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HAKKIMIZDA 
 
1979 yılında YILMAZ MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. olarak faal�yete başlamıştır. Toplam 16.000 m2 
l�k alana sah�p, paketleme mak�neler� üreten f�rmamız 
gıda, �laç, k�mya, kozmet�k vb. sektörler�ndek� seçk�n 
müşter�ler�ne h�zmet vermekted�r. 
 
Üret�m�n� gerçekleşt�rd�ğ� 65’�n üzer�ndek� değ�ş�k 
model mak�neler� ve s�ze özel çözümler� �le Yılmaz 
Mak�na “Paketlemede çözüm Ortağınız” olma 
noktasında b�r Dünya Markasıdır. 
 
Yılmaz Mak�na genç ve d�nam�k kadrosuyla, 
teknoloj�k gel�şmelere açık, p�yasa �ht�yaçlarına 
cevap vereb�lecek son teknoloj�s�yle ve kal�te 
belgeler�yle h�zmet vermekted�r. 

KALİTE POLİTİKAMIZ 
 
Yılmaz Mak�na kend� sektöründe en güven�l�r ve 
terc�h ed�l�r ş�rketler arasında yer almayı kend�s�ne 
�lke ed�nm�ş, yönet�m ve kal�te pol�t�kasını bu 
doğrultuda düzenlem�şt�r. 
 
• Müşter�ler�m�z�n üret�m ve h�zmetler�n�n 

aksamaması �ç�n, �şletme kullanımının %100 
ver�m �le kurulması. 

 
• Bu amaçla dünyadak� teknoloj�ler�, standartları 

sürekl� �zleyerek müşter�ler�n�n beklent�ler�n� 
aşan ürünler� müşter�ler�ne sunmak. 

 
• Müşter�ler�m�ze en uygun f�yat, en üstün kal�te ve 

mevzuata uygun olarak zamanında güven�l�r 
kal�tel� ürünler� sunmak. 

 
• Ürünler�m�z�n sürekl� ve sorunsuz h�zmet 

vereb�lmeler� �ç�n satış önces� ve sonrası 
b�lg�lend�rme ve tekn�k destek ve projeler� 
zamanında ve tam olarak vermek. 

 
• Tedar�kç�ler� �le sıkı ve sürekl� �ş b�rl�ğ� kurarak 

gel�şmeler�n� sağlamak, sonuçları �zlemek, 
h�zmet z�nc�r� halkalarının tümünün 
sağlamlığından em�n olmak. 

 
• Başta üst yönet�m olmak üzere tüm çalışanlar 

Yılmaz Mak�na Kal�te Yönet�m Pol�t�kası 'nı 
uygulamaktan ve kal�te s�stem�n�n etk�nl�ğ�n� 
gel�şt�rmekten sorumludur. 

VİZYONUMUZ 
 

Tüm paydaşların mutlu olduğu karşılıklı güven� ve 
toplam kal�te yönet�m�n� esas alan b�r yapı kurmak    
ve sürekl� gel�şmes�n� sağlamaktır. 
 
Verd�ğ�m�z tüm h�zmetlerde Türk�ye' de en �y�s� 
olmaya devam ederek dünyada örnek b�r ş�rket 
olmak. 
 
MİSYONUMUZ 
 

Yen�l�klere açık, olaylara gen�ş b�r açıdan bakarak 
müşter� memnun�yet�n� ve ürün kabulünü en üst 
düzeye çıkarmak, mak�ne sektöründe kal�tel� 
h�zmetler�m�zle müşter� odaklı gel�şmey� sürdüren 
l�der b�r f�rma olmak. 
 
Değ�şen koşullara ve taleplere göre, müşter�ler�m�z�n 
gereks�n�mler�ne odaklanmış tasarım, ek�pman ve 
tes�sler gel�şt�reb�lmem�z, s�par�şler�n zamanında 
tesl�m�, hızlı kurulum, serv�s ve yedek parça tem�n�, 
koşulsuz müşter� memnun�yet�ndek� �lk adımımızdır. 
 
SORUMLULUKLARIMIZ 
 

Sağlık, Emn�yet ve Çevre Pol�t�kamız 
 

CE İşaret�, b�r ürün yada ürün grubunun, Avrupa 
B�rl�ğ�'n�n Sağlık, Güvenl�k, Çevre ve Tüket�c�n�n 
Korunması konusunda oluşturmuş olduğu ürün 
d�rekt�fler� olarak b�l�nen temel şartlarına uygun 
olduğunu göster�r. Ürün d�rekt�fler�; hang� ürünün ne 
tür temel şartları karşılaması gerekt�ğ�n� ve/veya 
hang� performans sev�yes�nde olması gerekt�ğ�n� 
bel�rler. 

OUR QUALITY POLICY 
 
Yılmaz Mak�na adopts be�ng among the most 
rel�able and preferable compan�es �n the sector as a 
pr�nc�ple, and �t has organ�zed �ts management and 
qual�ty pol�cy accord�ngly. 
 
• Installat�on w�th 100% eff�c�ency of operat�onal 

usage to prevent d�srupt�on of our customers’ 
product�on and serv�ces. 

 
• For th�s purpose, to offer products that exceed 

expectat�ons of �ts customers by cont�nuously 
follow�ng technolog�es and standards �n the 
world. 

 
• To offer rel�able qual�ty products �n a t�mely 

manner �n accordance w�th the leg�slat�on and 
the h�ghest qual�ty w�th the best pr�ce. 

 
• To prov�de pre- and post-sales �nformat�onal 

and techn�cal support and to del�ver projects �n 
t�me and �n complete manner for cont�nuous 
and trouble-free serv�ce of our products. 

 
• To ensure stab�l�ty of the whole serv�ce cha�n by 

establ�sh�ng str�ct and cont�nuous cooperat�on 
w�th �ts suppl�ers and by mon�tor�ng outcomes. 
 

• All employees, �nclud�ng the sen�or 
management, are respons�ble for �mplement�ng 
Yılmaz Mak�na Qual�ty Pol�cy and develop�ng 
qual�ty system. 

ABOUT US  
 
The company started �ts operat�ons under the t�tle, 
YILMAZ MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., �n 1979. 
Conduct�ng product�on �n a total area of 16,000 m2, 
our company offers serv�ces to our d�st�ngu�shed 
customers �n sectors such as food, pharmaceut�cs, 
chem�stry, cosmet�cs etc. 
 
W�th var�ous modelled mach�nery over 65 un�ts we 
produce, Yılmaz Mak�na �s a World Brand at the 
po�nt of becom�ng “Your Solut�on Partner �n 
Packag�ng”. 
 
Yılmaz Mak�na offers serv�ces w�th the latest 
technology and �ts qual�ty cert�f�cates that can meet 
market needs and w�th �ts young and dynam�c staff. 

OUR VISION 
 

Our v�s�on �s to establ�sh a structure based on total 
qual�ty management and mutual trust �n wh�ch all 
stakeholders are sat�sf�ed and to ensure cont�nuous 
development. 
To become an �deal company �n the world by 
cont�nu�ng to become the best company �n all 
serv�ces we prov�de �n Turkey. 
 
OUR MISSION 
 

Our m�ss�on �s to max�m�ze product acceptance and 
customer sat�sfact�on by cons�der�ng �ssues from the 
w�dest angle and to become a lead�ng company �n 
the mach�nery �ndustry w�th our qual�f�ed serv�ces. 
 
Our f�rst step was to develop des�gn, equ�pment and 
fac�l�t�es that focus on requ�rements of our cl�ents 
accord�ng to chang�ng cond�t�ons and demands, and 
to ensure uncond�t�onal customer sat�sfact�on w�th 
t�me del�very of orders, fast �nstallat�on, procurement 
of serv�ces and spare parts. 
 
OUR RESPONSIBILITIES 
 
Health, Safety and Env�ronmental Pol�cy 

 
CE Mark�ng �nd�cated that a product or product 
group are su�table for bas�c cond�t�ons known as 
product d�rect�ves that are establ�shed by the 
European Un�on regard�ng Health, Safety, 
Env�ronment and Consumer Protect�on. Product 
d�rect�ves; determ�ne what k�nd of bas�c 
requ�rements a product should meet and/or at wh�ch 
performance level a product should be. 
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ÜRETİM 
 
110 k�ş�y� aşkın çalışanıyla, b�l�nen en yüksek teknoloj�y� kullanarak ve seçerek üret�m yapan F�rmamız 
kend� bünyes�ndek� AR–GE departmanı �le özgün tasarımlarını hayata geç�rmekted�r. 
 
Tasarım b�z�m �ç�n b�r s�stem�n nasıl göründüğü değ�l nasıl çalıştığıdır. Dolayısıyla tasarımlarını b�lg�sayar 
destekl� programlar (CAD) �le gerçekleşt�ren AR-GE mühend�sler� y�ne b�lg�sayar destekl� mühend�sl�k 
programlarını (CAE) kullanarak tasarımı yapılan s�stemler�n stat�k, k�net�k, k�nemat�k, mukavemet ve ısıl 
anal�zler�n� gerçekleşt�rmekted�r. 
 
Tasarlanan s�stemler�n �malatında da aynı hassas�yet� gösteren f�rmamız kullandığı CAM programlarının 
desteğ� �le  en son teknoloj�ye sah�p CNC tezgâhları �le üret�m�n� gerçekleşt�rmekted�r. 
 
F�rmamız tasarım ve üret�mde gösterd�ğ� hassas�yet ve t�t�zl�ğ� kend� üret�m� olmayan Elektr�k, Elektron�k ve 
mekan�k malzemeler�n seç�m�nde de göstermekted�r. Dünyaca kal�tes�n� �spatlamış 1.sınıf markaları 
mak�neler�nde terc�h eden f�rmamız aynı zamanda bünyes�nde ayrı b�r Elektr�k–Elektron�k AR-GE 
departmanı bulundurmaktadır. 
 
Mekan�k ve Elektron�ğ�n b�rleş�m� Mekatron�k Mak�neler ve Tes�sler �mal eden f�rmamızda Kal�te Kontrol 
sonrası sevkıyata hazır hale gelen mak�ne ve tes�sler�m�z�n tümü CE sert�f�kasına sah�pt�r. 
 
 
PRODUCTION 
 
W�th over 110 employees, us�ng the h�ghest technology poss�ble and conduct�ng select�ve product�ons, our 
Company �mplements or�g�nal des�gns thanks to our R&D department. 
 
Des�gn, for us, �s not how the system �s cons�dered but how �t works. Therefore, carry�ng out des�gns v�a 
computer a�ded software (CAD), R&D eng�neers also carry out stat�c, k�net�c, k�nemat�c, strength   and 
thermal analyses of systems w�th a des�gn prepared us�ng computer-a�ded eng�neer�ng software as well. 
 
Show�ng the same prec�s�on �n the manufacture of des�gned systems, our company carr�es out CNC 
mach�nes w�th the latest technology thanks to support of CAM software. 
 
Our Company shows the prec�s�on and accuracy not only �n des�gn and product�on but also �n select�on of 
Electr�cal, Electron�cal and mechan�cal mater�als. Preferr�ng the f�rst class brands w�th worldw�de proven 
qual�ty �n �ts mach�nery, our company also conta�n Electr�cal-Electr�cal R&D department �n �ts body. 
 
All mach�nes and fac�l�t�es have CE cert�f�cat�on that are made ready for del�very after Qual�ty Control �n our 
company, wh�ch manufactures all the mach�nes as the comb�nat�on of Mechan�cs and Electron�cs. 

 3
           

 4

Küp Şeker Üretim ve Paketleme 
Cube Sugar Production and Packaging

       R  Serisi / Series

  HPK  Serisi / Series

R330  Serisi / Series

  SDC  Serisi / Series

  YPM  Serisi / Series

CC 50  Serisi / Series

“  40 yıla varan ambalaj ve paketleme
makineleri üzerine edindiğimiz tecrübe
sonucunda, 3 kıta başta olmak üzere 
kurduğumuz yüzlerce tesis ile dünyanın 
lider Küp Şeker Tesisi üre�cilerinden 
biri olmanın haklı gururunu taşıyoruz. ”

“ We have justified pride of being one of 
the world’s leader Cube Sugar Facility
producers with hundreds of facilities that
we established with experience of almost 
40 years we obtained in packaging. ”



Tesisin Oluşturan Bölümler                                                           Main Parts of the Facility 
 
• Toz Şeker Besleme Ünitesi 
• Tablet Makinesi 
• Kurutma & Soğutma Konveyörü 
• Dolum Robotu 
• Kutu Yapma Makinesi 
• Kutu Kapama Makinesi 
• Kutu Taşıma Konveyörleri 

• Cristal Sugar Feeding Unit 
• Tablet Machine 
• Drying & Cooling Conveyors 
• Filling Robot 
• Box Making Machine 
• Box Closing Machine 
• Box Transferring Conveyors 
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Küp Şeker Üretim ve Paketleme Hattı
Cube Sugar Production and Packaging Line  R

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/24 saat) 
(p�eces/24 hour) 

 
Kutu 
Box 

 

(kg) 
 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

 
Su Tüket�m� 

Water 
Consumpt�on 

 

(m³ / 24 hour) 

R 925 50.000 1 kg 180 100 6 – 8 Bar / 200 5 

R735 35.000 1 kg 180 100 6 – 8 Bar / 200 5 

R 725 25.000 1 kg 130 65 6  Bar / 200 4 

R 725 T 25.000 
50.000 

1 kg 
0,5 kg 130 65 6  Bar / 200 4 

R 725 S 
Fancy Sugar 25.000 1 kg 130 65 6  Bar / 200 4 

 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

 
Küp Şeker Ölçüsü            : Müşter� Tarafından Bel�rlenecekt�r. 
Cube Sugar S�ze                 W�ll be determ�ned by the customer. 
 
Küp Şeker Kutusu            : Müşter� Tarafından Bel�rlenecekt�r. 
Cube Sugar Box                 W�ll be determ�ned by the customer. 
  
