
Installation Automation Robots

Bandage Cloth Thermoforming
Machine

Vertical Packaging Machine

Automatic Liquid Filling Thermoforming Machine.
(Such as Jam, Chocolate Spread, Danone)

Package Preparation and
Cartoning Machine

Handling Transfer Robot
Automation

己所不欲，勿施于人。
What you do not want done to yourself, do not do to others.

Stainless Steel Enclosures and
Steel Grinding Machines

Roasting Ovens

Thermoforming Vacuum
Packaging Machine

Cup Thermoforming
Machine

Welding Robot
Automation



Tümatek firmamız  çeşitli gıda üretimlerinden edindiğimiz bilgi ve 

tecrübeler ışığında anahtar teslimi gıda üretim tesisleri kurmakatadır.

Türkiye genelinde teslim ettiğimiz çok sayıda tesis müşteri memnuniyeti ile 

çalışmaktadır. Teknik danışmanlık, tesis projelendirilmesi ile ilk üretim 

aşaması, ürün ambalajlama ve uzun raf ömrü konuları hizmetlerimiz 

dahilindedir.

Ürün programımız haricinde kalan ekipmanları sistem çözüm ortaklığı 

bazında çalıştığımız yurtiçi ve yurtdışı firmalar üzerinden süratle temin 

etmekteyiz. Bu alanda gerekecek acil teknik servis kalite analayışımız 

dahilinde en doğal hizmetimizdir.

Katkı maddesiz gıda uzun raf ömrü hususunda metot ve makine seçiminde 

tecrübelerimize güvenebilirsiniz.

İlgili uygulama deneylerini sizin için kendi bünyemizde de yapabilmekteyiz. 

Tümatek Frumak partnership Our company has the knowledge and experience 

gained in various food productions plants.

Turkey in the delivery of customer satisfaction that we work with many facilities. 

Technical consulting, with the first production phase of the project facility, 

product packaging and long shelf-life issues is within our services.

Our product program we work on the basis of the partnership other than 

equipment, system solutions provided Serve quickly on domestic and 

international firms. Our understanding of the technical service quality in urgent 

need in this area the most natural service.

Regarding the use of additives in food a longer shelf-life experience can rely on 

the selection of methods and machinery.

Experiments on the application for you able to make to our constitution. 

TÜMATEK MAKİNE ELEKTRİK ROBOTİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
ADRES (Fabrika) : Merve Mah. Atatürk Cad. No: 326 Zafer İş Merkezi. 
Kat:1 PK.:34791 Sancaktepe/İSTANBUL
ADRES (Merkez) : Aydınlar Mh. Cumhuriyet cad. Uskumru Sokak. 
Kat:4 No: 4 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 354 11 36 – Mob: +90 543 334 38 47 - Mob: +90 542 556 89 96 
Web: www.tumatek.com  E mail: info@tumatek.com 



Premiks Kazanı / Premix Boiler

Vakum Kazanı / Vacuum Boiler

Dolum Kazanı / Filling Boiler

Pektin Hazırlama Tankı / Pectin Prepareation Tank

Dozaj Tankı / Dosing Tank

Kavanız Verme Döner Tepsi / Rotary Table Per Feeding

Kavanoz  Sterlize Tüneli / Jar Sterilize Tunnel

Otomatik-Yarı Otomatik Dolum Makinası

Automatic-Semi Automatic Filling Machine

Otomatik / Yarı Otomatik Kapatma Makinası

Automatic-Semi Automatic Capping Machine

Pastorizasyon ve Soğutma Tüneli / Pasteurized & Cooling Tunnel

Kurutma Hattı / Drying Line

Ara Toplama Tezgahı / Mid Collecting Bench

Garanti Bandı Makinası / Safety Band Machine

Otomatik Etiketleme Makinası / Automatic Labelling Machine

Tarih ve Kodlama Makinası / Date & Codding Machine

Toplama Döner Tepsisi / Collecting Rotary Table
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REÇEL - MARMELAT ÜRETİM ve 

PASTÖRİZE DOLUM HATTI

JAM - MARMALADE PRODUCTION 
& PASTEURIZED FIILING LINES

İlgili uygulama deneylerini sizin için 
kendi bünyemizde de yapabilmekteyiz. 
Experiments on the application for you 
able to make to our constitution.
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PREMiX KAZANI VAKUM KAZANI

