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Hl 700 Evolution 
Yüksek Hızlı Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

1 O Etiketleyiciye kadar izin veren modüler dizayn 
Otomatik hizalama yapan etiketleyiciler 
Aynı hatta farklı ürüne farklı etiket 
120 Paket/ Dakika Etiketleme hızı 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SQL üzerinden veri aktarımı 
3 kg/ 1 g , 6 kg/ 1 g , 12 kg/ 2 g hassas tartım kapasitesi 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Dokunmatik ekranlı, PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 

--

Hl-700EVO Single Hl-700EVO Multi-labeller Hl-700EVO Top and Bottom 
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Hl 700 W 
Yüksek Hızlı Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

1 O Etiketleyiciye kadar izin veren modüler dizayn 
40 - 41 O mm geniş konveyör bant ile geniş ürün tartımı 
120 Paket/ Dakika Etiketleme hızı 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SQL üzerinden veri aktarımı 
3 kg/ 1 g , 6 kg/ 1 g , 12 kg/ 2 g hassas tartım kapasitesi 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Dokunmatik ekranlı

1 
PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 
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MI 700 
Yüksek Hızlı Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

Yüksek hızlı üçlü konveyör 
100 Paket/ Dakika Etiketleme hızı 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SOL üzerinden veri aktarımı 
3 kg/ 1 g , 6 kg/ 1 g , 12 kg/ 2 g hassas tartım kapasitesi 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Standart Signature Labeller ürüne göre otomatik yükseklik ayarı 
Dokunmatik ekranlı, PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 
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W1700 
Hızlı Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

70 Paket / Dakika Etiketleme hızı 
40 - 350 mm Geniş ürünlerinizi paketleyin 
Geniş 3'Iü konveyör yapısı 
Otomatik veya Manuel tartım etiketlemeye izin verir 
Modüler üst ve Alt etiketleyici ile çoklu etiketleyebilme 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SQL üzerinden veri aktarımı 
6 kg/ 2 g - 12 kg/ 2 g - 15 kg/ 5g hassas tartım kapasitesi 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Dokunmatik ekranlı, PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 
WIL 700 Geniş ve uzun (650 mm) ürünlerinizi tartın etiketleyin 
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WIW700 
Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

20 Paket / Dakika Etiketleme hızı 
40 - 660 mm Geniş ürünlerinizi paketleyin 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SOL üzerinden veri aktarımı 
30 kg / 1 O g - 60 kg / 20 g tartım kapasitesi 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Dokunmatik ekranlı, PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 
Üst - Yan - Ön etiketleyici seçenekleri 

D 
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LI 700 E 
Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

45 Paket / Dakika Etiketleme hızı 
2'1i veya 3'1ü konveyör yapısı 
Otomatik veya Manuel tartım etiketlemeye izin verir 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SQL üzerinden veri aktarımı 
6 kg/ 2 g - 1 O kg/ 5 g hassas tartım kapasitesi 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Dokunmatik ekranlı

1 
PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 

Tartılıp etiketlenen ürünleri operatöre çeviren tasarım 
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LI 700 CR 
Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

33 Paket / Dakika Etiketleme hızı 
Cihaz üzerinden kolay etiket tasarımı 
SOL üzerinden veri aktarımı 
3 kg/ 2 g hassas tartım kapasitesi 
Basınçlı havanın olmadığı durumlarda çalışan dahili kompresör 
Windows 1 O ® İşletim sistemi ile uzaktan kontrol ve raporlama 
Dokunmatik ekranlı, PC tabanlı sistem ile çift taraflı esnek iletişim 
Tartılıp etiketlenen ürünleri operatöre çeviren tasarım 

yOIGla 



DPS 800 
Otomatik Tartım Etiketleme 

LİMİTLERİNİZİ AŞIN 

Tüm OIML yük hücreleri ve Windows® yazıcılarla uyumlu 

Dokunmatik ekranlı PC tabanlı 

Veri toplama ve aktarmaya uygun kontrol paneli 

Suya karşı dayanıklı etiketleyici 

6 kg/ 2 g -15 kg/ 5 g - 30 kg/ 10 g tartım kapasitesi 

* Büyük ürünler için roller konveyörlü seçenek (600 x 600 mm)

yOIGla 



AW-5600AT 
TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TEK ÇÖZÜM 
TARTIM - ETİKETLEME - PAKETLEME - TASARRUF 

Tek personel yönetiminde Tartım - Etiketleme - Paketleme çözümü bir arada 

Promosyon Etiketleyici ile ürünlerinize renk katın 

Super-Stretch teknolojisi ile daha verimli streç film tüketimi 

Taşıyıcısız (linerless) etiket faydası: Zamandan ve masraflardan tasarruf edin 

Çalışma aralarında enerji tüketimini azaltan otomatik uyku modu 

RllASTED OOCKBI 
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AW-5600 CPR 
TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TEK ÇÖZÜM 
TARTIM - ETİKETLEME - PAKETLEME - TASARRUF 

Kullanıcı dostu ekstra büyük (12.1 ") multifonksiyon dokunmatik ekran 

Stand-alone kullanım ya da üretim hatlarına uyarlanabilir. 

