
TOZ BOYA /  TOZ
EMAYE EKİPMAN

Tecrübe ile desteklenen kalite ...
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Firmanın kurucusu olan M. Atilla Karakaya, endüstriyel toz 
boya ve toz emaye sektörlerindeki 28 yıllık birikimini kullana-
rak, dünyada kullanılan ileri teknoloji ürünlerinin Türkiye’de 
üretimine başlamıştır.

2008 yılında İstanbul’da kurulan Atilla Karakaya Makine San. 
ve Tic. Ltd. Şti. endüstriyel toz boyama ve toz emaye hatları-
nın üretim ve montajı konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. 

Türkiye’de ilk anti-statik plastik malzemeden imal hızlı renk 
değişim toz boya kabinlerini, anti-statik plastik malzemeden 
imal toz emaye kabinlerini, toz boya-toz emaye Manuel/Oto-
matik ekipmanlarının üretimini gerçekleştiren Atilla Karaka-
ya Makine, çalışmalarını dünya standartlarında Atex ve CE 
kalitesini dikkate alarak yürütmektedir ve bu belgelere sahip-
tir.

Firmanın çalışma politikası, ülkemizde ve dünyada faaliyet 
gösterdiği sektörde ihtiyaç duyulan verimlilik artırıcı, işletme 
maliyeti düşürücü yeni teknoloji ürünlerinin Ar-Ge’sine hız 
vermek ve üretimini artırmak prensibi üzerine temellendiril-
miştir.

Atilla Karakaya Makine, ürünlerini kullanan müşterilerine 
teknik destek, yedek parça ve teknik servis hizmetini hızlı ve 
üst seviyede vermeyi ilke edinmiştir.

Ayrıca, 2014 yılı itibarı ile Atilla Karakaya Makine, ultrasonik 
elek konusunda dünyanın en saygın firmalarından olan 
İsviçreli TELSONIC firmasının Türkiye Mümessili oldu. Ultraso-
nik ürün teknolojisi geliştirme ve üretmede 45 yıllık tecrübeye 
sahip olan TELSONIC firmasının yüksek teknolojili ürünleri 
pek çok ticari sektörde güvenle kullanılmakta.

Atilla Karakaya Makine ile İsviçreli TELSONIC firması arasın-
da yapılan mümessillik anlaşması ile, TELSONIC firmasının 
Ultrasonik Elek Grubu ürünlerini Türkiye`de bundan böyle 
Atilla Karakaya Makine pazarlayacak ve teknik servis hizmeti 
verecektir.   

ÜRÜNLERİMİZ CE - ATEX BELGELİDİR.
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Manuel / otomatik tabanca kontrol panellerinde 
aynı kontrol paneli kullanılmaktadır.

Kontrol panellerinde akım ve voltaj birbirinden 
bağımsız ayarlanabilmekte olup üç adet mod / ayar 
sistemi mevcuttur.
 
-MOD A - AKIM SERBEST / VOLTAJ SABİT AYAR 
SİSTEMİ,

-MOD B - VOLTAJ SERBEST / AKIM SABİT AYAR 
SİSTEMİ,

-MOD C - AKIM / VOLTAJ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 
AYAR SİSTEMİ,

Program kapasitesi : 250 adet.

Gerçek basınç ayar sistemi  ve gerçek hava debileri 
ayar sistemi içeren kontrol panelinde kompresör 
hava değişikliklerini otomatik olarak set etme 
özelliği mevcuttur. Her ayar grubu basınç kontrol 
sistemine sahiptir. Ayar yapılan hava basıncı ile 
kontrol paneli çıkışı hava basıncı aynı değerdedir.

Tabanca elektrot grubu temizleme hava bağlantı 
grubu ve kontrol panelinden ayarlanabilme özelliği 
mevcuttur.

Önemli Bilgi : 
Diğer toz boya ekipman üretici firmalarda debi-ba-
sınç kontrol ve ayarları,  oransal regülatör sistemi ile 
ayarlanmakta ve kompresör hava debi-basınç 
değişimleri set edilememektedir.

