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TANDEM ÇİKOLATA KABUK HATTI
ÇİFT ATIŞ ÇİKOLATA KALIPLAMA HATTI
OTOMATİK ÇİKOLATA KALIP HATTI
OTOMATİK KABUK KALIP HATTI
3 EKSENLİ SERVO DEPOZİTÖR
ÇİKOLATA KAPLAMA VE TÜNEL
DROP HATTI

ŞEKER ÜRETİM
HATLARI //
28 ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI

VE DAHASI //
32 ÇİFT KULAK PAKETLEME
34 HİNDİSTAN CEVİZİ PRESLEME MAKİNESİ

BİZİ
TANIYIN //
Memet Makina Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükçiftci, 1972 yılında Konya’da dünyaya
gelmiştir. Büyükçiftci, 12 yaşında sanayiye atılmış ve çeşitli firmalarda genç yaşta çalışmaya başlamıştır. Çıraklık ve
kalfalık aşamalarını geçerek alanında tecrübe ve bilgi birikimi kazanmıştır. Sahip olduğu bu kazanımını 1997 yılında
kendi işyerini kurarak uygulamaya geçirmiştir. Bu iş yerini açarken o dönem rayiç bedeli yaklaşık 6000 $ olan bir
traktörü babasından ödünç olarak almış ve bunu sermaye olarak kullanmıştır. İşyerini küçük bir sanayi sitesinde 80
metrekarede 1 torna tezgâhıyla faaliyete geçirmiştir.

Memet Makina şekerleme ve çikolata makineleri, 26 bin kapalı olmak üzere toplam 40 bin
metrekare alanı, deneyimli 180 çalışanı ile dünyada 65 ülkeye ihracat eden, sektöründe şeker
ve çikolata makinelerinde söz sahibi olan bir firma haline gelmiştir.
İş yaşamını bir INNOVATION olarak gören Büyükçiftci, sanayideki 34 yıllık bilgi ve tecrübe birikimi ile CESARETLİ ve
KARARLI adımlar atarak Memet Makina’nın bugün 65 ülkede faaliyet sürmesini sağlamıştır. Memet Makina’nın kısa
sürede dünya üzerinde bu kadar fazla ülkede faaliyette bulunmasının altında Büyükçiftci’nin sahip olduğu
GİRİŞİMCİ ruh yatmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde faaliyette bulunan Memet Makina’nın hedefi dünyada en iyi çikolata makinesi üreticileri
arasında ilk üçe girmektir. Bu hedef çerçevesinde Memet Makina AR&GE çalışmalarına oldukça önem vermekte ve
bu doğrultuda yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Tersine mühendislik yaparak gelişen Memet Makina yaptığı
AR&GE çalışmalarını çok hızlı bir şekilde üretime geçirmektedir. Bu bağlamda Memet Makina Türkiye’de ve
Dünya’da ilk olan makinalar üretmiştir. Bu yeniliklerle mevcut müşterilerinin daha az insan gücü, daha az enerji
tüketimi ve doğaya karşı sorumluluklarıyla üretim kapasitelerini artırmıştır.

Mehmet Büyükçiftçi

Chairman of Board
MEHMET MAKİNA SANAYİ TİCARET AŞ
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MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
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TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
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TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR
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KAPASİTE
1000 kg/Saat

ŞEKER HAZNE KAPASİTESİ
100 kg

MMT-SP-1000

TOPLAM GÜÇ
13 kW/380 V

SOĞUK SU (M3)
2m3 /saat -(20-25°C)

GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C) AĞIRLIK
2145 mm
880 mm
2100 mm
865 kg

Öğütme kapasitesi 1000 kg / saat’tir // Kristal toz şekeri 40-80 mikron arasında öğütür // Yeniden tasarlanan, çelikten üretilmiş değirmen gövdesi ve su soğutmalı yataklama gövdesi sayesinde uzun ömürlü
ve sorunsuz bir kullanım sağlar // Öğütülmüş pudra şekeri helezonlu sistem ile transfer edilir // Haznedeki şekerin değirmene aktarımı, seviye kontrol sensörü ile otomatik olarak yapılır // Şeker haznesi ve
transfer parçaları, 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

880 mm

3750 mm

2100 mm
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MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

