enerji tüketimini, alınan 
yüksek güvenlik önlemleri ile buluşturup 
insana ve doğaya verdiği değeri ortaya 
koyuyor. Bugün dünyada 40 farklı 
ülkede oluşturduğu yüksek müşteri 
memnuniyetinin haklı gururunu yaşayan 
marka, Türkiye ve diğer 40 ülkede satış 
öncesi konusunda uzman personeli ile 
uygun çözümler sunuyor. Her müşterisini 
büyüyen ailesinin bir parçası olarak 
kabul eden Karataş Makine, satış sonrası 
sağladığı hızlı ve etkili desteğiyle de 
müşteri memnuniyetini her zaman en ön 
planda tutuyor.

Salon 2
 242
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Kuzeyboru 120 bin metrekarelik yatırımını tamamlayarak
185 bin ton kapasiteye ulaştı

2001 yılında kurulan ve 
sektöründe inovatif yaklaşımları 
ile ses getiren Kuzeyboru 2022 

yılı 11. ay başı itibariyle Aksaray 
Organize Sanayi Bölgesinde 
oluşturduğu 120 bin metrekarelik ek 
tesis ile Türkiye’de ilk 5 kapasiteden 
biri olduğunu açıkladı. 
Konu hakkında basın açıklaması 
yapan şirketin Strateji ve İş 
geliştirme Direktörü Emine Seldüz, 
Kuzeyboru’nun sürdürülebilir 
politikaları ve hedeflerine uygun 
olarak 2020 yılında başladığı yatırımın 
tamamlandığını ve bu yatırım ile hali 
hazırdaki kapasiteye 105 bin ton gibi 
ciddi bir üretim kapasitesi eklendiğini 
belirterek, yeni yatırım hakkında 
bilgiler verdi. 

“Sürdürülebilirlik için Yeşil Bina 
tasarladık”
“Kuzeyboru olarak doğayı dolayısı 
ile geleceğimizi korumak ve 
yeni nesillere daha iyi bir dünya 
bırakmak adına yeni yatırımımız 
yeşil bina olarak planlanmış ve bu 
doğrultada tamamlanmıştır. Doğaya 
zarar vermeyecek şekilde üretim 

yapacak bu yatırım ile çocuklarımızı 
da korumuş olmaktan gurur 
duyuyoruz. 45 bin metrekare kapalı 
alanımızın tamamında yağmur hasadı 
yapılmakta, depolanan yağmur suları 
üretimde kullanıldıktan sonra tekrar 
arıtılıp kapalı çevrimde ve gri atık su 
olarak değerlendirilmektedir. GES ve 
enerji tasarrufu alanında yaptığımız 
ciddi yatırımlar ile enerji giderlerimizi 
minimize ettik. Bina yalıtımı ve gaz 
salınımı konusunda sektörümüzde 
hiçbir firmada olmayan hava filtreleme 
sistemleri ile doğaya gaz salınımı da 
engellemiş olduk.”

“Üretilen Ürünler ve ihracat 
potansiyelimizi geliştiriyoruz”
“Firmamız 88 ülkeye ihracat 
yapmakta ve 4 ülkede var olan ofisleri 
ile dağıtım kanallarını geliştirmeye 
çalışmaktadır. Yatırım ile eklenen 
bu ciddi ek kapasite sayesinde 
müşterilerimize daha hızlı destek 
vermiş olacağız. Hali hazırda HDPE 
içme suyu borularında 20-1200 
mm çaplar arası ve kanalizasyon 
ürünlerinde Koruge borularda 100-
2400 mm çaplar arasında üretim 
yapmaktayız. İhracat odaklı çalışan 
firmamız hedefleri doğrultusunda yurt 
dışı depo faaliyetleri de yapmaktadır 
önümüzdeki dönemlerde bu konu 
ile ilgili gelişmeler açıklayacağımızı 
düşünmekteyim.” 

“Genişlemeye uygun alt yapı ve 
teknolojik üretim yapıyoruz”
“Yeni yatırımımız alt yapı olarak 
gelişmeye açık şekilde dizayn 
edildi. Yeni üretim hatları da 
eklenebilecek yatırımın 2 yıl 
içinde yaklaşık 230 bin ton plastik 
hammadde işleme kapasitesine 
ulaşacağını düşünmekteyiz. 
Bu bağlamda alt yapısı hazır 
olan yatırımımız plastik sanayi 
için oldukça yeni teknikleri de 
içinde barındırmaktadır. İtalyan 
hammadde otomasyon şirketi 
olan Moretto ile birlikte planlanan 
ve uygulanan sistemler ile 
bilgisayar kontrollü bir üretim 
yapmaktayız. Ürün reçeteleri 
el değmeden tamamen dijital 
olarak yönetilmektedir. 3 bin ton 
kapasiteli silolarımız aracılığı ile 
yine tonlarca ürünün yüklenmesi, 
makine aktarımları ve stok miktarı 
bilgisi tamamen dijital olarak 
yapılmaktadır.”

“Üretimimizde kullandığımız 
karekod ve RF teknolojiler ile 
müşterilerimize siparişlerinin 
durumunu online izleme fırsatı 
sağladık.”
“Dijitalleşmeye önem verdiğimiz 
bu yatırım ile ortam koşulları, 
oksijen, ağır gaz salınımı yağmur 
hasadı yaptığımız depolarımızda, 

suyun sıcaklığı, miktarı, kalitesi, 
iç ortam ısı ve nem oranları, 
hava sistemlerinin tamamı dijital 
sistem içinde değerlendirilmiş 
olup evde oturduğunuz yerde bile 
her türlü bilgiye erişim mümkün 
olmaktadır. Değinmem gereken 
bir diğer konuda, ürettiğimiz 
tüm ürünlerin takip edilebilirliğini 
sağlamak ve müşterilerimize 
sipariş ettikleri ürünlerin durumu 
hakkında bilgi vermek için 
yaptığımız yatırımdır. Ürünlerimiz 
RF ve karekod markalamalar 
ile izlenmekte ve müşterilerimiz 
için oluşturduğumuz mobil 
arayüz aracılığı ile takibini 
tüm müşterilerimize açmış 
durumdayız.”