Meyve ile şurubun ısıtılıp çözündürülmesi için kullanılır. AISI 
304 paslanmaz malzemeden imal edilmiş olup ; buharlı veya  
yağlı sisteme uyumlu çalışabilmektedir. Karıştırıcılı ve ısı 
kontrol edilebilir özelliktedir. Isı göstergesi ve karıştırıcı 
kumandası bulunan pano üzerinde bulunmaktadır.  
Kapasite: 300/500/1000/1500 kg 

PREMIX BOILER
It is used for preheating mixing of syrup with 
fruits.Construction in AISI 304 Cr-Ni completely.It is worked 
for steam and oil system fixely. It has mixing and heating 
system, are controlable.Temperature indicator and mixing 
remote are on the mixing panel.
Capacity: 300/500/1000/1500 kg

Vakum Bull Sistemi (Vakumlu Kaynatma-Pişirme Evaporasyon 
Kazanları) Reçel , Marmelat , Pekmez üretiminde kullanılmak 
üzere istenilen kapasiteye uygun olarak vakumlu pişirme 
kazanları üretilebilmektedir. Malzeme tamamı AISI 304 
paslanmaz çelikten imal edilmektedir.Buhar veya yağ ısıtmalı 
sistemleri mevcuttur. Kapalı tip eşanjör sistemi mevcuttur. 
Karıştırıcı ve sıyırıcı mevcuttur. Vakum altında düşük 
derecelerde kaynama sağlandığından ürünün renk ve tat 
özellikleri en yüksek seviyede korunmaktadır.
Kapasite: 300/500/1000/1500   kg/saat

VACUUM BOILER
(Vacuum Cooking Evaporation Pans)
Single, double, triple or multi vacuum pan 
system related to required capacity are used 
in Jam/marmalade production. Steam 
jacketted. Boule bodies and condenser group 
made of AISI 304 Cr-Ni st. steel. Multitube 
heat exchanger type closed condenser. 
Vacuum boiler with heated by steam and oil 
system. So, fruit color, taste and nutritional 
excellences are not dissolved. 

1 2

Pektini ıstmada ve hazırlama da kullanılır.
Komple 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Yüksek hızda homojonize mikser vardır.

PECTIN PREPARATION TANK
It`s used for heating and mixing of pectin.
Construction in AISI 304 Cr-Ni completely.

High speed homogeniser mixer. 
Steam heated and insulate.

PEKTİN HAZIRLAMA TANKI4

DOLUM KAZANI

Vakum pişirme işlemi tamamlanmış ürünün dolum için
bekletildiği kazanlardır.
Isıtma ve soğutma sistemleri mevcuttur.
Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Meyvelerin homojen dağılımı için özel karıştırıcı sistem mevcuttur. 
Kapasite: 500/1000/1500 kg

FILLING BOILER
It`s used for holding while feeding of filling machine.
There is a hot water jacketted for hot-filling process.
 It has a low speed horizontal mixer. 
It has special draining system for homogeniously granular filling. 
Construction in AISI 304 Cr-Ni completely.
Capacity:500kg/1000/1500 kg 

3

Katkı maddesiz gıda, uzun raf ömrü hususunda metot 
ve makine seçiminde tecrübelerimize güvenebilirsiniz. 

‘

‘Regarding the use of additives in food a longer 
shelf-life experience can rely on the selection of 
methods and machinery.



Şurup tankından üretime gelen  şurubun tartılmasında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital göstergesi mevcut 
olup otomatik olarak çalışır. Tamamı AISI 304 paslanmaz 
çelikten üretilmiştir

DOSING TANK
It is designing for weighting syrup which is coming from syrup 
tank to production line.
There is  adigital indicator which working autimaticaly.
Construction in AISI 304 Cr-Ni completely.

Üretime gelen kavanozların sterilizasyonunu sağlamak 
amacıyla kullanılır. Buhar sistemi ile çalışır. Tamamı AISI 
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

JARS STERILAZATION TUNNEL
It use to cleaning and sterizlation of jars in production line.
It works for steam system.
Construction in AISI 304 Cr-Ni completely

Dolum tesisine verilecek kavanozları sevk etmek üzere 
tasarlanmıştır. 

FEEDING TRAY (Ø 100 cm)
It’s  feeding jars to feeling  line.

