
modiFALT
Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Plenti

MARINI MAKİNA A.Ș. 

1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No: 1

06935 Sincan - Ankara / TURKEY

Tel:  +90 (312) 386 33 22 

Fax:  +90 (312) 386 33 23 

info@marini.com.tr 

www.marini.com.tr

Koordinatlar: 39,967166, 32,552128

www.marini.com.tr - info@marini.com.tr



modiFALT
Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Plenti

MARINI modiFALT Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Plenti, yüksek değirmen performansı, 
kompakt tasarımı, kullanım kolaylığı ve ekonomik çalışma özellikleriyle PMB üretiminde ideal 
çözümdür. modiFALT yüksek üretim kapasitesi ile tüm yol, otoyol, demiryolu, havalimanı 
projeleri ve modifiye bitüm kullanımı gerektiren özel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

modiFALT20 PMB Plenti, kamyon ya da 40’ FL konteyner ile 
dünyanın her yerine kolayca taşınabilir.

Genişlik x Uzunluk x Yükseklik: 2400x11500x2670mm 

Kolay Nakliye; modiFALT20

modiFALT15 PMB Plenti, kompakt tasarımı sayesinde 40’ OT 
konteyner ile kolayca taşınabilmektedir. Bu özelliği ile deniz 
aşırı sevkiyatlarda sorunsuz ve ekonomik olarak 
nakledilebilmektedir.

Genişlik x Uzunluk x Yükseklik: 2160x11500x2250mm

Kolay Nakliye; modiFALT15

Tür Kapasite Isıtma Nakliye Polimer Dozajlama Sistemi Kontrol Sistemi

modiFALT15 15 t/h 1x 40’ OT
ya da 1x TIR

Kızgın
Yağ

Kızgın
Yağ

Kızgın
Yağ

Kızgın
Yağ

1x manuel dozajlama 
ve/veya 

1x otomatik dozajlama (Big Bag)

PLC – tam otomatik bilgisayar 
kontrollü sistem

& yarı otomatik sistem

modiFALT30 30 t/h 2x40’ OT
ya da 2x TIR

2x otomatik dozajlama
(Big Bag)

PLC – tam otomatik bilgisayar
 kontrollü sistem

modiFALT40 40 t/h 1x 40’ FL 
ya da 1x 40’ OT

2x otomatik dozajlama
(Big Bag)

PLC – tam otomatik bilgisayar
 kontrollü sistem

modiFALT20
1x manuel dozajlama 

ve/veya 
1x otomatik dozajlama (Big Bag)

PLC – tam otomatik bilgisayar 
kontrollü sistem

& yarı otomatik sistem
20 t/h 1x 40’ FL 

ya da 1xTIR

modiFALT PMB Plentleri, granül polimer katkıları (SBS) ile 
bitümün modifikasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. 
modiFALT, yol inşaatı ve havaalanı projelerinin yüksek 
kapasitelerdeki ve farklı reçetelerdeki tüm PMB 
gereksinimlerini karşılayabilir. Ayrıca, modiFALT ile bitüm 
modifikasyonu için EVA, crumb rubber, PPA vb. gibi diğer 
katkı maddeleri de kolaylıkla kullanılabilir.

modiFALT'ın özel olarak tasarlanmış 160kW’lık yüksek kesme 
kapasiteli değirmeni, granül polimer türleri (örn, SBS) ile en 
iyi çalışma performansı için MARINI MAKİNA tarafından 
geliştirilmiş ve üretilmiştir. modiMILL, tek pasta <0,3 mm'den 
daha küçük dane ebatlı polimer modifikasyonu sağlar.

Değirmen salmastra soğutma sistemi sayesinde uzun 
kullanım ömrü ve sorunsuz çalışma olanağı sağlanmıştır.

Her biri dört adet yük hücresi (loadcell) ile donatılmış 
beç tankları istenilen pas sayısına ve hassas tartım 
yapılmasına olanak sağlamaktadır.

İki beç tankı da güçlü karıştırma performansı için her biri 
7,5kW'lık ikişer adet karıştırıcı ile donatılmıştır.

Beç tanklarının ısıtılmasını sağlayan kızgın yağ 
serpantinlerinin tankın dış yüzeyine yerleştirilmesi, 
polimer partiküllerinin yapışmasını ve topaklanmasını 
önlemektedir.

modiFALT, PLC + SCADA ve bilgisayar kontrollü sistem ile 
otomatik kontrol sistemine sahiptir.