Toz boya transfer sisteminde yüksek verimli dik 
enjektör grubu - yeni nesil enjektör pompa sistemi 
kullanılmaktadır. 

1- TOZ BOYA / TOZ
EMAYE TABANCA
KONTROL ÜNİTESİ
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Yüksek kaplama kabiliyetine sahip otomatik corona 
sistem elektrostatik toz boya tabanca grubu kolay 
sökülüp takılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Tabanca gövdesi özel dizayn olup kuru tip kaskat 
sistemi içermektedir. 

Kaskat voltaj gücü : 100 kW 

Kolay sökülüp takılabilir - tabancadan bağımsız 
kablo ve toz boya hortum bağlantı grubu, flat jet ve 
deflektor elektrot grubu, özel dizayn açılı nozul 
grubu  montaj yapılabilme özelliğine sahiptir. 

Ayrıca hızlı renk değişimi için dizayn edilmiş özel pvc 
tabanca taşıyıcı kol grubu ve aksesuarları mevcuttur. 

Toz emaye otomatik tabanca grubu toz emaye geçiş 
gruplarında %99 alüminize seramik malzemden 
imal ürünler kullanılmıştır. 

Toz boya transfer sisteminde Yüksek Verimli Dik 
Enjektör Grubu - Yeni Nesil Enjektör Pompa Sistemi 
kullanılmaktadır.

Önemli Bilgi : 
Toz emaye transfer sistemlerinde özel dizayn - toz 
emaye geçiş grupları %99 alüminize seramik malze-
me içeren Enjektör Sistemleri kullanılmaktadır.
 

2.1- TOZ BOYA / TOZ
EMAYE OTOMATİK
TABANCA GRUBU

Yeni nesil düşük kompresör hava debisi ile çalışan, 
transfer edeceği boya miktarı ayarlanabilen 
enjektör pompa sistemi.
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2.2- TOZ BOYA / TOZ
EMAYE MANUEL
TABANCA GRUBU
Manuel tabanca grupları altı model olarak dizayn 
edilmiştir. 

Yüksek kaplama kabiliyetine sahip manuel corona 
sistem elektrostatik toz boya tabanca grubu kolay 
sökülüp takılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Tabanca gövdesi özel dizayn olup Kuru Tip Kaskat 
Sistemi içermektedir.

Kaskat Voltaj Gücü : 100 kW

Tabanca Ağırlığı : 530 gram (kablo ve toz boya hortu-
mu hariç)

Tabanca kabze arka kısmında var olan kaskat ışık ve ( 
+ / - ) ayar modu ile program seçimi- tüm ayarlar 
yapılabilmektedir.

Kolay sökülüp takılabilir - tabancadan bağımsız 
kablo ve toz boya hortum bağlantı grubu,
tüm manuel sistemlerinde var olan otomatik enjek-
tör temizleme sistemi ile kolay renk değişimi yapıla-
bilmektedir.

Ayrıca yeni dizayn ( Murad Powder F ) sistemde 
vakum süpürge sistemi ile kolay temizlik ve renk 
değişimi daha hızlı yapılabilmektedir.

Flat jet ve deflektor elektrot grubu, özel dizayn 100 
mm / 150 mm uzun nozul grubu  kolay montaj 
yapılabilme özelliğine sahiptir.

Toz emaye otomatik tabanca grubu toz emaye geçiş 
gruplarında - elektrot gruplarında %99 alüminize 
seramik malzemden imal ürünler kullanılmıştır.
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Manuel - otomatik tabanca gruplarının robot üzeri 
montajı için gerekli aksesuarlar mevcuttur. (firmamız 
müşterinin talep etmiş olduğu robot üretici firmalar 
ile ortak çalışma yapmaktadır.)

Ayrıca otomatik tabanca gruplarının otomatik olarak 
dik - yatay yönünde hareket ettirilebilmesi için 
reciprocator grupları üretmektedir.