“İnsan Dostu Çalışma koşulları 
sağladık”
“Kuzeyboru olarak insana 
değer veren sayılı firmalardan 
olduğumuzu düşünüyoruz. Öyle 
ki yeni yatırımımızda 4 ayrı sosyal 
alan, tam teşekküllü bir sağlık evi, 
250 kişilik tiyatro ve konferans 
salonu, teras düğün salonu, mobil 
kullanılan ortam ısı ayarı, oksijen 
kontrolü ve salınımı ile sağlıklı 
çalışma koşulları bulunmaktadır. 
Yeni yatırımız ülkemize ve 
sektörümüze faydalı olacaktır.”
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Salon

Yeni nesil hizmet anlayışıyla 
büyüyen Favori Grup, BOLE 
marka enjeksiyon makineleri ile 

sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
Öne çıkan makinelerinden EKH Serisi 
Servo Plastik Enjeksiyon Makinesi, 
merkezden kilitleme yapıya sahip, 
Çin orjinallik patentli; yüksek kilitleme 
kuvveti verimliliği, hammadde 
tasarrufu, yüksek hassasiyet düşük 
çapak oluşumu, kalıp ve plakalar 
için daha iyi koruma ve daha uzun 
açma stroğu özelliklerine sahip. 
Aynı zamanda Yüksek Enjeksiyon 
Kapasitesi, Elektrikli Mal Alma 
nitelikleriyle de öne çıkıyor.  EKS 
Serisi Enerji Tasarruflu Plastik 
Enjeksiyon Makinesi ise mekanik, 
elektrik, hidrolik, yazılım ve montaj 
kısımlarında %60’dan fazla yeni 
güncellemeyle öne çıkarken 
60’tan fazla teknik yenilikle yapısal 
sağlamlığı %30 artmış, Avrupa 
standartlarında mükemmel bir 
performansa ulaşmıştır. Kalıp 
açık/kapalı pozisyon hassasiyeti: 
±0,5mm. Enjeksiyon pozisyon 
hassasiyeti: ± 0,2mm. Enjeksiyon 
gramaj hassasiyeti: %3… Ayrıca 
BOLE merkezden kilitleme makas 
tasarımı, geleneksel kilitleme 
tasarımına oranla müşterilerin 
kalıplarının %80’ninde %2-5 
oranında hammadde tasarrufu 
sağlıyor. 

Bu makinadaki akıllı Ağ Yönetim 
Sistemi de dikkat çekici; endüstri 
4.0’a geçiş akıllı fabrikaların yeni 
çağını açtı. Robot, kalıp ısıtıcı, 
chiller, makine aksesuarları vb. gibi 
parçalardan bilgileri alan yüksek 
performanslı PLC veri etkileşimi ve 
kablosuz ağ yönetimini gerçekleştirir. 
Ayrıca, bilgisayar veya cep telefonu 
her zaman makine bilgilerini, 
proses parametrelerini, çalışma 
durumunu, arıza durumunu ve ürün 
analizini anında görebilir. Bilgisayar 
tarafından gönderilen istekler, 
çalışma verimliliğini maksimize 
etmeyi, daha iyi ürün planlama 
ve operasyon kontrolünü, üretim 
verimliliğini iyileştirmeyi amaçlıyor. 
Bu arada EMS veri değişim terminali 
sağlayarak, tüm fabrika hattını 
otomatikleştirmeyi mümkün kılıyor. 
Favori Grup’un, öne çıkan üçüncü 
ürünü ise DK Serisi Çift Plaka Plastik 
Enjeksiyon Makinesi. Bu makine; 
Alman kalitesini sağlamak için 
bağımsız olarak çalışır ve Avrupa 
performansını mükemmel şekilde 
sunar. Kolon mili üzerindeki stres 
çok azdır, kırılma riski neredeyse 
yoktur. Aşırı yük ve eğilmeye 
dayanıklıdır. Yüksek Hassasiyet 
ve Sertlikte Lineer Kızak avantajı 
bulunur. Yüksek Verimli Alman 
Tasarımı Plastikleştirme Sistemine 
sahip. 

Dikey konumlandırılmış motor ve 
pompaların yanı sıra hızlı, sağlam 
ve darbe önleyici kilitleme sistemine 
sahiptir. Özel Enjeksiyon Pistonu 
Dizaynı, Her Dişe Eşit Yük, Bağımsız 

Yağ Sistemi ve Soğutma Sistemi, 
Besleme Boğazı Sıcaklık Kontrolü 
ve Enjeksiyon Basınç Sensörü 
ise makinenin sahip olduğu diğer 
özellikler arasında yer alıyor.