2145 mm

KAPASİTE
1000 kg

GÜÇ
27 Kw

GENİŞLİK (A)
2450 mm

UZUNLUK (B)
1450 mm

YÜKSEKLİK (C)
1250 mm

AĞIRLIK
780 kg

Yağ eritme makinası, blok halindeki katı yağları eritip, muhafaza ve transfer etmek için kullanılan bir makinadır // Tank
kapasitesi: 1000 kg / saat // Ceketli su ısıtma sistemi // 1. İç ceket 3 mm 304 L Cr-Ni // 2. Isıtma ceketi 3 mm 304 L Cr-Ni //
Dahili Su haznesi sayesinde sıcaklığı istenilen değerde kolayca ayarlanır ve bu değerde sabit tutulur // PLC kontrollü
dokunmatik ekran ile kolay kullanım ara yüzüne sahiptir // Dokunmatik ekrandan erimiş yağın transferi, istenilen
miktarda ve hangi makineye gönderileceği otomatik sağlanır // Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

1450 mm

MMT-FBM-1000

1250 mm

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

2450 mm
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Stok tankı, çikolata, pekmez, tahin vb. gıda ürünlerinin dinlendirme, stoklama ve istenilen yere ürün transfer
edebilen makinadır // Makinenin karıştırıcı motoru, ayarlanan süreye göre periyodik olarak çalışır, elektrik tasarrufu
sağlar // Ceketli su ısıtma sistemine sahiptir // 1. İç ceket 3 mm 304 L Cr-Ni // 2. Isıtma ceketi 3 mm 304 L Cr-Ni //
Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir // Su sirkülasyon pompası ve manyetik su seviyesi göstergesine sahiptir // Tankın ısıları elektrik panelinden kontrol edilebilir.

KAPASİTE

GÜÇ

MMT-ST-250

250 kg

7 kW / 380 V

18 rpm

1400 mm

750 mm

1260 mm

220 kg

MMT-ST-500

500 kg

13 kW / 380 V

18 rpm

1640 mm

915 mm

1500 mm

300 kg

MMT-ST-1000

1000 kg

14 kW / 380 V

24 rpm

1905 mm

1165 mm

1700 mm

550 kg

MMT-ST-2000

2000 kg

14 kW / 380 V

24 rpm

2155 mm

1410 mm

1900 mm

750 kg

MMT-ST-3000

3000 kg

15 kW / 380 V

22 rpm

2245 mm

1495 mm

2295 mm

950 kg

20 kg

2,75 kW / 380 V

22 rpm

750 mm

650 mm

750 mm

80 kg

MMT-ST-20
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KARAŞTIRMA HIZI GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C) WEIGHT

MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

A

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

MMT-ST-250 // MMT-ST-500 // MMT-ST-1000 // MMT-ST-2000 // MMT-ST-3000

MMT-ST-20
LABORATUAR TİPİ DİNLENDİRME STOK TANKI
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KAPASİTE GÜÇ KARIŞTIRMA HIZI GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C) WEIGHT
1000 kg 15 Kw
63 rpm
2750 mm
950 mm
1200 mm
650 kg

1200 mm

2750 mm
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MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

950 mm

MMT-RPM-1000

Ham maddeleri karıştırıp homojenize etmek için tasarlanmış yatay
sistemdir // Makine malzemelerin kolayca içine dökülebilmesi için
özel tasarlanmıştır // Tüm ham maddeleri hızlı bir şekilde homojenize
etmek için helisel karıştırıcı sistemine sahiptir // Tüm parçaları Cr-Ni
304 paslanmaz çelikten üretilmiştir // Biri ürün cidarı, biri su cidarı ve
olmak üzere toplam 2 cidarlıdır. Makinamız iki yanında pistonları
olan kapak sistemine sahiptir // Tankımız cidar içindeki suyu ısıtmaya
yarayan 4,5 kW gücünde iki elektrikli ısıtıcıya sahiptir // Su sirkülasyon
pompası ve manyetik su seviyesi göstergesine sahiptir // Makine ısıları
elektrik panelinden kontrol edilebilir.

KAPASİTE
1000 kg / saat
20-22 mikron (μ)