Taşıyıcısız (linerless) etiket faydası: Zamandan ve masraflardan tasarruf edin 

Benzerlerine göre daha küçük alanda daha yüksek üretim hızı 

Mevcut üretim hatlarına kolay entegrasyon imkanı 

Endüstriyel otomasyonda optimum performans (30 paket/dk) 

* Dakikada 30 paket etiketleme

*Hızlı ve Kolay Streç rulo değişimi

yDIGl8 



C Series 
Checkweigher 

TART - SEÇ - KONTROL ET 

EasyWeigh ® teknolojisi ile kalibrasyon gerektirmez 
Ürün tanıma prosedürlerine ihtiyaç duymaz 
Standart 7" / Opsiyonel 1 O" Dokunmatik ekran 
400 Paket/ Dakika (max.) 
120 Metre/ Dakika (max.) 
15 - 8000 g Tartım kapasitesi 
� 0,5 g Tartım aralığı "e" 
iP 54 / iP 65 
MID ve OIML R-51 

Aerosols Cans Chemicals 
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Cosmetics 
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Food Non-food Pharma 
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S Series 
Checkweigher 

TART - SEÇ - KONTROL ET 

İlaç ve kozmetik sanayiinin yüksek isterleri için dizayn edilmiştir. 
Düşük ağırlıklı ürünler için en yüksek hassasiyet 
Standart 7" / Opsiyonel 101

' Dokunmatik ekran 
600 Paket/ Dakika (max.) 
120 Metre/ Dakika (max.) 
1 - 600 g Tartım kapasitesi 
� O, 1 g Tartım aralığı "e" 
� 0.01 g Ağırlık gösterge hassasiyeti "d" 
iP 54 / iP 65 
MID ve OIML R-51 
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G Series 
Checkweigher 

TART - SEÇ - KONTROL ET 

EasyWeigh ® teknolojosi ile kalibrasyon gerektirmez 

Yıkanabilir Paslanmaz çelik gövde yapısı sayesinde her koşulda çalışabilir 

Standart 7" / Opsiyonel 1 O" Dokunmatik ekran 

300 Paket / Dakika (max.) 

90 Metre/ Dakika (max.) 

20 - 8000 g Tartım kapasitesi 

iP 66 * Koruma seviyesi 

MID ve OIML R-51 . .

t ·,t] 

*IP66: Toz geçirmez ve her yönden gelebilecek yüksek tazyikteki sulara karşı koruma sağlar.
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H Series 
Checkwigher 

TART - SEÇ - KONTROL ET 

EasyWeigh ® teknolojisi ile kalibrasyon gerektrimez 

Büyük hacimli ve ağır ürünleriniz için güçlü servo motorlar 

Standart 7" / Opsiyonel 1 O" Dokunmatik ekran 

130 Paket/ Dakika (max.) 

40 Metre/ Dakika (max.) 

200 - 60.000 g Tartım kapasitesi 

2: 5 g Tartım aralığı "e" 

2: 1 g Ağırlık gösterge hassasiyeti "d" 

iP 54 / iP 65 

MID ve OIML R-51 

ti 
Chemlcals Logistics Food Non-food 

1 
Tanks 
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R Series 
Streç Paketleme Makinesi 

TART - SEÇ - KONTROL ET 

EasyWeigh ® teknolojisi ile kalibrasyon gerektirmez 
Standart 7" / Opsiyonel 1 O" Dokunmatik ekran 

600 Paket/ Dakika (max.) 
120 Metre / Dakika (max.) 
20 -6000 g Tartım kapasitesi 
� 1 g Tartım aralığı "e" 
� 0.5 g Ağırlık gösterge hassasiyeti 
MID ve OIML R-51 
IP69 K* • 

* iP 69 K Toza, Buhara, Yüksek basınçlı suya karşı dayanıklıdır.

ti 
Aerosols Cans Chemlcals Cosmetics Food 
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M Series Combo 
Metal Dedektörlü Checkweigher 

GÜÇLÜ - SAGLAM - EKONOMİK VE ESNEK ÇÖZÜM 

EasyWeigh ® teknolojisi ile kalibrasyon gerektirmez 

Metal dedektörü ve Otomatik tartım kontrolü bir arada 

Standart 7" / Opsiyonel 1 O" Dokunmatik ekran 

150 Paket/ Dakika (max.) 

40 Metre/ Dakika (max.) 

15 - 60.000 g Tartım kapasitesi 

� 1 g Tartım aralığı "e" 

� 1 g Ağırlık gösterge hassasiyeti 

iP 54 / iP 65 

MID ve OIML R-51 
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K Series 
Checkweigher 

TART - ETİKETLE - KONTROL ET 

Her ihtiyaca uygun etiketleyici çözümleri 

Standart 7" / Opsiyonel 1 O" Dokunmatik ekran 

150 Paket/ Dakika (max.) 

40 Metre / Dakika (max.) 

15 - 30.000 g Tartım kapasitesi 

� 0,5 g Tartım aralığı "e" 