Reciprocator grupları maksimum otomatik tabanca 
taşıma kapasitesine ve iş parçasına bağlı maksimum 
2500 mm dik  strok - 1000 mm. Yatay  stroka sahiptir.

Strok hızı : 0.05 - 0.60 m/ sn.

İvmelenme : 1 - 2 m/sn2

Koruma sınıfı : IP 54

Motor tahrik ünitesi : AC / 0.25 - 0.75 kW

Motor soğutma sistemi : Elektrik motor soğutma fan 
grubu + cebri fan grubu

Reciprocator tahrik sistemi : Triger kayışlı 

Program kapasitesi : 250 adet.

Sistem kabin giriş iş parçası tanıma sistemi ile ortak 
çalışma özelliğine sahiptir.

3- OTOMATİK 
TABANCA ROBOT / 
RECİPROCATOR
GRUBU
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Firmamız üretimi 2 sistem mevcuttur. 

1. Sistem; kabin girişi light barier sistemi ile iş parça-
sının tanımlanması, 

2. Sistem; barkod sistemi, 

Her iki sistemde plc içeren dokunmatik kontrol 
paneli mevcuttur. 

1. Sistem; boyanacak iş parçası yükseliği - genişliğine 
ve konveyör hızına bağlı plc kontrol paneli ile toz 
boya tabanca kontrol paneli - reciprocator grubu ile 
haberleşmektedir. 

2. Sistem; askı üzeri konacak barkod sistemi ile plc 
kontrol paneli toz boya tabanca kontrol paneli - 
reciprocator grubu ile haberleşmektedir. 

Her iki sistemde ilk aşamada sistemde boyanacak iş 
parçası verileri ve istenen boya / emaye kaplama 
verileri yüklenerek sistem programlaması yapılacaktır. 

Yapılacak ilk aşama program yüklemesine bağlı 
üretilen ürün verileri hesaplanabilmektedir.

4- İŞ PARÇASI 
TANIMA SİSTEMİ
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Toz boya / toz emaye kabin grubu   
firmamız üretimi olan 2 sistem mevcuttur. 

1. Sistem; manuel toz boya / toz emaye kabin grubu, 

2. Sistem; otomatik toz boya / toz emaye kabin 
grubu, 

Her iki sistemde; kabin tabanında var olan özel 
dizayn flap sistemi ve hava jet temizleme sistemi 
kullanılmaktadır.  

Kabin grupları müşteri talebi - renk değişimi ve iş 
parçasına bağlı fosfat + toz boya kaplı dkp, aisi, 
anti-statik pvc malzemeden imal edilmektedir.

5- TOZ BOYA / TOZ
EMAYE KABİN GRUBU
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6- TOZ BOYA / TOZ 
EMAYE MERKEZİ 

6.1- TAZE - GERİ KAZANIM 
TOZ BOYA / TOZ 
EMAYE GRUPLARI

Firmamız üretimi, 2 sistem mevcuttur. 

1. Sistem; kabin - vakum grubu içeren Powder Center 
S Sistem 

2. Sistem; komple açık - manuel vakum grubu içeren 
Powder Center B Sistem 

Her iki sistemde; hızlı renk değişimi için dizayn 
edilmiştir.  

Her iki sistemde kabin geri kazanım ve taze boya 
besleme sistemi, enjektör / enjektör pompa otoma-
tik temizleme sistemi, vibratörlü - ultrasonic elek 
sistemi, vakum süpürge sistemi ve hızlı renk değişim 
Otomasyon Plc Sistemi mevcuttur. 

Firmamız üretimi, 4 sistem mevcuttur. 

1. Sistem; fosfat + toz boya kaplı dkp - aisi malzemeden 
imal silindirik toz boya  / toz emaye  tank grupları, 

2. Sistem; big - bag sistemi, 

3.Sistem ; drum - varil besleme sistemi, 

4.Sistem ; toz boya / toz emaye transfer pompa 
sistemi 

Sistemler özel dizayn edilmiştir. Toz boya / toz emaye 
sistemleri geri kazanım - taze toz boya / toz emaye 
transferleri için kullanılmaktadır.  
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7- TOZ BOYA MONO
SİKLON GRUBU

7.1- CO2 YANGIN 
SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ

Toz boya renk değişimi için dizayn edilmiş siklon 
grubu, kullanılacak filtre hava debisine bağlı değişik 
kapasitelerde dizayn ve imal edilmektedir. 

