
1946’dan beri mükemmelliğin doğru tercihi...

LABORATUAR EKİPMANLARI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER

Tecrübenin
getirdiği
kalite...



Laboratuvarlar için dizayn edilen bu mikserler oldukça pratik 

ve az yer kaplayan bir dizayna sahiptirler. Bunun yanı sıra 

standart olarak kendi tablası ile birlikte son derece güçlü bir 

yapıya sahip dizaynları vardır. Bu doğrultuda son derece 

homojen karıştırma, dispersiyon ve belirli bir seviyeye kadar 

ezme işlemini kolaylıkla yapabilmektedirler. Frekans invertör 

teknolojisi ise kademesiz olarak devir ayarlıdırlar. Zaman 

ayarlı karışım özelliği bulunmaktadır. Farklı tiplerde karıştırma 

aparatları, elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi 

üzerinde kalkıp-inme özelliği, kenar ve taban hareketli sıyırıcı 

sistemi, hareketli ve otomatik vakum sistemi, çift katlı 

pervane, sıcaklık ölçüm sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 

standartlarında ex-proof dizayn, reçete kontrollü yarı otomatik 

veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel özellik 

olarak sunulmaktadır.

Laboratuvarlar için dizayn edilen bu tip basket-mill makinaları 
oldukça pratik ve az yer kaplayan cihazlardır. Makina da 
kullanılan üstün ıslak öğütme özelliğine sahip öğütücü 
sepet, tamamen ürünün yüksek oranda ezilmesini sağlamak 
üzere dizayn edilmiştir. Yüksek verimli ürün geçişi, öğütücü 
sepet altında bulunan ve dispersiyona da katkısı olan, pompa 
gibi çalışan pervanesi sayesinde operasyonu kısa sürede 
efektif olarak tamamlama özelliğine sahiptirler. Gerek 
öğütücü sepet haznesinde gerekse kazan cidarındaki 
soğutma ile etkili bir şekilde ısı kontrolü sağlanmaktadır. 
Öğütme sepeti içerisinde bulunan öğütücü boncukların rolü 
büyüktür. Frekans invertör teknolojisi ise kademesiz olarak 
devir ayarlıdırlar. Zaman ayarlı karışım özelliği ve sıcaklık 
ölçüm sistemi standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca 
Elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi üzerinde 
kalkıp inme özelliği, hareketli ve otomatik vakum sistemi, 
ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, 
reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC 
kontrol sistemi ise opsiyonel özellik olarak sunulmaktadır.

LABORATUVAR TİPİ HIZLI DEVİRLİ MİKSERLER

LABORATUVAR TİPİ BASKET-MILL MAKİNALARI



Laboratuvarlar için dizayn edilen bu tip zet-mikser makinaları 
kip ve oldukça güçlü bir dizayna sahiptirler. Karıştırma 
paletlerinin döküm malzemeden imal edilmesi standart 
özellik olarak sunulmaktadır. Ayrıca paletlerin ve ekstrüderli 
modellerde ürün boşlatma vidasının (ekstrüderin) her iki 
yönde çalışabilmesi de yine standart özellik olarak sunulmaktadır. 
Karıştırma paletlerinin özel formu sayesinde klasik “Z” tipi 
karıştırıcılara göre çok daha kısa sürede efektif bir karışım 
sunmaktadırlar. Zet-Mikserlerde iki farklı tip ürün boşaltım 
sistemi bulunmaktadır. Ekstrüderli modellerde kazan 
içerisindeki ürünün ekstrüder (sonsuz vida) yardımıyla 
kazan dışına alımı sağlanır. Devirmeli modellerde ise kazan 
pnömatik veya hidrolik sistem yardımıyla 110 derecelik bir 
açı ile dönerek ürünün kazan dışına alımı sağlanmaktadır. 
Isıtma veya soğutma amaçlı çift cıdarlı kazan sistemi, 
karıştırma paletlerinin AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz 
çelik döküm olması, Jet Filtre sistemi, karıştırma paletlerinin 
ve ekstrüder sisteminin frekans invertörü ile devir ayarlı 
oluşu, vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında 
ex-proof dizayn, Sıcaklık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı 
otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi 
opsiyonel özellik olarak sunulmaktadır.

Din Cup’lar alüminyum malzemeden DIN 53211 standartlarına 

uygun bir şekilde CNC işleme merkezinde hassas bir şekilde 

üretilmektedir. Paslanmaz çelikten imal edilmiş delik orifisi 

±0,02 mm hassasiyetle Din Cup çıkış deliğine yerleştirilmektedir. 

İç ve dış yüzeyleri tamamen parlatılmış viskozite kapları 

temizlik açısından da zaman kaybını en aza indirgemektedir. 

Herhangi bir sıvının ölçülecek viskozitesi, 100 ml hacme 

sahip Din Cup’tan belli bir delik çapından geçiş zamanı 

olarak ifade edilmektedir. Kabın iç geometrisi ve yapısı aynı 

tutularak 2,3,4,6,8 mm. çıkış delik çaplı kaplar standart 

olarak imal edilebilmektedir. Geçiş zamanı kronometre 

yardımı ile ölçülmektedir. Din Cup’ın üzerine oturacağı üç 

ayaklı tripod taşıyıcısı, cezve sapı şeklinde daldırma yöntemi 

ile kullanılabilinen sap özelliği opsiyonel olarak sunulmaktadır.