� O, 1 g Ağırlık gösterge hassasiyeti "d" 

iP 54 / iP 65 

MID ve OIML R-51 

Ön Etiketleyici Yan Etiketleyici 

Pnömatik Etiketleyici 

Üst Etiketleyici 

Alt Etiketleyici 

Şekilsiz (Yuvarlak) 
Etiketleyici 

"C" Paket Etiketleyici 

Üst,Alt, Yan Etiketleyici 



ELIXA 14 -21 
Streç Paketleme Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Kolay ve Basit Kullanımlı 
ELIXA 14 - 14 Paket/ Dakika (max.) 
ELIXA 21 - 21 Paket/ Dakika (max.) 
(220 V) Tak-Çalıştır modu ile kompresöre ihtiyaç duymaz 
Minimum alanda rahat ve ergonomik kullanım 
Super Strech teknolojisi ile %20'ye kadar tasarruf 
Yüksek enerji tasarrufu Özel Yazılım ile çalışma zamanlamasını yönetir. 

-_ı 



ELIXA 24 
Streç Paketleme Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Kolay ve Basit Kullanımlı 
24 Paket/ Dakika (max.) 
(220 V) Tak-Çalıştır modu ile kompresöre ihtiyaç duymaz 
Minimum alanda rahat ve ergonomik kullanım 
Super Strech teknolojisi ile %20'ye kadar tasarruf 
Yüksek enerji tasarrufu Özel Yazılım ile çalışma zamanlamasını yönetir. 

J 



ELIXA 30L 
Streç Paketleme Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Kolay ve Basit Kullanımlı 
(220 V) Tak-Çalıştır modu ile kompresöre ihtiyaç duymaz 
Minimum alanda rahat ve ergonomik kullanım 
Super Strech teknolojisi ile %20'ye kadar tasarruf 
Tabak ebatını otomatik algılar 30 Paket/ Dakika (Max.) 
Yüksek enerji tasarrufu Özel Yazılım ile çalışma zamanlamasını yönetir. 
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ELIXA 35 
Streç Paketleme Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Kolay ve Basit Kullanımlı 
(220 V) Tak-Çalıştır modu ile kompresöre ihtiyaç duymaz 
Minimum alanda rahat ve ergonomik kullanım 
Super Strech teknolojisi ile %20'ye kadar tasarruf 
Tabak ebatını otomatik algılar 35 Paket/ Dakika (Max.) 
Yüksek enerji tasarrufu Özel Yazılım ile çalışma zamanlamasını yönetir. 
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AUTOMAC 38 PIÜ 
Streç Paketleme Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

2 Farklı hız ayarı ile 21 - 31 Paket/ Dakika çalışır. 
(220V) Tak-Çalıştır modu ile kompresöre ihtiyaç duymaz 
Açılabilen üst kapakları sayesinde streçleme alanına kolay erişim sağlanır. 
Eş zamanlı çalışan 2 film rulosu ile hızlı ve kesintisiz üretim. 
Özel tabak boyutlarını streçlemek için opsiyonlar bulunmaktadır. 
Ağır çalışma şartlarına karşı tamamen kapalı mekanizma 
Kontrol paneli kolay okunabilir ve hızlı programlanabilir. 
Önceden programlanabilen 99 farklı paket ebat programı vardır 
* Opsiyonel Dahili çıkış konveyörü, Ürün çıkış kontrolü, Motorlu besleme
* Opsiyonel 3 Metreye kadar eklenebilen besleme konveyörü
* Opsiyonel Baskılı film için Fotocell, Otomatik Program seçimi



AUTOMAC 55 PILJ 
Streç Paketleme Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Standart 35-55 Paket/Dakika HighSpeedDevice Opsiyonu ile 62 Paket/Dakika 
Açılabilen üst kapakları sayesinde streçleme alanına kolay erişim sağlanır. Eş 
zamanlı çalışan 2 film rulosu ile hızlı ve kesintisiz üretim. 
Özel tabak boyutlarını streçlemek için opsiyonlar bulunmaktadır. 
Ağır çalışma şartlarına karşı tamamen kapalı mekanizma 
Kontrol paneli kolay okunabilir ve hızlı programlanabilir. 
Önceden programlanabilen 29 farklı paket ebat programı vardır 

* Opsiyonel Dahili çıkış konveyörü, Ürün çıkış kontrolü,
* Opsiyonel 7 MEtreye kadar eklenebilen besleme konveyörü
* Opsiyonel Baskılı film için Fotocell, Otomatik Program seçimi



AUTOMAC 75-95 
Otomatik Tabak Kapama Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Automac 75 Paket / Dakika Paketleme yapar. 
Automac 95 Paket / Dakika Paketleme yapar. 
Açılabilen üst kapakları sayesinde streçleme alanına kolay erişim sağlanır. 
Özel tabak boyutlarını streçlemek için opsiyonlar bulunmaktadır. 
Dokunmatik kontrol paneli kolay okunabilir ve hızlı programlanabilir. 
(380V) Tak-Çalıştır modu ile kompresöre ihtiyaç duymaz. 
Ağır çalışma şartlarına karşı tamamen kapalı mekanizma 
* Opsiyonel Dahili çıkış konveyörü, Ürün çıkış kontrolü, Motorlu besleme
* Opsiyonel 6 Metreye kadar eklenebilen besleme konveyörü
* Opsiyonel Baskılı film için Fotocell, Otomatik program seçimi
* Opsiyonel Tartım ve etiketleme için bağlantı kiti, Uzaktan kontrol
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TOP-Lid 
Otomatik Gazlı Tabak Kapama Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Standart 40 Paket/Dakika paketleme yapabilir. 