GÜÇ
55 Kw

TOPLAM GÜÇ
58 kW / 380 V

KARIŞTIRMA HIZI
160 rpm

SOĞUK SU (M3)
5 m3 / saat -(8-10°C)
1,5-2 bar

GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B)
1650 mm
1500 mm

YÜKSEKLİK (C)
2100 mm

AĞIRLIK
2800 kg

MMT-CBM-1000

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

1500 mm

2100 mm

Çikolata ve benzeri ürünler için öğütme makinesidir // Ergonomik
tasarımı ile az yer kaplar ve bakımı kolaydır // Ürün girişi ve transferi 1,5’’
pompa ile yapılır // PLC kontrollü dokunmatik ekran ile kolay kullanım
ara yüzüne sahiptir // Ana motor çalışma süresi, çikolata karışımı, transfer
pompaları, çalışma sıcaklığı aralığı ve soğutma sisteminin etkinleştirilmesi dokunmatik ekrandan otomatik olarak sağlanır // Özel açılı çapalar
sayesinde bilyeleri yukarı ve aşağı hareket etmesini ve böylece çikolatanın daha kısa sürede öğütülmesi sağlanır // Makine içerisinde 700 kg
özel sertleştirilmiş çelik bilyalar kullanılmaktadır // 20-25 Mikron incelik
için referans kütle; (min.%33 yağ , max. %15 süt tozu , %0,5 lestin ve
1,2mm’den küçük kristal şeker) içeren süt kütlesi.

1650 mm
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KAPASİTE
TOPLAM GÜÇ KARIŞTIRMA HIZI HAVA BASINCI
1000 kg / saat
50 kW / 380 V
120 rpm
2,7 NI/h - 6/8 BAR
20-22 mikron (μ)

SOĞUK SU (M3)
5m3 / saat
-(8-10°C) 1,5-2 bar

GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C) AĞIRLIK
1780 mm
1780 mm
2200 mm
2200 kg

MMT-BM-1000
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1780 mm

2200 mm

1780 mm

MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Çikolata ve benzeri ürünler için bir öğütme makinesidir. MMT-BM-1000 // PLC kontrollü
dokunmatik ekran ile kolay kullanım ara yüzüne sahiptir // Kullanılan hijyenik paslanmaz vanalar sayesinde kendi içinde devir daim ile homojen bir inceltme sağlanır ve
çikolata dinlendirme tankına transfer yapılır // Makine içerisinde 700 kg özel sertleştirilmiş çelik bilyeler Kullanılmaktadır // Özel açılı çapalar sayesinde bilyeleri yukarı ve aşağı
hareket etmesini ve böylece çikolatanın daha kısa sürede öğütülmesi sağlanır // Ana
motor çalışma süresi, çikolata karışımı, transfer pompaları, çalışma sıcaklığı aralığı ve
soğutma sistemin etkinleştirilmesi dokunmatik ekrandan otomatik olarak sağlanır //
Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir // Dahilinde bulunan 2 adet
çikolata pompa sayesinde sürekli ürün sirkülasyonu ile daha kısa sürede daha düşük
mikron elde edebilme.

MMT-BM-80
Çikolata ve benzeri ürünler için bir öğütme makinesidir // Kullanılan hijyenik paslanmaz
vanalar sayesinde kendi içinde devir daim ile homojen bir inceltme sağlanır ve çikolata dinlendirme tankına transfer yapılır // 100 kg özel sertleştirilmiş çelik bilyalar bulunmaktadır // Özel
açılı çapalar sayesinde bilyeleri yukarı ve aşağı hareket etmesini ve böylece çikolatanın daha
kısa sürede öğütülmesi sağlanır // Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

MMT-BM-600

B

A

C

Çikolata ve benzeri ürünler için bir öğütme makinesidir // PLC kontrollü dokunmatik ekran ile
kolay kullanım ara yüzüne sahiptir // Kullanılan hijyenik paslanmaz vanalar sayesinde kendi
içinde devir daim ile homojen bir inceltme sağlanır ve çikolata dinlendirme tankına transfer
yapılır // 550 kg özel sertleştirilmiş çelik bilyalar bulunmaktadır // Özel açılı çapalar sayesinde
bilyeleri yukarı ve aşağı hareket etmesini ve böylece çikolatanın daha kısa sürede öğütülmesi
sağlanır // Ana motor çalışma süresi, çikolata karışımı, transfer pompaları, çalışma sıcaklık
aralığı ve soğutma sistemin etkinleştirilmesi dokunmatik ekrandan otomatik olarak sağlanır //
Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

LABORATUAR TİPİ
BİLYALI MİKSER
KAPASİTE

TOPLAM GÜÇ

KARIŞTIRMA HIZI

SOĞUK SU (M3)

GENİŞLİK (A)

UZUNLUK (B)

YÜKSEKLİK (C)

AĞIRLIK

MMT-BM-80

80 kg / saat 20-22 mikron (μ)

7 kW / 380 V

60 rpm

-

865 mm

485 mm

1200 mm

250 kg

MMT-BM-600

600 kg / 3 saat 20-22 mikron (μ)