Standart ölçüleri sayesinde kurulumu ve uluslararası 
nakliye işlemleri sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

Opsiyonel; otomatik polimer dozajlama sistemi.

Opsiyonel; katı (ör. Sülfür tozu) ve sıvı (ör. PPA) katkı 
maddeleri için manuel veya otomatik dozajlama 
sistemleri.

5 kıta
64 ülke
1500’den fazla ürünMARINI MAKINA A.Ş. İhracat Ağı 



Manuel Katı Madde Dozajlama Sistemi

Kompresör

modiFALT Animation QR

MARINI MAKİNA tarafından tasarlanan ve üretilen yüksek 
performanslı 160kW, yüksek kesme kapasiteli değirmen.

MARINI MAKİNA mühendisleri tarafından geliştirilen ve tek 
seferde 7 aşamalı kesim sağlayan özgün tasarımı sayesinde, 
modiMILL yüksek kesme kapasiteli değirmeni tek pasta dahi 
istenilen polimer tane ebadına ulaşabilmekte ve şartnamelere 
uygun bitüm modifikasyonunu sağlayabilmektedir.

Değirmeni beslemek amacıyla değirmenin önüne yerleştirilen 
50m³/saat kapasiteli bitüm pompası sayesinde modiMILL’in 
sadece kesme işlemine odaklanması sağlanmıştır. Böylece 
değirmende olası performans ve kapasite kayıplarının önüne 
geçilmiştir.

Değirmen disk aralığının ayarlanabilir oluşu farklı tür ve yüksek 
oranda katkı maddelerinin (modifier) kullanımına olanak 
tanımaktadır.

Kompresör sisteme dâhildir. Bu sayede 
harici bir hava kaynağına ihtiyaç 
duyulmaz.

Kompresör kapasitesi/tipi PMB plentinin 
konfigürasyonuna ve çevre koşullarına 
göre değişkenlik gösterebilir.

modiFALT Polimer Modifiye Bitüm Plenti opsiyonel olarak, sıvı 
ve/veya katı madde dozajlama sistemleri ile 
donatılabilmektedir.

Kükürt tozları gibi katı malzemeler, tartım ve karıştırma 
tanklarının üstüne yerleştirilen manuel kapaklı sistem ile ilave 
edilebilmektedir.

Katkı maddesinin özelliklerine göre, sıvı madde dozajlama 
sistemine ısıtma, yük hücresi (loadcell), debimetre vb. gibi 
çeşitli özellikler eklenebilmektedir.

Bu sistemlerin bağlantı tesisatları, tartım ve karıştırma 
tanklarına ayrı ayrı bağlanabilir ve üretimin gereksinimlerine 
göre ısıtmalı olarak üretilebilmektedir.

Dozajlama süreci SCADA ve bilgisayar sistemi sayesinde 
otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Sıvı katkı madde 
bunkerleri hassas tartım için yük hücreleri, emiş ve dozajlama 
için ise iki ayrı pompa ile donatılmıştır.

Kontrol Kabini

modiMILL (Yüksek Kesme Kapasiteli Değirmen)

Kullanıcı dostu kontrol kabini, operatörün konforlu koşullarda 
çalışmasını sağlar ve elektrik panosu ile kontrol sistemini toz, 
yağmur, sıcaklık ve nemden korur.

Kontrol sistemleri;

 Yarı otomatik (kontrol paneli ile)
 PLC + bilgisayar kontrol sistemi (SCADA) ile otomatik 
kontrol

Otomatik sıvı madde dozajlama sistemi 
(örn. aromatik yağlar); loadcell ve 
dozajlama pompası ile birlikte

Isıtmalı otomatik sıvı madde dozajlama 
sistemi (örn: polifosforik asit); loadcell ve 
dozajlama pompası ile birlikte

Sıvı ve Katı Madde Dozajlama Sistemleri 
(OPSİYONEL)



100’den fazla üretim adedi ile Marini modiFALT PMB Plentleri, 
2009’dan beri Türkiye’nin yollarının daha kaliteli, daha dayanıklı 
ve uzun ömürlü olması için ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 
şantiyelerde yüksek performansı ile sorunsuz olarak hizmet 
vermektedir. 

TÜRKİYE - modiFALT20 PMB Plenti (20 ton/saat)

Uzak konumuna rağmen, Bolivya pazarının ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere PMB ve emülsiyon üretim tesisinin sevkiyatını 
ve kurulumunu başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Diğer 
taraftan bu proje 75 adet 40’ OT konteynerden oluşan sevkiyatı 
ile Türkiye ve Bolivya ticari ilişkilerinin tarihi boyunca sektöründe 
yapılmış en büyük makina ihracatı özelliğini taşımaktadır. 