Kutu Ölçüsü                      : Küp şeker ölçüsüne göre ç�z�lecekt�r. 
Box S�ze                              W�ll be des�gned accord�ng to the cube sugar s�ze. 
                                            
Toz Şeker Kal�tes�             : Kuru raf�ne ed�lm�ş ( en fazla % 0,05 neml� ) 
Crystal Sugar Qual�ty         beyaz ve sab�t kal�te b�leş�mde 0,3 - 0,8 mm  
                                              boyutunda kr�stal toz şeker 
                                              Dry,ref�ned (mostly % 0,05 hum�d�ty), wh�te  
                                              constant qualty crystal sugar w�th 0,3 -0,8 mm 
                                              s�zes  
 
Su Kal�tes�                         : İç�leb�l�r kal�tede olmalıdır. 
Water Qual�ty                      Dr�nkable / portable Water 
 
Kutu Karton Kal�tes�         : Gıda kodeks�ne uygun % 9 (+/- %2) neml�  
Box Carton Qual�ty             430 m�kron ( + , - % 10) kalınlığında olmalı.  
                                              Sertl�k dereces� DIN 53121 büyük eş�t %30  
                                              oluk �nceltmes� en az %35 olan sab�t kal�tede 

                                  tek b�ç�ml� ve su yolu bel�rten yönde kes�lm�ş  
              olmalıdır. 

                                              Su�table for food codex % 9 hum�d�f�ed (+/- %2) 
                                              430 m�cron (+/- %10). Hardness degree should  
                                              be DIN53121 (b�g or equal %30) 
 
Tes�s�n Kurulacağı Alan  : Tozsuz ve maks�mum %70 bağıl neml�  
F�eld for the Fac�l�ty           Dust free and max. % 70 relat�ve hum�d�ty 
 
 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

C
H
O
O
S
E   

Y
O
U
R   

B
O
X   

T
Y
P
E 

  Standart Kilitli
          Kutu

Standard Locked
           Box

 Geçme Kapaklı
          Kutu

 Seperate Cover
           Box

 Sizin Kutunuz

    Your Box

• Kutu Ağırlığı Kontrol Ünitesi 
• Metal Dedektör (Hat Sonu) 
• Metal Dedektör (Kristal Şeker) 
• Ink-Jet Tarih Atma Sistemi 
• Ekstra Kalıp Se� 
• Şeker Kırma Makinesi 

• Checkweigher System 
• Metal Dedector (After Line) 
• Metal Dedector (Before Line) 
• Ink-Jet Dating Unit 
• Extra Sugar Mould Set 
• Cube Sugar Crusher 

Ambalaj ve paketleme makineleri üzerinde yıllar içeriside edindiğimiz bilgi ve birikimin sonuçlarından biri 
olan R Serisi tam otomo�k küp şeker üre�m ve paketleme tesisinde , tüm işlemler el değmeden tam otoma�k 
olarak gerçekleş�rilir. Tesis 24 saat sürekli çalışma esasına göre dizayn edilmiş olup günlük ortalama 25 tondan 
50 tona kadar üre�m seçeneğine sahip�r. 
 

R Series cube sugar production and packaging facility which is as a result of our experience and information 
acquired in years, allows fully automatic operations of all processes.The facility is designed on the basis of       
24-hour continuous operation, its daily average capacity varies from 25 tonnes up to 50 tonnes per day.                                 

      25 - 35 - 50 tonnes / day
 

                Cube Sugar Lines
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Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nless AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c Work�ng 

 
Yüksek Üret�m Kapas�tes� 
H�gh Product�on Capac�ty 

 
Yüksek Kal�tel� Ek�pman 
H�gh Qual�ty Equ�pment 

 
M�n�mum Operatör Gereks�n�m� 
M�numum Operator Need 

 
24 Saat Çalışma Endeksl� 
24 Hour Work�ng Pr�nc�ple 

 
Dokunmat�k Ekran �le Kontrol 
Control W�th Touchscreen 

 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

 3
50

0 

 60000 

 6
00

0 

Toz şeker, vibratörlü bir elekten geçirilerek besleme silosuna yüklenir. Buradan helezon taşıyıcı ile otoma�k 
seviye kontrollü üst siloya aktarılır. Buradan karış�rıcı içerisine boşal�lan toz şeker belirli oranda su ile 
karış�rılıp nemlendirilerek bir döner tambur üzerine yerleş�rilmiş kalıplara gönderilir. Kalıplar içerisinde 
preslenerek sıkış�rılan şeker, istenen şekli aldıktan sonra düzgün sıralar halinde paslanmaz çelik hasır bant 
üzerine bırakılır ve kurutma �rınlarına girer. Şekerler, Yılmaz Makina tara�ndan geliş�rilmiş özel bir kurutma 
sistemi sayesinde az bir elektrik sarfiya� ile gerekli seviyede kurutulur. Kurutma tünelinin sonunda dolum 
robotu ve yine sistemin bir parçası olan kutu makinası bulunur. Dolum robotu, kurutma tünelinden çıkan küp 
şeker, kutu makinasından gönderilen kutuların içine üst üste sıralar halinde doldurulur ve ağız kapama 
makinesine gönderilmek üzere bırakılır. Ağız kapama makinası, dolum robotundan gelen kutuları kapa�p 
yapış�rır ve sevkiyata hazır hale ge�rir. Üre�min bütün aşamaları el değmeden gerçekleş�rilir. 
 

Granulated sugar is loaded in feeding silo by passing through a vibrating sieve. From here, it is conveyed to 
automated level controlled upper silo via spiral conveyor. Here, granulated sugar filled into mixer is mixed and 
moistened with certain amount of water and send to molds placed on a revolving drum. Pressed in molds, the 
sugar is left on the stainless steel braided strips and enters into drying ovens. Sugars are dried at a required 
level with the least electrical energy consumption thanks to a custom drying system which was developed by 
Yılmaz Makina. At the end of the drying tunnel, there are filling robot and a box production machine, again a 
part of the system. Filling robot fills cube sugar coming from drying tunnel into boxes sent by the box machine in 
the form of rows one on top of each other, and left the box for mouth sealing machine. Mouth sealing machine 
closes and glues boxes coming from filling robot and makes them ready for delivery. All stages of production are 
carried out automatically.  

                

Tablet Makinesi / Tablet Machine

Kurutma & Soğutma Tünelleri / Drying & Cooling Tunnels 

Dolum Robotu / Filling Robot

Kutu Kapama Makinesi / Box Closing Machine

Kutu Makinesi / Box Machine

     R
 925 

      
Cube Sugar Line



Tesisin Oluşturan Bölümler     
                                                      

Main Parts of the Facility
 

 
  
• Tablet Makinesi 
• Kurutma & Soğutma Konveyörü 
• Dolum Robotu 
• Kutu Yapma Makinesi 
• Kutu Kapama Makinesi 
• Kutu Taşıma Konveyörleri 

  
• Tablet Machine 
• Drying & Cooling Conveyors 
• Filling Robot 
• Box Making Machine 
• Box Closing Machine 
• Box Transferring Conveyors 
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 Cub Sugar Line
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Küp Şeker Üretim ve Paketleme Hattı
Cube Sugar Production and Packaging Line  HPK

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
 

Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/24 saat) 
(p�eces/24 

hour) 

 
Kutu 
Box 

 

(kg) 
 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

 
Su Tüket�m� 

Water 
Consumpt�on 

 

(m³ / 24 hour) 

HPK 400 R 
Full Automat�c 12.500 1 kg 110 55 6 Bar / 200 2 

HPK 400 RM 
Sem�-auto 12.500 1 kg 100 50 6 Bar / 200 2 

HPK 400 RK 
Hard Cube 

20.000 
24.000 

1 kg 
0,75 kg 110 55 6 Bar / 200 3 

HPK 400 RT 12.500 
25.000 

1 kg 
0,5 kg 110 55 6 Bar / 200 2 

HPK 400 RS 
Fancy Sugar 12.500 1 kg 110 55 6  Bar / 200 2 

 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

 3
50
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 45000 

 7
50
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12,5 Tonnes / Day

Cube Sugar Lines

HPK serisi küp şeker hatları 1 kg kutu için günde 
12500 adet kutu üretmektedir.

HPK series cube sugar lines produces 12500 pieces 
of boxes for 1 kg box.

• Kutu Ağırlığı Kontrol Ünitesi 
• Metal Dedektör (Hat Sonu) 
• Metal Dedektör (Kristal Şeker) 
• Ink-Jet Tarih Atma Sistemi 
• Ekstra Kalıp Se� 
• Şeker Kırma Makinesi 

• Checkweigher System 
• Metal Dedector (After Line) 
• Metal Dedector (Before Line) 
• Ink-Jet Dating Unit 
• Extra Sugar Mould Set 
• Cube Sugar Crusher 

HPK Serisi tam otomo�k küp şeker üre�m ve paketleme tesisi, 24 saat 
sürekli çalışma özelliği ve günlük 12.500 kutu ( 1kg için) kapasitesiyle orta 
ölçekli küp şeker üre�mi için uygun bir seçimdir. Tesiste küp şekerlerin 
oluşturulması, kurutulması ve tesisin kendi hazırladığı kutulara dolumu gibi 
bütün işlemler tamamen otoma�k olarak gerçekleş�rilmektedir. 
 

HPK Series cube sugar production and packaging facility which has a capability of 24 hours 
working with 12.500 boxes (for 1kg) production capacity per day, is a convenient choice for cube 
sugar production. In the facility, all the processes such as cube forming, dryng and filling in to the 
boxes are operated completely automatically. 
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Küp Şeker Üretim ve Paketleme Hattı
Cube Sugar Production and Packaging Line  R 330

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/24 saat) 
(p�eces/24 

hour) 

 
Kutu 
Box 

 

(kg) 
 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

 
Su Tüket�m� 

Water 
Consumpt�on 

 

(m³ / 24 hour) 

R 330 MA 
Full Automat�c 6.000 1 kg 90 45 6 Bar / 200 1 

R 330 M 
Sem�-auto 6.000 1 kg 80 40 6 Bar / 200 1 

 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

• Kutu Ağırlığı Kontrol Ünitesi 
• Metal Dedektör (Hat Sonu) 
• Metal Dedektör (Kristal Şeker) 
• Ink-Jet Tarih Atma Sistemi 
• Ekstra Kalıp Se� 
• Şeker Kırma Makinesi 

• Checkweigher System 
• Metal Dedector (After Line) 
• Metal Dedector (Before Line) 
• Ink-Jet Dating Unit 
• Extra Sugar Mould Set 
• Cube Sugar Crusher 

Tesisin Oluşturan Bölümler     
                                                       

 
  
• Tablet Makinesi 
• Kurutma & Soğutma Konveyörü 
• Dolum Robotu 
• Kutu Yapma Makinesi 
• Kutu Kapama Makinesi 
• Kutu Taşıma Konveyörleri 

  
• Tablet Machine 
• Drying & Cooling Conveyors 
• Filling Robot 
• Box Making Machine 
• Box Closing Machine 
• Box Transferring Conveyors 

Main Parts of the Facility

6 Tonnes / Day

Cube Sugar Lines

R 330 Serisi küp şeker üre�m ve paketleme tesisi, 24 saat sürekli çalışma 
özelliği ve günlük 6.000 kutu (1kg için) kapasitesine sahip�r. Tam otoma�k 
olarak üre�len tesisin yarı otoma�k versiyonu da bulunmaktadır. 
 

R 330 Series cube sugar production and packaging facility has a capability of 24 hours working with 
6.000 boxes (for 1kg) production capacity per day. The facility which is full automatic, also have semi-
auto version. 

 3
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0 

 36000 

 7
50
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Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

 

Hızlı 
Fast 

 

Ekonom�k 
Econom�cal 

 

Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 

Kompakt Tasarım 
Compact Des�gn 

 

M�n�mum Serv�s & Yedek Parça Gereks�n�m� 
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts Need 

 

Çıktı Ürün Değ�şkenl�ğ� 
Output Product Var�ety 

 

24 Saat Çalışma Endeksl� 
24 Hour Work�ng Pr�nc�ple 

 

Hassas�yet 
Sens�t�ve 
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Tam Otomatik (Zarf Tipi) Küp Şeker Sarma Makinesi 
Full Automatic (Envelope Type) Cube Sugar Wrapping Machine  SDC

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Küp Şeker Ölçüsü (Max.) 
Cube Sugar D�mens�on (Max.) 

 

(mm) 

Küp Şeker Ölçüsü (M�n.) 
Cube Sugar D�mens�on (M�n.) 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

SDC 120 120 18 x 18 x 15 12 x 12 x 10 5 2 

  
 
    Kullanılan Kağıt T�p�     : Sürekl� Form Baskılı Kağıt                           Şeker Besleme     : Otomat�k V�bratör S�stem� 
    Used Paper Type            Cont�nuous Form Pr�nted Paper                   Sugar Feed�ng       Automat�c V�brator System   
 

    Kontrol Ün�tes�              : PLC Kontrol S�stem�                                     Tutkal Kal�tes�      : Beyaz Soğuk Tutkal  
    Control Un�t                     PLC Control System                                     Glue Qua�lty           Wh�te Cold Glue 
 

Yağlama S�stem�     : Otomat�k Yağlama 
                                                                 O�l�ng System           Automat�c O�l�ng 
                                                            

 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

 2
10

0 

Tam otoma�k (zarf �pi) küp şeker sarma makinesi, küp şekerleri tüke�ciye daha hijyenik şartlarda 
ulaş�rmak amacı ile tasarlanmış ve teknolojinin son yeniliklerinden yararlanılarak üre�lmiş�r. Gerek�ğinde 
kalıp değiş�rilerek, farklı ölçülerde küp şeker sarılmasına olanak sağlayabilecek ayar esnekliğine sahip�r. 
 

Fully automated (envelope type) cube sugar wrapping machine is designed with the aim of offer cube sugars 
under hygienic conditions, and the machine is manufactured using the latest innovations of technology. If 
required, molds have the flexibility to allow different sizes of cube sugars by changing molds. 

