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Çözer Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hedefimiz

Üretilen makina ve ekipmanların tam anlamıyla ihtiyacı karşılaması ve 

müşterilerimizin kullanım esnasında problem yaşamaması veya yaşanan 

problemin en kısa zamanda giderilmesidir.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Şirketimiz talep edilecek sektörel bazda gerekli proses şartlarına göre makine, 

ekipman ve hizmet vermektedir.

Kuruluşumuzdan itibaren projelerin büyüklüğüne / küçüklüğüne bakılmaksızın 

kalitemizden ödün vermemektir.

Çalışma Prensiplerimiz

Müşterimizden gelen talepler doğrultusunda ; 

* Yerinde tetkik

* Sektörel bazda ürün / proses kritiği

* Yerine / alanına göre proje üretmek 

* Veriler toplandığında teklifin sunulması; onaya istinaden üretimin yapılması
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Mikserler

15 Litrelik Krem Mikseri 50 Litrelik Krem Mikseri

500 Litrelik Krem Mikseri

Krem Mikseri

Yüksek viskositeli ürünler için 
üretilen ürünlerdir.
316 kalite paslanmazdan 
üretilmektedir.
İsteğe göre ısıtma / soğutma,  
vakumlu, çarklı özelliklerde 
üretilmektedir.
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Mikserler

Laboratuvar Mikseri 

Küçük miktarlarda üretimlerin 
yapılabileceği mikserlerdir. Gövde, 
mil ve pervaneler paslanmazdan 
üretilmektedir. Sürücülü , manuel 
iner-kalkışlı, pnomatik veya hidrolik 
hareketli olabilmektedir.
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Mikserler

Üretim Mikseri

25- 600 kg kapasiteye kadar karıştırma 
kapasiteli olarak üretilmektedir.  Paslan-
maz mil ve pervane sistemi kullanılmak-
tadır. Alan sıkıntısı olan müşterilere özel 
ebatlandırma yapılarak dizayn yapılıp , 
üretilebilmektedir. Otomatik hareketli 
mikserlerdir. Güvenlik açısından 
sabitlemesi gerekebilmektedir.
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Reaktörler Karıştırıcı Kazanlar

Reaktörler Karıştırıcı Kazanlar

Tamamen kapalı sistemlerdir. 
Paslanmaz  imal edilmektedir.  
Üretimin şekline göre ceketli, 
ceketsiz,  serpantinli, iç serpantinli, 
basınca, sıcaklığa kapasiteye 
uygun şekilde üretilebilmektedir. 
Aksesuar olarak; çıkışlar, malzeme 
girişleri , havalık vanaları, göze-
tleme camı,  menhol kapakları 
seçimi yapılmaktadır.



7

Kazanlar

ST37 Kazan

Sabit olabildiği gibi hareketli olarak 
imal edilmektedir. Üretim amaçlı yapılan 
kazanlara uygun motor gücü , karıştırıcı 
tipi  seçimi yapılmaktadır. 
Ebat ( çap, boy ) müşteri isteğine uygun 
olarak belirlenmektedir. 

Paslanmaz Kazan

Kullanılacağı sektöre göre paslanmaz kalitesi 
seçimi yapılmaktadır. Gıda , ilaç ve kozmetik 
sektörlerinde 316L kalite paslanmaz tercih 
edilirken,  boya ve kimya sektörlerinde 304 
kalite paslanmaz tercih edilmektedir. 
Kapasiteye göre uygun sac kalınlığı 
seçilmektedir. Seyyar olanlar için teker 
seçimleri;  kullanılacağı sektör , kapasite gibi 
unsurlar göz önünde bulundurularak 
yapılmaktadır. Kazanlar tek cidarlı olabildiği 
gibi ; ceketli , çift ceketli , serpantinli,  yarım 
ceketli olabimektedir.
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Tanklar

Depolama Tankları

Muhafaza alanına göre yatay ya da  
dikey olabilmektedir. Alt çıkış ve 
malzeme girişleri bırakılmaktadır. Özel 
dizayn veya standart menhol kapakları 
kullanılmaktadır. 
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Pervaneler

Pervaneler  

Kesici/Kırıcı Pervaneler; 
Paslanmazdan imal edilmektedir. 
Karışım yapmak için kullanılacağı gibi 
parçalamak icin de kullanılmaktadır.

Rotor/Stotor  (homojenizatör); 
Emülsiyonlar için uygundur. 
Homojenize etmek için kullanılmaktadır. 
Paslanmaz olarak imal edilir. 

Gemici Pervanesi (Uskur);
Sadece karıştırma işlemleri için 
uygundur. Üretimde kimyasal yapının 
hassas olması durumunda tercih edilen  
karıştırma pervaneleridir.

Pervaneler  

Palet Tipi Pervaneler; 
Paslanmazdan imal edilir, karıştırma 
için uygundur.

Sıyırıcı Pervaneler; 
Özellikle yoğun ürünlerin üretiminde 
kazan çeperlerinde hammadde 
kalmaması için kullanılmaktadır.
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Üretim Tesisleri

Üretim Tesisi Kurulumu  

Üretim tesisi planlanması ve 
kurulumunu yaparken ; 
-yapılacak üretimin cinsi, kapasitesi, 
-üretim akış şemasına uygun 
ergonomide makina yerleşim planı 
yapılmaktadır. 
-uygun ve güvenli alanlar oluşturmak
-Güvenlik açısından uygun alanlar 
oluşturmaktır.
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Özel Dizayn

Özel Dizayn Ürünlerimiz

Müşterilerimizden gelen önerilerle farklı 
ürünlerin dizaynı, projelendirmesi ve 
üretimini gerçekleştiriyoruz.
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Özel Dizayn

Özel Dizayn Ürünlerimiz

Müşterilerimizden gelen önerilerle farklı 
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0212 428 40 88

info@cozermakina.com

Akşemseddin Mah. 206.Sokak No:22  
Esenyurt/İSTANBUL 

www.cozermakina.com