DOZAJ TANKI KAVANOZ VERME DÖNER TEPSİ5 6
KAVANOZ STERİLİZE TÜNELİ7

Teknik danışmanlık, tesis projelendirilmesi ile ilk 
üretim aşaması, ürün ambalajlama ve uzun raf 
ömrü konuları hizmetlerimiz dahilindedir. 

‘

‘Technical consulting, with the first production phase 
of the project facility, product packaging and long 
shelf-life issues is within our services.

Tek silindirli, 500-600 kavanoz/saat 
kapasiteli dolum kısımları tamamı 304 

paslanmaz çelik malzemeden imal 
edilmiştir. %3-4 hassasiyet ile çalışır.

200 ml-1500ml dolum aralığında 
çalışmaktadır.

SEMI AUTOMATIC FILLING MACHINE
There is one filling cylinder. Capacity: 

500-600 jars/hour all parts of machine is 
made of 304 cr-ni stainless steel it is 

working 3-4 % filling sensitivity.
Filling range is 200-1500 ml 

Reçel ve marmelat dolumu için özel tasarlanmış olup 2’li, 

4’lü, 6’lı ve 8 nozullu dolum yapabilmektedir. Pinömatik 

sistemli , servo  motor kotrollü ve büyük ambalajlar için tartılı 

sistem ile çalışan çeşitleri mevcuttur. Tamamı AISI 304 

paslanmaz çelikten üretilmiştir.

AUTOMATIC FILLING MACHINE

It’s designed for filling of jam and marmelade.

It has 2,4,6 and 8 pistons. Automatis filling machines work 

for volumetric  pneumatic system or controlled by servo 

motor and loadcell system. Construction in AISI 304 Cr-Ni 

completely

OTOMATİK DOLUM MAKİNASI

8

YARI OTOMATİK DOLUM MAKİNASI



Ürünün  kavanozlara dolumu yapıldıktan  sonra  kapağın 
üzerine elle bırakılması ve belirli bir tork da sıkılması esasına 
dayalı olarak çalışmaktadır. 

SEMI AUTOMATIC CAPPING MACHINE
After filling jars  caps leave on jars by hand and then semi 
automatic machine is capable of tightening plastic screw caps 
and metal twist off caps.

Dolumu yapılan ürünlerin pastörizasyonunda veya sıcak 
dolum yapılan üretimlerde soğutma işleminin yapılmasında 
kullanılır. Komple AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş 
olup bant plastik modüler sisteminde yapılmıştır. Harici 
borusal eşanjörlü buhar ısıtmalıdır. Farklı büyüklükte 
kavanozlar için uygun olup, pastörizasyon süresi ve 
pastörizasyon sıcaklığı ayarlanabilmektedir.

PASTEURISER AND COOLING TUNNEL
It ‘s used  pasteurising  or cooling process of hot-filled or 
warm filled product in closed  jars. It`s through flow tunnel. 
Construction in AISI 304 Cr-Ni completely. Belt made from 
plastic PP, modular raised rib system. It has external steam 
heated multitube heat exchanger. Pasturising time and 
temperature can be adjusted variable for different container 
volumes and  

Otomatik kapatma makinaları kavanozun kapağının buharlı 
sistemde vakum oluşturarak veya buharsız olarak kapatma 
işlemini otomatik olarak yapabilmektedir.

AUTOMATIC CAPPING MACHINE:
Capping jars by occured vacuum with steam system or 
without steam.

OTOMATİK BUHARLI KAPATMA MAKİNASI9 PASTORİZASYON ve SOĞUTMA TÜNELİ10

Pastörizasyon veya soğutma tünelinden çıkan kavanozların 
yüksek basınçlı hava yardımı ile kurutulmasını sağlamaktadır. 

DRYING LINE:
It’s used for drying jars with high pressure air after 
pasteurisation or cooling line.

KURUTMA HATTI11

Ürün programımız haricinde kalan
ekipmanları sistem çözüm ortaklığı bazında 
çalıştığımız yurtiçi ve yurtdışı firmalar
üzerinden süratle temin etmekteyiz.

‘

‘

YARI OTOMATİK KAPATMA MAKİNASI

Our understanding of the technical service 
quality in urgent need in this area the most 
natural service.



Pastörizasyon hattından çıkan kavanozların kurutma hattına 
giderken, hattaki herhangi bir arıza durumunda ara depolama 
olarak kullanılır. Böylece pastörizasyon tünelinin durmamasını 
sağlamak ve üretime ara vermemektir.