• Fotosel Kontrol Ünitesi 
• Yan Yana Sarım 
• Tekli Sarım 
• Otoma�k Kutuya Dolum 

• Photocell Control Unit 
• Wrapping Side By Side 
• Single Wrapping 
• Automatic Filling to the Box 

Paketlenecek küp şekerler, şeker ölçülerine göre hazırlanmış vibratör içine boşal�ldıktan sonra 
vibratör tara�ndan düzgün sıra halinde giriş konveyörüne taşınır. Konveyör üzerindeki fotoseller, 
şeker seviyesinin düzenlenmesini sağlar. Dış baskısı yapılmış rulo halindeki kağıt, bobin grubu 
üzerinden çekilip ayarlanabilen ölçüde kesilir. Sonra tutkal sürülerek giriş konveyöründen ikili gruplar 
halinde alınan şekerlere sarılır ve çıkış konveyörüne bırakılır. Çıkış konveyöründe ambalajları yapılmış 
şekerlere, ısı ve üst baskı uygulanarak sürülen tutkalın kuruması sağlanır.  
 
       Cube sugars to be packaged will be discharged into the vibrator that is prepared as per sugar 
sizes, then they are carried to entrance conveyor in a smooth line. Photocells on the conveyor allows 
organizing sugar level. Paper in the form of roll with external pressure applied is cut in an adjustable 
dimension over the coil group. Then, by applying glue on these coils, they are wrapped on sugars 
taken in groups of two from entrance conveyor and left to exit conveyor. In the exit conveyor, sugar 
with packaging completed are applied with heat and upper pressure to dry applied glue. 
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Tam Otomatik (Flowpack) Küp Şeker Sarma Makinesi
Full Automatic (Flowpack) Cube Sugar Wrapping Machine • Fotosel Kontrol Ünitesi 

• Çi�li Sarım 
• Photocell Control Unit 
• Double Wrapping (Flowpack) 

Hazır haldeki küp şekerin makine bünyesinde bulunan vibratör kazana beslenmesi ile sistem çalışmaya 
başlar. Vibratör kazanı sensörler ile haberleşerek şeker beslemeyi �treşim ile sağlar. Hareketli ban�n üzerine 
beslenen küp şeker adımları belirlenmiş zincir üzerindeki askerler ile ileri taşınmaya başlar. Isı�lmış çekici toplar 
ve özel yaka formundan geçen folyonun alt kısmı sıcak ile yapış�rılmış ve form kazanmış olur. Askerler yardımı 
ile taşınan küp şekerler form kazanmış folyonun içine i�lerek hapsedilmesi sağlanır. Folyonun yatayda 
kapa�lmasını sağlayan yatay çeneden geçerek folyonun her iki tara� yapış�rılmış olur. Ayrıca yatay çenedeki 
bıçak yardımı ile aynı zamanda tekli paketler halinde kesilmiş ve hazır hale gelmiş olur. 
 
       Feeding of ready cube sugar to the vibrator boiler starts the system. Vibrator boiler communicates with 
sensors and enables sugar feeding through vibration. Cube sugar feeding on moving band is conveyed forward 
through steps on the chain. Passing through heated puller balls and special collar form, the bottom section of 
this foil is hot glued and gained form. Cube sugars conveyed thanks to agents are pushed into formed foil and 
locked in this container. Both sides of the foil are sealed by passing the foil through horizontal closing jaw. 
Besides, with the help of the knife in horizontal jaw, these foils are cut into single packets as ready. 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Küp Şeker Ölçüsü (max.) 
Cube Sugar D�mens�on (max.) 

 

(mm) 

Küp Şeker Ölçüsü (m�n.) 
Cube Sugar D�mens�on (m�n.) 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

YPM 81 S 280 – 350  18 x 18 x 15 12 x 12 x 10 5 2 

  
 
Kullanılan Kağıt T�p�     : Sürekl� Form Baskılı Folyo                     Şeker Besleme      : Otomat�k V�bratör S�stem� 
Used Paper Type            Cont�nuous Form Pr�nted Fo�l                 Sugar Feed�ng        Automat�c V�brator System   
 

Kontrol Ün�tes�              : PLC Kontrol S�stem�                               Yapıştırma Şekl�    : Folyo İç� Sıcak Yapıştırma 
Control Un�t                     PLC Control System                               Glue System            Inner Fo�l Glue System 
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   YPM

 Single or Double Cubes

        FlowPack

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout  
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 
M�n�mum İşletme G�der� 
M�n�mum Operat�ng Cost 

 
Kompakt Tasarım 
Compact Des�gn 

 
M�n�mum Serv�s & Yedek Parça Gereks�n�m� 
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts  Need 

 
Yüksek Üret�m Kapas�tes� 
H�gh Product�on Capac�ty 

 
24 Saat Çalışma Endeksl� 
24 Hour Work�ng Pr�nc�ple 
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Hijyenik ürün çık�larının bir yenisi ve de dış ortamlarda 
sirkülasyonu fazla olan küp şekerlerin flowpack otoma�k 
sarma makinesidir. Makine kompakt tasarım, düşük 
maliye� ve hızlı üre�mi sayesinde özellikle fason üre�m 
yapan müşterilerimiz için çözüm sunmaktadır. 
 

A new version of hygienic product outcomes and with 
circulation in external environments, single cube sugar is 
an automated wrapping machine. Thanks to its compact 
design, low cost and fast production, this machine offers a 
solution for our customers who carry out contract 
manufacturing. 



Kömür Üretim ve Paketleme 
Charcoal Production and Packaging

NKTM  Serisi / Series

 17
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Cube 
Crusher

S
E
R
I
E
S

Şeker Kırma Makinesi
Sugar Crushing Machine   CC 50 R

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

  BKM  Serisi / Series

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
 

Kapas�te 
Capac�ty 

 

(kg/saat) 
(kg/h) 

 

S�lo Kapas�tes� 
S�lo Capac�ty 

 

(kg) 

 
Kırma Mesafes� 
Crush D�stance 

 

(mm)  
 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
 

Çuval Uzunluğu 
B�g Bag Length 

 

(mm)  
 
 

CC 50 R 100 - 400 30 0 - 5   10  1600 

 

 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nless Steel AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover 

 
Kompakt Tasarım 
Compact Des�gn 

 
M�n�mum Serv�s & Yedek Parça Gereks�n�m� 
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts Need 

 
Ayar Kolaylığı 
Easy Adjustable 

 
Yüksek Güç 
H�gh Power 

 

CC 50R küp şeker tesislerine ih�yaç olarak geliş�rilmiş bir makinedir. Tesislerde ortaya çıkan 
paketlenememiş (fire) şekerlerin toz haline ge�rilerek tekrar tesisler için kullanılabilir duruma ge�rmek�r. 
Pla�orm üzerine de kurulabilen bu kompakt makine servo motorlar ile tahrik edilmektedir. Ayar imkanı ile farklı 
ölçülerde şeker küplerinin kırılmasına ve istenilen boyutlarda inceltebilmesine olanak sağlamaktadır. Pla�ormu 
sayesinde kırılan küplerin büyük torbalara depolanabilmesini sağlamaktadır.  
 

CC 50R is a machine developed as needed by sugar cube plants. The machines transforms non-packaged 
(waste) sugar in plant into usable state again. This compact machine that also can be installed on the platform 
is driven with servomotors. It allows crushing of sugar cubes with different dimensions and refining them into 
desired sizes. Thanks to its platform, it allows storage of crushed cubes in large bags. 

Fire küplerin şeker kırma makinesi bunkerine dökülmesi ile sistem çalışması başlayarak �r�klı özel 
merdaneleri ve ayarlanabilen motor devirleri ile şeker kırma işlemi başlar. Talep edilir ise fire şekerler için 
otoma�k besleme konveyörüde sisteme eklenebilir.  
 
     The system is activated by pouring waste cube sugar into crushing machine bunker and sugar crushing 
process starts with special serrated rollers and adjustable motor speeds. If requested, automatic feed conveyor 
can also be added for waste sugars. 



Toz kömür özel karışı�rıcı vasıtası ile nemlendirilerek sisteme dahil edilir. Burada  firmamız tara�ndan 
patentli bir mekanizma sayesinde toz kömür bir miktar karışı�rılarak kalıp gözlerine istenilen gramajlarda 
doldurulur. Özel bir tahrik sistemi ile döndürülen kalıplar kalıp gözlerindeki fazla ürünü de tahliye ederek bir 
sonraki presleme istasyonuna geçer. Buradaki özel çelikten imal edilmiş presleme duvarı sayesinde hidrolik 
kollar yardımı ile yüksek barlarda basınçla kalıp içindeki ürünün presleme duvarı ile kalıp gözlerinde preslenmesi 
sağlanır. Preslenen tablet ürünler bir sonraki istasyona geçerek yine hidrolik pistonlar yardımı ile kalıp 
gözlerinden çarpma etkisi ile tabletleri hasır ban�n üzerine düşürür. Hareketli hasır bant kurutma tünellerinin 
içinden geçerek kömürün içinde hapsolan nemin dışarı a�lmasına yardımcı olur. Kurutma işleminden geçen 
tabletler dolum robotunda kutu yapma makinesinden çıkan kutuları doldurarak aktarma konveyörleri yardımı 
ile kutuları ağız kapama makinesine gönderir. Ağız kapamada tutkal cihazı ile tutkallanarak kapa�lan kutular 
hazır hale gelmiş olur.  
 

The powder coal is got wet by the special mixer and it is included to the system.Here ,thanks to the 
mechanism patented by our firm,powder coal is mixed a little and then it is filled to the pattern parts in desired 
weight.Rotated by a special drive system ,patterns go through to the pressing station evaucating the surplus 
product..Due to the pressing wall made of stainless-steel ,the product in the machine is pressed by the help of 
 hydraulic arms in high pressures  in pattern parts.Pressed tablet products go to the next station, by the help of 
hydraulic pistons ,tablets are fallen onto the matting band with the effect of hitting .Moving mattings band 
goes through drying tunnels ,it  helpsto take away the moisture in the coal.Tablets which go through drying 
tunnel  fill the boxes which come from box making machine and send the boxes to the box closing machine.The 
boxes become ready by being glued by the gluing device 
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Tablet CharCoal 
        Production
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Tam Otomatik Tablet Kömür Makinesi
Full Automatic Tablet Charcoal Machine   NKTM

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/24 saat) 
(p�eces/24 hour) 

 
Kutu 
Box 

 

(kg) 
 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
 

Basınçlı Hava Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 
 

NKTM 20.000 1 kg 265 60 - 110 200 

 

Tablet ürün veya kalıp şekline göre ürün 
yapmak için özel hazırlanmış yüksek presleme 
gücüne sahip özel tasarım makinedir. Yüksek 
kapasitelerde ürün üretmek için hazırlanan 
sistem bir çok tablet ürün üre�mi için gerekli 
olan presleme gücünü yakalayabilecek kapasite 
de yaklaşık 130 bar basınçlarda çalışan hidrolik 
sistemi ile çok yüksek presleme güçleri elde 
edebilmektedir. Tasarım, toz halindeki nargile 
kömürünün tablet hale ge�rilmesi için 
hazırlanmış�r. Diğer tablet ürünleri için ise AR-
GE test ve denemelerine tabi olarak uygulama 
alanları müsai�r.  
 

According to the shape of the mold to make 
the Tablet product or product has been specially 
prepared for the power of custom design high 
pressing machine. Prepared to produce products 
in a high capacity, this system can achieve very 
high pressing forces thanks to its hydraulic 
system operating around 130 bar pressures for a 
capacity that is required for many tablet product 
production. The design is intended to make dust 
form of water pipe coal transform into tablets. 
For other tablet products, application areas are 
available to implement tests and R&D tests.  

   NKTM serisi tablet kömür üretim tesisi, tablet
makinesi, kurutma ve soğutma tünelleri, dolum
  robotu, kutu yapma ve kutu kapama makinesi
                ile birlikte tam otomatik olarak üretim 
                                                           yapmaktadır.

      NKTM series tablet charcoal production line 
        that consists of tablet machine, drying and 
     cooling tunnels, filling robot, box making and 
                     box closing machine, produces fully 
                                                          automatically.



Doypack Paketleme Sistemi 
Doypack Packaging Systems            
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  DPM  Serisi / Series

 2000 
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Barbekü Kömür Üretim Hattı 
Barbecue Charcoal Production Line   BKM

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/24 saat) 
(p�eces/24 hour) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
 

Basınçlı Hava 
Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 
 

 
Su Tüket�m� 

Water 
Consumpt�on 

 

(lt / m�n) 
 

BKM  40 - 50 650 550 - 625 6 Bar 350 6 - 8 

 

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

BKM serisi, toz kömürü presleyerek barbekü kömürü elde etmek 
için tasarlanmış yüksek kapasiteli bir makinedir. Makinenin sonuna 
eklenebilen �rın ve soğutma tünelleri ile dikey dolum makinesi 
sayesinde tüm kurutma ve paketleme işlemlerini  gerçekleş�ren 
komple bir tesis haline ge�rilebilmektedir.  
 

BKM series is a high capacity machine that provides forma�on of the barbecue charcoal by pressing the 
sand charcoal. With adding drying and cooling tunnels and ver�cal packaging machine in the end of BKM, the 
machine become a complete facility that all the processes such as drying and packaging are operated on itself. 



Nozzle Cap Installing Unit
Nozül Kapak Takma Ünitesi

Zipper Installing Unit
Kilit ( Zipper ) Takma Ünitesi

Hang Hole Making Unit
Askı Deliği Açma Ünitesi

Air Consumption :  min. 6 bar - 300 L/min
* Hava Tüketimi :  min. 6 bar - 300 L/dk

Automation Control  :  PLC System
* Otomasyon Kontrol :  PLC Sistem

Filling Station Number  : 2 or 4 with respect to synchronous pouch production
* Dolum İstasyon Sayısı  : Eş zamanlı paket  üretimine bağlı olarak  2 veya 4 'tür.

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

Kapas�te 
Capac�ty 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

 
Paket Ebatı (max.) 
Pouch S�ze (max.) 

 

(mm) 
 

(L x H) 

 
Paket Ebatı (m�n.) 
Pouch S�ze (m�n.) 

