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Hakkımızda
1974 Yılında 150 m  ’lik üretim alanı ve 4 kişilik ekiple, çeşitli 
makinelerin imalatı ve sonraki yıllarda ekstrüzyon vidalı namlu 
ve plastik geri dönüşüm makineleri üretimlerine başlayan Altek 
Plastik Makine, 1986 yılında taşındığı 3500 metrekarelik yeni 
tesisinde işlerini genişleterek çeşitli ülkelere ihracat yapmaya 
başlamış ve bugün 11.000 m  yeni fabrikasında tam 28 ülkeye 
geri dönüşüm makine ihracatı gerçekleştiren bir entegre tesis 
haline gelmiştir.
Altek Plastik Makine; teknolojik gelişmeleri zamanında takip 
edebilme, imalat süreçlerine hızla dahil etme prensibine ve 
modern üretim koşullarını her daim dinamik tutabilme kabili-
yetine sahiptir.Plastik geri dönüşüm hatları, plastik eriyik filtre 
sistemleri, yatay ve dikey granulatörler, plastik yıkama hatları, 
plastik parçalama shredder imalatı, plastik sıkma makinaları, 
friksyon santrifuj sistemleri, plastik kırma makinaları ve kat-
kı dozajlama imalatlarını yapan Altek Plastik Makine; uzman 
mühendis kadrosu, güçlü teknik departmanı ve uzman ar-ge 
ekibinin heyecanlı çalışmalarıyla elde ettiği bilinirliğini bir ekol 
olma hedefiyle perçinlemekte; yurt içinde ve yurt dışında önce-
likle tercih edilen bir şirket olarak lider konumunu korumaktadır.
Öncelikli hedef ve stratejilerini, üretimde kalite prensibi, satış 
öncesi ve sonrası teknik destek hizmeti, müşteri menuniyeti 
ilkesi ve her zaman en iyiyi arama tutkusu ile birleştiren Altek; 
müşterilerinin memnuniyeti özel istekleri doğrultusunda proje 
geliştirerek ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Müşteri memnuni-
yetini her şeyden önce tutmak misyonuyla hareket eden Altek, 
bunun karşılığı olarak gelişmesini, büyümesini ve yıllardır 
sizlere vermiş olduğu hizmetin haklı gururunu yaşamaktadır.
CE, GOST, ISO 9001 Kalite sertifikalarına sahip olarak, 
Uluslararsı direktiflere uygun olarak dizayn ettiği tüm ürünler 
ile müşterilerinin kalite beklentisi ve profesyonel hizmet ihti-
yaçlarını karşılamayı temel prensip edinen Altek Plastik 
Makine; üretim proseslerini ve hizmetlerini sürekli geliştirmeyi, 
çevreye ve doğaya duyarlı yeni nesil teknoloji ürünlerini uygun 
fiyat politikaları ile kaliteden ödün vermeden zamanında üret-
meyi ve teslim etmeyi bir şirket ideali haline getirmiştir.
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About Us

Founded in 1974 with 4 employees and in 150 m2   production area,Altech Plastic Machine firstly 
emerged as a manufacturer of a variety of machines and in the following years ,it began producing 
extrusion screw  barrel and plastic recycling machines.Along with its new plant covering 3.500 m2 
production area in 1986 by expanding its business,it set off exportation in several countries. And 
today in its new factory covering 11.000 m2,Altech has become an integrated facility exporting plas-
tic recycling machines for 28 different countries. Altech Plastic Machine owns the competence of 
following updated technological developments,adapting production process and always maintaining 
modern manufacturing standarts dynamic all the time .Altech Plastic Machine produces plastic recy-
cling lines,plastic molten filter systems,vertical and horizontal granulaters,shredder,plastic squeezing 
machines,friction centrifuge systems,plastic crusher machines and additive dosing systems.Consist-
ing of highly qualified specialised engineer staff,sound technical department , as a primarily preferred 
company Altech maintains its leadership in the domestic and foreign sector markets thanks to the 
enthusiastic specialised R&D team.Their efforts result in acquiring recognition that strenghtens its 

high ecole status goal.Blending primary. Targets and strategies with production quality principal,technical assistance before and after sales , 
customer satisfication and passion for achieving the best,Altech meets the needs of its customers in accordance with their special requests by 
setting up new projects.By undertaking the mission of giving priority to customer satisfication at first, Altech experiences the righteous pride of 
its improvement ,growth and providing long term service for esteemed customers.
Having CE,GOST,ISO 9001 quality certificates, Altech takes it as a principle meeting the professional service needs and the quality expectation 
of its customers with the products designed in accordance with international standarts.Altech has idealized itself for the improvement of 
manufacture process and services,being sensitive to environment and nature,following new generation technological products, appropriate 
price principle,manufacturing and delivering on time without compromising quality with appropriate price.
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PLASTİK YIKAMA VE GRANÜL HATTI
PLASTIC WASHING AND GRANULE LINE

WL 500
Yüksek kontamineli ürünlerde tam temizlik.HDPE-LDPE PP yumuşak ve sert ürünlerde yıkama sistemleri.
Full Cleaning ,Washing Systems for highly contaminated products.That is applicable to HDPE-LDPE-PP soft and 
rigid products .

