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40.000 Yıllık 

Dispersiyon Hikâyesi 

 
İnsanlık, var olduğundan bu yana var olmak ve gelecek nesiller yetiştirebilmek 

için her zaman kendini geliştirme eğiliminde olmuştur. İlk sanatçılar günümüzden 

yaklaşık 40.000 yıl önce doğal materyalleri karıştırarak ilk pigmentleri ve boyaları 

keşfetmişlerdir. Ancak boya ve kimya ürünlerinin gerçek bir endüstri bileşeni olması 

Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Taleplerin artması, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar 

boya, pigment, mürekkep ve kozmetik gibi endüstri alanlarında sanayileşmeye yol 

açmış, prosesler zaman içerisinde insan gücünden makinelerin kontrolüne geçmiştir. 

Mümkün olan en homojen karışım ve dispersiyon değerleri için “Karıştırıcı 

Makineleri” geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde boya ve kimya 

ürünlerinin üretiminde kullanılan bu donanımlar ayrı bir sektör ve endüstri dalı 

oluşturmuştur... 



 

 

  



  

STANDART VARİL 

KARIŞTIRICILAR 

 
• MX1 Serisi • 

Mobil Karıştırıcılar 

 

 

• MX2 Serisi • 
Portatif Karıştırıcılar 

STANDART IBC VARİL 

KARIŞTIRICILAR 

• MX3 Serisi • 
Mobil Karıştırıcılar 

 

• MX4 Serisi • 
Portatif Karıştırıcılar 

 

• MX5 Serisi • 
Rotor-Stator Karıştırıcılar 

 

LABORATUVARLARA 

YÖNELİK KARIŞTIRICILAR 

• MX6 Serisi • 
Özel Ebat Karıştırıcılar 

Maki. 

Endüstriyel Karıştırıcılar 

 
Variller içerisinde çökelti haline gelen ürünlerin karıştırılmasında ve çeşitli 

üretim alanlarında karışım elde etmek amacıyla dispersiyon yapmak için 

kullanılmakta olan “Maki Endüstriyel Karıştırıcılar” malzeme kalitesi, hız kontrolü, 

yüksek performans ve ergonomik yapısı ile boya, kimya ve kozmetik gibi endüstriyel 

alanlardaki ihtiyaçlarınıza üretmektedir. 

Standart variller için üretmekte olduğumuz karıştırıcılar dışında, müşteri talebi 

ve ihtiyacı doğrultusunda standart dışı özel çözümler veya laboratuar tipi ürünler de 

sunabilmekteyiz. 



 

  

Standart varil içerisindeki sıvıların karıştırılması 

ve homojenizasyonu için kullanılmaktadır. Taşınabilir 

özelliği sayesinde sabit veya fabrikanızın muhtelif 

kısımlarında bulunan varillerde kolaylıkla kullanılır. 

Özel tekerlek kilitleri ve varil tutamakları sayesinde 

çalışma sırasında sarsılma/vibrasyon kaynaklı 

problemleri ortadan kaldırır. Frekans kontrolü 

sayesinde 0-1500 devir çalışma aralığına sahiptir. Tüm 

standart plastik veya metal varillerde kullanılabilir. 

Kullanım alanına göre karıştırıcı kafaları değiştirilerek 

dispersersiyon veya karıştırıcı prosesleri için ayrı ayrı 

kullanılabilir. Opsiyonel olarak talep edildiği takdirde 

Atex Zone-1 için Exproof  olarak üretilebilmektedir. 

• MX1 Serisi • 

Mobil Karıştırıcılar 



 

  

Portatif ve elde taşınabilme özelliği sayesinde 

sabit veya fabrikanızın muhtelif kısımlarında, çalışma 

alanı dar olan varillerde kolaylıkla kullanılır. Her 

çaptan standart variller için özel tasarlanan sabitleme 

ayakları sayesinde çalışma sırasında 

sarsılma/vibrasyon kaynaklı problemleri ortadan 

kaldırır. 