Dakikada max. 15 vuruş yapabilir. 

Direct drive teknolojili motor, Motor kayışı bulunmaz 

Dokunmatik renkli LCD ekran Türkçe Menü 

Tabak derinliği standart 95'mm. 'dir Opsiyonel arttırılabilir. 

Otomatik kalıp değişimi hızlı ve kolaydır. 

* Opsiyonel olarak 4 Metreye kadar eklenebilen besleme konveyörü



XPEED 1 
Gazlı Tabak Kapama Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Paslanmaz Çelik gövde yapısı 

Baskılı film kullanımı için Fotocell 

Hızlı kalıp değişimi (1 Odk.) 

Dakikada max. 12 vuruş hızında çalışır. 

Dakikada max. 96 Paketleme yapar. 

%50'ye varan gaz tasarrufu 

Kalıp hazne uzunluğu 660mm'dir. 

Gıda üretim tesisleri için hijyenik koşullara uygun 

------- . . . . -------
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XPEED 3 
Gazlı Tabak Kapama Makinesi 

KOLAY, HIZLI, EKONOMİK PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ 

Paslanmaz Çelik gövde yapısı 

Baskılı film kullanımı için Fotocell 

Hızlı kalıp değişimi (10dk.) 

Dakikada max. 12 vuruş hızında çalışır. 

Dakikada max. 144 Paketleme yapar. 

%50'ye varan gaz tasarrufu 

Kalıp hazne uzunluğu 660mm'dir. 

Gıda üretim tesisleri için hijyenik koşullara uygun 

• 
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TL 550-550 Duo 
MAP Tabak Kapama Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

WEBOMATIC Clean Deign © ile kolay iç ve dış temizlik 

Tek ve iki hatlı paketleme 

18 Devir/ Dakika/ Hız (max.) 

SkinPack ve M.A.P ile tek kalıpta paketleme 

8.4" Grafik arayüzlü renkli dokunmatik kumanda paneli 

Uzaktan üretim bilgi akışı ve hata teşhis sistemi 

WEBOMATIC SCC ile tek kalıp arızasında bile durmayan üretim akışı 
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TL 650 
MAP Tabak Kapama Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

WEBOMATIC Clean Design © ile kolay iç ve dış temizlik 

SkinPack ve M.A.P ile tek kalıpta paketleme 

8.4" Grafik arayüzlü renkli dokunmatik kumanda paneli 

Uzaktan üretim bilgi akışı ve hata teşhis sistemi 

WEBOMATIC SCC ile tek kalıp arızasında bile durmayan üretim akışı 

7 Farklı üretim güvenliği seviyesi ile kullanıcı yetkilendirme 
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TL 750-750 Duo 
MAP Tabak Kapama Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

WEBOMATIC Clean Deign © ile kolay iç ve dış temizlik 

Tek ve iki hatlı paketleme 

15 Devir/ Dakika/ Hız 

SkinPack ve M.A.P ile tek kalıpta paketleme 

8.4" Grafik arayüzlü renkli dokunmatik kumanda paneli 

Uzaktan üretim bilgi akışı ve hata teşhis sistemi 

WEBOMATIC SCC ile tek kalıp arızasında bile durmayan üretim akışı 

7 Farklı üretim güvenliği seviyesi ile kullanıcı yetkilendirme 
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TL 1150 
MAP Tabak Kapama Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

WEBOMATIC Clean Deign © ile kolay iç ve dış temizlik 
Tek ve iki hatlı paketleme 
15 Devir/ Dakika/ Hız 
SkinPack ve M.A.P ile tek kalıpta paketleme 
12" Grafik arayüzlü renkli dokunmatik kumanda paneli 
Uzaktan üretim bilgi akışı ve hata teşhis sistemi 
WEBOMATIC SCC ile tek kalıp arızasında bile durmayan üretim akışı 
7 Farklı üretim güvenliği seviyesi ile kullanıcı yetkilendirme 
Özel tasarım yapısı sayesinde sıvı birikmesi yapmaz hijyen sağlar 

t====�-�WE=BO�IC 
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ML-C 2600
Termoform Paketleme Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Kompakt termoform teknolojisi ile dar alanda paketleme 