 

(mm) 
 

(L x H) 

Folyo Bob�n 
Ebatı 

Fo�l Bob�n S�ze 
 

(mm) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

DPM 60 55 – 60  70 x 100 190 x 300 750 x Ø800 12 – 7  

 

Dolum S�stemler�                                  
 

• V�dalı (Burgulu) Dolum                       
• Volumetr�k Toz Dolum 
• Volumetr�k Sıvı Dolum 
• Teraz�l� Dolum 
• Özelleşt�r�lm�ş Dolum 

F�ll�ng Systems 
 

• Screw (Auger) F�ller 
• Volumetr�c Powder F�ller 
• Volumetr�c L�qu�d F�ller 
• Whe�gher 
• Custom�zed F�ller 
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Which one of them is your Doypack style?
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Tam Otomatik Doypack Paketleme Makinesi
Full Automatic Doypack Packaging Machine   DPM

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Yeni DPM 60 folyo bobininden aldığı folyoyu istenilen eba�a doypack paket üre�mini ve bu paketlerin 
dolumunu gerçekleş�ren tam otoma�k bir makinedir. 
 

      Kullanılan yeni nesil teknolojiler sayesinde DPM 60 hem maksimum verim hem de aynı makine üzerinde 
değişik ölçülerde paket üre�mi veya ürün değişikliği esnekliğine sahip�r. 
 

     Sıvı, toz, granül türünde gıda veya temizlik ürünleri paketleme özelliğiyle geniş ürün gamına sahip olmasının 
yanı sıra nozül kapaklı ve kilitli (zipper) paket üre�mini de gerçekleş�rebilmektedir. 
 
     The new DPM 60  is a fully automatic machine that forms  (doypack) stand up pouch with respect to 
preferable sizes from the bobin and  fills with the product. 
 

     New generation technologies used in DPM 60, to enable maximum 
efficiency as well as felixibility to change over from one product to 
another or from size to size. 
 

     Beside being capable of packing wide range of products including 
liquid, powder, and granule type of foods or cleaning products, it is 
also possible to produce packs with (zipper) locked or nozzle cap.  



 

DPM

Kağıt Poşet Dolum Makinesi 
Paper Bag Filling Machine
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Üretim Prosedürü / Optional Equipments  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 
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Bobinden çekilen paket malzemesi özel yakalar ile paket formunu oluşturur. Paket formuna ge�rilen folyo 
sıcak ütü plakaları sayesinde 3 tara� kapalı bir form kazanır. Ürün cinsine göre hazırlanmış dozaj haznesi ve 
yöntemi ile ürün pake�n içine dozajlanır. Eğer kilitli paket yapılacak ise kilit pakete adapte edilir. Nozül kapaklı 
bir paket oluşturulacak ise dizilmiş kapaklar tek tek paketlere bulunduğu istasyonda adapte edilir. Bu 
adaptasyon sistemleri sıcak plakalar yardımı ile baskı verilerek yapılır. 4 tara� kapanmış paket hazır olarak çıkış 
konveyörüne aktarılır.   

 
Package material pulled from coil are given the package shape with special collars. Foil with package form 

takes on a form with 3 side closed thanks to hot iron plates. Product is dosed into the package with dosage 
chambers and management prepared as per product type. If zipper package is to be prepared, this machine can 
be adapted to zipper packages. If nozzle capped package is to be prepared, stacked caps are adapted in their 
stations one by one. These adaptation systems can be implemented by pressing with hot plates. 4-side closed 
package is ready to be transferred to output conveyor.   

  RDK  Serisi / Series



 

Hızlı 
Fast 

 

Ekonom�k 
Econom�cal 

 

 

Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 

M�n�mum Serv�s & Yedek Parça Gereks�n�m� 
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts Need 

 

Dokunmat�k Ekran �le Kontrol 
Control W�th Touchscreen 

Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nle  ss AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

 
Paket Ölçüsü  

Bag S�ze  
 

(max.) 

 
(mm) 

 

 
 

Paket Ölçüsü  
Bag S�ze  

 

(m�n.) 

 
(mm) 

 

 
Elektr�k 
Gücü 

Electr�c 
Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava 

Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 

RDK 2000 U 30 – 35 (1 kg) 
20 – 25 (2 kg) 140 x 80 x 360 80 x 50 x 220 10 6 6 Bar / 350  

RDK 2000 C 
28 – 30 (250 gr) 
25 – 28 (500 gr) 

   21 – 25  (1 kg) 
140 x 90 x 360 90 x 60 x 280 10 6 6 Bar / 350  

RDK 2000 S 30 – 35 (1kg) 
20 – 25 (2kg) 140 x 80 x 360 80 x 50 x 220 10 6 6 Bar / 350  

RDK 2000 T 
55 – 60 (1 kg) 

 

Or 
 

40 – 50 (2 kg) 
140 x 80 x 360 80 x 50 x 220 10 6 6 Bar / 350  

RDK 5000 U 
29 – 35 (1 kg) 
24 – 29 (2 kg) 
13 – 18 (5 kg) 

190 x 100 x 400 90 x 60 x 280 10 6 6 Bar / 350  

RDK 5000 S 
28 – 35 (1 kg) 
24 – 28 (2 kg) 
13 – 18 (5 kg) 

190 x 100 x 400 90 x 60 x 280 10 6 6 Bar / 350  

RDK 10000 U 7 – 10 (10 kg) 260 x 150 x 550  190 x 100 x 400 14  9  6 Bar / 350 

 

 27  28

    Paper Bag 
      Filling

           for 

Flour, Tea, Sugar ... etc.
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Tam Otomatik Kağıt Poşet Dolum Makinesi
Full Automatic Paper Bag Filling Machine   RDK

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

RDK serisi tam otoma�k kağıt poşet dolum 
makinesidir. Hazır kağıtlara dolum yapan makine, çeşitli 
ürünler için tasarlanabilmektedir. Gıda sektöründe un, çay, 
şeker ve bakliyat başta olmak üzere çeşitli farklı ürünlerde 
uygulamalarımız bulunmaktadır. Makine bünyesinde kağıt 
magazini, ürün silosu, dolum, paket katlama ve kapama 
istasyonlarını bulundurmaktadır. Makine kam sistemleri ile 
elektroniğin birleşmesinin bir ürünüdür. Ayrıca 
paketlenmiş ürünlerin gruplanmasını sağlayacak opsiyonel 
shrink ünitesi ile de müşterilerimize son nihai ürün 
oluşmasında büyük avantaj sağlamaktadır. 
 

 RDK series is full automatic paper bag filling machine. The machine, making filling with ready 
papers, can be designed for various products. In the food industry, we have application in 
different products including mainly flour, tea, sugar and pulses. In the machine, there are paper 
magazine, product silo, filling, package folding and closing stations. The machine is a product of 
the combination of cam systems and electronics. Besides, optional shrink unit to allow for 
grouping of packed products also provides great advantages for our customers in making the final 
product. 

• Ürün Ağırlık Kontrol Ünitesi 
• Ink - Jet Tarih Atma Ünitesi 
• Metal Dedektör 
• Sıcak Çene Yapış�rma Ünitesi 
• Toz Aspirasyon Sistemi 
• Tam Otoma�k Gruplama ve Shrink Sistemi 

• Checkweigher Control Unit 
• Ink - Jet Dating Unit  
• Metal Dedector 
• Hot Seal Jaw Unit 
• Dust Aspiration System 
• Full Automatic Grouping & Shrink System 



Stick ve Kare Paket Makineleri 
Stick and Sachet Packaging Machines
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Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

RDK
S E R I E S

 2050 

 3700 

 3
60

0 

Magazine yerleş�rilen poşetler otoma�k olarak alınıp ağızları açılır. Çok hassas fotoselller tara�ndan kontrol 
edildikten sonra dolumu yapılır ve ürünün tamamen yerleşmesi için vibratörlü tablaya bırakılır. Daha sonra 
poşe�n üst bölümü kesilip katlanır ve tutkal sürülerek son kapama yapılır. Opsiyonel tarih atma işleminden 
sonra opsiyon olarak verilen otoma�k shrinkleme bölümüne gönderilir. Makinenin tüm operasyonları PLC 
tara�ndan kontrol edilir.  
 
      Bags in magazine will be automatically received and their mouths are opened. After controlling by very 
sensitive photocells, filling is made and the product is left on the vibrating table for complete layout. Then, the 
top portion of bag is cut and folded, and final closure is made by applying glue. After date stamp process 
(option), optionally the product is sent to automatic shrinking section. All operations of the machine are 
controlled by the PLC system. 



Mak�ne 
Kodu 

Mach�ne 
Code 

Hat 
Sayısı 
L�ne 

Number 

Dozaj T�p� 
F�ll�ng Type 

Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

 
Paket 

Gen�şl�ğ� 
Package 

W�dth 
 

(mm) 

 
Paket Boyu 

Package 
Length 

 

(mm) 

 
Elektr�k 
Gücü 

Electr�c 
Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava 

Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 

SP 320  3 L – V – VD  90 – 120 80 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 520  5 L – V – VD 150 – 200 56 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 565  5 L – V – VD 150 – 200 65 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 620  6 L – V – VD 180 – 240 35 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 820  8 L – V – VD 240 – 320 35 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 1020  10 L – V – VD 300 – 400 22 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 1035  10 L – V – VD 300 – 400 35 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

SP 1235  12 L – V – VD 360 – 480 35 50 – 200 15 10 6 Bar / 250 

  
L (L�k�t)   Volümetr�k Sıvı Dolum 
  (L�qu�d)        Volumetr�c L�qu�d F�ll�ng 

 

 
V (Volümetr�k)    Volümetr�k Toz Dolum 
   (Volumetr�c)         Volumetr�c Powder F�ll�ng  

 

 
VD (V�dalı)   V�dalı (Burgulu) Dolum  

       (Screw)           Screw (Auger) F�ll�ng  
 

 

39
00

2300 1600
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Stick Paket Dolum Makinesi
Stick Pack Filling Machine   SP

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

       StickPack
 
from 35mm up to 85mm
                 width length

       StickPack
 
from 35mm up to 85mm
                 width length

          SP serisi stick paket dolum makinesi
 ile çeşitli dozaj tipleri sayesinde toz, granül 
    veya likit ürünlerin stick paketler dolumu 
                                            yapılabilmektedir.

          SP series stick pack machine can fill
       powder, granule or liquid products with 
                                its various dosage types.

SP serisi folyo bobininden, üzerinde bulundurduğu özel yaka ile s�ck (tüp) paketler oluşturarak 
doldurulmasını sağlayan tam otoma�k bir makinedir. Ürün akışının sağlanabildiği bir çok uygulaması 
mümkündür. Ürün dolumunun servomotorlar ile kontrolü sayesinde hassas dolumlar yapabilmesi 
sağlanmaktadır. Özellikle gıda sektöründeki uygulamaları, yüksek kapasitesi ve ürün çık� kalitesi ile 
üre�ciye ve son kullanıcıya avantaj sağlayan makinedir. 
 
      SP series  is an automated machine that allows filling product into stick (tube) package formed 
with the special collar from foil coil. It has many applications in which product flow is ensured. 
Sensitive filling processes can be achieved thanks to control by servomotors. This is a machine that 
provides advantages to the manufacturer and final user with high capacity and product output 
quality especially in food sector. 

Bobin kısmından çeneler vasıtası ile çekilen folyo opsiyonel bir özellik olan tarih atma sisteminde 
damgalanır. Dilimlere ayrıldıktan sonra bükülür ve alın yapış�rma mekanizması ile her iki tara� açık 
tüp haline ge�rilir. Alt kısmı sıcak çeneler vasıtasıyla yapış�rılan pake�n içerisine servomotor tahrikli 
dozajlama ünitesinden gönderilen ürün doldurulur. Dolu pake�n ağzı yine aynı çene tara�ndan 
yapış�rılarak kapa�lır. Opsiyonel bir özellik olan lazer dolum kontrol ünitesinden geçen paketler 
kesilerek yine opsiyonel bir özellik olan gruplama konveyörüne belirli sıralar halinde dökülür. 
 
     Foil taken from coil section via jaws is stamped in the date stamping system, which is an optional 
feature. After being divided into slices, it is twisted and formed into an open tube with both sides 
open. The package with bottom section sticked through hot grip is filled with product sent from 
servomotor driven dosing unit. Mouth of filled package is again sealed by sticking by the same jaw. 
After passing through laser filling control unit, which is an optional feature, packages fall into 
grouping conveyor in certain sorts. 

• Ürün Besleme Ünitesi 
• Her Vidaya Ayrı Ayrı Servo Motor  
        Tahriki 
• Lazer Çen�k Atma Ünitesi 
• Lazer Tarih Atma Ünitesi 
• Ribonlu Tarih Atma Ünitesi 
• Dolum Kontrol Ünitesi & Deşarj  

            Konveyörü 
• Kolay Açma Sistemi 
• Çıkış & Gruplama Konveyörü 
• Kutu Konveyörü 
• Zincir Paket Sistemi 

• Product Feeding Unit 
• Seperate Servo Motor to Each Auger 

Filling Pipe 
• Easy Opening With Lazer Cutting Unit 
• Laser Dating Unit 
• Thermal Dating Unit 
• Product Control Unit & Empty Stick 

Discharge Conveyor 
• Easy Opening With Cutting Knives 
• Output & Grouping Conveyor 
• Box Conveyor 
• Chain Packs System 



 
Çıktı Ürün Değ�şkenl�ğ� 
Output Product Var�ety 

 
24 Saat Çalışma Endeksl� 
24 Hour Work�ng Pr�nc�ple 

 
Dokunmat�k Ekran �le Kontrol 
Control W�th Touchscreen 

 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 
Kompakt Tasarım 
Compact Des�gn 

 
M�n�mum Serv�s & Yedek Parça Gereks�n�m� 
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts Need 

 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

Hat 
Sayısı 
L�ne 

Number 

Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Paket Gen�şl�ğ� 
Package W�dth 

 

(mm) 

Paket Boyu 
Package Length 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c 
Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava 

Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 

TD 5 5 250 17 50 – 140 10 7 6 Bar / 200 

TD 10 10 500 17 50 – 140 10 7 6 Bar / 200 

TD 12 12 600 17 50 – 140 10 7 6 Bar / 200 

TD 15 15 750 17 50 – 140 10 7 6 Bar / 200 
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Stick (Tüp) Paket Dolum Makinesi
Stick (Tube) Pack Filling Machine   TD

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

       StickPack
 
 from 14MM up to 17mm
                 width length

     For Sugar, Salt, ... etc.