Tüm standart plastik veya metal varillerde 

kullanılabilir. Kullanım alanına göre karıştırıcı kafaları 

değiştirilerek dispersersiyon veya karıştırıcı süreçleri için 

ayrı ayrı kullanılabilir. 

Elektrik motor tahrikli modellerde frekans 

kontrolü ile istenilen devirde çalışma imkanı. Talep 

edilmesi durumunda Atex-1 için Exproof olarak 

üretilebilir. 

• MX2 Serisi • 

Portatif Karıştırıcılar 

Elektrik bulunmayan/istenmeyen süreçler için pno-motor tahrikli versiyonları 

geliştirilmiştir. Yalnızca pnomatik hava ile üzerinde bulunan kısıcı yardımıyla 

istenen devir ve sürede çalışma imkânı. Tamamen mekanik çalışma ile %100 iş 

güvenliği imkânı. 

 



 

  

• MX3 Serisi • 

Mobil Karıştırıcılar 

IBC tipi varil içerisindeki sıvıların karıştırılması ve 

homojenizasyonu için kullanılmaktadır. Taşınabilir 

özelliği sayesinde sabit veya fabrikanızın muhtelif 

kısımlarında bulunan varillerde kolaylıkla kullanılır. Özel 

tekerlek kilitleri ve varil tutamakları sayesinde çalışma 

sırasında sarsılma/vibrasyon kaynaklı problemleri 

ortadan kaldırır. Frekans kontrolü sayesinde 0-1500 

devir çalışma aralığına sahiptir. Tüm standart plastik 

veya metal varillerde kullanılabilir. Özel karıştırıcı 

pervaneleri sayesinde uzun kesitli varillerde yüksek 

performans. Kullanım alanına göre karıştırıcı kafaları 

değiştirilerek dispersersiyon veya karıştırıcı prosesleri 

için ayrı ayrı kullanılabilir. Opsiyonel olarak talep 

edildiği taktirde Atex Zone-1 için Exproof  olarak 

üretilebilmektedir. 



 

  

• MX4 Serisi • 

Sabit Karıştırıcılar 

Sabit tip hafif IBC varil karıştırıcılar standart 

dikdörtgen kesitli (1200x1000x1200mm) IBC varillerin 

karıştırılması, homojenizasyon ve renklendirilmesi 

amacıyla üretilmiştir. Üzerinde bulunan taşıyıcı 

kulakları sayesinde varil üzerine forklift yardımı ile iş 

güvenliği açısından problem yaratmadan kolayca 

montajı yapılabilir. Üzerinde bulunan menteşeli 

karıştırıcıları yardımıyla varilin homojen bir şekilde 

karıştırılmasını sağlar. Üzerinde bulunan frekans 

kontrolü sayesinde istenen devirde kullanılabilir. 

Opsiyonel olarak talep edildiği taktirde Atex 

Zone-1 için Exproof  olarak ya da pno-motor tahrikli 

olarak üretilebilmektedir (Yalnızca MX4-1,5kW için 

geçerlidir). 

 



 

  

Maki. 

Endüstriyel Çözümler 

 

• Hakkımızda • 

Maki Endüstiyel Çözümler uzun yıllar makine ekipmanları ve demir çelik 

ısıl işlem fırın ve tesislerinin tasarımı konusunda kazanılan tecrübelerin 

ardından boya-kimya sektörüne yönelik dispersiyon ve karıştırma cihazları, 

enerji sektörüne yönelik elektrik ve hidrolik taşıma tamburları, özel üretim ve 

prototip alanında kullanılan Vacuum Casting makineleri ile üretim 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Tasarım departmanı ile özel makine tasarımlarınıza, Prototip merkezimiz 

ile Ar-Ge prototip imalatı ile tasarım safhanızdaki tüm ihtiyaçlarınıza destek 

sağlamaktayız. 
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