WEBOMATIC CleanDesign © ile kolay iç ve dış temizlik 

Termoform şekillendirme teknolojisi ile hızlı paketleme 

422 mm genişliğe kadar filmleri işler 

300 mm uzunluğa kadar kalıp uzunluğu 

Tüm esnek ve sert filmleri işler 

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
Adunc•d Vacuum Pactıasılng Syıı•m• 



ML-C 3600
Termoform Paketleme Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Paketleme ihtiyaçlarınıza ve özelliklerine göre dizayn edilmiştir 
WEBOMATIC CleanDesign © ile kolay iç ve dış temizlik 
4.5 - 1 O Metre hat uzunluğu ile yüksek dolum imkanı 
Termoform ile senkronize ultra-modern kontrol ve harici modüller 
Hasarlı film algılama sistemi ve geri sarma 
Servo motor filmi paketleme bitene kadar hassas şekilde ilerletir 
Özel tasarım yapısı sayesinde sıvı birikmesi yapmaz hijyen sağlar 

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
Adunc•d Vacuum Pactıasılng Syıı•m• 



ML-C 5600
Termoform Paketleme Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Clean Design© ile kolay iç ve dış temizlik 

20 metreye ulaşan termoform hattı 

562 mm'ye kadar filmleri işleyebilir 

600 mm uzunluğa kadar tekrar uzunluğu 

20 Paket/ Dakika (max.) 

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
Adunc•d Vacuum Pactıasılng Syıı•m• 



ML-C 7600
Streç Paketleme Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Clean Design© ile kolay iç ve dış temizlik 

22 metreye ulaşan termoform hattı 

662 mm'ye kadar filmleri işleyebilir 

1000 mm uzunluğa kadar tekrar uzunluğu 

20 Paket/ Dakika (max.) 

ML-C fifiOO

ML -C 'i'BOCJ 

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
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CLC 950 
Bantlı Vakum Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Orta ve büyük vakum torbaları için idealdir. 
Farklı boyutlardaki ürünler aynı anda, hatta yan yana paketlenebilir 
WEBOMATIC CleanDesign © ile kolay iç ve dış temizlik 
Üretim hatlarına tam uyumluluk sağlar. 
*Opsiyonel Konveyör bandının değişken yükleme hızı
*Opsiyonel (75mm) Farklı ürün boyutları için mühürleme barların yüksekliği ayarlanabilir
*Opsiyonel İşçilik maliyetlerini azaltmak ve operatörün kullanımını optimize etmek için mekik konveyörü
*Opsiyonel Verimli üretim süreçleri için üretim ve servis için teşhis sistemi

o 

WEBOMATIC 
Adv,uıc.ıed Vacuum ıt.U.k.69ln S ,-tt:m, 
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WBM - 1350 il 
Bantlı Vakum Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

2 x 1350 mm geniş mühürleme çubuğu 

TCH-11 mühürleme sistemi ile mutlak sızdırmazlık 

Hassas sıcaklık kontrol mekanizması 

Soğutma suyuna gerek duymaz 

Tam renkli, kullanıcı dostu dokunmatik ekran kontrolü 

*Opsiyonel WEBOMATIC iletişim modülü ile uzaktan arıza, teşhis, ve bilgi 

sağlar
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STCW 60-80 / DU 60-80 
ln-Line Shrink Ekipmanları 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

WEBOMATIC Clean Deign © ile kolay iç ve dış temizlik 

Geniş shrink haznesi ölçüsü (550 x 550 x 300 mm) ve (750 x 750 x 300 mm) 

Yüksek bant hızı (O, 15 mis) 

Esnek yapısı ile tüm hatlara uyum sağlar 

PLC kontrolü ile uygun ısıda ürünleri pişirmeden shrinkler 

Çift duvar yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlar 

-- - - -
___.,,.
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STCW 60-80 DU 60 - 80 
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duoMAT 450-650-850 
Yarı Otomatik Vakum Makinesi 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Hijyenik yüksek kalite paslanmaz çelik 

WEBOMATIC CleanDesign © hijyenik ıslak temizliğe izin verir 

Düz paketleme bölümü sayesinde kolay ürün paketleme 

Alet kullanmadan mühürleme çubuk sökümü (kablosuz) 

Gıdayla temasa uygun PE yükselti plakaları 

*Opsiyonel Çift şerit mühürleme veya tek şerit mühürleme

*Opsiyonel Kesme özelliği

*Opsiyonel Sert torbalı malzemeler için çift etkili sızdırmazlık

*Opsiyonel Yumuşak Paketleme ve MAP fonksiyonu

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
Adunc•d Vacuum Pactıasılng Syıı•m• 



SuperMax 1 
Tezgah Üstü Vakum Paketleme 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Tek butonla başlat durdur 

Yüksek kapasiteli vakum pompası 

51 O (U) x 600 (G) mm'ye kadar paketleme imkanı 

Taze ve pişmiş yiyeceklerin paketlemesinde kullanılır 

Perakande, Market, Endüstriyel mutfak ve şarküteri 

* Opsiyonel M.A.P

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
Adunc•d Vacuum Pactıasılng Syıı•m• 



130 
Tek Odalı Vakum Paketleme 

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Tek butonla başlat durdur 

Yüksek kapasiteli vakum pompası 

450 mm'ye kadar paketleme imkanı 

Taze ve pişmiş yiyeceklerin paketlemesinde kullanılır 

Perakande, Market, Endüstriyel mutfak ve şarküteri 

* Opsiyonel M.A.P

i\15i an� f+\ı r,ı tıj 
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PLUSVAC Series 
Vakum, Paketleme Makinası 

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Güçlü vakum pompası 

Program hafızalı elektronik kontrol panosu 

Yükseklik ayarlı giriş plakaları 

Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir. 

