
BİZ KİMİZ 

TİSSE Plastik sektörünün duayeni TEMPOSAN firmasının babadan oğula 

bayrak yarışı havasında devam eden yeni yüzüdür.

TİSSE Plastik sektöründe mühendisliğin teknoloji ile birleştiği tek markadır.

TİSSE Plastik sektöründe ilklerin adıdır.

TİSSE Plastik sektöründe güveni ifade eder. 

TİSSE Plastik sektöründe ''yapılamayanı yapar'' denilen markadır.

TİSSE Sözün Bittiği Yerdir.

Biz TİSSE yiz.

MİSYONUMUZ

TİSSE sektöründe yapılamayan üretilemeyen mühendislik ve teknoloji ürünü 

ne varsa bu topraklarda bu toprakların insanları ile yapmayı üretmeyi hedef 

edinen bu uğurda çok büyük fedakarlıklarda bulunmuş büyük düşünen ve 

çevresindekileri de büyük düşünmeye sevk eden, kendi insanının ürettiğini 

değil dünya devlerinin ürettiklerini üretmeyi ve onlara rakip olmayı kendisine 

Misyon edinmiş bir markadır.

2013
Türkiyenin ilk 450 TON full elektrik - Hybrid enjeksiyon makinası üretimi

2012
Türkiyenin ilk 300 TON full elektrik enjeksiyon makinası üretimi

2011
Türkiyenin ilk 18.000 Şişe/saat 0.5lt - 1.5lt full elekrikli PET şişirme makinası 
projesi, Türkiyenin ilk 1200 şişe/saat 19lt PET damacana şişirme makinası projesi 

2010
Türkiyenin ilk 4000 Şişe/saat 5lt - 10lt full elektrikli PET şişirme makinası projesi,

2009
Türkiyenin ilk 12.000 Şişe/saat 0.5lt - 1.5lt full elektrikli PET şişirme makinası projesi,

2008
Türkiyenin ilk 500 Şişe/saat 19lt PET damacana şişirme makinası

2007
Tisse Kuruluş

DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ...



Enjeksiyon Makinaları
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Tamamı Elektrikli 
Plastik Enjeksiyon Makinaları
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Makinelerimiz , mengene  ve   enjeksiyon  grubundaki  tüm motorlar servo veya tork motorları 
ile Direct Drive-doğrudan tahrik teknolojisi kullanılarak dizayn edilmiştir. Tüm hareketler, 
itici ve grup hareketleri dahil tamamen elektrikli olacak şekilde tasarlanmıştır. Makinelerimizde 
akıllı servo motorlar sayesinde anında ve çok hızlı pozisyon bilgisi  alındığından  çok  hassas 
hareket kontrolü sağlamaktadır. 

Vida kovan grubunun meme ucunda yüksek basınç eriyik sensörü  ile gerçek zamanlı eriyik 
basıncı  ölçümü yapılıyor. Mal  alma  ve  enjeksiyon  sırasında   gerçek   basınç değerleri ile 
çok yüksek hassasiyet ve hızda enjeksiyon ve mal alma prosesi uygulanıyor. Ayrıca 
makinemizde, klasik tip sıra bilyalı lineer kızaklar kullanmak yerine MASURALI lineer 
kızak sistemi kullanarak çok yüksek dayanım yük taşıma kabiliyeti ve rijitlik sağlanmıştır. 
Makinelerimiz temiz oda -clean  room- teknolojisine uygundur.

ENJEKSİYON GRUBU INJECTION UNIT
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MENGENE GRUBU CLAMPING UNIT
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Otoma�k hammadde kurutucu yükleyici
Renk dozaj ünitesi
Kalıp soğutma suyu akış regülatörü
Hava üfleme sistemi
Yüksek hızlı enjeksiyon (HS opsiyonu)
Mengene ile eş zamanlı i�ci maça hareke� (K opsiyonu)
Mengene ile eş zamanlı mal alma hareke� (E opsiyonu)
Bimetal vida kovan
Çi� renk için ikinci vida-kovan grubu
Ekstra uzun mengene açma
Robot

OPSİYON ÖZELLİKLERİ

PowerS

PowerS/560
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TEKNİK ÖZELLİKLER

MENGENE ve İTİCİ ÜNİTESİ

PowerS Serisi makinalarımız yüksek rijitlik sağlayan özel plaka dizaynına sahip�r.Döküm teknolojisi ve 

malzemesisayesinde tasarımdan gelen bu rijitlik ar�rılmış�r.Özel 5 nokta kelebek mengene sayesinde 

hızlı ve hassas kitleme sağlanmış�r.