Favori Grup BOLE markasıyla fark yaratıyor 
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SENA Makina
portföyünü
zenginleştirdi
Gelişmiş teknolojilerin Türk 

sanayisine katkı sağlaması 
amacıyla 1996 yılında kurulmuş, 

ağırlıklı olarak plastik ve ambalaj 
sektörüne hizmet veren SENA 
Makine, dünyada gelişen teknolojinin 
Türkiye’ye kazandırılmasında etkin 
rol alıyor. Mümessili olduğu dünyaca 
ünlü firmalar, kendi konularında 
teknolojilerini dünyaya kabul ettirmiş, 
güçlü referansları olan, genelde Alman 
ve İtalyan kökenli markalar olarak 
tanınıyor. SENA Makine, sadece ürün 
satışı değil aynı zamanda sanayicilerin 
yeni oluşum, değişim ve büyüme 
aşamasındaki proje ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için kendi uzman 
kadrosuna ek olarak İtalyan ve Alman 
mühendislerin de desteğini alıyor. 
SENA Makina, uzman satış kadrosu ve 
satış sonrası güçlü teknik ekibi ile Türk 
Sanayisine hizmet vererek güçleniyor. 
Öne çıkan ürünleri arasında; ARLEX 
Servo Hidrolik Enjeksiyon Makinaları, 
Ningbo Yalishi Plastic Machinery 
Co. Ltd, ARLEX markası altında 

yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon 
makinaları imalatında uzmanlaşmış 
bir firma olup, kaliteli plastik üretimi 
için çözümler sunuyor. Bunun yanında 
Mengene Mekanizmaları, Enjeksiyon 
Mekanizması, Frıgel Endüstriyel Isı 
Kontrol Sistemleri, Kapalı Devre 
Adyabatik Kuru Soğutucular (Ecodry) 
portföyde yer buluyor. Ecodrygel, 
ortam sıcaklığında soğutma suyu 
veren, en verimli, temiz, güvenli ve 
düşük maliyetli soğutma sistemidir. 
Yüksek Debili Paslanmaz Pompalar da 
Sena Makina’nın ürünleri arasında. Çift 
ve Tek Isı Kontrollü Kalıp Soğutucular 
(Mıcrogel ve THERMOGEL–
TURBOGEL) yelpazede mevcut. Kuru 
hava ile granül kurutma üniteleri de 
sektörün tercih ettiği ürünler arasında. 
Öte yandan kırma parçalama ve geri 
dönüşüm sistemleri (zerma) de 70 yılı 
aşkın tecrübesiyle ZERMA markasıyla 
pazara ürün sunuyor. SENA Makine, 
ekstrüzyon şişirme makinalarını ise 
Leshan markası ile Türkiye pazarına 
hitap ediyor.

1968 yılında plastik sektörü için 
vida kovan ve makine üretimi 
amacı ile faaliyetlerine başlayan 

Almak markası, uzun yıllar boyunca 
bu hedefle sektöre hizmet vermeye 
devam ediyor. 2001 yılında itibaren 
müşterilerine daha profesyonelce 
hizmet verebilmek için makine üretimi 
ve vida kovan üretimini birbirinden 
ayırmış ve grup şirketlerinden olan 
ALTECH makinenin kuruluşunu 
gerçekleştirdi. Marka, 11.500 m2 
kapalı alanda, yeni nesil CNC tezgâh 
parkuru ve eğitimli, uzman kadrosu ile 
ısıl işlem ve bimetalik kovan üretimi 
dâhil olmak üzere Avrupa’nın ilk ve tek 
bütünleşmiş tesisinde üretimine devam 
etmekte ve müşterilerine hizmet 
veriyor. Faaliyetine başladığı günden 

bugüne kadar yarım asrı geride 
bırakmış olan Almak’ın beş kıtada 
onlarca ülkede ürünleri sorunsuz 
şekilde çalışmaya devam ediyor. 
Almak’ın ürettiği bimetalik kovanlarda 
temel özellik yüksek aşınma dayanımı 
sağlamaktır. Bimetalik kovan ömürleri 
standart nitrasyon çeliği kovanlara 
göre 3 ile 5 kat daha fazla olmakta. 
Bunun dışında, yüksek dolgulu CaCO3 
veya cam elyaf gibi, fazla aşınmaya 
neden olan malzemelerin kullanımında 
bimetalik kovanlar kullanılmalıdır. 
Ayrıca yüksek kapasite isteyen 
yüksek devirli ekstruderlerde de 
bimetalik kovanlar tercih edilmelidir. 
Fiyat performansı açısından bakıldığı 
zaman, bimetalik kovanların çok daha 
ekonomik olduğu görülüyor.

Almak’tan Bimetalik Kovanlar Salon 3
 308A
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Salon 2
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Başaran Makina, 1981’den günümüze 
gelinceye kadar geri dönüşüm 
makineleri üretimiyle sektörde hizmet 

vermeye devam ediyor. Geri Dönüşüm 
Makinelerinin yanında Agromel Makineleri, 
Kırma, Ağır Yük, Torba ve Poşet Makineleri 
üreten Başaran Makina, Plast Eurasia 
Fuarı’na katılarak müşterileriyle buluştu. 
Günümüzde azalan su kaynaklarını önlemek 
amacıyla tarımsal alanda %70 gibi ciddi 
su tasarrufu sağlayan damla sulama (Drip 
Irrigtion) makineleri de üreten Başaran 
Makina, imza attığı başarılı makinalarıyla 
sektörde büyüyor. Kalite anlayışı ile müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak, dinamik 
pazarlama organizasyonu ve daima 
toplam kalite çizgisinin üzerinde, mevcut 
ürün/hizmetlerin verimliliğini geliştiren 
firma, teknolojiyi yakından takip ederek 
ürün ve hizmet yelpazemizi arttırmak ve 
müşterilerinin ürün hizmetlerimizden en 
yüksek katma değeri almalarını sağlamayı 
hedefliyor.