MID COLLECTING WORKBENCH
It’s used for middle storage while jars are being passed the 
dring line after pasteurising.
So  pasteurising and production lines do not stop. 

ARA TOPLAMA TEZGAHI12

Dolumu yapılan ürünlere garanti bantı takıldıktan sonra 
bantın belirli bir ısıda kavanoz ve  kapak üzerine yapışması 
için tasarlanmıştır.
50-600 derece aralığında hassas ısı üreten ve ısı kontrolü 
sağlayan yüksek kaliteli ısı üretici ile 24 saat aralıksız 
çalışılabilir.

SAFETY BAND (Guarantee Band)
After filling jars , guarantee band leaving jars and tunnel is 
fitting it on jars with specific temperature.

GARANTİ BANDI MAKİNASI13

Üretimden gelen dolu kavanozların otomatik olarak 
etiketlenmesi için kullanılır. Kısmi veya tam sarma 
etiketleme işlemlerini yapabilmektedir.

AUTOMATIC LABELLING MACHINE:
It’s used for  labelling jars which are coming from 
production line. Can make a partial or full wrap labeling 
operations.

OTOMATİK ETİKETLEME MAKİNASI14

• 4 satıra kadar kodlama
• 128 x 64 LCD ekran
• Gövde 304 Q paslanmaz çelik
• Pompa, filtre, solvent, make up, bakım

gerektirmeyen kolay sistem.
• Avrupa standartları normlarına uygun

CE belgesine sahiptir.
• Güç: 80 Watt
• Elekrik: 220 V 50 Hz

DATE & CODDING MACHINE
• Encoding up to 4 lines
• 128 x 64 LCD screen
• It is made of 304 Q Cr-Ni Stainless Steel
• Pumps filters solvents low maintenance and

easy system.
• European norms and standarts CE certificate.
• Power: 80 Watt
• Electric: 220 V 50 Hz

TARİH VE KODLAMA MAKİNASI51

Türkiye genelinde teslim ettiğimiz 
çok sayıda tesis müşteri memnuniyeti 
ile çalışmaktadır.

‘

‘Turkey in the delivery of customer 
satisfaction that we work with 
many facilities.



Ambalajlanmış ürünlerin kolilemeye gönderilmeden önce 
toplandığı yerdir.

COLLECTING TURN TABLE
It is a table for collecting jars after coming from labeling 
machine.

TOPLAMA DÖNER TEPSİSİ
61

Sistemin gereksinim duyduğu buhar enerjisini üretir. 
doğalgaz, dökme lpg ve sıvı yakıt ile çalışan  brülörlü 
çeşitleri mevcuttur.

• 2500 kg/saat buhar kapasiteli
• Su kireç arıtma sistemi mevcut
• Su besleme pompası , kondens tankı mevcut
• Tüm vana ve gösterge saatleri üzerinde montelidir.
• Elektrik panosu üzerindedir.
• Arıza gösterge ve emniyet sistemi mevcuttur
• Baca çıkışı mevcut olup bacası alıcı firmaya aittir.

SAFETY BAND (Guarantee Band)
Sistemin gereksinim duyduğu buhar enerjisini üretir. 
doğalgaz, dökme lpg ve sıvı yakıt ile çalışan  brülörlü 
çeşitleri mevcuttur.

• 2500 kg/saat buhar kapasiteli
• su kireç arıtma sistemi mevcut
• su besleme pompası , kondens tankı mevcut
• tüm vana ve gösterge saatleri üzerinde montelidir.
• elektrik panosu üzerindedir.
• arıza gösterge ve emniyet sistemi mevcuttur
• baca çıkışı mevcut olup bacası alıcı firmaya aittir.

BUHAR JENARATÖRÜ17

Fruktozun pompa ile transfer edilebilmesi , gerekli ısıya 
çıkartılması için tasarlanmış olup tüm malzemeleri 304 kalite 
paslanmaz çelikten üretilmiştir.

• 2 adet 2’’ ürün çıkış vanası 1 adet 3’’ giriş vanası mevcuttur.
• 1 adet 1’’ pinomatik buhar vanası mevcuttur.
• 1 adet dijital termostad mevcut olup açık-kapalı olarak
çalışmaktadır.
• 1 adet analog ısı göstergesi üzerindedir.