PowerS Serisi makinalarımızın kolon arası,i�ci gücü,i�ci stroğu,açma miktarı gibi teknik özellikleri 

rakiplerinden bir adım önde olacak şekilde tasarlanmış�r.

Otoma�k yağlama sistemi ile programlanan zaman veya açma kapama aralıklarında tüm mekanik 

aksamın otoma�k olarak yağlanması sağlanmış�r.

Müşteri isteğine bağlı K opsiyonu sayesinde mengene hareke� ile eş zamanlı i�ci ve maça hareke� 

sağlayarak 

çevrimzamanını düşürmek mümkündür.

Otoma�k kalıp kalınlık ayarı sayesinde kalıp değişikliklerinde zaman kazanımı sağlanır.

İ�ciyi çoklu vuruş veya silkeleme modlarında çalış�rabilme özelliği ile her tür parçanın kalıptan 

ayrılması sağlanır.

İ�ci ileri ve geri gecikme süreleri uygulayabilme özelliği ile parça düşümü için operatör proses ayarında 

her tür olanağa sahip�r.

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

PowerS serisi makinalarda iki paralel silindirli enjeksiyon ünitesi ile yüksek hız ve basınç uygularken 

bile yüksekrijitlikten ödün verilmez.Mengene tara�na çi� silindirle bağlı olduğundan enjeksiyon 

noktası ile kalıp arasında mükemmel paralellik sağlanır.

Radyal pistonlu mal alma hidromotoru sayesinde yüksek tork ile mükemmel ve hızlı mal alma imkanı 

sağlanmış�r.

Özel malzemeden yapılan vida-kovan ile hem ürününüze özel hammaddeye tam performans sağlayacak 

malzeme seçilmiş hemde aşınma azal�ldığından vida ve kovan ömrü uza�lmış�r.

Seramik ısı�cılar ile hızlı ve hassas ısı kontrolu sağlanmış ve ısı�cı ömrü uza�lmış�r.

Ters basınç ayarı oransal valf ile PLC üzerinden yapıldığından hem operatör dostu kullanım kolaylığı 

hem de hassas proses uygulaması sağlanmış�r.

Müşteri isteğine bağlı E opsiyonu ile mengene tara�nda hareket devam ederken eş zamanlı mal alma 

sağlanarak ince cidarlı çabuk soğuyan parçalarda çevrim zamanını düşürmek mümkündür.
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HİDROLİK SİSTEM

PowerS serisi makinalarda hidrolik ünite SERVO MOTOR ve özel hidrolik pompa ile tahrik edildiğinden 
standart makinalara göre %50 ile %70 arası enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Servo motorlar özel Permanent Magnet teknolojisine sahip olduklarından reak�f enerji tüketmezler ve 
kompanzasyon panosu maliye�nden de ayrıca tasarruf sağla�rlar.Servo Motor ve servo sürücü İtalyan 
menşeili olup pompa Alman menşeilidir.
Müşteri isteğine bağlı HS opsiyonlu makinalarımızda hidrolik sistem akü üzerinden beslenerek çok 
yüksek hızlı enjeksiyon uygulaması yapılabilmektedir.
Hidrolik sistemde kullanılan tüm valfler (oransal basınç kontrol hariç) vickers veya rexroth dur.

OTOMASYON ve KONTROL ÜNİTESİ

PowerS serisi makinalarımız yüksek hızlı ,yüksek hassasiyetli ,üstün ALMAN 
teknolojisine sahip ,plas�k sektöründe pazar lideri olan B&R marka kontrol 
ünitesi ile dona�lmış�r.Dik �p ergonomik 10'' ekran ile özel plas�k enjeksiyon
makinası yazılımı sayesinde kullanıcı dostu arayüze sahip�r.
Makinanın tüm prosesini çok hızlı ve çok hassas olarak takip edebildiğinden 
üstün parça kalitesi sağlanır. Makina hareketleri darbesiz ve �treşimsiz 
olduğundan mekanik parça ömürleri uza�lmış�r. İnternet üzerinden erişim 
olanağı sağlandığından teknik destek ve arıza takibi anında yapılabilmektedir.
USB ile kalıp kütüphanesi bilgi aktarımı veya program versiyon ar�rma 
imkanı mevcu�ur.
Otomasyon sistemi ve kontrol kabininde kullanılan tüm malzeme siemens veya 
schneider markadır.
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PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS
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PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS
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PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS PowerS