Geri dönüşüm makinalarında Başaran imzası

2003 yılında plastik ambalaj 
makineleri satışı ve satış 
sonrası teknik servis 

hizmeti ile faaliyetlerine başlayan 
Grupak Plastik Makineleri, 
kurulduğu günden bugüne 
yana Türk Plastik Ambalaj 
Malzemesi üreticileri ile farklı 
ülkelerden, önde gelen plastik 
ambalaj makineleri imalatçıları 
arasında güvenilir bir köprü 
görevi üstlendi. Temsilciliklerini 
seçerken, tecrübeye ve 
uzmanlaşmaya vermiş olduğu 
önem doğrultusunda, her 
biri konusunda uzman, son 
teknolojiyi üretimlerinde 
kullanmayı amaç edinmiş 
makine imalatçıları olmasına 
özen gösterildi. Grupak Plastik 
Makineleri, müşterilerinden 
görmüş olduğu destek ve takdir 
sonucu doğru yolda ilerlediği 
bilinciyle iş yapma prensiplerini 
sürdürülebilir kılarak büyüdü. 
Yüklenmiş olduğu misyon 
doğrultusunda kaliteden ödün 
vermeksizin güvenilir hizmet, 
temel prensibiyle hareket eden 
Grupak Plastik Makineleri, 
Plast Eurasia Fuarı’nda sektörle 
buluştu.

Grupak plastik makinelerinde
güvenin adresi oldu

23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında 
TÜYAP ve PAGEV iş birliği ile 
düzenlenen Plast Eurasia İstanbul 

Fuarı kapsamında ‘Dönüştürerek 
Değer Kat’ mottosuyla hazırlanan Geri 
Dönüşüm Paneli, Türkiye’deki geri 
dönüşüm sektörünün önemli aktörlerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyada 
hızla ilerleyen döngüsel ekonomi 
kapsamında ülkemizde de giderek 
büyüyen geri dönüşüm sektörünün, 
karbon ayak izini düşürmede sahip 
olduğu etki, çevresel kirliliğin azaltılması 
ve ekonomik katkılarının içerik olarak 
konuşulduğu panel PAGEV Kurumsal 
İletişim Yönetmeni Cesur Çaça’nın 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
MTM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı 

Savaş Mahsereci, Adanus Plastik 
Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir, 
Tanrıkulu Kauçuk Döküm Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Tanrıkulu, 
Nev Polimer Geri Dönüşüm Yönetim 
Kurulu Başkanı Burak Ceylan, Saydaş 
Plastik Genel Müdürü Erhan Sayan ve 
İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı 
Burak Mercan katıldı.  Geri dönüşümün 
artık zorunluluk haline geldiğinin 
konuşulduğu Dönüştürerek Değer Kat 
paneli, üreticiden tüketiciye kadar 
tüm toplumda farkındalık yaratmayı 
hedefledi. TÜYAP ve PAGEV’in bu yılki 
fuarda ilk kez ortak olarak düzenlediği 
geri dönüşüm sektörel panelinde, 
kaynağında ayrıştırmanın önemine 
dikkat çekildi. 

Panelde geri dönüşümün Avrupa ve 
Türkiye’ye yansımalarının altı çizilirken 
şu görüşler öne çıktı: Avrupa Birliği 
(AB), Aralık 2019’da AB Komisyonu 
tarafından açıklanan Avrupa Yeşil 
Mutabakat Çağrısı (European Green 
Deal) ile 2030’a kadar karbon salınımını 
yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar 
ise net-sıfır karbon salınım hedefine 
ulaşmayı hedefliyor. Çevresel kaygıların 
giderilmesini amaçlayan Avrupa Birliği’nin 
‘Yeşil Mutabakat’ adını verdiği bu 
yeni büyüme stratejisi, aynı zamanda 
sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye 
“karbonsuz ekonomi” modeli getirirken, 
ticareti de yeniden şekillendirecek. Avrupa 
Komisyonu, bu hedefe yönelik 1 Trilyon 
Euro’luk yatırım planı açıkladı. AB mali 

araçları, kamu ve özel sektör yatırımlarını 
içeren bu yatırım planı, önümüzdeki 
dönem için ekonominin dönüşümünü 
finanse etmeyi amaçlıyor. AB’nin bu 
süreçteki öncelikleri; çevre dostu 
teknolojilere yatırım yapılması, sanayide 
inovasyonun desteklenmesi, özel ve toplu 
taşıma sektörlerinde ulaşımın temiz, ucuz 
ve sağlıklı alternatifler ile sunulması, enerji 
sektörünün karbonsuzlaşması ve yüzde 
100 yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, 
binaların enerji verimli hale getirilmesi 
olarak sıralanıyor.  Avrupa’daki döngüsel 
ekonomi kapsamında geri dönüşüm 
sektöründeki yatırımların Türkiye’de 
de arttığına dikkat çekilen panelde, 
sertifikasyon konusuyla ilgili PAGEV’in 
atabileceği adımlarda konuşuldu.

Salon 3
  314B

Dönüştürerek Değer Kat Paneli 
geri dönüşümde farkındalık yarattı 
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İlhan Plastik yeni yatırımla
ihracatını arttıracak 

İlhan Plastik 1997 yılından bugüne 
Adana Organize Sanayi’de 
faaliyetlerine devam ediyor. PE bazlı 
katkı ve dolgu kompaundları üreten 
İlhan Plastik, her ne kadar Türkiye’de 
koruge boru ürünleriyle ön plana 

çıksak da film, kablo, enjeksiyon 
ve şişirme plastik sektörlerine 
tedarik ettiği diğer ürünleriyle de 
gün geçtikçe pazar payını arttırıyor. 
Katkı kompaundlarında da özellikle 
antigaz ürünü gerek ambalajı gerekse 

