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Kaliteye Hızlı Erişim...
Easy Access To Quality…



Plast Link, en son teknoloji ile donatılmış tesisi ile modüler bantlar, asetal ve çelik paletler, 
konveyör komponentleri üreten, Türkiye’nin önde gelen üreticisidir.

Plast Link başarısının kaynağı; müşteri odaklı çalışma, sürekli kendini yenileme, takım ruhu 
içinde hareket etmekten ileri gelmektedir. Kalitesi, Hızlı Termini, Organizasyon Yapısı, 
Profesyonel Kadrosu, İş Ciddiyeti ve Ulaşılabirliği markamızı daha ileri seviyelere 
taşımaktadır.

Plast Link marka Modüler Bantlar, kullanım alanına göre PP, PE, POM,  PA6, PA6.6 FGR 
polimer gruplarından üretilmektedir. Materyal çeşitliliği ve özellikleri ile müşterilerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda markamız farklı uygulamalar için birçok endüstrinin  çözüm 
ortağı konumundadır.

Portföyümüzdeki ürün çeşitliliği, modüler bantlar ve konveyör sistem ekipmanları, plastik 
ve çelik zincirler, konveyör  komponentleri ile iç ve dış pazara uzun yıllardır hizmet 
etmektedir.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
info@plastlink.com.tr  |  www.plastlink.com.tr  |  www.plastlink.com

İHTİYACINIZA YÖNELİK ÜRÜNLERİMİZ İLE ÇÖZÜM SUNUYORUZ...
PRESENT PRACTICAL SOLUTIONS FOR YOUR REQUIREMENTS...

ENG Plast Link, is a leading modular belt manufacturer in Turkey. Its’ facility is equipped 
with latest technology to produce modular belts thereto acetal and stainless steel chains 
and conveyor components.

Plast Link’s source of success is based on; customer-focused work, continuous 
self-renewal and work in team-spirit.

Plast Link’s Quality, Accessibility, Fast Delivery, Organizational Structure, Professional Sta�, 
Business Intensity carry our brand to higher levels.

Plast Link Modular Belts, according to the aim of usage, are produced from di�erent 
group of polymers; as PP, PE, POM, PA6, PA6.6 FGR. Thanks to material diversity and 
features, positioning us to be a solution partner of our customers for various applications 
in di�erent industries.

With our wide product range, consist of modular belts, conveyor accessories, conveyor 
system equipments, plastic and steel chains, we have been serving to domestic and 
inernational markets for long years.

Please contact us, to serve you better.

info@plastlink.com.tr  |  www.plastlink.com.tr  |  www.plastlink.com
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KASA TAŞIMA ZİNCİRLERİ / CASE CHAIN

PC 1700 O
PC 1700 O TAB
PC 1700 C
PC 1700 C TAB
PC 1700 PS

Tip / Type Uygulama / Applications

Tip / Type

Kasa taşıma ve omurga tipi zincir olarak da adlandırılır. Kasa 
üzerinde taşınan ürünün transferi esnasında ürüne zarar 
gelmemesi için parça dizaynı olarak imal edilmiştir. Beyaz et, 
meyve suyu, süt vb. sektörlerde kullanabilen ürün çeşididir.
ENG Case Chain is designed for the transfer of products 
conveyed in boxes. Esp. used in poultry, fruit juice, dairy, 
industries, etc...

POM
POM
POM
POM
POM

POM
POM
POM
POM
POM

1,30
1,32
1,40
1,41
1,55

2,62
2,66
2,82
2,84
3,13

53,00
53,00
53,00
53,00
53,00

2,09
2,09
2,09
2,09
2,09

140
140
140
140
140

5,51
5,51
5,51
5,51
5,51

PC 2600 O
PC 2600 O TAB
PC 2600 C
PC 2600 C TAB
PC 2600 CR

Kasa taşıma ve omurga tipi zincir olarak da adlandırılır. Kasa 
üzerinde taşınan ürünün transferi esnasında ürüne zarar 
gelmemesi için parça dizaynı olarak imal edilmiştir. Beyaz et, 
meyve suyu, süt vb. sektörlerde kullanabilen ürün çeşididir.
ENG Case Chain is designed for the transfer of products 
conveyed in boxes. Esp. used in poultry, fruit juice, dairy, 
industries, etc...