405,420,455,620 mm paketleme seçenekleriyle 

Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende, 

Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir. 

+: C 

PLUSVAC 21 
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PLUSVAC 23 

PLUSVAC 27 

PLUSVAC 24 
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S 501 
Vakum, Paketleme Makinası 

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Güçlü vakum pompası 

Program hafızalı elektronik kontrol panosu 

Yükseklik ayarlı giriş plakaları 

Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir. 

7 40 mm 2x455 mm paketleme seçenekleriyle 

Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende, 

Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir. 

• •• 

KOMET•· 



POWERVAC 200-210 
Vakum, Paketleme Makinası 

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Güçlü vakum pompası 

Optimize edilmiş hazne tasarımı 

Yükseklik ayarlı giriş plakaları 

Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir. 

620 mm kadar vakum paketleme 

Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende, 

Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir. 

.. .. 

KOMET._. 
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SD 1000 
Vakum, Paketleme Makinası 

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Güçlü vakum pompası 

Optimize edilmiş hazne tasarımı 

Yükseklik ayarlı giriş plakaları 

Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir. 

4 X 1020 mm kadar vakum paketleme 

Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende, 

Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir. 

. ... 

KOMET-tt .. 
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UL TRA MONO MEW Serisi 
Otomatik Kıyma Makinesi 

C I""._. "1nııı1Aı�S - ÜKSEK KALİTE

Kademeli helezon ile yüksek kapasiteli kıyma çekimi 

Yüksek basınçlı temizleyiciler ile kolayca temizlenebilir 

- 5° C 'ye kadar hammadde işleme 

E 52 - E 130 - G 160 Boğaz ve bıçak setleriyle çalışır 

Kapasiteye göre asansörlü ve asansörsüz modeller mevcuttur 

Yüksek kaliteli paslanmaz Alman çeliğinden üretilmiştir 

Taze ürün veya Donuk ürün özel modelleri mevcuttur 

�ırı,Mono

saatlik Kapaıi , Ürün ııazııesl 
1200 kg/ saat 70 litre 

1160 litre 

MEW737 3000 kg/ saat 330 litre 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.
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UL TRA Endüstriyel MEW Serisi 
Otomatik Kıyma Makinesi 

�c r-._. "1nııı1Aı�S - \ıÜKSEK KALİTE 

Çift helezonlu ilerletme sistemi ile ürün hızlıca bıçağa doğru ilerletilir 

Patentli çift helezon sistemi ile ürün ısınmaz 

Patentli ayna ve bıçak sistemi ile ürün ezilmez 

Hijyenik dizayn sayesinde bakteri barındırmaz, kolay temizlenir 

Kademeli helezon ile yüksek kapasiteli kıyma çekimi 

Pnomatik kontrollü DuoSepart sistemi ile verimli ve etkili sinir ayırma 

Kapasiteye göre asansörlü ve asansörsüz modeller mevcuttur 

Yüksek kaliteli paslanmaz Alman çeliğinden üretilmiştir 

Taze ürün veya Donuk ürün özel modelleri mevcuttur 

• 

• 

500 Litre 

280 Litre 

1000 Litre 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.



MADO EXTRUDER 
Extruder Kıyma Makinesi 

.::,c 1 -· "1nııı1Aı�S - ÜKSEK KALİTE 

Patentli parçalama sistemi ile tüm malzemeler tam ve hijyenik karıştırılır 
Pnomatik kontrollü DuoSeprat sistemi ile verimli ve etkili sinir ayırma 
Patentli çift helezon sistemi ile ürün ısınmaz 
Aynı makinede Karıştırma, Kıyma ve Ön Cutter işlemleri ile tasarruf sağlar 
Hijyenik dizayn sayesinde bakteri barındırmaz, kolay temizlenir 
Yüksek kaliteli paslanmaz Alman çeliğinden üretilmiştir 
Buz ile soğutma gerektirmeyen çalışma sistemi 

Ürün Haznesi 

500 Litre 

1500 Litre 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.
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MADO PORSIYONLAMA 
Profesyoneller için Kıyma Porsiyonlama 

en ııı1 ı JS - Ü"Sl:K KALİTE 

Pürüzsüz yüzeyi ile bakteri barındırmaz ve temizliği kolaydır 

Yüksek kaliteli paslanmaz Alman çeliğinden üretilmiştir 

250 - 3000 gr aralığında porsiyonlama yapar 

60 Porsiyon / Dakika (350 - 800 gr) 

Entegre tabak besleme (Opsiyonel) 