AUTOMATIC HEATING MACHINE:
Fruktozun pompa ile transfer edilebilmesi , gerekli ısıya 
çıkartılması için tasarlanmış olup tüm malzemeleri 304 kalite 
paslanmaz çelikten üretilmiştir.

• 2 adet 2’’ ürün çıkış vanası 1 adet 3’’ giriş vanası mevcuttur.
• 1 adet 1’’ pinomatik buhar vanası mevcuttur.
• 1 adet dijital termostad mevcut olup açık-kapalı olarak
çalışmaktadır.
• 1 adet analog ısı göstergesi üzerindedir.

FRUKTOZ ISITMA EŞANJÖRÜ18

Vakum kazanı eşanjöründen çıkan sıcak suyun 
soğutulmasında kullanılmaktadır. bu sayede su 
sarfiyatının olması engellenmektedir. Sistem belirli 
miktar suyun sirkülasyon olması şeklinde çalışır. 
• Kule tipli
• C.T.P. malzemeden imal edilmiştir.
• P.V.C. malzemeden damla tutucuları mevcut
• Su hazneli
• 1 adet polipropilen fanlı
• Fan motoru 2.2 kw
• Soğutma kulesi pompası 2.2 kw
• Sistem vakum platformu üzerindeki elektrik panosu
üzerinden kumanda edilmektedir.

COOLING TOWER
Vakum kazanı eşanjöründen çıkan sıcak suyun 
soğutulmasında kullanılmaktadır. bu sayede su 
sarfiyatının olması engellenmektedir. sistem belirli 
miktar suyun sirkülasyon olması şeklinde çalışır. 
• Kule tipli
• C.T.P. malzemeden imal edilmiştir.
• P.V.C. malzemeden damla tutucuları mevcut
• Su hazneli
• 1 adet polipropilen fanlı
• Fan motoru 2.2 kw
• Soğutma kulesi pompası 2.2 kw
• Sistem vakum platformu üzerindeki elektrik panosu
üzerinden kumanda edilmektedir.

SOĞUTMA KULESİ91



Fruktozun uzun süre depolanması için kullanılan tanktır.
• Kapasite 20 m3 ; 24 ton
• Alttan ısıtma serpantinli
• Üst kapak 400 mm çapında
• Seviye gösterge hortumu üzerinde montelidir.
• Tamamı 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

FRUKTOZ TANK
fruktozun uzun süre depolanması için kullanılan tanktır.
• Capacity 20 m3 ;24 ton
• alttan ısıtma serpantinli
• üst kapak 400 mm çapında
• seviye gösterge hortumu üzerinde montelidir.
• tamamı 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

20

Fruktoz ısıtma eşanjöründen dozaj tankına fruktozun 
aktarılması amacıyla kullanılır.
• Motor 2.2 kw
• Giriş ve çıkış 2’’ flanşlı

FRUKTOZ PUMP
fruktoz ısıtma eşanjöründen dozaj tankına fruktozun 
aktarılması amacıyla kullanılır.
• motor 2.2 kw
• giriş ve çıkış 2’’ flanşlı

FRUKTOZ POMPASIFRUKTOZ TANKI



:  300 kg/saat

:  126 kW

:  3 Bar

:  90.000 kcal

:  110 x 500 x 320 cm. (en x boy x yükseklik)

KAPASİTE

ELEKTRİK GÜCÜ

BUHAR BASINCI

SOĞUTMA KULESİ

MAKİNA EBADI

:  300 kg/h

:  126 kW/h

:  90.000 kcal/h

:  110 x 500 x 320 cm. ( w x l x h )

CAPACITY

ELECTRICAL  POWER

COOLING TOWER

MACHINE DIMENSIONS

SR300 REÇEL ÜRETİM SETİ

TECHNICAL DETAILS

TEKNİK DETAYLAR

SR500 REÇEL ÜRETİM SETİ

:  500 kg./saat

:  9,6 kW./saat

:  600 kg./saat

:  3 Bar

:  150.000 kcal/saat

:  200 x 500 x 360 cm. (en x boy x yükseklik)

KAPASİTE

ELEKTRİK GÜCÜ

BUHAR TÜKETİMİ

BUHAR BASINCI

SOĞUTMA KULESİ

MAKİNA EBADI

:  500 kg/h

:  9,6 kW/h

:  600 kg/h

:  3 Bar

:  150.000 kcal/h

:  200 x 500 x 360 cm. ( w x l x h )