27 kW / 380 V

66 rpm

2m³ / saat -(20-25°C)

1730 mm

1075 mm

2135 mm

1700 kg

10 kg / saat 25-30 mikron (μ)

3,5 kW / 380 V

75 rpm

-

750 mm

650 mm

750 mm

140 kg

MMT-LB-10
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KAPASİTE
450 kg / saat 13-16 kalıp / dk

GÜÇ
21 kW

GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C)
1000 mm
10800 mm
2900 mm

Çikolata kalıplama hattı, sıvı çikolatanın kalıplara doldurularak şekillendirilmesini ve talep üzerine farklı ürünler (krema, jöle vb.) yerleştirerek çeşitlendirilmesini sağlayan manuel kalıp beslemeli bir makinedir // Gıda ile temas eden
yüzeyler ile makinenin dış gövdesi tamamen CR-NI paslanmaz çelikten imal
edilmiştir // Depozitör gövdesi sıcak su ceketi olup sıcaklığı harici su deposu
ünitesi tarafından kontrol edilir // Sıcaklık değeri PLC ekranından istenilen
değere ayarlanabilir // PLC ve dokunmatik ekran sayesinde ürünler ve gram
cinsinden ağırlıkları ekrandan ayarlanabilir // Tandem hattında farklı ürünler
elde edebilmeniz için opsiyonel seçenekler ile isteğe göre Fındık Ünitesi,
Granül Dökme Ünitesi, Gofret Ünitesi, Bisküvi Ünitesi gibi üniteler hatta ilave
edilebilir // Oneshot hattı için tek adım modu vardır // Tandem üretim hattının
ise 2 farklı çalışma modu vardır // Biri tandem olarak iki kalıp ilerlemeli, diğeri
ise tek kalıp ilerlemedir // Soğutma tüneli 20 katlıdır // Ve toplam 304 kalıp
saatte 1 ton ürün soğutma kapasitesine sahiptir.

MMT-OS-450
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MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
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2900 mm

1000 mm

10800 mm
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TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
ÜRÜN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
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MMT-OS-D-650
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Çikolata kalıplama hattı, sıvı çikolatanın kalıplara doldurularak şekillendirilmesini ve talep üzerine farklı ürünler (krema, jöle vb.) yerleştirerek çeşitlendirilmesini sağlayan manuel kalıp beslemeli bir makinedir // Gıda ile temas
eden yüzeyler ile makinenin dış gövdesi tamamen CR-NI paslanmaz
çelikten imal edilmiştir // Depozitör gövdesi sıcak su ceketi olup sıcaklığı
harici su deposu ünitesi tarafından kontrol edilir // Sıcaklık değeri PLC
ekranından istenilen değere ayarlanabilir // PLC ve dokunmatik ekran
sayesinde ürünler ve gram cinsinden ağırlıkları ekrandan ayarlanabilir //
Tandem hattında farklı ürünler elde edebilmeniz için opsiyonel seçenekler
ile isteğe göre Fındık Ünitesi, Granül Dökme Ünitesi, Gofret Ünitesi, Bisküvi
Ünitesi gibi üniteler hatta ilave edilebilir // Oneshot hattı için tek adım modu
vardır // Tandem üretim hattının ise 2 farklı çalışma modu vardır // Biri
tandem olarak iki kalıp ilerlemeli, diğeri ise tek kalıp ilerlemedir // Soğutma
tüneli 20 katlıdır // Ve toplam 304 kalıp saatte 1 ton ürün soğutma kapasitesine sahiptir.

KAPASİTE
650 kg / saat 24-26 kalıp / dk

GÜÇ
25 kW

GENİŞLİK (A)
1000 mm

UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C)
17200 mm
2900 mm

2900 mm

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

1000 mm

17200 mm
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MEMET MAKİNA, ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN
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MMT-OS-A-450
MMT-OS-A-900

KAPASİTE
450 kg / saat 13-16 kalıp / dk
900 kg / saat 13-16 kalıp / dk

GÜÇ
30 kW
35 kW

GENİŞLİK (A)
3720 mm
4300 mm

UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C)
16250 mm
2900 mm
16250 mm
2900 mm