İnsanoğlu tarafından tüketilen atıklar, çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ikincil hammaddeye dönüştürülerek sanayiye ka-
zandırılmakta ve tekrar üretim sürecine dahil edilmektedir.
Geri dönüşüm olarak adlandırılan bu tasarruf hamlesi, ömrünü tamamlamış maddelerin, hammadde olarak endüstrinin 
önemli kaynaklarından biri haline gelmesini sağlamıştır. Her geçen gün artan ve önem kazanan dönüşüm uygulamaları, 
geri dönüşüm piyasasının, enerji verimliliği fazla, kaliteli ve güncel teknoloji ile donatılmış yüksek otomasyonlu makinelere 
olan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Tüketilen maddelerin yeniden dönüşüm halkası içine katabilme gayesi ve çevre bilinci ile yola çıkan Altek Plastik Makine, 
kısa sürede, geri dönüşüm makineleri sektöründe hızla büyümüş olup; tüm geri dönüşüm projelerine duyarlı, idealist ve 
yenilikçi ekibi ile sektörün öncü firmaları arasında yerini almıştır.

The waste consumed by the human kind is saved for the industry and included for the production process by being 
converted to secondary raw material by way of several recycling methods.
Called as recycling,saving move has enabled to be an important source of industry as raw material.Day by day, recycling 
applications that increase and gain importance have proved the need of recycling market for more energy efficiency,best 
quality and equipped with recent technology and high automated machines.
Set off with awareness of environment and intension of recycling consumed materials ,Altech Plastic Machine has grown 
in the recycling sector in a short term.Being sensitive to every recycling projects and having idealist and revolutionary 
staff,Altech has taken place among leading firms in the sector.
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PLASTİK YIKAMA VE GRANÜL HATTI
PLASTIC WASHING AND GRANULE LINE

WL 1000
Multi ayrıştırma sistemi ve içten yıkamalı friksyon farkı ile Altek Yıkama Teknolojisi.
With the distinction of Multi Decomposition System and Interior Washing Friction: Altech Washing Technologies.

Doğru yıkama hattı dizaynı ile, ekstrudere düşen yükü azalttığı gibi, çıkan plastik granüllerinde, oluşturacağı bir sonraki 
mamül için; satılabilirliği ve kârlılığı artırır. Altek yıkama hatları iki model olarak WL 500 (500kg/h) ve WL 1000 (1000 kg/h) 
için seçenekleri mevcuttur.
Ayrı ayrı istasyonlarda; kum, taş, metalden ayrıştırma, parçalama ve yüksek devirlerde yıkama, kurutmasıyla, yüksek kon-
tamineli ürünlerde tam temizlik sağlayarak, tekrar kullanımına olanak sağlar.
Shredder parçalayıcıda parçalanan ürünler, multi fonksyonel ayrıştırma tankında, metal, taş, kum vb. ayrılır.Bu işlem 
otomatik olarak gerçekleşir.Ayrıca havuz içinde su kendine özgü filtre sistemi ile kum çökertilip dinlenmiş su tekrar kırılmış 
ürün üzerine spreyleme yapılır.
Friksyonlardan geçirilen plastik parçacıklar, yüksek devir ve içten su verme yöntemi ile yıkama işlemleri gerçekleşir.Bir son-
raki istasyonlarda oluşturulacak işlemler ile granül ekstruderine, kağıt, kum, metalden ayrıştırılmış halde hazır hale getirilir.

With proper washing line design,it decreases the load of the extruder and increases the profit rate and saleability for the 
plastic granule and the respective product.Altech washing lines are composed of two model options: WL 500(500kg/h) and 
WL1000(1000kg/h)
In seperate stations,decomposition of sand,metal and stone , washing in higher cycles ,crashing and drying are carried out.
It ensures full cleaning for highly contaminated products and it gives opportunity to be reused.
In the multifunctional decomposition tank,the products that are sorted out in the shredder are decomposed of metal,stone 
and sand.What is more,this operation is carried out automatically.Besides, the rested and sand overthrown water in the 
tank with its distintive filter system is again sprayed over the crushed product.
The washing of plastic particles passed through frictions is performed thanks to high cycles and interior flushing method.By 
way of the operations in the next station,granule is formed as ready sorted out of paper ,sand and metal.
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PARÇALAMA MAKİNASI
SHREDDER

Altek Shredder parçalayıcı makinalar kendine özgü otomasyonu ile iticinin ürüne göre değişken hareketlerde çalışmasını 
sağlar. Böylece makinaya uygulanan yükler minimize edilerek olası yüklerden oluşacak arızaların önüne geçmiş olur. Ay-
rıca motor ve şanzıman arasında uygulanan mekanik koruyucu elemanlarla sistemin tam güvenli çalışmasında öncülük 
sağlar.

