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• mikserler de derilerin 
yüklenmesi ve boşaltılması üst 
tarafta bulunan ağız kısmından 
yapılmaktadır.  

• boşaltma da mikser dönme 
yönüne aksi yönde çevrilerek 
yine ağız kısmından 
yapılmaktadır.  

• mikserin tabanında bulunan 
delikli filtre yardımı ile mikser 
içindeki flote sirkülasyonu 
yapılmaktadır. 
 

 

 

  

 

 

polyester mikser             
nedir, ne için kullanılır? 
 

deri işlentilerinde kimyasal 
reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli 
mekanik etkiyi sağlamak amacıyla 
kullanılan makinelerden birisi de 
mikserlerdir. 

 

mikser; içerisindeki spiraller sayesinde 
deriyi yukarı doğru hareket ettirilmekte 
ve tekrar yukarıdan aşağı doğru hareket 
etmektedir. 

 

mikserlerin avantajlı yönleri; az yer 
kaplamaları, yerinin değiştirilebilir 
olması, yükleme ve boşaltılmasının 
kolay olması, daha az güç kullanılması 
ve derinin zarar görmemesi olarak 
sıralanabilir. 

 

 

   

 

 

 

polyester 
mikser 

 

 

 



 

yerinde kurulum hizmeti  

 

 

   

 

polyester mikserlerde yapı 
malzemesi olarak özel tip polyester 
kullanılmakta olup, polyester seçimi 
müşterimizin işlenti türünün 
gereksinimlerine göre yapılmaktadır. 

“müşteri taleplerine göre 

tamamen esnek üretim” 

standart mikser imalatımızın yanı 
sıra, müşteri taleplerine göre ilave 
özellik, aksesuar ve ekipmanlar 
kullanılabileceği gibi, nakliye 
kolaylığı sağlamak için ara ölçüler 
ve çaplarda imalatlar da 
yapılabilmektedir. yani üretim 
tamamen müşteri odaklıdır. 

 

  

 

ihtiyaç duyulan kapasitelerde 
mikserler 
 

50 yıllık satış ve nakliye tecrübemiz ile 
müşterilerimize ticari konularda ve 
ürünlerin taşınma sürecinde optimum 
destek sunmaktayız. 

 

 

 

 



 

[2700 metre karelik imalat alanı] 

 

deri makinalarında dünya 
standartı 
 

 

satış sonrası destek, servis ve yedek 
parça hizmet politikamız; hızlı ve 
memnuniyet odaklıdır. 

 

 

 

 

 

  

hisar, kendi sektöründe 50 yıllık 
tecrübesi ve başarıları ile öne çıkarak; 
imalat, servis ve yedek parça 
konularında birinci sınıf hizmet sunar. 

 

hisar 2000 adete yakın makine üretmiş 
ve dünyanın dört bir yanına 
göndermiştir. ayrıca son yıllardaki 
ihraç oranı, yıllık üretiminin 90% ve 
fazlasına denk gelmektedir. 

“neden hisar ?” 

hisar imalat sürecinin tamamını kendi 
üretim atölyesinde gerçekleşmekte, bu 
sayede kalite kontrolü imalatın her 
anında yapmaktadır.  

 

hisar; tüm makinelerde kaliteli, 
standart ve ekonomik olmayı 
hedeflemektedir. 

 

  

 

 

 

 

imalatın haricinde sizlere, mühendislik 
çözümleri sunuyoruz. 
 

1973 ten beri,                  
sizler için üretiyoruz 
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