-
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GARANT / SUPRA CUTTER 
Profesyoneller için 

. cnr-_. .ııı1 NS - YÜKSEK KALİTE 

Hijyenik bir şekilde et işlemek için SUPRA ve GARANT modelleri 

Pürüzsüz yüzeyi ile bakteri barındırmaz ve temizliği kolaydır 

Seçilen modele göre, 3, 4 veya 6 bıçak ile kesim yapılır 

Büyük modellerde,ürün yükleme ve ürün boşaltma sistemi bulunmaktadır 

MADO Cutter'ler dakikada 500 ile 5.000 dönüş hızında çalışabilir 

Yüksek yağ ve su bağlama özelliği 

Yüksek kaliteli paslanmaz Alman çeliğinden üretilmiştir. 

SUPRA modellerinde hassas sıcaklık sensörü 

Hazne Devri 

12/24 rpm 

2000/4000 rpm 9/18 rpm 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.
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GARANT / SUPRA CUTTER 
Profesyoneller için 

. cnr-_. .ııı1 NS - YÜKSEK KALİTE 

Hijyenik bir şekilde et işlemek için SUPRA ve GARANT modelleri 

Pürüzsüz yüzeyi ile bakteri barındırmaz ve temizliği kolaydır 

Seçilen modele göre, 3, 4 veya 6 bıçak ile kesim yapılır 

Büyük modellerde,ürün yükleme ve ürün boşaltma sistemi bulunmaktadır 

MADO Cutter'ler dakikada 500 ile 5.000 dönüş hızında çalışabilir 

Yüksek yağ ve su bağlama özelliği 

Yüksek kaliteli paslanmaz Alman çeliğinden üretilmiştir. 

SUPRA modellerinde hassas sıcaklık sensörü 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.

MSM769VA 



MADO MKB Serisi 
Profesyoneller için Et Kemik Testeresi 

..... , cnr _ı . . .J-, - VÜK;:,EK KALİTE 

Kasaplar, Et Kesimhaneleri, KırmızıEt Üreticileri, 
Zincir Mağazalar ve Büyük mutfaklar için özel olarak tasarlanmıştır 
Taze ve Donuk Kırmızı Et, Beyaz Et ve Balık ürünlerini kolayca kesin 
Üst modellerinin tamamında 32 metre/saniye bant hızı.standart olarak sunulmaktadır 
Tüm modellerde,gerekli olan emniyet switchleri, güvenli ürün itme aparatı, 
ayarlanabilir şerit koruma, manyetik şalter ve motor freni mevcuttur. 

-

MKB 749 

MKB751 

MKB749 

17 Metre /Dakika 

22 Metre /Dakika 

'. 

MKB 750 

191mm 233 mm 1425/1400 rpm 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.
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MADO MKB Serisi 
Profesyoneller için Et Kemik Testeresi 

..... , cnr _ı . . .J-, - VÜK;:,EK KALİTE 

Kasaplar, Et Kesimhaneleri, KırmızıEt Üreticileri, 
Zincir Mağazalar ve Büyük mutfaklar için özel olarak tasarlanmıştır 
Taze ve Donuk Kırmızı Et, Beyaz Et ve Balık ürünlerini kolayca kesin 
Üst modellerinin tamamında 32 metre/saniye bant hızı.standart olarak sunulmaktadır 
Tüm modellerde,gerekli olan emniyet switchleri, güvenli ürün itme aparatı, 
ayarlanabilir şerit koruma, manyetik şalter ve motor freni mevcuttur. 

MKB758 

... 

* Hammadde cinsine göre değişiklik gösterebilir.



ST 200 -230 -270 -320 
Tezgah Üstü Et Kemik Testeresi 

KALİTELİ- DAYANIKLI - SAGLAM

Dayanıklı 18/1 O Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Tüm çalışma koşullarına uygun yapı 

Otomatik gergi kontrolü 

Toz/ Atık toplama haznesi ( 230 / 270 / 320) 

Kolay sökülebilen parça yapısı ile kolay temizlik 

IP65 

Model Kasnak Çapı Kesim Yükseliği Kesim Genişliği Kesim Uzunluğu 

ST 200 200 mm 180 mm 385 mm 530 mm 

ST 230 220 mm 220 mm 430 mm 620 mm 

ST 270 250 mm 270 mm 480 mm 670 mm 

ST 320 300 mm 320 mm 530 mm 670 mm :-=- medoc

" .. _., ., �t • 
r t( • ,- • 

. ....,_......,,, .• I ., 

·�� .-- ' 

- . _., 
;_ -

,. 

: /' ;, -



STL 350 - 390 - 430 - 480 
Tezgah Üstü Et Kemik Testeresi 

KALİTELİ- DAYANIKLI - SAGLAM

Dayanıklı 18/1 O Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Tüm çalışma koşullarına uygun yapı 

Otomatik gergi kontrolü 

Hızlı Bıçak durdurma sistemi (4 Saniye) 

Sağ - Sol kesim seçenekleri 

Kolay sökülebilen parça yapısı ile kolay temizlik 

Sabit - Hareketli - Rampalı - Tabla seçenekleri mevcut. 