Tam otoma�k tüp (s�ck) paket makinesi TD, şeker, tuz, baharat v.s. ürünlerin paketlenmesi için imal edilmiş, 
servomotor tahrikli yüksek teknolojili bir makinedir. Ürüne göre hazırlanan dozaj sistemleri, ürün çıkışına 
eklenen koli doldurma opsiyonu, folyo kenar kontrolü, fotosel kontrol ekipmanları ile hazırlanmış talepleri 
karşılayan tam otoma�k bir makinedir. 
 
     Fully automated tube packaging machine TD, is a high technology machine driven by servomotors that is 
intended to package products such as sugar, salt, spices etc. It is a fully automated machine that meets 
demands with the help of dosage systems designed according to products, box filling option added to product 
exit, foil edge control and photocell control equipment. 

• Ürün Besleme Ünitesi 
• Toz Aspirasyon Sistemi 
• Vibratörlü Koli Dolum Konveyörü 
 
• Tarih Atma Sistemi 
• Çıkış Konveyörü 

• Product Feeding Unit 
• Dust Aspiration System 
• Counting & Filling Conveyor to 

Vibrating Boxes 
• Dating Unit 
• Outlet Conveyor 

Makine bobin kısmından çek�ği kağıdı dilimler, katlar ve yapış�rır. Mamülün gramajına uygun şekilde 
katlanmış ve yapış�rılmış kağıt, çeneler vasıtasıyla sürekli çekilir. Aynı anda gramaj bölümünden gönderilen 
ürün, çenelerin sınırlandırdığı hacme dökülür. Çene bir sonraki ürünün alt sınırını ve aynı zamanda mevcut 
ürünün üst sınırını oluşturmak için stroğunu tamamlar ve kağıdı keser. Bu aşamadan sonra paketler, taşıma 
konveyörüne düşer.  
 
      The machine slices, folds and glues the paper pulled from the coil section. Properly folded and glued 
according to weight of product, paper is continuously pulled via jaws. At the same time, product sent from 
weight section is poured with the volume limited by jaws. The jaw completes its stroke to establish lower limit of 
the next product and upper limit of the current product and cuts the product. After this stage, packages fall into 
the transport conveyor. 



 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nless AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full automat�c 

 
M�n�mum İşletme G�der� 
Low Workplace Cost 

 
Yüksek Üret�m Kapas�tes� 
H�gh Product�on Capac�ty 
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Kare Paket Dolum Makinesi
Sachet Packaging Machine   KPM
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Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(çev�rm/dk) 
(cycle/m�n) 

Paket Gen�şl�ğ� 
Package W�dth 

 

(mm) 

Paket Boyu 
Package Length 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

KPM 60 L 40 – 45 40 – 250 50 – 150 8 4 6 Bar / 200 

KPM 60 V 40 – 45 40 – 250 50 – 150 8 4 6 Bar / 200 

KPM 60 VD 40 – 45 40 – 250 50 – 150 8 4 6 Bar / 200 

 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

 
 Bob�n Çapı              :   500 mm  

Bobb�n D�ameter 
 
 Bob�n Göbek Çapı  :   76 mm  

          Bobb�n Center D�ameter  
 
 Paket Malzemes�    :   PE Lam�nasyonlu Alüm�nyum Folyo 

          Package Mater�al        PE Lam�nated Alum�n�um Fo�l 

 

Dozaj S�stemler� / F�ller Systems 
 

L (L�k�t)       Volümetr�k Sıvı Dolum S�stem� 
(L�qu�d)                 Volumetr�c L�qu�d F�ll�ng Sytem 

 
V (Volümetr�k)       Volümetr�k Toz Dolum S�stem� 

(Volumetr�c)                 Volumetr�c Powder F�ll�ng System 
 

VD (V�dalı)      V�dalı (Burgulu) Dolum S�stem� 
(Screw)                 Screw (Auger) F�ll�ng System 

4 side 
 sealed
 sachet

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  
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Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Çok hatlı üre�m imkanına sahip olan KPM serisi "sachet" �pi, dört tara�ndan yapış�rılmış dikdörtgen şekilli 
paketler üre�lmektedir. Paket ölçüsüne de bağlı olarak, 10 hatlı olarak da çalışabilen makinenin kapasitesi       
500 adet/dakikaya kadar çıkabilmekte ve bu yüksek üre�m gücünü tek operatör ile gerçekleş�rmektedir.      
Uygun dozajlama ünitesi ile toz, granül, sıvı, ıslak mendil gibi birçok ürünün paketlemesi yapılabilmektedir.
 
    With the possibility of multi-line production, the machine can produce “sachet” type, rectangular shaped 
packages affixed on four sides. Available in 10 line operations depending on the package size, the machines can 
achieve a capacity up to 500 units/minute, and this high production with a single operator. With the 
appropriate dosing unit, packaging of many products such as dust, granule, liquid, wet wipes is available. 

• Ürün Besleme Ünitesi 
• Toz Aspirasyon Sistemi 
• Vibratörlü Koli Dolum Konveyörü 
 
• Tarih Atma Sistemi 
• Çıkış Konveyörü 
• Sta�k Elektrik Alma Ünitesi 

• Product Feeding Unit 
• Dust Aspiration System 
• Counting & Filling Conveyor to 

Vibrating Boxes 
• Dating Unit 
• Outlet Conveyor 
• Static Electric Removal Unit 

1100 mm genişliğe kadar folyo kapasitesi olan makinede, folyo ilk olarak iki parçaya bölünür. 
Yönlendirme merdanelerinden geçen bu iki parça, iç yüzeyleri birbirine denk gelecek şekilde karşılıklı 
pozisyonlandırılarak, düşey yapış�rma çeneleri vasıtası ile birbirine yapış�rılır. Düşey olarak 
yapış�rılmış paketler dilimleme bıçakları vasıtası ile düşey olarak kesilerek makinenin hat sayısına 
uygun olarak doluma hazır hale gelir. Yatay yapış�rma çeneleri ile alt ve üst kenarları da yapış�rılan 
paketler içerisine aynı anda ürün dolumu da gerçekleş�rilir. Paketler bir sonraki istasyonda yatay 
olarak kesilerek bir bant üzerine düşürülür ve makineden uzaklaş�rılır. 
 
    With the foil capacity up to 1100 mm width, foil is divided into two parts first in the machine. These 
two parts, passing through guiding cylinders, are positioned in opposite directions to each other with 
their inner surfaces facing one another, and they are affixed to each other by means of vertical sealing 
jaws.Vertically sealed packages are cut vertically with slicing knifes, and they are made ready for filling 
in accordance with the number of lines in the machine. Packages with upper and lower edges sealed by 
horizontal banding jaws are also filled with product at the same time. Packages are cut horizontally in 
the next station and dropped on a band and taken away from the machine. 
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Kare Paket Islak Mendil Makinesi
Refreshing Towel Sachet Machine

   KPM

 38   37  

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(çevr�m/dk) 
(cycle/m�n) 

Paket Gen�şl�ğ� 
Package W�dth 

 

(mm) 

Paket Boyu 
Package Length 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

( Nl / m�n) 

KPM 60 RT 30 – 40 40 – 250 40 – 150 12 10 6 Bar / 50 

 

21
00

31505650

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Dikey Dolum Paketleme Makineleri
Vertical Filling Packagin Machines           

  CVP  Serisi / Series

  SVP  Serisi / Series

  TVP  Serisi / Series

Refreshing
         Towel

Refreshing

Towel   
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Dikey Paket Dolum Makinesi
Vertical (Forming) Filling Machine     CVP

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

 
 
 

Paket Gen�şl�ğ� 
Package W�dth 
( m�n. - max.) 

 

(mm) 
 
 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
 

Basınçlı Hava 
Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

Folyo 
Malzemes� 

Fo�l Mater�al 

CVP 15 V 40 – 55 75 – 250  5  3 6 – 8 Bar / 700 OPP 

CVP 15 VD 40 – 55 75 – 250   5 3 6 – 8 Bar / 700 OPP 

CVP 15 MW 40 – 55 75 – 250 7 5 6 – 8 Bar / 700 OPP 

 
Dozaj S�stemler� / F�ller Systems 

 
 V (Volümetr�k)       

Volümetr�k Toz Dolum S�stem�
 (Volumetr�c)                  

 
Volumetr�c Powder F�ll�ng System

 
 VD (V�dalı)      

V�dalı (Burgulu) Dolum S�stem�
 (Screw)                 Screw (Auger) F�ll�ng System

 
 MW (Teraz�l�)       

Teraz�l� Dolum S�stem�
 (Mult� -We�gher)                Mult� -We�gher F�ll�ng Sytem

 
 
 Özelleşt�r�lm�ş Dolum S�stemler�

 Custom�zed F�ll�ng Systems

 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

       VFFS 
      
          With 

       Continuous jaw System

     “Devamlı Çene” sistemi ile çalışan CVP 
serisi dikey dolum makinesinde yapıştırma, 
dolum, kesme işlemleri esnasında folyo 
duraksamasından kaynaklanan ölü bekleme 
zamanları oluşmamakla birlikte kapasite 
ve verim klasik dikey dolum makinelerine 
göre daha yüksektir.
   
     CVP series which is working with the 
“Contiuous Jaw” system, are much faster
and more productive  than other classical
vertical packaging machines because of
no death waiting time sourced from folio
stopping while sealing, filling and forming
processes.

CVP
Continuous Vertical

Packaging    

CVP 15 yeni nesil yüksek kapasiteli bir dikey paketleme makinesidir. 
“Devamlı Çene” sistemi ile çalışan bu servomotor tahrikli makine dakikada 
mekanik olarak 100 paket hıza çıkabilmektedir. Makine özellikle üzerine 
adapte edilen vidalı dozajlama sistemi gereği kendi kendine akamayan toz 
ürünlerin paketlenmesi için tasarlanmış�r. 
 

      Üzerine adapte edilecek dozajlama sistemlerine göre toz (non-free flow powder products), granül (free flow 
products) ve likit ürünleri doldurabilen makine bir PLC ünitesi tara�ndan kontrol edilmektedir. 
 

     Makinede “Devamlı Çene” sisteminin zorunluluğu olan mükemmel senkronizasyonu sağlamak için 4 adet 
servomotor kullanılmış�r. Yaka ve boru değişimi ile 250 mm genişliğe kadar poşet üretebilen makinede yas�k 
�pi ve körüklü paket üretmek mümkündür.  
 
      CVP 15 is a new generation vertical packaging machine with high-capacity. This servomotor driven machine 
operating with “Continuous Jaw” system can achieve up to 100 packages per minute speed. The machine is 
designed to package dust products that cannot flow themselves with screw dosing system adapted on the 
machine.   
 

     Based on dosing systems to be adapted on the machine, it can fill dust (non-free flow powder products), 
granule (free flow products) and liquid products, it is controlled by a PLC unit. 
 

     In the machine, 4 units of servomotor are used to provide perfect synchronization with the requirement of 
“Continuous Jaw” system. It is possible to produce cushion type and bellowed packages in the machine, which is 
able to produce bags up to 250 mm width through collar and pipe changes.    

• Askı Deliği Açma Sistemi 
• Ekstra Boru ve Yaka Se� 
• Ürün Besleme Ünitesi 
• Körük Paket Sistemi 
• Kolay Açma Sistemi 
• Ink- Jet Tarih Atma Ünitesi 
• Ürün Ağırlık Kontrol Ünitesi 
• Toz Aspirasyon Sistemi 

• Hang Hole Opening Unit 
• Extra Former and Pipe Set 
• Product Feeding Unit 
• Block Bottom Pack System 
• Easy Opening Sytem 
• Ink - Jet Dating Unit 
• Checkweigher Control Unit 
• Dust Aspiration System

 



 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nless AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 
Esnek Ayar Olanakları �le Değ�ş�k Formatta Ambalaj Üret�m� 
D�fferent Package Formats w�th Flex�ble Sett�ngs 

 
Farklı Dozaj Ek�pmanları Sayes�nde Gen�ş Ürün Yelpazes� 
W�de Product Range w�th D�fferent Dosage Equ�pments 
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Dikey Paket Dolum Makinesi
Vertical (Forming) Filling Machine     SVP
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Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Paket Gen�şl�ğ� (max.) 
Package W�dth (max.) 

 

(mm) 

Paket Gen�şl�ğ� (m�n.) 
Package W�dth (m�n.) 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava 

Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 

SVP 15 V 15 – 40 250 115 7 5 6 Bar / 200 

SVP 15 VD 15 – 40 250 115 7 5 6 Bar / 200 

SVP 15 MW 15 – 40 250 115 9 7 6 Bar / 200 

SVP 15 K 15 – 40 250 115 7 5 6 Bar / 200 

 
Dozaj S�stemler� / F�ller Systems 

 
 V (Volümetr�k)       

Volümetr�k Toz Dolum S�stem�
 (Volumetr�c)                  

 
Volumetr�c Powder F�ll�ng System

 
 VD (V�dalı)      

V�dalı (Burgulu) Dolum S�stem�
 (Screw)                 Screw (Auger) F�ll�ng System

 
 MW (Teraz�l�)       

Teraz�l� Dolum S�stem�
 (Mult� -We�gher)                Mult� -We�gher F�ll�ng Sytem

 
 
 Özelleşt�r�lm�ş Dolum S�stemler�

 Custom�zed F�ll�ng Systems

 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

SVP 15 serisi tam otoma�k bir dikey dolum makinesidir. Makine yas�k �p ve körüklü �p poşetlerin, gerekli 
format değişiklikleri yapılarak farklı �p poşet imala�na uygun hale ge�rilebilir. Vidalı, volümetrik ve terazili 
dozajlama üniteleri ile farklı özellikte ürünlerin paketlenmesine uygundur. 
 