1,30
1,40
1,45
1,50
-----

2,62
2,62
2,62
3,02
-----

63,50
63,50
63,50
63,50
63,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

600
600
600
600
-----

23,62
23,62
23,62
23,62
-------

Yarasa Bant olarakta adlandırılır. Kolay temizlenen, akümülasyon 
olan ve minimum dönüş ihtiyaçları için dizayn edilmiş bu zincir, 
<5˚ eğimler için idaeldir. Genel kullanım alanı günlük ürünler (süt, 
yoğurt), meyve suyu, Tetra Pak hatları vb.
ENG Designed to be able to make minimum radius turn,  
horizontal and slope <5˚  with accumulatıon and has easy clean 
features. Esp. used in, fruit juice, dairy, industries, etc... 

PC 3500 V

PC 2600

POM 1,4 2,65 160 6,333,50 1,32

Resim / Picture

PC 8200 K 325
PC 8200 K 450
PC 8200 K 600
PC 8200 K 750

PC 8800 TAB K 325
PC 8800 TAB K 450
PC 8800 TAB K 750

Uygulama / Applications

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü transferi için dizayn edilmiştir.Termoplastik 
hammaddeden üretilmiştir. Düz hatlar için kullanılır. Uygun dişli tipi PS 8200 dür.
ENG Straight running chains designed for conveying any product types. Made of thermoplastic raw 
material. Suitable sprocket type; PS 8200.

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü ürün transferi için dizayn edilmiştir. Paslanmaz çelik 
hammaddeden üretilmiştir. Yüksek hızlı hatlarda, düz gidişler için kullanılabilen zincir serisidir. Uygun 
dişli tipi PS 9200 dür.
ENG Straight running chains designed for conveying any product types. Made of stainless steel raw 
material. Suitable sprocket type; PS 9200.

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü ürün transferi için dizayn edilmiştir. Paslanmaz çelik 
hammaddeden üretilmiştir. Yüksek hızlı hatlarda, dönüşler için kullanılabilen zincir serisidir. Uygun dişli 
tipi PS 9800 dür.
ENG Curve running, high speed chains designed for conveying any product types. Made of stainless 
steel raw material. Suitable sprocket type; PS 9800.

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü ürün transferi için dizayn edilmiştir. Termoplastik 
hammaddeden üretilmiştir. Dönüşlü hatlar için kullanılır. Uygun dişli tipi PS 8800 dür.
ENG Radius running chains designed for conveying any product types. Made of thermoplastic raw 
material. Suitable sprocket type; PS 8800.

PC 9200 K 325
PC 9200 K 450
PC 9200 K 600
PC 9200 K 750

PC 9800 K 325
PC 9800 K 450
PC 9800 K 600
PC 9800 K 750

Resim / Picture

Hammadde
Materials

SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS

POM
POM
POM
POM

POM
POM
POM

SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS

ASETAL ve ÇELİK PALETLER / ACETAL & STAINLESS STEEL CHAINS

Hammadde
Materials

Ağırlık
Weight P R

KG/M LB/YD MM IN. MM IN.

PC 1700 PC 2600 PC 3500
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PL 1270

Seriler / Series Uygulamalar / Applications
Yüksek hızlı konveyörler ve minumum dönüş çapı gereken geçişler için tasarlanmıştır. Kolay monte edilebilen, 
aşınmaya dayanıklı, çift yönlü çalışabilen, kolay temizlenebilen bir ürün çeşididir.
ENG Designed for high speed conveyors, able to run at min. radius. Simple assembly, high wear resistance, bilateral 
run, easy cleaning properties.

PL 2540

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Yüzeyi açık, kapalı, dönüşlü, kaburgalı (Rib) modelleri 
mevcuttur.Kolay monte edilebilen, aşınmaya dayanıklı,  kolay temizlenebilir ürün çeşididir. Farklı yüzey tipleri ve 
yapısı ile metal dedektör, eğimli konveyör, kısa mesafe taraklı geçiş, küçük çaptan dönüş gereken uygulamalar için 
seçenekler sunar.
ENG Be used in various industries for different applications. Availability of series as in open, closed, flex, rib forms. 
Simple assembly, high wear resistance, easy cleaning properties. Offering alternatives for metal dedectors, 
elevators, short transfers through finger plates, small radius applications with different surface patterns and 
structures

Düşük sürtünme yüzeyine sahip olan bir banttır. % 37 yüzey açıklığı sayesinde ürün temas yüzeyi çok düşüktür. 
Kolay monte edilebilen, aşınmaya dayanıklı, çift yönlü çalışabilen, kolay temizlenebilir ürün çeşididir. 
ENG Low friction surface belt 37% open surface allowing less product contact. Simple assembly, high wear 
resistance, bilateral run, easy cleaning properties.