Ürün shredder parçalayıcıya manuel olarak beslenir. Ürün hidrolik sistem tarafından kırıcı ağzına beslenir. Besleme motor 
amperine göre Altech otomasyonunu sağlanmış şekilde gerçekleşir. Sıkışma esnasında rotoru durdurma ve geri çevirme 
işlemi yapar. Sistem PLC kontrol tarafından gerçekleşir.

V Form bıçak modeli ve dört tarafın kullanılabilinmesi, kolay değişebilir bıçak, elek malzemesi yüksek kaliteli katı malzeme-
den imal edilmektedir, tek parça çelik rotor imalatı ve içten soğutma grubu maksimum kapasite ve verim ile rotor ve kırılan 
parçanın ısınmasını engelleme.

Altech Shredder machines with its distinctive automation according to pusher’s style ensure to operate in changable activities 
so that it stops avoids orders due to probable load by minimizing .Also it pioneers operating properly with mechanic protective 
equipments practised between motor and gearbox.

The product is fed manually by shredder.It is fed to crusher output by hydrolic system.According to feeding motor am-
per,Altech automation is actualized .
In case of being stuck,it functions as stopping rotor and reversing.The system is administered by PLC Control.

V Form blade model and usable four sides,easily changable blade.The high quality rigid material is used for the screen.Single 
piece steel rotor production,
internal cooling group,with maximum capacity and output ,it blocks the heating of the rotor and broken piece.

Model / Model

Uzunluk     / Length

Yükseklik     / Height

Rator Uzunluk    / Rotor Length

Rator Çapı / Rotor Dia

Motor      / Motorkw

mm

mm

mm

AL SHR 10

3430x1820

1825

1000

Ø 400

75-90

AL SHR 13

3430x2210

2000

1350

Ø 500

132-110

AL SHR 15

4150x2785

2100

1600

Ø 500

160-200
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MULTİ-FONKSİYONEL AYRIŞTIRMA VE YIKAMA TANKI
MULTI-FUNCTIONAL DECOMPOSITION AND WASHING TANK

Multi Fonksyonel Ayrıştırma Tankı; metal, kum, taş vb.ağır ürünleri otomatik by-pass edip, su filtrasyonu yapıp ürün üzerine 
tekrar spreyleme yaparak, plastik parçacıkları yıkama ve ayrıştırma görevini gerçekleştirir.
Kırma makinasına zarar verebilecek büyük kontamineleri ayrıştırdığı gibi kum partiküllerinde ilk istasyonda ayrıştırarak 
üründe tam temizlik sağlamasında öncü istasyondur.
By-pass işlemi; pnomatik valfler ile sağlanır ve kendine özgü özel Altek otomasyonu ile kontamineler dışarı atılırken havuz 
suyu stabil halde kalır.

Multi Functional Decomposition Tank automatically removes the heavy materials like metal,sand and stone .By water filter-
ing and again spraying over the product ,it carries out the act of decomposition and washing plastic particles.
Decomposing the big contaminated materials that may damage crusher machine and sorting out sand particles in the first 
station,it plays a leading role in setting full cleaning.
Removing operation is ensured thanks to pneumatic valves and by means of distinctive Altech automation ,contaminated 
products are thrown out and the water stays stable in the tank.
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AYRIŞTIRMA VE BATIRMA TANKI
DECOMPOSITION AND SINK TANK

Altek Ayrıştırma ve Batırma Tankı; Yüzdürülmüş olunan plastik parçacıklar bir sonraki istasyona aktarılırken, havuz 
dibindeki çamur veya kum taneleri otomatik pnomatik valf vasıtasıyla atılır.
Su ile temas edilen bölgeler tamamen paslanmazdan imal edilir.Güçlü konsrüksyon üzerine kurulmuş olunan sistem, uzun 
yıllar hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş ve hattın içinde tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

Altech Decomposition and Sink Tank:while plastic particles that are floated are transmitted to the next station,the mud and 
sand particles at the bottom of the tank are removed by the pneumatic valve.
The parts that are subject to water are completely made from stainless material.The system built on strong construction is 
designed as suitable for maintaining for long term.It totally operates automatically in the line.
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FRİKSYON YIKAMA SANTRİFUJ GRUBU
FRICTION WASHING CENTRIFUGE GROUP

Friksyon Santrifuj Sistemler; Yıkama hatlarında ürünün yıkanmasında öncü istasyonlardır. FR 500 ve FR 300 iki model olup 
içten ve dıştan yıkamalıdır.