ürün kalitesi sebebiyle yoğun talep 
görüyor.
Sektörü yakından takip eden 
İlhan Plastik, özellikle yeni ürün 
eğilimlerini anlamaya ve bu eğilimleri 
karşılamaya yönelik ürün geliştirme 

çalışmalarıyla öne çıkıyor. Genç, 
eğitimli ve dinamik bir ekibe sahip 
firma; yurt içi pazarın yanı sıra 
özellikle Balkan Ülkeleri, Ukrayna, 
İtalya, İspanya, Rusya ve Orta 
Doğu’da da sayıları gittikçe artan 
müşteri portföyüne sahip. Üretim 
kapasitesinin yarıdan fazlasını ihraç 
etmeyi hedefleyen İlhan Plastik, bu 
amaçla geçtiğimiz aylarda yeni bir 
hat daha kurarak üretim kapasitesini 
arttırdı. Markanın, ilerleyen günlerde 
yenilikçi ürünler için yeni bir hat daha 
kurma hedefi bulunuyor. 
PAGEV’in uzun yıllardır üyesi 
olan İlhan Plastik, düzenlenen 
etkinliklere mümkün oldukça 
katılmaya özen gösteriyor. “Birlikten 
doğan güç” kavramına inan İlhan 
Plastik yetkilileri, PAGEV’e sektöre 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 
Plast Eurasia Fuarı’nın verimli 
geçmesini dileyen İlhan Plastik 
yetkilileri, sektör ve sektör oyuncusu 
firmalarımızın gün geçtikçe global 
rekabet ortamında yenilikçi ve yön 
belirleyici lider konuma gelmesini 
dilerken bunun için firma olarak 
çalışmaya devam edeceklerini 
belirttiler.

Aytek, Kelviplast’ı 
bünyesine katarak 
büyümeyi hızlandırdı 

2022 yılı başında yaptığı 
satın alma ile Kelviplast 
(Almanya–Frankfurt’ta 

yerleşik su soğutma ve ısı 
kontrol sistemleri üreticisi) 

firmasını bünyesine katan 
Aytek Soğutma 10.000 m2 de 
yerleşik iki üretim tesisi ve 165 
çalışanıyla büyümeye devam 
ediyor. Kelviplast-itech ve Aytek 

Soğutma, sıcaklık kontrolü ve 
soğutma konularında uzmanlaşmış 
deneyimli markalar olarak 
sektörde öne çıkıyor. Orta ölçekli 
aile şirketi olan Kelviplast-itech, 
yüksek kaliteli sıcaklık kontrolü 
ve soğutma teknolojisine sahip 
ekipman ve sistemler tasarlayıp 
üretiyor.  Kelviplast 1973 yılından 
bu yana endüstrinin farklı 
dallarındaki ısı kontrol sorunlarına 
çözümler üretiyor. Kelviplast 
ve Aytek müşterilerinin proses 
ihtiyaçlarına odaklanarak üretim 
süreçlerini kolaylaştırıyorlar. 

Aytek Soğutma, teknolojik olarak 
eksiksiz soğutma ve ısı kontrol 
ürün yelpazesi sunuyor. Gelişmiş 
soğutma ve sıcaklık kontrol 
sistemleri ile 1983’ten beri 
mükemmel kalite / fiyat oranını 
müşterilerine sağlıyor. Her iki 
firma birbirlerinin ürün portföyüne 
mükemmel bir tamamlayıcı rol 
üstleniyor. Kelviplast ve Aytek, 
plastik-kauçuk endüstrisi, 
metal işleme veya kimya 
endüstrisindeki müşterileri için 
sunduğu çözümler ile verimlilikte 
fark yaratıyor.

SALON: 9A
 9A-936B

SALON 2
 219



Plast Eurasia Fuarı’nda 
ilk gün itibariyle ciddi ilgi 
gördüklerini belirten Deniz 

Hidrolik Genel Müdürü İnan 
Deniz, 2000 yılında İstanbul’da 
başladıkları ve hidrolik-
pnömatik camiasına “merhaba” 
dedikleri yolculuklarını 2007’de 
plastik enjeksiyon sistemleri 
olarak geliştirerek toplamda 
22 yıldır başarı ile yollarına 
devam ettiklerini söyledi. 
Kuruldukları günden bu yana 

yenilikçi, teknoloji odaklı 
duruşlarından ödün vermeden, 
müşterilerini ailelerinin bir 
parçası olarak görüp, yetişmiş 
tecrübeli personelleriyle 
hizmet sunduklarını dile 
getiren Deni, sözlerine şöyle 
devam etti: “Plastik enjeksiyon 
alanında, servo sistem 
kurulumu, makine bakımı, 
dijital kolon ayarı, yağlama 
sistemleri kurulumu, mekanik 
revizyonu, maça sistemleri 

imalatı, hidrolik pompa ve 
valf testleri, elektronik pano 
kurulumu, elektronik kart 
tamiri ve enjeksiyon makinası 
arıza ve servis işleri, başlıca 
yaptığımız hizmetlerimizdendir. 
Bunun yanında güçlü Türkiye 
Temsilciliklerimiz ve güçlü 
stoğumuzla enjeksiyon 
dünyasında büyük bir pazar 
sahibi olarak, sektöre olan 
desteğimizi satış öncesi 
verdiğimiz teknik destek 
ve orijinal ürün anlamında 
sürdürmekteyiz. Hedeflerimize 
koşarak gittiğimiz bu yolda 
müşterilerimize daha hızlı ve 
yerinde cevap vermek, hızlı bir 
teknik servis ve yedek parça 
desteği verebilmek adına Deniz 
Hidrolik Manisa Şubemizi 
hizmete açtık. Bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonrada 
plastik enjeksiyon sektöründe 
öncü, yenilikçi, takip edilen, 
lider tavrımızı devam ettirerek, 
müşterilerimize en iyisini 
sunmak için tüm gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.”