CAPACITY

ELECTRICAL  POWER

buhar tüketimi

buhar basıcı

COOLING TOWER

MACHINE DIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

TEKNİK DETAYLAR



:  1000 kg./saat

:  16 kW./saat

:  800 kg./saat

:  3 Bar

:  225.000 kcal/saat

:  240 x 560 x 380 cm. (en x boy x yükseklik)

KAPASİTE

ELEKTRİK GÜCÜ

BUHAR TÜKETİMİ

BUHAR BASINCI

SOĞUTMA KULESİ

MAKİNA EBADI

:  1000 kg/h

:  16 kW/h

:  800 kg/h

:  3 Bar

:  225.000 kcal/h

:  240 x 560 x 380 cm. ( w x l x h )

CAPACITY

ELECTRICAL  POWER

buhar tüketimi

buhar basıcı

COOLING TOWER

MACHINE DIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

TEKNİK DETAYLAR

:  3000 kg./saat

:  27 kW./saat

:  2000 kg./saat

:  3 Bar

:  380.000 kcal/saat

:  360 x 870 x 400 cm. (en x boy x yükseklik)

KAPASİTE

ELEKTRİK GÜCÜ

BUHAR TÜKETİMİ

BUHAR BASINCI

SOĞUTMA KULESİ

MAKİNA EBADI

:  3000 kg/h

:  27 kW/h

:  2000 kg/h

:  3 Bar

:  380.000 kcal/h

:  360 x 870 x 400 cm. ( w x l x h )

CAPACITY

ELECTRICAL  POWER

buhar tüketimi

buhar basıcı

COOLING TOWER

MACHINE DIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

TEKNİK DETAYLAR

SR1000 REÇEL ÜRETİM SETİ SR3000 REÇEL ÜRETİM SETİ



Tesis kurulumlarında, özelikle gıda sektöründe hattın devreye 
alındıktan sonraki destek çok önemlidir. Çünkü üretim 
bandının durmaması gerekir. Tümatek bu hususu çok 
iyi bildiğinden müşterilerinin satış sonrasında da devamlı 
yanında olmuştur.

AFTER SALES SERVICE & SPARE PART
Facility installations, especially in the food sector support is 
very important that after the removal of the line circuit. 
Because vitamin D production line. Tümatek knows this 
fact very well as well as customers after the sale was also 
Deval.

Tümatek olarak müşterilerimizin isteği doğrultusunda 
ihtiyacı olan makinelerin kapasiteleri ve tesis içindeki 
yerleşimine kadar olan hazırlık sürecinin çalışması 
kurulacak tesis ister faal olsun isterseniz boş bir araziye 
olsun en baştan yapmaktayız.

FACILITY LAYOUT 
Tümatek capacities of the machines and facilities in need 
of our customers requests to settlement in the making 
from the outset the work of the preparatory process.
If you want to get the factory to be established is an active 
facility, or get an empty land.

TESİS YERLEŞİMİ ŞATIŞ SONRASI HİZMET & YEDEK PARÇA

Kurduğumuz tesislerde insan faktörünü en aza indirmeye 
çalışmaktayız. Böylece zaman, iş gücü ve malzemeden 
tasarruf sağlamaktayız. İhtiyaca göre ağırlık, seviye, hız 
kontrol, komple plc kontrol sistemleriyle mevcut sistem 
üzerinde iyileştirmeler yapmaktayız. 

AUTOMATION
We work to minimize the human factor that we have 
established facilities. This saves time, labor and material 
savings we provide. Weight according to the needs, level, 
speed control, a complete PLC control systems to 
improvements on the existing system. 

Tesis kurulumu ve devreye alma işleminden sonra 
istenilen kalitede ürün alınana kadar müşterilerimizle 
beraber ürün geliştirme işlemine devam etmekteyiz. Aynı 
şekilde eski müşterilerimiz içinde ihtiyaç duydukları anda 
reçete hazırlanması konusunda desteklerimizi 
sürdürmekteyiz. 

PRODUCT DEVELOPMENT & RECIPE PREPARATION 
After installation and commissioning of plant until it is desired 
quality product with the product development process, we 
continue with our clients. In the same way as the old 
customers are continuing our support for the preparation of 
a prescription when they need it. 

ÜRÜN GELİŞTİRME & REÇETE HAZIRLAMA OTOMASYON