LABORATUVAR TİPİ ZET-MİKSER MAKİNALARI

DIN CUP VİSKOZİTE KAPLARI



Karıştırma kazanlarının iki farklı tipi bulunmaktadır. Hareketli 
(Mobil) kazanlar genelde 2000 litreye kadar tercih edilmektedir. 
2000 litre üzerindeki kapasitelerde olan modeller ise alttan 
bombeli, sabit ayaklı, zemine oturan veya platforma asmalı 
şekilde kullanılmaktadır. Tekerlekli olan tipte çıkış manşonu 
kazan tabanı ile yan cidarın birleştiği noktada, ayaklı veya 
platforma oturan tiplerde ise alt bombenin merkezinde yer 
almaktadır. Tekerlekli kazanların standart olarak yan 
taraflarında kazanı hareket ettirmek için tutma kolları 
bulunmaktadır. Kazan kapasiteleri, üretimde kullanılmak 
üzere 1 litreden 10.000 litreye, stoklamada kullanılmak üzere 
ise 1.000 litreden 40.000 litreye kadar imal edilmektedir. 
Genelde AISI 304-L kalite paslanmaz çelik malzemeden imal 
edilmekte olan kazanlar, ürünün kimyasal yapısına göre 
malzeme tercihi yapmak da mümkündür. Kazan dizaynları 
üretim prosesinize göre opsiyonel olarak farklı da           
üretilebilmektedir. Kazanlar, ısıtma ve soğutma amaçlı 
kullanılmak üzere opsiyonel olarak çift cidarlı imal            
edilebilmektedirler. Kazan çıkış manşonlarına opsiyonel 
olarak özel vanalar konulabilmektedir. Kazanlar vakum 
tutacak şekilde dizayn edilebilmekte ve mobil kazanlarda 
tekerlek malzemeleri değişik tiplerde seçilebilmektedir.

Dispersiyon özelliğine sahip mikser makine pervanelerinin 
özel kanat yapısı sayesinde karıştırılacak ürünün sıcaklığını 
arttırmadan kısa sürede homojen karışıma ulaştırması en 
işlevsel özelliğini oluşturmaktadır. Kanat açılarının özel 
yapısı da dispersiyon sürecini minimuma indirgemek üzerine 
geliştirilmiştir. Ø 40 mm’den Ø 900 mm’ye kadar istenilen 
ölçülerde, 2 mm’den 4 mm’ye kadar çeşitli kalınlıklarda, 
standart olarak AISI 304-L kalite paslanmaz çelik malzemeden 
balansı alınmış olarak üretilmektedir. Üretimi yapılan 
pervaneler isteğe göre bağlantı delikleri açılarak montaja 
hazır bir şekilde teslim edilmektedir. Pervane çapının seçimi, 
mikser makinesinin motor gücü, maksimum karıştırma 
devri ve üretim kazanının çapı ile orantılıdır. Seçimi doğru 
yapılmamış bir pervane, dispersiyonda kayıp ve imalat 
sürecinin uzamasına yol açabilmektedir. Karıştırma pervaneleri 
opsiyonel olarak AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden 
üretilebilmekte ve kanatçıkları elmas uçlu olabilmektedir. 
Elmas uçlu pervanelerde kanatların aşınma süresini çok 
daha aza indirgenmektedir. Çift katlı turbo pervane ve pencereli 
tip özel pervane üretimi de yine opsiyonel olarak                 
yapılabilmektedir.

KARIŞTIRMA KAZANLARI

KARIŞTIRMA PERVANELERİ



Kutu kapama ünitesi her türlü plastik veya teneke kutuların 

geçme kapaklarının kapatılması için tasarlanmıştır.            

Ayarlanabilir özelliği ile çok çeşitli ebatlardaki kutularla da 

çalışma imkanı sağlanmıştır. Pnömatik tahrikle çalışan 

ünitenin 6 Bar basınçlı havaya ihtiyacı bulunmaktadır. Kutu 

ebatlarına göre kapama silindir grubunun, aşağı veya yukarı 

hareketini sağlayan ayar mekanizması bulunmaktadır. 

İstenilen yükseklikte kapama silindir grubunu sabitlemeye 

yarayan fren sistemi vardır. Kendi bünyesinde hava basıncını 

ayarlayan şartlandırıcısı ile ayar yapmak mümkündür. 

Standart olarak ayak pedalı veya çift el butonları ile sistem 

çalıştırılıp kapama tablası aşağı doğru hareket etmekte ve 

kapağı kolayca kapatan bir sisteme sahiptir. Rulolu veya 

motorlu band sistemleri ile beraber olacak şekilde pres 

makinalarının veya dolum makinalarının devamı niteliğinde 

opsiyonel olarak sunulmaktadır.

“Sözer Makina’yı Tanımlayan Değerler…”

KUTU KAPAMA MAKİNALARI

GÜÇLÜ

PERFORMANSLI

ÇÖZÜM ODAKLI

PROFESYONEL

GÜVENİLİR

EKONOMİK



Kocaeli İmes OSB. İmes 5 Cd. No.7
Çerkeşli - Dilovası / KOCAELİ - TR

T: +90 262 722 92 55
F: +90 262 722 92 65
E: info@sozer.com    

“Sürdürülebilir Başarı için Çözüm Ortağınız

          ”

SÖZER MAKİNA olarak bizler bugün itibariyle yıllık üretimimizin %70’ini ihraç etmekteyiz. Üretim 
teknoloji ve hizmetlerimizi Türkiye’nin saygın firmalarının yanı sıra 2019 sene sonu itibariyle dünya 
genelinde 52 farklı ülkedeki adreslerle paylaşmaktayız. Projelendirme, tasarım, üretim ve satış 
sonrasındaki tüm hizmetlerimiz konusunda uzman mühendis ve tekniker kadromuz ile hizmetinizdeyiz.
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