      SVP 15 series  is an automated vertical filling machine. The machine can apply necessary format changes for 
cushion type and bellows type bags to allow production of different bag types. It is suitable for packaging of 
products with different features with screw, volumetric and weigher dosing  units. 

• Askı Deliği Açma Sistemi 
• Ekstra Boru ve Yaka Se� 
• Ürün Besleme Ünitesi 
• Körük Paket Sistemi 
• Kolay Açma Sistemi 
• Ink- Jet Tarih Atma Ünitesi 
• Ürün Ağırlık Kontrol Ünitesi 
• Toz Aspirasyon Sistemi 

• Hang Hole Opening Unit 
• Extra Former and Pipe Set 
• Product Feeding Unit 
• Block Bottom Pack System 
• Easy Opening Sytem 
• Ink - Jet Dating Unit 
• Checkweigher Control Unit 
• Dust Aspiration System

 

Bobin halinde makineye bağlanan folyo, yaka format ünitesi sayesinde istenilen genişlik ve 
forma�a paket üre�mi için yuvarlak veya dikdörtgen şekline ge�rilerek kenarları sıcak baskı 
uygulanmak sure� ile düşey olarak  yapış�rılır. Yatay yapış�rma çeneleri vasıtası ile alt tara� 
kapa�lan paketler içerisine makinenin üzerinde bulunan dozaj ünitesi vasıtası ile ürün aktarılır ve 
aynı çeneler vasıtası ile paket tekrar yapış�rılarak kapa�lır. Dolumu yapılmış paketler, yatay 
yapış�rma çeneleri içerisinde bulunan bir bıçak ile kesilerek ambalajlama işlemi tamamlanmış 
olur ve paketler bir konveyör vasıtası ile makineden uzaklaş�rılır. 
 
      Foil connected to the machine in the form of coil is pasted vertically by means of applying hot 
stamping on its corners in a round or rectangle shape for package production with desired width 
and format thanks to its collar format unit. Products are transferred into packages with dosage 
unit on the machine, bottoms of these packages are sealed with horizontal sealing jaws, and by 
means of same jaws, package is sealed and closed again. Packing process is completed by cutting 
refilled packages with a knife found in horizontal sealing jaws, and packages are removed from 
the machine via a conveyor. 



Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code TVP 010 V TVP 010 VD 

Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

30 – 35 40 – 50 

Paket Ölçüsü 
Bag S�ze 

 

 (m�n. - max.) 
 

(mm) 
75 – 250 75 – 250 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 
5 5 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c Consumpt�on 

 

(kW / h) 
3 3 

Basınçlı Hava Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 
6 Bar / 500 6 Bar / 500 

Dozaj S�stem� 
F�ll�ng System 

Volümetr�k Dolum 
Volumetr�c F�ll�ng 

V�dalı Dozaj 
Screw F�ll�ng 
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Dikey Paket Dolum Makinesi
Vertical (Forming) Filling Machine     TVP

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

 2
50

0 
 1

80
0 

 1650 

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

İkincil Ambalajlama Teknolojileri
Secondary Packaging Machines           

  KSM  Serisi / Series

  CP  Serisi / Series

  KKM  Serisi / Series
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  VFFS
  Up to 1 kg Bags

TVP Serisi  dikey dolum paketleme 
makinesi özellikle granül yada kendi 
kendine akamayan toz ürünlerin yanı sıra 
değişik dozajlama sistemleri ile birlikte, 
1kg’ a kadar kendi oluşturduğu plas�k, 
lamine v.s. poşet içerisine hassasiyetle 
dolduran PLC kontrollü tam otoma�k bir 
makinedir.   
 

TVP Series  PLC controlled vertical 
packaging machine is designed to pack 
especially granular or non-free flow 
powder products in up to 1 kg  plastic, 
lamine bags with high precision by 
different dosage system.  



 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 
Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nless AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover 

 
Kompakt Tasarım 
Compact Des�gn 

 
M�n�mum Serv�s & Yedek Parça Gereks�n�m� 
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts Need 

 

 
Yüksek Üret�m Kapas�tes� 
H�gh Product�on Capac�ty 

 
24 Saat Çalışma Endeksl� 
24 Hours Work�ng Pr�nc�ple 

 
Dokunmat�k Ekran �le Kontrol 
Control w�th Touch Screen 

 

Mak�ne 
Kodu 

Mach�ne 
Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

 
Paket Ölçüsü (max.) 

Bag S�ze (max.) 
 

(mm)  
 

(LxWxH) 

Paket Ölçüsü (m�n.) 
Bag S�ze (m�n.) 

 

(mm) 

 
Kraft Kağıt Bob�n 

Ölçüsü 
Craft Paper Bob�n 

S�ze 
 

(mm) 

 
Elektr�k 
Gücü 

Electr�c 
Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
 

Basınçlı Hava 
Tüket�m� 

Compressed 
A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 

KSM 30 18 – 20  310 x 185 x 180  220 x 140 x 110 0,25 x 430 x Ø1000 20 14 6 Bar / 100 
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Tam Otomatik Kraft Kağıt Sarma Makinesi
Full Automatic Craft Paper Wrapping Machine   KSM

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Kra� kağıdının kullanımının tercih edildiği durumlarda, düzgün ebatlı mamullerin kra� kağıdı ile zarflama 
methodu ile paketlenmesini sağlayan yüksek kapasiteli bir makinedir. Makine Servo ve PLC otomasyonuyla tam 
otoma�k 24 saat çalışma prensibine uygun makinedir. 
 

This is a high-capacity machine that allows packaging with enveloping method with craft paper for 
properly-sized products in cases where the use of craft paper is preferred. Machine is suitable for fully 
automated 24-hour operation with its Servo and PLC automation. 

Paketler ebatlarına göre eğer gerekli ise çevirilerek, paketlenmeye hazır hale ge�rilerek konveyörler 
üzerinde makineye taşınır. Buradaki sensörler yardımı ile adet grubunu tamamlayan çevrim asansör sistemi ile 
yüksek teknolojili bir itme kolu seviyesine çıkarılır. Buradaki i�ci kol yardımı ile paketleri, makine tara�ndan 
bobinden çekilerek hazır hale ge�rilmiş kra� kağıdına zarflama methodu ile sarar. Zarflanmış paket sistemin 
dışına yollanılır, isteğe göre sistemin çıkışına ekstra taşıma konveyörleri eklenebilir. 
 

Packages are transferred to the machine on conveyors by turning packages if required and making them 
ready for packaging. With the help of sensors here, cycle with complete piece group is extracted with a high 
tech thrust lever via the elevator system. With the help of thrust lever here, packages are wrapped with craft 
paper using envelope method that the machine makes ready by pulling from coil. Enveloped package is sent 
outside the system, if requested, transport conveyors can be added to the exit of system. 

 Craft Paper
    Wrapper



Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Kol� Ölçüsü (max.) 
Package S�ze (max.) 

 

(mm) 

Kol� Ölçüsü (m�n.) 
Package S�ze (m�n.) 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

CP 12 – 14  600 x 300 x 250  220 x 150 x 80 22 16 
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Tam Otomatik Açık Tip Kolileme Makinesi
Full Automatic Open Type (Shelf Ready) Cartoning Machine   CP

 C
a
s
e
 P

a
c
k
e
r

Shelf Ready
Cartoning

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

 4200 

 7
30

0 

 3
00

0 

Kolilemeye uygun düzgün ebatlı mamullerin, 
mukavva kartonlardan tava �pi koli oluşturarak 
gruplanmış mamullerin kolilenmesini sağlayan 
tam otoma�k hızlı bir makinedir. Robot taşıma 
sistemi, servo motorlar ve bunların PLC 
otomasyonu ile hazırlanan CP serisi kolileme 
makinesi teknolojik imkanların sunduğu gelişmiş 
bir makinedir. Farklı ürünler ile değişik 
formatlarda paketler oluşturulabilmesi yenilikçi 
ürünler sunması makinenin avantajlarındandır. 
 
      This is a fully automated machine that allows 
cartoning of grouped products by making open 
type (shelf ready)  boxes from cardboard cartons 
for properly-sized products that are suitable for 
packing process. Robot conveyor system is an 
advanced machine that offers technological 
facilities of CP series packing machine designed 
with servomotors and their PLC automation. 
Among advantages of this machine are range of 
innovative products and packages of different 
forms for different products. 

Kolilemeye uygun ebatlı mamuller giriş konveyörü yardımı ile sisteme dahil olur. Sensör ve i�ci kol yardımı 
ile paketler istenilen adetlerde gruplanır. Gruplanan ürünler robot taşıyıcı kol yardımı ile sürüklenerek, 
magazinden vakumlanarak konveyöre ya�rılan açık kolinin üzerine yerleş�rilir. Taşıyıcı mekanizmanın 
üzerindeki tutkal püskürtme tabancaları ile açık kolinin kulakçıkları tutkallanır. Yine taşıyıcı mekanizmanın 
üzerinde bulunan pnöma�k kollar yardımı ile paket kulakçıkları birbirine yapış�rılır ve koli kapa�lmış halde 
konveyör üzerinde devam eder. Opsiyon olarak aynı zamanda taşıyıcı mekanizma açık koliye üst kartonda 
ekleyebilir. Sistemin sonunda yerine göre 'S' konveyör ile koliler sistemin dışına yönlendirilir. 
 
      Products suitable for packing are included in the system with the aid of entry conveyor. Packages are 
grouped in desired units with the help of sensor and thruster level. Grouped products are dragged by carrier 
arms and vacuumed from magazine, then placed on the open package on conveyor. Sides of open package is 
glued with glue spray guns on the conveyor system. Again, thanks to pneumatic arms on conveyor mechanism, 
package sides are glued together, and the package is driven on the conveyor in a closed state. At the same, as 
an option, conveyor mechanism can add upper carton to open package. At the end of the system, packages can 
be guided outside the system with an S conveyor. 

-  Rafta daha çok stok ve ürün yelpazesi
-  Mağazada daha hızlı yenileme
-  Marka tanıtım kolaylığı
-  Başarılı lansmanlar
-  Daha iyi pazarlama
-  Ürün görünürlüğü ve tüketiciye kolay
   ulaşabilme

-  More stock and more range in shelf
-  Faster replenishmnet in store
-  Brand and promotional communication
-  Succesfull launches
-  Good merchandising
-  Product visibilty and easy navigation
   for shoppers

 
 



Diğer Üretim ve Paketleme Sistemleri 
Other Production and Packaging Systems
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“  Hizmet e�ğimiz Gıda, İlaç, Kimya ve Kozme�k sektörüne sunmuş olduğumuz özel 
çözümler (projeler) ve paketleme makineleri ile makine üre�mi ve tasarımı konumunda
sektörde önde gelen bir firmayız.  ”       

“  We are a leading experienced company in the sector on machinery  produc�on and design
with  offering custom solu�ons (projects) and  packaging machines for Food, Medicine, 
Chemical and Cosme�c sectors. ”

        

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Kol� Ölçüsü (max.) 
Package S�ze (max.) 

 

(mm) 

Kol� Ölçüsü (m�n.) 
Package S�ze (m�n.) 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

KKM 3 - 4   560 x 420 x 330  190 x 110 x 160 16 10 

 

 

 
* Bel�rt�len kapas�te kol�lenecek ürüne göre değ�ş�k arz etmekted�r. 

Capac�ty depends on the product wh�ch w�ll be carton�ng 
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Tam Otomatik Kapalı Tip Kolileme Makinesi
Full Automatic Closed Type Cartoning Machine   KKM

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

      ASD  Serisi / Series

Aeorosol Filling 

      SD  Serisi / Series

      SPM  Serisi / Series

Cartridge Filling 

      MTD  Serisi / Series

Tube Filling 

       FC  Serisi / Series        BL  Serisi / Series        TR  Serisi / Series

       DL  Serisi / Series        SR  Serisi / Series

Cup Filling Blister Packaging Thermoform 

Bobbin Slicing Shrink 

 10500 

 2
20

0 
 2

20
0 



 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 
Kompakt Tasarım 
Compact Des�gn 

 
Ürün Çıktı Çes�tl�l�ğ� 
Product Output Var�ety 

 
24 Saat Çalışma Endeksl� 
24 Hour Work�ng Pr�nc�ple 

 
Ayarlanab�l�r 
Adjustable 

 
M�n�mum Serv�s & Yedek Parça  
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts  

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (Max.) 

 

(adet/saat) 
(pcs/hour) 

 

Tüp Çapı 
Tube D�ameter 

 

(mm) 
 

Tüp 
Uzunluğu 

Tube Length 
 

(mm) 

 
 

Elektr�k 
Gücü 

Electr�c 
Power 

 

(kW) 
 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava 

Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 
 

MTD 12 P 
(Plast�c & Lam�ne) 1800 - 2250 10 - 50 50 - 180 6 4 6 Bar / 200 

MTD 12 M 
(Metal) 2000 - 2500 10 - 42 50 - 180 6 2 6 Bar / 150 

MTD 12 E 
(Both) 

 
1800 – 2250  

(Plast�c & Lam�ne) 
 

2000 – 2500  
(Metal) 

 

 
10 – 50  

(Plast�c & Lam�ne) 
 

10 – 42  
(Metal) 

 

50 - 180 6 

4  
(Plast�c & Lam�ne) 

 
2  

(Metal) 

6 Bar / 200  
(Plast�c & Lam�ne) 

 
6 Bar/150  

(Metal) 
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Tam Otomatik Tüp Dolum ve Kapama Makinesi
Full Automatic Tube Filling and Closing Machine   MTD

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

 Metal or Plastic
   Tube Filling & Closing

20
00

2580

 1350 
Metal ve plas�k tüplere dolum yapabilen tam otoma�k tüp dolum makinesi  MTD 12 Serisi, kozme�k, gıda 

ve kimya sektörlerinde birçok farklı amaç için kullanılabilen yüksek kapasiteli bir makinedir. Aynı zamanda 
makineye sıcak hava ünitesi ve gerekli ekipmanlar eklenerek, plas�k tüplerde kullanılabilmektedir. Makinede 
farklı kalıplar yardımıyla değişik çaplarda tüp doldurulabilir. 
 