Modeline göre yapıları farklı olan friksyon grupları, kanat dizaynı, aşınmaya karşı malzeme seçimleri, yıkama için gerekli olan 
maksimum devirler, sisteme su verme istikametleri, kullanılan rulman grubu ve su geçirmez getok sistemleri ile mükemmel 
dizaynda tasarlanmış ve uzun ömürlü, yüksek performanslı ve en ağır şartlarda çalışabilir sistemlerdir.

Friction Centrifuge Systems:preliminary stations in order to wash the products in the washing lines.FR 500 and FR 300 are 
two interior and external washing models.

According to the model,friction groups’ structure differs.Wing designs,choice of material against wearing out,maximum 
cycles required for washing,direction of watering the system,bearing group used,waterproof getok systems,perfect design 
and long life ,high performance,durable to hardest conditions.

FR 500
İçten Yıkamalı Friksiyon Santrifuj Sistemi
Interior Washing Friction Centrifuge System
İçten Yıkamalı Friksiyon Santrifuj Sistemi

Motor      / Motor

Sant Çap      / Sant Dia

Su Spreyleme     / Water Spraying

Kapasite / Capacity

kw

mm

mm

22-30

Ø 500

İçten Su Verme / Internal Watering

1000-2000 kg/h
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FRİKSYON YIKAMA SANTRİFUJ GRUBU
FRICTION WASHING CENTRIFUGE GROUP

FR 300
Dıştan Yıkamalı Friksiyon Santrifuj Sistemi
Externally Washed Friction Centrifuge System

Motor      / Motor

Sant Çap      / Sant Dia

Su Spreyleme     / Water Spraying

Kapasite / Capacity

kw

mm

mm

11-15

Ø 300

Dıştan Su Verme / External Watering

500-1000 kg/h
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PLASTİK PRESLEME VE SIKMA MAKİNASI
PLASTIC PRESSING AND SQUEEZING MACHINE

Sıkma makinaları, özel vida tasarımı vasıtasıyla presleme yapıp, yumuşak film malzemelerinde nem oranını asgariyeye 
düşürme işlemi yapar.Yıkama işlemi bitmiş film malzemeleri sıkma makinalarımızda presleyerek sıkılıp ileri aktarılır, aktarma 
esnasında, su kovan tahliye deliklerinden çıkar, plastik kovan ön kısmından sıyrılarak taşıyıcı fana aktarılarak bir sonraki 
istasyona geçişi tamamlanır.

Güçlü yapı özelliğine sahip olup, vida çıkış kısmı ayrıca yataklanmıştır.Dolayısıyla doğrasal eksende dönmesi sağlanmış 
ve özel vida malzemesi ile burulmaya karşı maksimum mukavemet sağlanmıştır.Yıkama hatlarında verimli ve önemli rol 
oynayan sıkma makinalarımız, kullanılacak ürün kapasitesine göre uygun modellerimiz müşterlerimize önerilmektedir.

Squeezing Machines with special screw design perform an act of pressing and function as decreasing damp rate to minimum 
levels.The washed film materials are pushed forward by pressing and squeezing through squeezing machines.at the  time of 
transmission,the water gets out of the barrel evacuation holes.The transfer for the next station is completed by transferring 
conveyor fan and getting through plastic barrel in the front side.

The machine has strong construction feature and screw outlet part is also formed as bearing.it is made to spin in linear axis 
and with special screw material against twist, maximum endurance is ensured.Squeezing machines play a productive and 
important role in the washing lines ,according to the capacity of the probable products, appropriate models are suggested to 
the customers.

Model / Model

Kapasite kg/h / Capacity 

Motor Gücü      / Motor Powerkw

ALT-SM 300

500-600

75-90

ALT-SM 400

800-1000

110-132
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DİNAMİK SANTRİFUJ KURUTMA
DYNAMIC CENTRIFUGE DRIER

Sert çapak ürünleri  susuzlaştırmak için tasarlanmış dinamik santrifüj kurutma sistemi,özel kanat dizaynı ile kurutarak  nem 
oranını %1 seviyesine indirir.
Tüm grup paslanmaz maddeden imal olup,yüksek devir etkisiyle çırpma ve kurutma yaparak bir sonraki istasyon için 
gerekli olan nem oranını sağlar.

Designed as  drying  rigid scrap materials, Dynamic Centrifuge Drying System lowers the moisture level to %1 rate thanks 
to special wing design.
The whole structure is made of stainless steel.It enables  moisture rate that is necessary for the next station by drying and 
stirring under the influence of high revolution.