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

4300 mm

2900 mm

Çikolata kalıplama hattı, sıvı çikolatanın kalıplara doldurularak şekillendirilmesini ve talep
üzerine farklı ürünler (fındık, krema, jöle vb.) yerleştirerek çeşitlendirilmesini sağlayan
otomatik bir makinedir // Gıda ile temas eden yüzeyler ile makinenin dış gövdesi tamamen
CR-NI paslanmaz çelikten imal edilmiştir // PLC ve dokunmatik ekran sayesinde ürün
seçimi ve gram cinsinden ağırlıkları ekranda ayarlanabilir // Otomatik kalıp boşaltma ünitesi
ile kalıplar döndürülür ve ürünler banda boşaltılır ve daha sonra kalıplar yeniden doldurulmaya yönlendirilirken bantla ürünler aktarılır // Otomatik bir hat olarak, ürün değişmedikçe
kalıplar başlangıç birimlerinden geçer // Tüm işlemlerden sonra kalıp başlangıca döner ve
bu işlemi otomatik olarak sürekli olarak tekrarlar // Otomatik çikolata kalıp hattında farklı
ürünler elde edebilmeniz için opsiyonel seçenekler ile isteğe göre Fındık Ünitesi, Granül
Dökme Ünitesi, Gofret Ünitesi, Bisküvi Ünitesi gibi üniteler hatta ilave edilebilir // Depozitör
gövdesi sıcak su ceketi olup sıcaklığı harici su deposu ünitesi tarafından kontrol edilir //
Sıcaklık değeri PLC ekranından istenilen değere ayarlanabilir // Soğutma tüneli 20 katlıdır.
Ve toplam 304 kalıp saatte 1 ton ürün soğutma kapasitesine sahiptir.

16250 mm
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Çikolata kalıplama hattı, sıvı çikolatanın kalıplara doldurularak şekillendirilmesini ve talep üzerine farklı ürünler (fındık, krema, jöle
vb.) yerleştirerek çeşitlendirilmesini sağlayan otomatik bir makinedir // Otomatik Kabuk Hattı modüler bir yapıya sahiptir // Kurulacak tesisin kullanım alanına ve yapılacak ürün çeşitlerine göre şekillendirilebilir // Gıda ile temas eden yüzeyler ile makinenin dış
gövdesi tamamen CR-NI paslanmaz çelikten imal edilmiştir // PLC ve dokunmatik ekran sayesinde ürün seçimi ve gram cinsinden ağırlıkları ekranda ayarlanabilir // Otomatik Kabuk hattında farklı ürünler elde etmek için hatta Fındık Ünitesi, Granül Dökme
Ünitesi, Gofret Ünitesi, Bisküvi Ünitesi ve kitap kalıp ünitesi gibi opsiyonel üniteler eklenebilir // Üç boyutlu ürünler için eklenecek
özel ünitelere sahip manyetik kalıplarla çalışmak mümkündür // Bu şekilde, istenen şekiller (deniz ürünleri, küre, sürpriz yumurtalar, vb.) Ürünleri yapılabilir // Ayrıca, bu ürünler isteğe bağlı fındık, badem, krema ve jöle dolgusu konularak çeşitlendirilebilir //
Otomatik kalıp boşaltma ünitesi ile kalıplar döndürülür ve ürünler banda boşaltılır ve daha sonra kalıplar yeniden doldurulmaya
yönlendirilirken bantla ürünler aktarılır // İsteğe bağlı robot kolu (6 eksen) otomatik boşaltma ünitesine eklenebilir // Bu şekilde
üç boyutlu ürünler vakum pedleri ile kalıptan çıkarılır, ambalaj bandına veya seperatöre bırakılır // Otomatik bir hat olarak, ürün
değişmedikçe kalıplar başlangıç birimlerinden geçer // Tüm işlemlerden sonra kalıp başlangıca döner ve bu işlemi otomatik
olarak sürekli olarak tekrarlar // Depozitör gövdesi sıcak su ceketlidir ve sıcaklığı harici su tankı ünitesi tarafından kontrol edilir //
Sıcaklık değeri PLC ekranından istenilen değere ayarlanabilir // Soğutma tüneli 20 katlıdır ve toplam 304 kalıp saatte 1 ton ürün
soğutma kapasitesine sahiptir // Sıcaklık değeri PLC ekran üzerinden istenen değere ayarlanabilir.