       With the ability to carry out filling in metal and plastic tubes, fully automated machine, MTD 12 Series, is a 
high capacity machine that can be used for many different purposes in cosmetics, food and chemistry sectors. 
At the same time, the machine can be used with plastic tubes by adding hot air unit and necessary equipment. It 
is possible to fill tubes of different diameters with the help of different molds. 

• Hidrolik Pres Besleme Sistemi 
• Ürün Saklama Haznesi 
• Karış�rıcılı Ürün Saklama Haznesi 
• Sıcak Su Cidarlı Ürün Saklama Haznesi 
• Ekstra Kalıp Se� 
• İki Renkli Dolum Sistemi 
• Ink- Jet Tarih Atma Ünitesi 

• Hydraulic Press Feding System 
• Filling Product Silo 
• Filling Product Silo With Mixture Unit 
• Filling Product Silo With Hot Water Jacket 
• Extra Mould Set 
• Double Color Filling System 
• Ink - Jet Dating Unit

 

Magazine yerleş�rilen bir tara� açık tüpler makinanın döner tablasına otoma�k olarak beslenir. İstasyonel 
sistemle çalışan makinede herbir istasyonda farklı ve birbirini tamamlayıcı işlemler gerçekleş�rilir. Dolumu 
yapılmış, tabanı katlanmış ve üre�m tarihi a�lmış olarak makineyi terk eder.  
 
      One side open tubes placed in magazine are fed by rotating table of the machine automatically. In the 
machine operating with station system, each station carries out different and complementary processes. The 
product leaves the machine in filled, bottom folded and date stamped state. 



 

M�n�mum İşletme G�der� 
Low Workplace Cost 

 

Kompakt Tasarım 
Compact des�gn 

 

Yüksek Güç 
H�gh Power 

 

Üründe Uzun Raf Ömrü 
The Long Shelf-l�fe of the Product 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

SD 300 35 4 2 6 Bar / 400 
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Kartuş Dolum ve Kapama Makinesi
Cartridge Filling and Closing Machine   SD

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 
       Up to 35

   Cartridges
       Per Minute

 3200 

 2
30

0 

 

Hızlı 
Fast 

 

Ekonom�k 
Econom�cal 

 

Paslanmaz AISI 304 Kal�tel� Ek�pman ve Gövde 
Sta�nless AISI 304 Qual�f�ed Equ�pment and Cover 

 

Tam Otomat�k Çalışma 
Full automat�c 

• Hidrolik Silikon veya Mas�k Varil 
Boşaltma Presi  

• Tarih Atma Sistemi 
• Inkjet Tarih Atma Ünitesi 

• Hydraulic Silicon or Mastic Barrel 
Discharging System 

• Dating Unit System 
• Inkjet Dating Unit 

Mak�ne g�r�ş�nde bulunan kartuş magaz�n�nden otomat�k olarak alınan kartuşlar, mak�nen�n 
�ndex tablası �çer�s�ne aktarılır. Dolum �stasyonunda ayarlanab�l�r b�r m�ktarda ürün �le doldurulan 
kartuşlar kapatma �stasyonlarına aktarılır. İsteğe bağlı olarak kartuşlar �çer�s�ne dolum önces� ve 
dolum sonrası Azot gazı uygulaması yapılab�l�r. Mak�nen�n d�ğer b�r magaz�n� olan arka kapak 
magaz�n�nden otomat�k olarak alınan arka kapaklar, kartuşların arka kapatma �şlem� �ç�n otomat�k 
olarak d�z�l�rler. Kartuşlar �le arka kapaklar kapatma �stasyonunda buluşur ve güçlü baskı özell�ğ� 
sayes�nde kartuş �çer�s�nde hava kalmayacak şek�lde kapatılır. Kapatma �şlem�nden sonra kartuşlar 
mak�ne dışına aktarılır. İsteğe bağlı olarak kodlama ün�tes� kullanılarak kartuşlar üzer�ne, �nkjet 
vasıtası kodlama yapılab�l�r. 
 

      Automat�cally taken from cartr�dge magaz�ne located �n mach�ne entrance, cartr�dges are 
transferred to �ndex tray �ns�de the mach�ne. Cartr�dges f�lled w�th an adjustable amount of product 
�n f�ll�ng stat�on are transferred to the cartr�dge seal�ng stat�ons. Opt�onally, cartr�dges can be 
appl�ed w�th N�trogen gas appl�cat�on before and after f�ll�ng process. Automat�cally taken from the 
back cover magaz�ne as another part of the mach�ne, back covers are automat�cally arranged for 
seal�ng process for cartr�dges. Cartr�dges and back covers meet �n seal�ng stat�on and thanks to 
powerful press feature, cartr�dge �s sealed �n a way not to leave a�r �n �t. After seal�ng, cartr�dges are 
taken outs�de the mach�ne. Opt�onally encod�ng un�t can be used to apply cod�ng on cartr�dges v�a 
�nkjet. 

SD serisi silikon yada mas�k kartuşlarının 
dolumu için özel olarak dizayn edilmiş, dolum 
ve kapama gibi tüm işlemlerin  tamamen 
otoma�k olarak yapıldığı yüksek kapasiteli  
bir makinedir.  
 
      SD series is a specially designed for filling 
of silicon or mastic cartridge and is a       
high-capacity machine in which all 
operations such as filling and closing are 
done completeley automatically.  

         SD serisi kartuş dolum 
makinesinde, tüm işlemlerin 
  otomatik  olarak  yapılması
        ürün raf ömrünü önemli 
            ölçüde arttırmaktadır. 
   
    In cartidge filling machine
   SD series, with all process
 automatically operated, the
         shelf-life of the product
          significantly increases.



 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Kompakt Tasarım 
Compact des�gn 

 
Yüksek Güç 
H�gh Power 

 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

SPM 1 30 – 35 4 2 6 Bar / 400 

 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/dk) 
(pcs/m�n) 

Tüp Ölçüler� (m�n.) 
Tube S�zes (m�n.) 

 

(mm) 

Tüp Ölçüler� (max.) 
Tube S�zes (max.) 

 

(mm) 

 
Elektr�k 
Gücü 

Electr�c 
Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k 
Tüket�m� 
Electr�c 

Consumpt�on 
 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava 

Tüket�m� 
Compressed A�r 

Consumpt�on 
 

(Nl / m�n) 

ASD 12 40 – 45 80 x Ø 35 325 x Ø 66 5 4 6 Bar / 2000 
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Kartuş Dolum ve Kapama Makinesi
Cartridge Filling and Closing Machine  SPM

S
E
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Aerosol Dolum Makinesi
Aerosol Filling Machine   ASD

 Semi-Auto
  Cartdige 
  Filling 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

      Aeorosol
            Filling

     Up to 40 pieces
              per minute

 2
40

0 

Silikon, macun, mas�k gibi ürünlerin 
silindir şeklindeki tüplere dolumunu yapan 
SPM 1 hem pnoma�k hem de hidrolik olarak 
çalışabilmektedir. Makine, ürün ile temas 
eden yüzeylerde paslanmaz çelikten imal 
edilmiş�r. 
 

Semi-Auto Cartridge Filling and Sealing 
Machine SPM 1 which fills such as silicone, 
priming material, sealant into cylindrical 
tubes with the abillity of operating both 
pneumatically and hydraulically. The 
machine is made of stainless steel on 
surfaces in contact with product. 

Fıçının makineye uygun bir şekilde yerleş�rilmesinden sonra makine �çıyı bünyesine kabul eder ve hidrolik 
pres dolum çubuğunu serbest bırakır. Operatör, bu çubukla ana pistonu aşağı ve yukarı hareket e�rerek 
kullanır. Pres tamamlandıktan sonra ürün, çıkış ünitesinden (hortum) alınabilir. Bu çıkış ünitesi (boru) SPM 1’ in 
parçası olan borunun çıkış kısmına uygun başka bir makinaya bağlanabilmektedir. Ayrıca makinaya kartuş (tüp) 
dolum ünitesi eklenebilmektedir. Bu ünite, operatörün bir pedala baskı uygulamasıyla doldurulmaktadır. 
      
      After proper placement of barred into the machine, it accepts this barrel and releases hydraulic press filling 
bar. Operator use the machine by moving main plunger up and down with this bar. After completion of 
pressing, product can be taken from exit unit (hose). This output unit (hose) can be connected to another 
machine that is suitable for exit side of this hope as a part of SPM 1. Besides, it is also possible to connect 
cartridge (tube) filling unit to the machine. This unit is filled with a pedal pressure by operator. 

Deodorant, Aerosol, Poliüretan 
köpük ve benzeri ürünlerin ambalajı 
için geliş�rilmiş, dakikada 40 adete 
kadar dolum kapasitesi ile birçok 
ih�yaca cevap verebilen bir 
makinedir.  
 

This is a machine that is developed 
for packaging Deodorant, Aerosol, 
Polyurethane etc. products and that 
can meet many needs with its filling 
capacity up to 40 pieces per minute.  

• Boş Teneke Tüp Besleme Konveyörü 
• Tüp Çalkalayıcı Sistemi 
• Ekstra Ürün veya Gaz Dolum İstasyonu 

• Empty Tube Feeding Conveyor 
• Tube Shaking System 
• Extra Product or Gas Filling Station 



 
Hızlı 
Fast 

 
Ekonom�k 
Econom�cal 

 
Paslanmaz AISI 304  
Sta�nless Steel AISI 304  

 
Tam Otomat�k Çalışma 
Full Automat�c 

 
M�n�mum Serv�s & Yedek Parça  
M�n�mum Serv�ce & Spare Parts  

 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(baskı/dk) 
(press/m�n) 

 

Kalıp Ölçüsü 
Mould S�ze  

 

(mm) 
 

Bıçak Ölçüsü 
Kn�fe S�ze 

 

(mm) 
 

 
Elektr�k Gücü 

Electr�c 
Power 

 

(kW) 
 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 
 

 
 

Basınçlı Hava 
Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 
 

TR 600 20 – 25  390 x 600 385 x595 4,5 3,5 6 Bar / 2000 

 
 
Malzeme   :  Max. 1,2 mm PET, PS, PVC 
Mater�al 
 
Malzeme Gen�şl�ğ�   :   630 mm 
Mater�al W�dth             
                                 

 
Negat�f Form Yüksekl�ğ�   :  120 mm 
Negat�ve Form He�ght 
 
Poz�t�f Form Yüksekl�ğ�    :  50 mm 
Pos�t�ve Form He�ght  
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Termoform (Dolumlu) Makinesi
Thermoform (with Filling) Machine  TR

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipments  

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

 Thermoforming
           (with Filling)

Tam otoma�k termoform makinesi TR 600, özgün dizaynı, üstün yeteneği, kullanım kolaylığı, değişik 
ölçülerde ve şekillerde ambalaj gereçleri üretebilme özelliği ile Yılmaz Makina’ nın ileri teknolojisinin güzel bir 
örneğidir.  
 

TR 600 tam otoma�k termoform makinesi, yüksek teknoloji ürünü, pra�k ve yüksek kapasiteli bir makinedir. 
Bobin halindeki hammadde, el değmeden ısı�lır, form verilir, kesilir ve dizilir. Kesim sonrası çevre çapakları, 
makinenin çıkış tara�nda yeniden bobin halinde toplanır. 

Fully automated thermoform�ng Mach�ne TR 600 �s a good example of the advanced technology by Yılmaz 
Mak�na w�th �ts or�g�nal des�gn, super�or ab�l�ty, ease of use and �ts ab�l�ty to product packag�ng mater�als �n 
d�fferent s�zes and shapes. 
 

TR 600  fully automated thermoform�ng mach�ne �s h�gh-tech, pract�cal and w�th h�gh capac�ty. Raw mater�al �n 
the form of co�ls �s heated untouched, taken shape, cut and stacked. After cutt�ng, corner tr�ms are collected �n the 
form of co�l aga�n on ex�t s�de of the mach�ne. 

• Ürün Dizici Ünitesi 
• Product Aligning Unit 

Makine bobin kısmından çek�ği kağıdı dilimler, katlar ve yapış�rır. Mamülün gramajına uygun şekilde 
katlanmış ve yapış�rılmış kağıt çeneler vasıtasıyla sürekli çekilir. Aynı anda gramaj bölümünden gönderilen ürün 
çenelerin sınırlandırdığı hacme dökülür. Çene bir sonraki ürünün alt sınırını ve aynı zamanda mevcut ürünün üst 
sınırını oluşturmak için stroğunu tamamlar ve kağıdı keser. Bu aşamadan sonra paketler, taşıma konveyörüne 
düşer. 
 

The machine slices, folds and glues the paper pulled from the coil section. Properly folded and glued 
according to weight of product, paper is continuously pulled via jaws. At the same time, product sent from 
weight section is poured with the volume limited by jaws. The jaw completes its stroke to establish lower limit of 
the next product and upper limit of the current product and cuts the product. After this stage, packages fall into 
the transport conveyor. 
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Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/saat) 
(pcs/hour) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

Elektr�k Tüket�m� 
Electr�c Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

FC 250 1000 3,5 2 6 – 8 Bar / 500 

 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(adet/saat) 
(pcs/hour) 

Karton Ölçüsü (max.) 
Carton S�ze (max.) 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl / m�n) 

BL 152  1000 60 x 145 3,5 2 6 – 8 Bar / 700 
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Blister Ambalaj Makinesi
Blister Emballage Machine  BL

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

 Blister 
Emballage
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Bardak (Kap) Dolum Makinesi
Cup Filling Machine  FC

Tam otoma�k blister ambalaj 
makinesı BL serisi, en son 
teknoloji kullanılarak üre�lmiş 
pra�k ve süratli bir ambalaj 
makinasıdır. 
 

BL series fully automated 
blister emballage is practical and 
fast machine with its new 
technology used. 

 3125 

 1
44

7 

 1015 

Makine Yerleşim Planı  / Machine Layout 

Üretim Prosedürü / Production Procedure  

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Otoma�k bardak (kap) dolum makinesi FC 250, hazır plas�k bardaklara sıvı dolumu yapan 
pra�k ve süratli bir ambalaj makinasıdır. 
 