TISSE ROBOT

IML Robotları
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Tasarımda kullanılan ekipmanlar Avrupa'da IML ROBOT üreticilerinin de kullandığı 
komponentler ve markaları içermektedir.

IML Robotu enjeksiyon makinesinin arka tarafına monte edilmektedir. Operatör , 
enjeksiyon makinesindeki kalıba kolaylıkla müdahale edip gerekli değişikleri 
yapabilmektedir.

Düz , Yuvarlak , Elips , Kare her tür IML uygulaması için IML robotları 
Tüm Eksen Hareketleri SERVO MOTOR tahrikli
İstenildiğinde LINEER MOTOR uygulaması ile ÇOK HIZLI
Yüksek verimlilik ve düşük fire oranına sahiptir. 



Kalıplar
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Plas�k sektörü ile ilgili tüm ih�yaçlarınıza uygun ,yüksek hassasiyetli , uzun ömürlü kalıp 

ih�yaçlarınız içinde TİSSE Mühendislik ve tecrübesi ile hizme�nizde. 

Dünya kalite standartlarında, yüksek kaliteli, yüksek hassasiyete sahip, çok hızlı, 

her tür analizi (dolum,soğuma v.b.) bilgisayar ortamında yapılmış;

İnce cidarlı ambalaj kalıpları

Kova kalıpları

Bardak kalıpları

Preform kalıpları

Kapak kalıpları

Palet ve kasa kalıpları

Beyaz eşya ve otomo�v parçaları kalıpları

Çok katmanlı veya çok renkli parçalar için özel kalıplar

Her tür parçanıza özel kalıplar
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Cavity

 

Core

 
Kalıplar



Yan Ekipmanlar
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Plas�k sektöründe ih�yaç duyduğunuz 
Emici , Yükleyici , Kurutucu , Kırıcı , Su akış regülatörleri için 
üstün TİSSE kalite ve hizmet anlayışı ile hizme�nizdeyiz.



Enerji Verimliliği ve Tasarruf
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Fabrikanızdaki plas�k makinalarının kovan ısıtmasında kullanılan rezistansları değiş�rerek 

% 40 - % 60 ısıtma gücünden tasarruf sağlıyoruz.

Dikkat yap�ğımız uygulama bir ceket izolasyon uygulaması değildir.

TİSSE mühendisliğinin enerji verimliliğindeki son uygulaması ;

Plas�k Ekstrüzyon Şişirme hatlarınız için -35 C de hava soğutma sistemi ve özel pinole uygulaması ile 

% 25 üre�m ar�şı sağlıyoruz. 

Her tür hidrolik makinanızda ,makinanıza özel proje geliş�rerek, makinanızın hidrolik projesine 

uygun, özel yazılmış ve sürücüye yüklenmiş logic yazılım,yüksek hassasiyetli hidrolik pompa ve senkron 

servo motor ile ,  % 70 e varan ak�f enerji % 98 e varan reak�f enerji tasarrufu sağlıyoruz.

TİSSE mühendisliği + Teknoloji = %70 enerji tasarrufu 
ve 
daha yeşil bir dünya....

Blowing process with 
normal air

Blowing process with 
chilled compressed air



PM SERIES
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HPB MOTION CONTROL CO.LTD

Fully laminated yoke, Fast heat ven�la�on
High torque accuracy
Almost no cogging torque
Compact frame size with high power density
Low inter�a, Fazt dynamic response
Delicated housing surface

Servo Motor

15 Nm’ den 400 Nm’ ye kadar senkron servo motorlar, vektör motorlar, 
lineer servo motorlar
1000 Nm’den 14 000 Nm’ ye kadar tork motorları
Makinanıza özel tasarım servo motorlar



bizi izlemeye devam edin...