MMT-SM-A-450
MMT-SM-A-900

KAPASİTE
GÜÇ
GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C)
450 kg / saat 13-16 kalıp / dk 90 kW
3720 mm
29500 mm
2900 mm
900 kg / saat 13-16 kalıp / dk 100 kW
4300 mm
29500 mm
2900 mm

2900 mm

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

4300 mm

29500 mm
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MMT-A.SD-450
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KAPASİTE
500-600 kalıp / saat

HAVA BASINCI
GÜÇ
GENİŞLİK (A)
6-8 bar
7 kW / 380 V 1800 mm

UZUNLUK (B)
1400 mm

YÜKSEKLİK (C)
1650 mm

AĞIRLIK
500 kg

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

1400 mm

1650 mm

"Çikolata ve dolgu ürünlerini istenilen oranda ve koordineli olarak enjekte edebilen yüksek hassasiyetli dolgulu
çikolata depozitörüdür // Özel nitelikli pralin, yumurta ve top çikolata gibi ürünlerin tek bir operasyonda; yüksek
adetli, hızlı ve hassas gramaj kontrolü ile polikarbon kalıplara enjekte edilmesini sağlar // Figürlü ve desenli
karakter tipi çikolataların basımını gerçekleştirebilir // Sıcaklık kontrolü elektrikli ısıtıcılarla sağlanarak ürün
kalitesi ve temperi korunmaktadır // Tamamen servo kontrollü olduğu için dekor ürünlerin basımına da
uygundur // Sürekli devirdaimli kapalı çevrim hazne ile temper kalitesi sabit tutulmaktadır.

1800 mm
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MMT – CK 1000

Çikolata kaplama makinesi, temperlenmiş gerçek çikolata
ve bileşik çikolatayı işleyebilir // Tel bant genişliği 1000 mm
// Tel bant AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir //
Makinada gıdaya temas eden her kısım paslanmaz
AISI-304 malzemeden imal edilmiştir // PLC sistemi ile
kontrol sağlanmaktadır. PLC ve hız kontrol sistemleri
Mitsubishi markadır // Kaplama makinası ürünün altını
çikolata ile kaplaya bilir // Makine içindeki çikolata haznesi
çift cidarlıdır ve sıcaklık kontrolü sağlana bilir // Çikolata
şelaleleri sağa / sola manuel aşağı / yukarı otomatik olarak
ayarlanabilir // Üfleme hız kontrolü dokunmatik kontrol
paneli tarafından sağlanıp çikolata kalınlığı istenilen
seviyede tutula bilir // Çikolata seviyesi, temperleme
makinesi ile uyumlu çalışır ve sensörlerle takip edilebilir //
Kaplama kabini içindeki ısıtma sistemi seramik ısıtıcılar ile
donatılmıştır ve kabin içi istenilen ısıda tutulabilir // Makine
içinde kaplanan ürün yükseklik ayarı yapıla bilen çapak
alma sayesinde sabit tabanlı tünel bandına aktarılır.
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ÇİKOLATA KAPLAMA

BANT GENİŞLİĞİ
1000 mm

SOĞUTMA DERECESİ
KABİN BOYUTLARI
+3°C +5°C
1800 mm x 2460 mm x 1970 mm

SOĞUTMA TÜNELİ BOYUTLARI
1760 mm x 20000 mm x 1100 mm

GÜÇ
23 kW

VOLTAJ
KAPASİTE
380 V - 50 hz 4 meter h/min

SOĞUTMA TÜNELİ

1800 mm

1970 mm

Bant genişliği: 1000 mm // Soğutma tünelinin uzunluğu
istenilen uzunlukta yapılabilir // Toplam Kw: 23 Kw // Çift
soğutma odası sayesinde giriş çıkış soğutma sıcaklıkları
ayarlana bilir // Soğutma tünelinin kapakları tamamen
AISI-304 paslanmaz çelikten ve ısı yalıtımlı üretilmiştir // Bu
sayede kapaklar kolayca açılabilir ve temizlenebilir özelliği
vardır // Fresco markası altında soğutma kompresör grubu
vardır // Bant hızı PLC tarafından kaplama üstündeki dokunmatik panelden sağlanır.

2460 mm

1760 mm

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

1100 mm

20000 mm
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DROP
HATTI //

MMT-DL-D
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Makinemiz PLC sensor kontrol sistemi ile çalışmaktadır // Kapasite: 3 gr
ürün için 580 kg/h 15 basım; 0,1 gr ürün için 155 kg/h 15 basım // Ayarlanabilir ürün bandı konveyörü ve Ürün Dolum nozulu yukarı ve aşağı hareket
edebilir // Makinemiz hidrolik sistemle çalışmaktadır // Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten, kapaklar fiberglass malzemeden imal edilmiştir // Açılabilir
yan kapaklar, ürünlere kolay ulaşım ve kolay temizlik // 14 kW yüksek
soğutma kapasitesi.