   Automated cup filling machine FC 250 which is a practical and fast packaging machine, that fills 
liquids into ready plastic cups.   

 Plastic Cup 
  Filling

Magazindeki plas�k bardaklar, otoma�k olarak hareketli kalıplara yerleş�rilir. Su, süt, ayran, meyve suyu 
gibi sıvı ürünler bardağa doldurulup üzerine alüminyum folyo kapak konur. Sıcak presleme yöntemiyle 
yapış�rılan bardaklar otoma�k olarak yuvalarından çıkarılıp konveyöre bırakılır. Ürün ve ambalaj malzemesi 
isra�nı önlemek üzere bütün işlemler, bir sonraki adımda PLC tara�ndan kontrol edilir. 
 
     Plastic cups in the magazine are placed on moving molds automatically. Liquid products such as water, milk, 
buttermilk and fruit juice are filled into glass and covered with foil cover. With the hot pressing method, covered 
cups are removed from their sockets automatically and left on the conveyor. To prevent product and package 
wastage, all processes are controlled by PLC in the next step. 



Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(balya/dk.) 
(bale/m�n) 

Paket Boyutları 
Package S�zes 

 

(mm) 

Shr�nkleme Boyutları 
Shr�nkage S�zes 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Elektr�k Tüket�m� 

Electr�c 
Consumpt�on 

 

(kW / h) 

SR 20 8 137 x 177 x 237 280 x 360 x237 23 9 

 

Mak�ne Kodu 
Mach�ne Code 

 
Kapas�te (max.) 
Capac�ty (max.) 

 

(metre/dk.) 
(meter/m�n) 

 
Bob�n Gen�şl�ğ� 

Roll W�dth 
(max.) 

 

(mm) 

 
Bob�n Çapı 

Roll D�ameter 
(max.) 

 

(mm) 

 
Sarma Çapı 
Wrapp�ng 
D�ameter 

 

(mm) 

Elektr�k Gücü 
Electr�c Power 

 

(kW) 

 
Basınçlı Hava Tüket�m� 

Compressed A�r 
Consumpt�on 

 

(Nl/m�n) 

DL 230 200 2000 1300 1000 8 6 Bar / 350 
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Shrink Paketleme Makinesi
Shrink Packaging Machine  SR

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

Teknik Özellikler / Technical Speciments 

S
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Bobin Dilimleme Makinesi
Bobbin Slicing Machine  DL



Müşter�ler�m�ze, sağladığımız tekn�k serv�s h�zmetler�n�n kal�tel�, sürekl� ve hızlı olarak yer�ne get�r�lmes� ve 
müşter� odaklı çalışmalarımız �le müşter� memnun�yet� h�zmet anlayışımızın temel�n� oluşturmaktadır. Müşter� 
�ht�yaçlarının en �y� şek�lde anlamak ve anal�z etmek akab�nde doğru ve en hızlı tekn�k desteğ� vermek �ç�n sürekl� 
mevcut s�stemler� �y�leşt�r�l�p, yen� yöntemler gel�şt�r�lmekted�r. 
  

Tüm mak�neler�m�z�n yer�nde montaj, bakım ve onarım h�zmetler� müşter�ler�m�z�n �ht�yaç talepler� 
doğrultusunda ve gereken her durumda, sürekl� güncellenen tekn�k dökümantasyona göre, eğ�t�ml� tekn�k serv�s 
personel�m�z tarafından sağlanmaktadır. 

Techn�cal serv�ce and spare part serv�ces are prov�ded w�th our 
expert and exper�enced techn�cal team to ensure h�gh performance �n 
mach�nes as �ts f�rst day for a long t�me. Our techn�cal serv�ce a�ms at 
offer�ng the h�ghest level of solut�on �n the most accurate way as soon 
as poss�ble for all your techn�cal problems w�th �ts 7/24 serv�ce pol�cy. 

Develop�ng fast, cont�nuous and fast solut�ons for our customers w�th our techn�cal serv�ce qual�ty and our 
customer-or�ented stud�es const�tute the bas�s for our customer-or�ented serv�ce approach. Current systems are 
cont�nuously developed and new methods are created to offer correct and fastest techn�cal support and to 
understand�ng customer needs �deally. 
  

Ons�te �nstallat�on, ma�ntenance and repa�r serv�ces of all our mach�nes �n accordance w�th the demands and 
needs of our customers �n any case and based on constantly updated techn�cal paperwork are prov�ded by our 
tra�ned techn�cal serv�ce personel. 

Mak�neler�n uzun süre �lk günkü g�b� yüksek 
performanslı çalışmasını sağlamak �ç�n konusunda 
uzman ve deney�ml� tekn�k ek�b� �le tekn�k serv�s ve 
yedek parça h�zmet�n� sunmaktır. Tekn�k serv�s�m�z 7/24 
h�zmet pol�t�kası �le tüm tekn�k problemler�n�ze en üst 
düzeyde çözümü en kısa sürede en doğru şek�lde 
sunmayı amaç ed�nm�şt�r. 

Teknik Servis Anlayışımız

Our Technical Service Approach

Teknik Servis Olarak Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler
Services Offered to Our Customer by Our Technical Service
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        Makinenin  alımından  önce,  montaj  yeri,  elektrik,  hava,  toz  emiş  sistemleri  ve  üretim  için  gerekli 
ihtiyaçların  belirlenmesinde  müşterilerimize  verdiğimiz danışmanlık ve keşif  hizmetidir. Satış temsilcilerinin  
yönlendirmesiyle, uzman teknik  personelimiz  tarafından gerekli incelemeler yapılırve rapor halinde sunulur.

        This includes services of consultancy and discovery  offered  to our customers in identifying  necessary
needs  for  production of the machines and for  mounting  location, electrical energy, air  and  dust extraction
systems prior to machine purchase. With guidance by our sales representatives, necessary analyses will be
conducted by our expert technical staff and these will be submitted as a report.
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       Yerinde Montaj + Eğitim ; Satış sonrasında  verdiğimiz  taahütlere sadık kalarak  makinelerin montajı
yapılır, bakım ve program eğitimleri verilerek tam fonksiyonel faal halde makineler teslim edilir.

       Garanti Dahili Servis ; Garanti  süresince  kullanım, tesisat  hataları  ve elektronik - pnömatk cihazlar
dışında, rutin kullanımdan doğan tüm mekanik arızalar için bedelsiz olarak servis hizmeti vermek ve yedek
parça temin etmek.

       Garanti Dışı  /  Sözleşme Dışı Servis ; Garanti  süresi  dolmuş  ve  bakım  sözleşmesi  bulunmayan
makinelere  ücreti karşılığı  verdiğimiz  hizmetleri  kapsar. 

       Bakım ve Onarım ; Garanti süreleri dolmuş makinelerin, arızalarına müdahale, periyodik bakımlarının
yapılması ve  makinelerin  tam fonksiyonel ve faal  tutulması  için  yetkili  teknik servis  ekibimiz tarafından 
verilen hizmetleri kapsar. Periyodik bakımlar üretici firmanın belirlediği esaslar doğrultusunda yapılır.

       Uzaktan Erişim ile Arıza Tespiti / Giderimi (Tele-Servis Hizmeti) ; Altyapısı  olan  makineleremizde
verdiğimiz bu hizmetimiz, modem  aracılığıyla  çevrimiçi  çalışan bir teknik servistir. Fabrikamızda bulunan
teknik ekip, modem aracılığıyla müşterinin makinesine doğrudan bağlanarak tüm sayısal kontrol verilerine 
doğrudan  erişim   sağlarlar.  Bu  sayede  makine  üzerinde   gerçek  zamanlı  olarak   teknik  müdahaleler 
gerçekleştirilerek servisin etkisi arttırılmaktadır.
  
       Demontaj + Yer Değişimi  ;  Makinenin   bulunduğu  yerden  yeni  yerine   taşınması  ve  montajının 
yapılarak,  faal  olarak  teslim  edilmesidir.

       Onsite Installation + Training ; Staying loyal to our commitments after sales, mounting of machines
is conducted and trainings  are  provided  for maintenance  and  software,  and  machines are delivered in 
fully operational state.

       Warranty Service ; To offer service free of charge for all mechanical malfunctions arising from routine
use outside electronic - pneumatic devices, installation  fault  and usage, and  to supply spare parts during 
the period of warranty.

       Out of Warranty / Out of Contract Services ;  It  covers  paid  services  for  machines  with  expired 
warranty  period  and  without  maintenance contract.

       Maintenance and Repair ; It includes  services  offered  by our technical service team to interfere for 
failures  of  machines  with  expired  warranty  period,  to  conduct  periodical  maintenance  and  to  keep 
machines  fully  functional and active. Periodic maintenance is made  in  accordance with principles set by 
the manufacturer company.

       Fault Detection  /  Removal with Remote Acces ;  This  service  is a  technical  service  that  works 
online through  a  modem  for  our machines  with  proper substructure. This service enables our technical
team  in  our factory  to  connect directly  to  our  customer’s  machine  and  direct access to all numerical 
control data. In  this  way, effect  of  service  to  be implemented  is increased  by  implementing  real-time 
technical interventions.

       Disassembly + Displacement Services ; It is the service of transferring machine from its installation
to a new place and delivering the machine in active state. 
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Sa�ş Sonrası Servis Bölümü
After - Sales Service Department

“  Bizim için müşteri sadece sa�ş da değil, 
sa�ş sonrası verdiğimiz hizmetlerle kazanılır.  
Bu yüzden deneyimli teknik servis ekibine 
ve geniş yedek parça stoğuna sahibiz.  ”

“ For us, the customer is acquired with the
services we provide a�er - sales, not only in the 
selling. For this reason, we have experienced 
technical service team and wide spare parts
stock. ”



Yedek Parça Stoğumuz

Bakım onarım hizmetlerinde orjinal yedek parça ve uygun 
aparatların kullanılması makinenin ömrünü ve çalışma verimliliği 
açısından çok önemlidir. Ve teknik ekibimiz için değiştirilemez 
(kaçınılmaz) bir uygulamadır. Müşterilerimizin bakım ve onarım 
amaçlı yedek parça ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak 
üzere firmamız bünyesinde müşterilerimiz için yaklaşık 50.000 
adet yedek parça stoğu sürekli mevcuttur. 

Stoğumuzda mevcut olmayan parçalarda, f�rmamızda en kısa sürede taleb�n ac�leyet�ne göre tem�n eder. Bu 
sayede, �ht�yaç anında hızlı ve güven�l�r yedek parça tem�n� gerçekleşt�r�lmekted�r. F�rmamızca müşter�ler�m�z�n 
talepler� doğrultusunda aşağıdak� h�zmetler sunulmaktadır. 

Our Spare Parts Stock

In ma�ntenance and repa�r serv�ces, us�ng or�g�nal spare part and su�table equ�pment are very �mportant �n 
terms of mach�ne l�fet�me and operat�onal eff�c�ency. And th�s �s an unchanged (�nev�table) pract�ce for our 
techn�cal team. To meet spare part needs of our customers for purposes of ma�ntenance and repa�r �n a short 
t�me, there �s always approx�mately 50.000 p�eces stock of spare parts �n our company. 
 

For parts m�ss�ng �n our stock, our company w�ll procure these parts accord�ng to �ts degree of urgency. In th�s 
way, �mmed�ate and rel�able spare parts can be suppl�ed �n the event of needs. Based on our customers’ 
demands, the follow�ng serv�ces are prov�ded. 

    AFRICA / AFRİKA

Austria / Avusturya
France / Fransa
Germany / Almanya
Hungary / Macaristan
Moldovia / Moldova 
Netherlands / Hollanda
Romania / Romanya
Serbia / Sırbistan
Turkey / Türkiye
Ukraine / Ukrayna

EUROPE / AVRUPA

Algerie / Cezayir 
Burkina Faso / Burkina Faso
Cameroon / Kamerun
Egypt / Mısır
Gabon / Gabon 
Morocco / Fas
Senegal / Senegal
Sudan / Sudan
South Africa / Güney Afrika
Tunusia / Tunus     

Azerbaijan / Azerbaycan
Iraq / İraq 
Iran/ İran
Kazakhstan / Kazakistan
Kyrgyzstan / Kırgızistan 
Saudi Arabia / Suudi Arabistan
Syria / Suriye
Tatarstan / Tataristan
Turkmenistan / Türkmenistan
United Arab Emirates / Birleşik Arap Emir.
Uzbekistan / Özbekistan        

    ASIA / ASYA

3 Kıta ... ,  500 ’ den Fazla Makine
   3 Continents ... , More Than 500 Machines

Teknik Servis ve Yedek Parça Bölümü
Technical Service and Spare Parts Department

İle�şim / Contact : 

                        Yur�çi / Domes�c - servis@yilmaz.com.tr
                        Yurtdışı / Interna�onal - service@yilmaz.com.tr

    Teknik  servis  ve  yedek  parça  taleplerinizi  yukarıdaki  mail 
adreslerine yada internet sayfamızdaki servis sayfasından talep 
formumuzu doldurarak bize iletebilirsiniz.

    Technical service and spare parts request can be transmitted 
by using mail addresses above or filling request form in service
page of our official web site.
                        

Bize İhtiyaç Duyduğunuzda Her Zaman Yanınızdayız ! 

         We stand by you, whenever you need us !

            

                             sa�s@yilmaz.com.tr  
                             sales@yilmaz.com.tr

                               + 90 212 771 25 00

                             www. yilmaz.com.tr

65     *  Verilen makine kapasiteleri ürün çeşidine göre değişiklik arzetmektedir.  / Given capacities can be changed with respect to the types of product.
**  Makineler için verilen yerleşim planlarında belirtilen ölçüler milimetre cinsinden olup , makinenin versiyonlarına göre değişmektedir. Nihai yerleşim planları değildir. / All the measurements are in millimeter and the machine layouts can change with resoect to the version.    
 

Referanslarımız / Referrences


	Kapak
	Katalog Giriş
	Katalog 1-5
	Katalog  6-10
	Katalog 11-15
	Katalog 16-20
	Katalog 21-25
	Katalog 26-30
	Katalog Son