Yüksek hacim gerektiren uygulamalarda minumum yer kullanımı için tasarlanmış dönüşlü bir banttır. Kolay monte 
edilebilen, aşınmaya dayanıklı, yüksek hızlarda ve yüksek ısı değerlerinde, çift yönlü ve spiral konveyörlerde 
çalışabilen, kolay temizlenebilir ürün çeşididir.  
ENG Designed in flexible form for high volume needed applications with minimum space. Simple assembly, high 
wear resistance, able to run for high speeds, at high temperatures, bilateral and spiral conveyor run, easy cleaning 
properties.

PL 2541

Resim / Picture

MODÜLER BANTLAR / MODULAR BELTS

PL 3175

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Farklı oranlarda yüzey açıklığına sahip modelleri,kaburgalı(Rib) 
ve kapalı modelleri mevcuttur.Kolay monte edilebilen,yüksek ısı değerlerinde, çift yönlü çalışabilen, yüksek gerilme 
kuvvetine sahip, kolay temizlenebilir ürün çeşididir.  
ENG Be used in various industries for different applications. Availability of series as in open, closed, rib forms. Simple 
assembly, able to work at high temperatures, bilateral run, has high tensile strength, easy cleaning properties. 

PL 3810

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Farklı oranlarda yüzey açıklığına sahip modelleri, ürün 
yapışmasını önleyen noktalı modeli ve kapalı modelleri mevcuttur. Özellikle alt yüzeyindeki açıklık sayesinde kolay 
temizliği ile hijyen sağlar. Çift yönlü çalışabilen, kolay monte edilebilen ürün çeşididir.    
ENG Be used in various industries for different applications. Series has different open-surface ratios. Nob surface 
allows non-stick product, closed surface for hygiene. Simple assembly, bilateral run, easy cleaning properties.

PL 5080

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Farklı oranlarda yüzey açıklığına sahip modelleri,kaburgalı(Rib) 
ve kapalı modelleri mevcuttur. Kolay monte edilebilen, çift yönlü ve yüksek ısı değerlerinde çalışabilen, kolay 
temizlenebilir ürün çeşididir. 
ENG Be used in various industries for different applications. Series has different open-surface ratios.  Availability of 
series as in open, closed, rib forms. Simple assembly, bilateral run, resistant to high temperatures, easy cleaning 
properties.

PL 5081
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PL 1270 C

Modüler
Tipleri

------------
Modular
Types

12,70

Hatve
----------------
Pitch (mm)

Z = 18
Z = 28

Dişli
--------------
Sprocket

POM
PP
PE

Hammadde
----------------

Raw Material

Renk
-----------
Colour

PL2540 C
PL2540 P18
PL2540 R14
PL2540 RS

25,40
Z =  10
Z =  12
Z =  15

POM
PP
PE

PPS 2540 PSG 2540 PFP 2540

Taşıyıcı
Profil

------------
Product 
Support

Yan Bariyer
------------

Side Guard

PL 3175 FLEX 31,70 Z = 12
POM
PP
PE

Geçiş Tarağı
------------

Finger Plate

PL2541 P37 25,40

Z =  10
Z =  12
Z =  18
Z =  19

POM
PP
PE

PPS 2541

PL5080 C
PL5080 N
PL5080 P13
PL5080 P19
PL5080 P24

50,80

Z =  6
Z =  8
Z =  10
Z =  12

POM
PP
PE

PPS 5080 PSG 5080

PL3810 C
PL3810 P14
PL 3810 P20
PL3810 R15

38,10
Z =  8
Z =  10
Z =  13

POM
PP
PE

PPS 3810 PSG 3810 PFP 3810

PL5081 C
PL5081 P21
PL5081 P26
PL5081 R24

50,81

Z =  8
Z =  10
Z =  12
Z =  14

POM
PP
PE

PPS 5081 PSG 5081 PFP 5081



Farklı yüzey alternati�eri, uygulama esnasında eğimli, dur-kalk vb şekilde çalışan hatlar için  taşınılacak ürünün en doğru şekilde transferinde tercih edilmektedir.
ENG Di�erent patterns and grips are mainly preferred in order to ensure a perfect grip for incline/decline or start-stop conveyance.

YÜZEY ÇEŞİTLERİ  /  PATTERNS & GRIPS

Eğimli taşımalar için kullanılan taşıyıcı pro�ller, farklı ölçü ve şekillerde üretilebilmektedir.
ENG Product Supports are available in di�erent dimensions and shapes esp. for incline/decline conveying of goods.

TAŞIYICI PROFİLLER  /  PRODUCT SUPPORTS

Yan Bariyerler, elevatör sistemlerinde taşıma esnasında ürünlerin 
yanlardan dökülmemesi için kullanılmaktadır.
ENG Side Guards are used in elevator systems, keeping goods 
from falling o�, at sides.