GENİŞLİK (A)
2900 mm

UZUNLUK (B)
16000 mm

YÜKSEKLİK (C)
1800 mm

AĞIRLIK
4000 kg

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

2900 mm

1770 mm

TOPLAM ELEKTRİK
22 kW

22100 mm
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JÖLE
FONDAN
KARAMEL
SERT ŞEKER
SUSAMLI ŞEKER
FINDIK ŞEKER

Pişirme Ünitesi Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir // Ön hazırlama (loadcell) tankında su, şeker, glikoz ve diğer hammaddeler tartılarak, istenilen derecede buharla pişirilir
// Dokunmatik ekran aracılığıyla formüller ayarlanabilir ve PLC buhar valfleri otomatik olarak kontrol edilebilir // Dolum Ünitesi Hazırlanan ürünler bu kısımdaki silikon kalıplara istenilen
ağırlıkta otomatik olarak enjekte edilir // Depozitör haznesinde ürün sıcaklığını buhar kontrollü ile ayarlayabilirsiniz // Depositörümüz servo motorlar sayesinde çift renkli ve orta dolgulu ürünler
üretmek üzere tasarlanmıştır // Şekerleme ve Yağ Kaplama Ünitesi Silikon kalıplardan bant üzerine çıkartılmış olan ürünler şekerleme (tambur) içerisine aktarılır, kristal toz şeker ile gramlar
halinde yüzeyine kaplama uygulanır // Silikon kalıplardan bant üzerine çıkartılmış olan ürünler yağlama (tambur) içerisine aktarılır, parafin yağı ile yüzeyine kaplama uygulanır // Jöle Enjeksiyon ve Soğutma Bölümü Makinamızda servo motorlar sayesinde sürekli ve seri olarak ürün elde edilmektedir // Ürün Basma Sistemi: Mıtsubıshı marka servo motorlar sayesinde yapılmaktadır
// Dakikada max. 60 kalıba kadar ürün basılabilmektedir // Makinamız iç ve dış ürün olmak üzere iki farklı gramaj ve renkte özel kalıplarımıza ürün basabilmektedir // İleri ve Geri Hareketi: 1.5
Kw 2000 d/dk Mıtsubıshı marka servo motor // Kalıp Zinciri Hareketi: 3 Kw 17 d/dk // Ürün çıkartma pimleri ve ürün bandı ile ürünler şeker kaplama tamburuna aktarılır // Soğutma tüneli
Enjeksiyon bölümünden çıkan sıcak ürünü soğutup dinlendirmek için tasarlanmıştır.

2500 mm

19600 mm

GÜÇ
137 kW / 380 V

GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK
7200 mm 19600 mm 2500 mm

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

7200 mm

KAPASİTE
600 kg / saat
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JÖLE
FONDAN
KARAMEL

2500 mm

Pişirme Ünitesi Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir // Ön hazırlama (loadcell) tankında su, şeker, glikoz ve diğer hammaddeler tartılarak, istenilen derecede buharla pişirilir
// Dokunmatik ekran aracılığıyla formüller ayarlanabilir ve PLC buhar valfleri otomatik olarak kontrol edilebilir // Dolum Ünitesi Hazırlanan ürünler bu kısımdaki silikon kalıplara istenilen
ağırlıkta otomatik olarak enjekte edilir // Depozitör haznesinde ürün sıcaklığını buhar kontrollü ile ayarlayabilirsiniz // Depositörümüz servo motorlar sayesinde çift renkli ve orta dolgulu ürünler
üretmek üzere tasarlanmıştır // Şekerleme ve Yağ Kaplama Ünitesi Silikon kalıplardan bant üzerine çıkartılmış olan ürünler şekerleme (tambur) içerisine aktarılır, kristal toz şeker ile gramlar
halinde yüzeyine kaplama uygulanır // Silikon kalıplardan bant üzerine çıkartılmış olan ürünler yağlama (tambur) içerisine aktarılır, parafin yağı ile yüzeyine kaplama uygulanır // Jöle Enjeksiyon ve Soğutma Bölümü Makinamızda servo motorlar sayesinde sürekli ve seri olarak ürün elde edilmektedir // Ürün Basma Sistemi: Mıtsubıshı marka servo motorlar sayesinde yapılmaktadır
// Dakikada max. 60 kalıba kadar ürün basılabilmektedir // Makinamız iç ve dış ürün olmak üzere iki farklı gramaj ve renkte özel kalıplarımıza ürün basabilmektedir // İleri ve Geri Hareketi: 1.5
Kw 2000 d/dk Mıtsubıshı marka servo motor // Kalıp Zinciri Hareketi: 3 Kw 17 d/dk // Ürün çıkartma pimleri ve ürün bandı ile ürünler şeker kaplama tamburuna aktarılır // Soğutma tüneli
Enjeksiyon bölümünden çıkan sıcak ürünü soğutup dinlendirmek için tasarlanmıştır.