Deniz Hidrolik’e yoğun ilgi SALON 2
 233
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General Makina, teknoloji 
ve bilgi çağının bilimsel 
anlayışıyla 2008 yılında beri 

büyüyerek sektörde yol almaya 
devam ediyor. Alanında uzman, 
deneyimli, özverili, genç ve dinamik 
kadroya sahip firmanın kurucu 
ortakları; plastik, kauçuk, silikon 
ve metal döküm sektörü içerisinde 
edinmiş oldukları 25 yıllık bilgi, 
birikim ve tecrübesine sahipler. 
Doğru üretim tekniklerini tanıtan, 
kaliteli üretimi ön planda tutan, 
çözüm üreten ve kalıcı hizmet 
sunan bir anlayış içinde büyüyen 
General Makina, plastik enjeksiyon 
makinaları, bu makinaların tüm 
yardımcı ekipmanları (Hammadde 
Kurutucusu, Hammadde 
Yükleyicisi, Hammadde Kırıcısı, 
Hammadde Karıştırıcısı, Hammadde 
Dozajlayıcısı vb. metal enjeksiyon 
(Soğuk Kamara ve Sıcak Kamara) 
makinaları ve bu makinaların 
yardımcı ekipmanları, 6 eksenli 

robot sistemleri, trim presler gibi 
makina ve ekipmanları, kauçuk 
enjeksiyon makinaları ve tüm 
yardımcı ekipmanları, şişirme 

makinaları ve ekipmanları, 
robot sistemleri gibi makina ve 
ekipmanların satış ve satış sonrası 
servis hizmetlerini sunuyor.

YIZUMI YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ
Plastik, Metal, Kauçuk ve Silikon 
Enjeksiyon Makinalarında YIZUMI 
Precision Machinery Co.,Ltd (CHINA 
) firmasının tek yetkili distribütörü 
olan General Makina, aynı zamanda 
şişirme makinalarında Demark 
(CHINA), Robot sistemlerinde 
Thinkway (CHINA) , Plastik 
Enjeksiyon Makina Ekipmanlarında 
ise WENSUI PLASTICS MACHINERY 
GROUP (CHINA ) firmalarının 
mümessilliğini yapıyor. General 
Makina, müşterilerinin en yakın ve 
güvenilir yardımcısı. Satış öncesi ve 
sonrası teknik hizmetleri en etkin 
biçimde yerine getirmekte. Asgari 
üretim giderleriyle kaliteli üretim 
ve verimliliği ön planda tutmakta. 
Deneyimli Kurucu kadromuzun 
tamamının mühendis olması ve 
teknik personelinin de alanlarında 
uzman olması, müşterilerinin ve 
müşteri adaylarının tüm ihtiyaçlarını 
karşılamada kolaylık sağlıyor. 

General Makina
25 yıllık tecrübeyle yol alıyor 

Salon 2
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Salon: 2
TÜP GEÇİT Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 

yılların tecrübesine sahip 
Beyhan Baycar’ın kurucu ortak 

olduğu Vialex markası, banyo-mutfak 
ürünlerinde özgün tasarımlarıyla 
öne çıkıyor. Plastik enjeksiyon 
ürünleri̇ ve kalıp üretiminde 40 yıllık 
tecrübeyle sektörde faaliyet gösteren 
ve 2020 yılında Vialex markasını 
kurduklarını belirten Baycar, kaliteli 
tasarımlara sahip ürünlerini makul 
fiyat politikasıyla pazara sunduklarını 
söyledi. Sektörde hızla yer edinen 
Vialex ürünleri, banyo ve mutfak 
alanında büyüyor. Yurt içi ve yurt 
dışı fuarlarla ihracatını arttırma 
hedefi olan Vialex, İstanbul’da 
İstoç’taki fabrika satış mağazasıyla 
müşterileriyle buluşuyor. İhraca 
yönelik hedef belirleyen firma, kısa 
sürede Ortadoğu, Doğu Avrupa 
ve Orta Asya ülkeleriyle ürünlerini 
buluşturdu. Genç, dinamik ve 
vizyon sahibi kadroya sahip 
olması nedeniyle Ar-Ge ve tasarım 
faaliyetlerinde etkin olan Vialex, 

sahi̇p olduğu ürünlerin kalitesini 
sürdürülebilir şekilde arttırıyor 
İstanbul’da İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikasında üretim 
yapan ve tam kapasite çalışan marka, 
ev gereçleri̇ konusunda talep edilen 
ürünleri özgün tasarımlarla pazara 
sunarak hem yurt içinde hem yurt 
dışında büyümeyi hedefliyor.

Uluslararası WITTMANN 
Grubu, plastik enjeksiyon 
makineleri, robot ve 

çevresel ekipman konusunda lider 
üreticilerden biri. Viyana/Avusturya 
merkezli grup, WITTMANN 
BATTENFELD ve WITTMANN 
olmak üzere iki ana bölümden 
oluşuyor. 5 kıtada, 8 üretim 
tesisi ve dünya genelinde plastik 
sektöründe önemli pazarlardaki 
34 direk ofisi ile dünya çapında 
faaliyet gösteren WITTMANN 
BATTENFELD, pazarın mevcut ve 
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan, 
modüler tasarıma sahip, modern 
ve geniş yelpazede; teknoloji 
harikası plastik enjeksiyon 
makineleri ve proses teknolojisi 
üretiminde bağımsız pazar 
büyümesine odaklandı. 
WITTMANN’ın ürün yelpazesinde 
robotlar ve otomasyon sistemleri, 