YAN BARİYERLER  /  SIDE GUARDS

Ürün transferleri esnasında düzgün geçiş sağlayabilen, tırnaklı 
(Rib'li) bantların sonunda geçiş tarağı olarak kullanılan ürün 
grubudur.
ENG Suitable for smooth product transfers, used in raised rib 
surface belt ends.

GEÇİŞ TARAĞI  /  FINGER PLATES

6
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AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Konveyör sistemleri için tamamlayıcı ürün grupları. Sistem için gerekli olabilecek ayaklar, mil tutucular, sıkma topuzları, yüzükler, aşınma pro�lleri, dönüş setleri, yan bariyerler, 
makaralar ve kasnakları kapsar.
ENG Complementary products for Conveying Systems, Such as, Feets, Support Heads, Rectainer Rings, Rollers, Adjustable Brackets, Knobs, Heads, Clamps, Sensor 
Accessories, Corner Tracks, Wear Strips, Guides, Etc...



SPIRAL KONVEYÖR….
Plast Link  innovasyonun izinde,  sektörel çözümler 
sunarak ar-ge çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Tüm paydaşlarımız, kalite odaklı organizasyonumuz, 
üretim süreçlerimizle, hizmetlerimizde süreklilik ve 
yüksek standartları sağlamaktayız. Kalite Yönetim 
Sistemimiz ISO 9001:2008 ile belgelendirilmiştir.

Ar-Ge çalışmalarımız içinde FDA onaylı PL 3175 Flex 
Modüler Bantımız Spiral Konveyörlere uyumlu olarak 
minimum alan kaybı ile ürünlerin çift yönlü; yukarıdan 
aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru taşınabilmesine, 
yardımcı olmaktadır. 

ENG-SPIRAL CONVEYOR…
Plast Link, being on the track of innovation, has been 
progressing  research and development  studies for 
industrial solutions. 

Through our sta�, our quality-focused organization, our 
production processes, we can  achieve the sustainability 
and high quality standards.  

Our Quality Management System is certi�ed by 
ISO 9001:2008

As the result of our R&D studies, FDA approved PL3175 
Flex Modular Belt Series, working integrated with Spiral 
Conveyors, giving the advantage of doing more work at 
limited space by moving bilaterally.

FABRİKA
FACTORY

BURSA SATIŞ OFİS/ BURSA SALES OFFICE Tel: +90 (224) 452 70 03 - Fax: +90 (224) 452 70 03
bursa@mimsanbant.com.tr

İZMİR SATIŞ OFİS/ IZMIR SALES OFFICE Tel: +90 (232) 459 45 65 - Fax: +90 (232) 459 42 00
izmir@mimsanbant.com.tr

Ömerli Mahallesi Uzunçayır Sokak No: 15
Hadımköy - Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 771 13 30 - Fax: +90 (212) 771 13 32
info@plastlink.com.tr 

MERKEZ SATIŞ OFİS
HEADQUARTER

Evren Mah. Halkalı Cad. Aslı Sokak No: 6
34540 Güneşli - Bağcılar - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 657 89 46  - Fax: +90 (212) 651 09 53
bant@mimsanbant.com.tr  | info@plastlink.com.tr

www.kosgeb.gov.tr
Basım Tarihi: 01.09.2014

Basım Adeti: 2000

Çınar Serigrafi Matbaacılık Turizm Tekstil Tic. Ltd. Şti
Gümüş Suyu Cad. Odin İş Merkezi B Blok No: 404-405
Topkapı/İstanbul  Tel: 0 212 577 47 32 Pbx  
Gsm: 0542 274 14 41 Fax: 0 212 577 47 33 
www.cinarserigrafi.com 

Bu kitapçıkta ürünlerin uygulama, kullanım ve performansı ile ilgili gerekli bilgiler vardır. Bu bilgiler titizlikle hazırlanmış olmasına rağmen hiçbir şekilde beyan ve garanti anlamı taşımamaktadır. Burada sunulan veriler standart koşullarda çalışan, küçük ölçekli test cihazları ile yapılan 
laboratuvar uygulamalarına dayanır. Endüstriyel kullanımda ürün performansı ile eşleşmeyebilir.

In this booklet, there are necessary information about the application, usage and performance of the products. Although the information has been meticulously crafted, those information, in no way,  is intended to imply representations and warranties. The data presented here 
running at standard conditions, are based on laboratory practices done by small-scale test equipment. Hence may not match product performance in industrial use.,

İ t h a l a t  İ h r a c a t  K o n v e y ö r  B a n t
v e  K a y ı ş  S a n .  T i c .  L t d .  Ş t i .