GÜÇ
97 kW / 380 V

GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK
4000 mm 19600 mm 2500 mm

4000 mm

KAPASİTE
600 kg / saat

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

19600 mm
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Karamel şeker, Sert şeker(mini bonbon) Jöle şeker //
Küre çikolata ürünlerini çift kulak olarak paketler //
PLC kontrollü dokunmatik ekran ile kolay kullanım ara
yüzüne sahiptir // Vibrasyon sistemli ürün besleme
platformuna sahiptir // Ürün sarma kâğıtları, beslemeli
olarak alt ve üst olarak iki kısımdır // Farklı ambalaj
sarımları için, ürün kâğıt sürümü ve kontrolü servo
sistemi ile sağlanmaktadır // Makinenin sürekli
hareket prensibi, seri üretimin verimli ve güvenilir
yüksek performanslı sarılmasını sağlar.
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MMT-PF500

KAPASİTE
500-600 D / dk

TOPLAM GÜÇ
8 Kw / 21 Amp / 50 Hz-60 Hz

HAVA BASINCI
2675 l / dk / saat - 6 / 8 BAR

UZUNLUK (A)
3250 mm

YÜKSEKLİK (B)
1665 mm

GENİŞLİK (C)
1370 mm

AĞIRLIK
1370 kg

3250 mm

Küre Çikolata

400 d/dk.

BOYUTLAR: Ø20 – 28 mm

1665 mm

Jöle Şeker

500 d/dk.
GENİŞLİK: 14 – 16 mm
UZUNLUK: 20 – 28 mm
YÜKSEKLİK: 8 – 18 mm

Sert Şeker

600 d/dk.

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

GENİŞLİK: 13 – 17 mm
UZUNLUK: 17 – 20 mm
YÜKSEKLİK: 10 – 15 mm

1370 mm

Karamel Şeker

600 d/dk.

GENİŞLİK: Ø20 – 28 mm
UZUNLUK: Ø20 – 28 mm
YÜKSEKLİK: 8 – 20 mm
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MMT-CPM-1000
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Hindistan cevizli ürünlerin preslenerek kalıplanması sağlamaktadır
// Tamamen Cr-Ni 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir // PLC
kontrollü dokunmatik ekran ile kolay kullanım ara yüzüne sahiptir
// Hidrolik sistem, baskı adeti, gramaj ayarı, bant hızı vb. tüm
kontroller dokunmatik ekrandan kolaylıkla kontrol edilebilir //
Maksimum besleme (hacim/baskı) 2 litre // Hazne hacmi 230 litre.
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KAPASİTE
30 pres / dk

GÜÇ
12,5 kW

BANT GENİŞLİĞİ
1000 mm

SOĞUK SU (M3)
1m3 / saat -(10-15°C) 1-2 bar

HAVA BASINCI
60 NL / dk 6-8 bar

GENİŞLİK (A) UZUNLUK (B) YÜKSEKLİK (C) AĞIRLIK
1470 m
2800 mm
2260 mm
2090 kg

TÜM MAKİNELERİMİZ
SERTİFİKALIDIR

2260 mm

1470 mm

2800 mm
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CHOCOLATE PROCE

SUGAR POWDER MILL // FAT MELTING TANK // CHOCOL

CONTINUOUS BALL MILL // BATCH TYPE CHOC

CHOCOLATE

ONE-SHOT
& SHELL
SERVO ONE-SHOT TANDEM // DOUBLE

ONE-SHOT SERVO DEPOSITOR 3 AXIS // CHOC

CANDY
PROD
TWIST PACKAGING MACHINE //
Konya 4. Organize Sanayi Bölgesinde toplamda 40.000 m2 olmak üzere 26.000 m2‘si kapalı alanda yeni şirketimizi kurduk.

ESSING MACHINES

LATE RESTING STOCK TANK // CHOCOLATE PRE-MIXER

COLATE BALL MILL // CHOCOLATE BALL MILL

EE-SHOT
MOULDING
LINE
CHOCOLATE MOULDING LINE

COLATE COATING AND TUNNEL // DROP LINE

DUCTION
LINE
/ COCONUT PRESSING MACHINE