BOLİVYA - modiFALT15 PMB Plenti (15 ton/saat)

Ukrayna, MARINI MAKİNA'nın asfalt plentleri ve yardımcı 
ekipmanları pazarında lider konumda olduğu bir ülke olarak ön 
plana çıkıyor.
Son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde birçok proje 
gerçekleştirmiş olmamız, ürünlerimize olan talebi hızla 
arttırmaktadır.

UKRAYNA - modiFALT20 PMB Plenti (20 ton/saat)

Körfez ülkelerinin sürekli olarak altyapı projelerine yatırım 
yaptıkları bilinen bir gerçek. Kuveyt de kaliteli PMB üretimine 
olan talebin yüksek olduğu ülkelerden biri olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bu sebeple, modiFALT'ın yüksek kalitesi ve diğer 
birçok avantajı, plenti Kuveyt pazarı için vazgeçilmez bir ürün 
haline getirmiştir.

KUVEYT - modiFALT15 PMB Plenti (15 ton/saat)

modiFALT; yüksek sıcaklık, nem, toz vb. gibi zorlu çevre 
koşullarına maruz kaldığı ortamlarda dahi üretim kalitesi ve 
kapasitesinden ödün vermeyerek güvenilirliğini ispat etmiştir.

7/24 kesintisiz üretim kapasitesi ve üretim esnekliğinin yanı sıra 
modiFALT PMB Plentleri konteynere sığabilmesine olanak tanıyan 
kompakt tasarımı sayesinde deniz aşırı ülkelere kolayca 
nakledilebilmektedir. 
modiFALT PMB Plentlerinin Arjantin’de oldukça popüler olması da 
bunun bir sonucudur.

NİJERYA - modiFALT20 PMB Plenti (20 ton/saat) ARJANTİN - modiFALT30 PMB Plenti (30 ton/saat)

Manuel Polimer Dozajlama Sistemi

Yerleşim esnekliği sağlayan tasarımı sayesinde, polimer besleme 
sistemleri plentin tartım ve karıştırma tanklarının her iki tarafına 
da yerleştirilebilmektedir. modiFALT’ın bu özelliği, plentin 
şantiye yerleşim düzenine kolayca uyum sağlayabilmesine 
olanak tanımaktadır.

Otomatik Polimer Dozajlama Sistemi (Opsiyonel)

Değirmen Soğutma Sistemi Tartım ve Karıştırma Tankları; Detaylar

Değirmen soğutma sistemi yüksek ısıya dayanımlı yumuşak 
salmastraların ömrünü uzatır ve yüksek performansta uzun 
süre çalışmalarına yardımcı olur.

Tartma ve dozajlama işleminin yüksek hassasiyet ile 
yapılmasını sağlamak için her bir tank 4 adet yük hücresi 
(loadcell) ile donatılmıştır.

Tank içindeki malzemenin sıcaklığının kontrolü için tanklarda 
analog ve dijital termostatik kontrolörler bulunmaktadır.

Tartım ve Karıştırma Tankları

Her iki tartım-karıştırma tankı da uygun polimer dağılımı ve 
karışımını sağlamak için iki adet yüksek performanslı 
(2x7.5kW) karıştırıcı ile donatılmıştır.

Karıştırıcıların ve tankların pürüzsüz iç yapısı malzemenin tank 
duvarlarına yapışmasını ve bitümün topaklanmasını önler.

Tanklar, bitüm ağırlığının hassas bir biçimde tartımı için dijital 
ağırlık göstergeli 4’er adet yük hücresi (loadcell) ile 
donatılmıştır.

Beç (tartım-karıştırma) tanklarının alt kısımları da dâhil 
tamamı, dış yüzeyinden ısıtıcı serpantinler ile kaplıdır.

Beç tankının içindeki bitüm/PMB, kalıntı malzeme oluşmasını 
önlemek için tankın en alt kısmından emilmektedir.

Polimer stok bunkeri, BigBag’lerin kolayca yüklenebilmesi 
için geniş yükleme ağzına sahiptir ve akış sürekliliği için 
vibratör motorun yanı sıra düşük seviye alarm sensörü ile 
donatılmıştır.

Polimer tartım bunkeri; bir adet yük hücresi (loadcell), 
vibratör ve pnömatik aktüatörlü boşaltma kapağı ile 
donatılmıştır.

Her bir polimer tartma ve besleme sistemi için birer adet 
helezon bulunmaktadır.