malzeme taşıma sistemleri, 
kurutucular, gravimetrik ve 
hacimsel karıştırıcılar, plastik 
kırma makineleri, kalıp 
şartlandırıcıları ve soğutucular 
bulunuyor. Bu kapsamlı çevresel 
ekipman yelpazesi ile WITTMANN, 
plastik parça üreticilerine tekil 
çalışma hücrelerinden, birbirine 
entegre sistemlere sahip komple 
tesislere kadar tüm üretim 
gereksinimlerini karşılayan 
çözümler sağlıyor. WITTMANN 
Grubu’nun sendikasyonu, tüm 
ekipman grupları arasında 
sağlıklı haberleşmenin önünü 
açıyor. Bu sayede plastik parça 
üreticileri plastik enjeksiyon 
makineleri, otomasyon ve çevresel 
ekipmanlar için aradıkları kusursuz 
entegrasyon olanağına kavuşuyor 
ve entegrasyonlar aşamalı olarak 
devam ediyor.

Vialex estetik ürünlerle büyüyorWITTMANN 5 kıtada
8 üretim tesisiyle hizmette

PAGEV ile İran Polimer
Endüstrisi Derneği
MEMORANDUM İMZALADI 55 yılı aşkın süredir tüm dünyada 

plastik işleme makinelerinin tedariki, 
satış sonrası müşteri memnuniyeti ile 

sektörün önde gelen, güçlü ve rekabetçi 
firmalarından biri olan Saraç Plastik, bu yıl 
sektöre Full Elektrikli Enjeksiyon makinelerini 
sunuyor. Saraç Plastik’in, Plast Eurasia 
Fuarı’nda tanıttığı makinelerin başında SRC-
AE 300 ton Full elektrikli plastik enjeksiyon 
makinesi geliyor. Japon ARGE ve tasarımı 
ile üretilen bu makinelerin kapama güçleri 
400 kN ile 6500 kN arasında olup, hız, 
hassasiyet ve tasarrufla birlikte, makinenin 
tamamen elektrikli olması karbon salınımını 
önemseyen firmalar için ideal bir çözüm 
olarak ortaya çıkıyor.
Bu yeni seri özellikle medikal, ambalaj, 
teknik parça, ilaç ve kozmetik 
sektörlerindeki yüksek hassasiyet gerektiren 
parça üreticilerine yüksek kalite ve hassas 
üretim avantajı sağlıyor. Ayrıca SRC-AE 
makinelerinin öne çıkan özelliği arasında 
kullanıcı dostu dokunmatik ekranlı, 
Avusturya menşeli KEBA PLC ekran da yer 
almakta. Birden fazla vida çapı opsiyonları 
ile enjeksiyon ünitesi boyutları ve daha 
yüksek enjeksiyon basınçları standart olarak 
sunuluyor.

Full elektrikli SRC-AE serisi, hidrolik 
makinelere göre %50-70 daha az enerji 
kullanıyor. Bu makineler, minimum yağlama 
maliyetleri, hidrolik makinelerde olduğu gibi 
hidrolik yağın soğutulmasına gereksinim 
olmaması gibi standart uygulamalarla enerji 
tasarrufu, azaltılmış su tüketimi, gürültü 
seviyelerinin önemli ölçüde düşürülmesi 
gibi birçok avantaj sağlayarak, verimlilik 
elde edilmesine ve üretim maliyetlerini 
düşürmeye odaklanıyor. Bu özellikler yüksek 
güvenilirlik, tekrarlanabilirlik ve hassasiyeti 
temin ediyor. Saraç’ın Plast Avrasya 
Fuarı’nda öne çıkaracağı diğer bir ürünü ise 
ServoTech serisinden servo hidrolik, enerji 
tasarruflu SRC 90-TS ve SRC 160-TS. Bu 
modeller yeniden düzenlenmiş tasarımı, eski 
modele göre önemli ölçüde daha dayanıklı 
yapıya sahip olması, daha geniş kolon 
arası mesafesi ve daha büyük enjeksiyon 
gramajları ile ön plana çıkıyor. Saraç, en 
yeni Full elektrikli ve ServoTech serisine ait 
bu modelleri Plast Avrasya Fuarı 2. Salon, 
208 A standında kalıp ve robotla çalışırken 
sergileyecek, teknik personel ve satış 
personeli müşterilerin sorularını cevaplamak 
ve isteklerini karşılamak için fuarda hazır 
bulunacaklardır.

Türkiye’deki plastik sektörünün 
birleştirici gücü PAGEV, 
Avrupa’dan Çin’e kadar dünyanın 

pek çok yerindeki mesleki sivil toplum 
örgütleriyle iş birliklerine devam ediyor. 
Son olarak Plast Eurasia Fuarı’ndü İran 
Polimer Endüstrisi Derneği başkanı 
Barmak Ghanbaarpour ve PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu önemli bir iş 

birliğine imza attılar. Memorandum imza 
törenine PAGEV 1.Başkan Yardımcısı 
Ahmet Meriç ve PAGEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Tanrıkulu ile İran Polimer 
Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı 
Babak Shayesteh katıldı. İmzalanan 
Memorandum’un iki ülkenin plastik 
sektörlerinde iş birliği olanaklarını 
arttırması bekleniyor. 