Siklon içi ve dışı fosfat + toz boya kaplıdır. 

Siklon verimi;  renk değişim toz boya miktarları ve 
toz boya özelliğine bağlı % 2 - %10 aralığında 
değişmektedir.

Toz boya siklon ve filtre grupları patlama riski oluştu-
ran bölgelerde sistemin emniyeti için co2 yangın 
söndürme sistemi kullanılması gerekmektedir.

Sistem, iki adet ağırlık kontrol grubu içeren co2 tüpü 
( bir adet tüp sıvı – bir adet tüp katı ) ( her co2 tüp 45 
kg. ), bir alev detektör grubu,  kontrol paneli ve 
aksesuarlarını kapsamaktadır.
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8- TOZ BOYA / TOZ
EMAYE FİLTRE
GRUBU
Toz boya kabin grubu filtre sistemlerinde, toz boya 
için özel üretilmiş cartrige filtre - filtre içi döner filtre 
temizleme sistemi veya sinter lamel filtre grubu 
kullanılmaktadır.

Toz emaye kabin grubu filtre sistemlerinde, sinter 
lamel filtre grubu kullanılmaktadır.

Her iki filtre sisteminde, fan sonrasi f55 fan çıkış 
filtresi  ve sistemin emniyet - filtre ömrü  kontrolü 
için basınç sensör sistemi kullanılmaktadır.
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ULTRASONİC ELEK
SİSTEMLERİ
Firmamız 2014 yılından itibaren İsviçre TELSONİC 
A.G. Firması ile ultrasonic elek grubu Türkiye 
mümessilliği antlaşması yapmıştır.

Son teknoloji ultrasonic elek gruplarını toz boya / toz 
emaye ve pek çok ticari sektörde yaygın olarak 
kullanmaktayız.
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Yukarı Dudullu, Adil Sokak, No: 38, 
34775 - Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0(216) 526 57 30 - 31 Fax: 0(216) 526 57 29
www.atillakarakayamakine.com
www.atillakarakayamakine.com.tr

Sorumluluk Alanı: İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon, 
Isparta, Burdur, Antalya, Muğla bölgeleri bayii
Firma Yetkilisi: Oktay Ceylan
İrtibat Telefonu:  0 (507) 767 59 17
E-Posta: oktayceylan@boykim.com.tr
Web Sitesi: www.boykim.com.tr

Sorumluluk Alanı: Türkiye - Toz Boya / Toz 
Emaye Tesis Kurucu Bayii
Firma Yetkilisi: Arif Tansel Baytekin 
İrtibat Telefonu: 0 (532) 245 15 85
OfisTelefonu: 0 (236) 236 03 50
Faks: 0 (236) 236 03 50
E-Posta: info@spilboyahane.com
Web Sitesi: www.spilboyahane.com

Sorumluluk Alanı: Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Yalova, Bandırma, Balıkesir, Çanakkale bölgeleri bayii
Firma Yetkilisi: Engin TIROLAR
İrtibat Telefonu: 0 (533) 281 04 77
E-Posta: engin@altinmakas.com 
Web Sitesi: www.altinmakas.com

Boya K�myev� Ürünler�

Boy-K�m Boya K�myev� Ürünler Mak�na T�caret ve
San. Paz. İth. İhr. Ltd. Şt�.

ALTINMAKAS
BOYA İNŞAAT ve PETROL ÜRÜNLERİ
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Altınmakas Boya İnş. Petrol Ürünler� San. T�c. Ltd.

SPİL
BOYAHANE TESİSLERİ

Sp�l Boyahane Tes�sler� Müşav�rl�k Mak�na
San. ve T�c. Ltd. Şt�.

BAYİLERİMİZ

İLETİŞİM
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