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Firmamız, sektörel olarak devam eden yolculuğunda, değişimin hep bir adım önünde giderek, 

Türkiye’de Plastik Kırma Makinası Bıçakları alanında ilklerden olmuştur. 

Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacını gözeten Black 

Pranha günümüze kadar ürettiği, sattığı, geliştirdiği ve ihraç ettiği ürünleriyle, sektöründe 

öncü firmalar arasında olmayı başarmıştır. 

Şirketimiz, yeni binyıla yeni vizyonla girer: “Sektörünün lider firmalarından biri olup, tüm 

dünyaya hakim olan Kırma makinası bıçakları satmaktadır”. Hızlı ve yenilikçi büyüme ile 

ülkesinin gelişimine katkıda bulunmaktan onur duymaktadır.

İş alanımız oldukça geniş olan firmamız; 

Sheredder bıçakları, Kırıcı bıçaklar, Plastik kırma makinası bıçakları, Parizion makas 

bıçakları, Exruder kafadan kesme bıçakları başta olmak üzere isteğe uygun özel tasarım 

ve imalatları gibi bir çok ürün yelpazesine kadar yaygın bir alanda faaliyet gösterir. 

Bünyesinde yer alanlar için artan oranda katma değer yaratmak olan Black pranha markası, 

tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, 

toplumsal sorumluluk anlayışı ve çevreyi koruma prensipleriyle yürütüyor. Amatör ruhu 

üzerinde olarak başlayan yolculuğuna, gelişerek ve verimliliğe odaklı büyüme stratejisiyle 

devam ediyor. 

Kendimize ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven, bizi iddialı hedefler koymaya 

yönlendiriyor. Bu hedeflere ulaşmamızın ancak stratejik yönetim yaklaşımıyla mümkün 

olduğunu biliyoruz. 



Günümüzde plastik işleme proseslerinin gelişme-
si ve plastiğin kullanım oranının artması ile birlikte 
plastik malzemelerin geri dönüşümüde oldukça 
önem kazanmıştır.  
Plastik mamül üretiminde gerek kalıp tasarımları 
sebebi ile gerek makinaların rejime sokulma periyo-
dundaki zaman içerisinde ve gerek üretim hataları 
sebebi ile plastiğin bir bölümü fire olarak artmak-
tadır. Bu fireler uygun kırıcılar ile  kırılarak tekrar 
mamüle dönüştürülmektedir. 
Gerek geri dönüşüm amaçlı ağır hizmet kırma 
makinaları, gerekse üretim bandı için tasarlanmış 
kırıcılar atık plastikleri tekrar üretime kazandırmak-
tadır.
Plastiği geri dönüşüme kazandıran tüm kırıcılarda 
makinaların en önemli unsuru şüphesizki bıçak-
lardır. Makinalara istem dışı kaçan metaller ve ya-
bancı maddeler bıçakların kırılmasına yada körelm-
esine sebeb olur ve beraberinde tozlanma meydana 
gelir. 
Tozlanma vakum ile emiş yapan sistemlerde 
yavaşlamaya ve üretim kaybına sebeb olur. Bıçak-
larda en dikkat edilecek özellikler kaliteli malzeme 
seçimi ve buna bağlı ısıl işlemdir.
Bıçakların darbelere dayanıklı olması bu iki özelliğin 
uyumu ile bağlantılıdır, imalatlarımızda özellikle 
böhler malzemeler tercih edilmekte, ısıl işlemler 
bilgisayar kontrollü, vakumlu fırınlarda yapılmak-
tadır. Isıl işlemlerden sonra tüm yüzeyler taşlanıp 
gerekli kontroller yapıldıktan sonra koruyucu yağ ile 
kaplanıp her zaman kullanabileceğiniz ve saklama 
yapabileceğiniz ağaç sandıkta ambalajlanarak size 
teslim edilmektedir.
Yaptırdığınız bıçakların ölçülerini arşivimizde de-
polayarak ilerleyen zamandaki ihtiyaçlarınızı ölçü 
almaya gerek kalmadan, zaman kaybı yaşamadan 
kısa zamanda ürünlerinizin teslimatını sağlıyoruz.
Rapid, t max, shini, cumberland, tria, vecoplan, 
weima, cresswood, zerma, granutech, herbold, 
enma, dreher, getecha, avian, genox ve uzak doğu 
menşeeli tüm kırıcılar ile yerli üretim tüm kırıcıların 
bıçaklarının tamamının imalatını yapmaktayız.
Çalışmalarımızın tamamında Solıdworks 2015 Cad 
ve Autodesk Inventor 2016 Hsm Works Cam pro-
gramları kullanılmakta ve ISO 9001:2008 kalite 
yönetim sistemi uygulamasıyla üretim yapmaktayız.

KIRMA MAKİNESİ BIÇAKLARI



SHREDDER BIÇAKLARI



Shredder parçalayıcılar yüksek mukavemetteki 

plastik atıkları (takoz, variller, büyük çapta boru-

lar) kırma makinalarında kırılacak boyutta küçült-

mek için tasarlanmış makinalardır. 

Bu makinalarda  verimli ve uzun ömürlü bir 

üretim yapabilmek için öncelikle kırma işlemini 

gerçekleştiren kesici  bıçakların malzeme seçi-

mini kaliteden yana kullanmak gerekir. 

Sertlik ve kesme açılarının uygun olması mak-

inaların performansını artırmakla birlikte bakım 

ve arızaların en az seviyeye inmesine yardımcı 

olur.

Bizler avrupa ve uzak doğu menşeeli tüm shred-

der parçalayıcılara bıçaklar üretiyoruz. 

Çalışmalarımızın tamamında Solidworks 2015 

Cad ve Autodesk Inventor 2016  Hsm Works 

Cam programları kullanılmakta ve ISO 9001:2008 

kalite yönetim sistemi uygulamasıyla üretim yap-

maktayız.

Size hem kaliteli hem de ekonomik  ürünleri sun-

acağımızı taahhüt ediyoruz.



EXTRUDER KAFADAN KESME BIÇAKLARI



PARISON BIÇAKLARI

Bekum, techne, fongkee, jomar, magic, kau-

tex, uniloy mauser şişirme makinaları orijinal 

parıson bıçakları ve özel ölçülere göre imalat-

larımız  vardır.

2379 c75 malzemelerden üretim yapılmak-

tadır.

İmalatlarımızda sadece sertifikalı böhler ürün-

leri kullanılmakta olup  uzakdoğu menşeeli 

ürünlerden imalat yapılmamaktadır.

Çalışmalarımızın tamamında solİdworks 

2015 Cad ve Autodesk Inventor 2016  Hsm 

Works Cam  programları  kullanılmakta ve 

ISO 9001:2008  kalite yönetim sistemi uygu-

lamasıyla  üretim yapmaktayız.



EXTRUDER KAFA FLANŞLARI



KIRMA MAKİNASI  ELEKLERİ



Tüm İmalatlarımızda 

Solidworks Cad Modelleme ve 

Autodesk Invertor 2016 Cam İşleme 

Programları Kullanılmaktadır.





       İkitelli Organize Sanayi Bölg.

    Eskoop Sanayi Sitesi   

  C6 Blok No:313

Başakşehir / İstanbul

facebook.com/tezelmakina

twitter.com/tezelmakina

linkedin.com/blackpiranha

+90 212 549 80 65

+90 533 260 76 32

   info@blackpiranha.com.tr
  info@tezelmakina.com
esref.tezel@tezelmakina.com

www.blackpiranha.com.tr

Te
ze

lm
ak

 M
ar

ka
sı

dı
r..

.