Saraç’tan Full Elektrikli AE Serisi SALON 2
 208A

Gimatic Türkiye robot
ve otomasyon sistemleri

Dünyadaki ülkelerin ve 
şirketlerin makroekonomik 
olarak sürdürebilirliklerinin 

devamı için yoğun program 
geliştirmeye çalıştıklarını belirten 
Gimatic Türkiye Müdürü Murat 
Balkoç, pandemi sonrasında 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
işletmelerinin çevik pozisyonlar 
aldığını, ölçek ekonomisi ve yüksek 
verimlilikleri sayesinde büyüme 
stratejilerine sadık kalmaya 
çalıştıklarını belirterek şöyle 
konuştu: “Türkiye ekonomisi ve 
sektörümüzün de çevik, verimli ve 
son teknolojiye ayak uydurması 
önemli. Gimatic Türkiye, sektördeki 

üreticilere son teknolojiyi kendilerine 
sunarak endüstri 4.0’da çağa ayak 
uydurmalarını misyon edinmiş 
durumda. Şirketimiz kesintisiz, 
çevik üretim için gerekli otomasyon 
sistemlerini; ülkemiz üreticilerinin 
global rakiplerinden hiçbir zaman 
geride kalmaması için uzman 
kadrosu ile hizmet sağlıyor. 
İşletmelerin hem globalleştiği 
ve aynı zamanda farklı birçok 
perspektifte yerelleştiği yeni 
dünyada; amacımız küresel robot 
ve otomasyon teknolojilerini 
işletmelerinize getirip; kendilerine 
terzi usulü servisi ve çözümü 
yerelde sağlamaktır.”
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Fuarlar sezonunun yoğun 
yaşadığını ve Plast Eurasıa’nın, 
ilk gününden itibaren her 

zamanki heyecanıyla başladığını 
ifade eden ÖzhanMak Genel 
Müdürü Özlem Özyapıcı, ilk yılından 
beri katıldıkları Plast Eurasia 
ziyaretçilerine hem K 2022’den 
bir rüzgar getirdiklerini hem de 
makineleriyle daha yakından 
inceleyerek yurt dışı satış ekipleriyle 
bilgi tazelemeyi sağladıklarını belirtti. 
Sektörde yıllardır yer alan ve tecrübeli 
isim olarak bilinen Özlem Özyapıcı 
sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “75 
yıllık geçmişi olan NEGRI BOSSI‘nin 
kuruluşumuzla birlikte 1985 yılından 
beri Türkiye temsilcisiyiz. NEGRI 
BOSSI yakın geçmişte NISSEI 
Injection Molding ile birleşerek 
daha güçlü bir yapıya sahip oldu. 
Bu yıl yeşil enerji ve sürdürülebilirlik 
kavramları öngörülerek tam elektrikli 
NOVA ET serisinden 210 ton 
bir makinemizde Türkiye Robot 
üreticilerinden ENELKON ve IML 
kalıp uygulaması ile ERAMOLD ile 
birlikteyiz. Seri üretim, sessiz üretim, 
ekonomik üretim ve paketleme ile 
tam çözüm sunmaktayız.
NOVA eT 5 nokta çift makaslı 

mengene tahrik sistemine sahip 
tam elektrikli makine serisi 50 – 
450 ton kapama güçleri aralığında 
üretilmekte. Enjeksiyon kapasiteleri 
ise 29 – 1685 gram (PS) aralığındadır. 
Bu tam elektrikli makine serisi 
konvansiyonel hidrolik makinelere 
göre %80’e varan elektrik tasarrufu 
sağlamakta ve bütün hareketlerin 
parallel yapılmasına olanak sağladığı 
için çevrim zamanlarında kısaltma 
olanağı sağlamaktadır. 
Plastik Enjeksiyon makinelerimiz olan 
NEGRI BOSSI yi ön plana çıkarmayı 
hedeflerken, aynı zamanda lider şişe 
şişirme makine üreticisi MAGIC MP, 
ve aynı çatı altında Automa by Magic 
ve Magic Robotica tanıtımlarını Türk 
ve dünya üreticilerine göstermekteyiz. 
Biliyor musunuz, MAGIC MP 
günümüze kadar 1600 adet tam 
elektrikli şişirme makinesini satmış 
ve müşterilerle buluşturmuştur. 
Konvansiyonel mengeneli şişirme 
seçeneklerinden PET streç 
makinelerine, sektörün tam elektrikli 
makine seçeneklerinden hibrid 
seçeneklerine ve hatta 200 lt üretime 
kadar imkanlar sunulmaktadır. 
FAS CONVERTING ile %100 geri 
kazanılmış hammadde üretimi 

filmden ruloda torba makinemiz her 
sene gibi bu yıl da kompakt tasarımı 
ile, küçük ayak izi ile, ve pratik 
yükleme sistemi ile ilgi odağı olmaya 
devam etmektedir. FAS makinemiz 
standımızdan doğrudan müşterimizin 
fabrikasına gidecektir.  ÖzhanMAK 
standında MEAF Hollanda yetkilimiz 
%100 PET geri kazanılmış malzeme 
ile patentli özel tasarım ekstruderlerini 
kullanarak gıda kodeksine uygun 
levha üretimi ve yöntemleri 
paylaşmak için geldiler. 

Bu tasarım ekstruderleri aynı zamanda 
vidaları ile %70 e yakın enerji tasaruffu 
sağlar.  Peki köpürtülmüş PET ile gıda 
ambalajını merak ediyor musunuz? 
DAVIS STANDARD ise film ve levha 
ekstrüzyonu konusunda, kaplama 
ve laminasyon konusunda uzman 
ve müşteri talebine uygun ve özel 
ekipmanlar üretmektedir. Büyüyen 
ve her yıl piyasamıza daha çok ivme 
kazandıran Plast Eurasia fuarından 
müşterilerimizin de bizler kadar mutlu 
ayrılmasını dileriz.”

ÖzhanMak’tan tasarruflu
sessiz ekonomik makineler

Salon 2
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Gücünü Plastikten Alan Kuzeyboru'nun 
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