IP65 

Model Kasnak Çapı Kesim Yükseliği Kesim Genişliği Kesim Uzunluğu 

STL 350 300 mm 350 mm 860 mm 770 mm 

sn 390 360 mm 400 mm 895 mm 936 mm 

sn 430 400 mm 420 mm 960 mm 1025 mm 

STL 480 450 mm 480 mm 960 mm 1095 mm 

., 

:-=- medoc



STL 800 
Tezgah Üstü Et Kemik Testeresi 

KALİTELİ- DAYANIKLI - SAGLAM 

Dayanıklı 18/1 O Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Tüm çalışma koşullarına uygun yapı 

Otomatik gergi kontrolü 

400 mm Kasnak çapı 

1474 mm Kesim genişlği 

997 mm Kesim uzunluğu 

600 mm Kesim yüksekliği 

3 Kasnaklı yapı ile geniş kesim alanı 

Sağ - Sol kesim seçeneği 

Hızlı Bıçak durdurma sistemi (4 Saniye) 

Kolay sökülebilen parça yapısı ile kolay temizlik 

iP 65 
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A/E 155 
Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım 

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni 

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri

ııııııMINERVA
• OMEGA 



A/E 182 
Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım 

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni 

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri

ııııııMINERVA
• OMEGA 



C/E 182 
Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım 

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni 

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri

ııııııMINERVA
• OMEGA 



C/E 320 F - 320 P 
Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım 

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni 

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

C/E 320 F : Sabit Tezgahlı Kemik Testeresi

C/E 320 P: Kayan Tezgahlı Kemik Testeresi

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri

ııııııMINERVA
• OMEGA 



C/E 900 R 
Soğutucuylu Et Karıştırıcı ve Kıyma Makinesi 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 
Maksimum verimlilik ve hijyen 
Elektronik termostat ile uygun çalışma sıcaklığı 
1500 kg'a kadar üretim kapasitesi 
IP56 destekli elektrik kontrol ünitesi 
Kasaplar, Et İşleme Merkezleri, Et Laboratuarları 

ııııııMINERVA
• OMEGA 



MPM 500 
Et, Kıyma Porsiyonlama Hattı 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 
Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir. 
Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı 
Et İşleme Tesisleri için Gıda güvenliği sertifikalı 
HACCP metoduna göre maksimum hijyen 
Ayarlanabilir çıkış bant yüksekliği 
* C/E 900, C/E 900R, C/E 900E, C/E 900RE modelleri ile kullanılabilir.

*Görseldeki kombinasyon C/E 900 + MPM 500 Cihazlarını kapsamaktadır.

ııııııMINERVA
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C/E VINS22 - 32 - 45 
Çelik, Hidrolik Dolum Makinesi 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

22, 32, 45 Lt.'ye kadar Çalışma kapasitesi. 
Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı 
Paslanmaz çelik piston 
Ayarlanabilir dolum hızı 
14,22,30 mm çapında dolum çubukları 
Sosis, Sucuk vb ürünler için kullanılabilir 
Kırmızı Et, Beyaz Et, Üretim tesisleri , İşlenmiş et ürünleri 

ııııııMINERVA
• OMEGA 



DERBY 520C 
Vakum, Paketleme Makinası 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Temizlemesi kolay tasarım 

SoftAir sistemli vakum odası 

520 mm vakum imkanı 

1 O Farklı program ile çalışabilme 

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk 

. ı • 

f • 

ııııııMINERVA
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OLYMPIC 500V 
Vakum, Paketleme Makinası 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Temizlemesi kolay tasarım 

SoftAir sistemli vakum odası 

500 mm vakum imkanı 

1 O Farklı program ile çalışabilme 

7" Renkli Dokunmatik ekran 

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk 

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.

ııııııMINERVA
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OLYMPIC 600C 
Vakum, Paketleme Makinası 

SAGLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT 

Paslanmaz çelik gövde yapısı 

Temizlemesi kolay tasarım 

SoftAir sistemli vakum odası 

600 mm vakum imkanı 

1 O Farklı program ile çalışabilme 

7" Renkli Dokunmatik ekran 

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk 

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.

ııııııMINERVA
• OMEGA 



FM 60 -1800 
Karıştırıcı Makinesi 

YÜKSEK PERFORMANS - YÜKSEK KALİTE 

Farklı hızlarda karıştırma (FM 60 - 220) 

Ayarlanabilir Değişken hızlarda karıştırma (FM 250 - 1800) 

Kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir sıyırma aparatı 

Manuel kazan devirme (FM 60 - 220) 

Elektrikli kazan devirme (FM 250 -1800) 

Elektrikli kapak kapama (FM 750 - 1800) 

FM1800STL 

-

MENCARM 

MIXINCARM 

*Sıyırma Aparatı

FM100STL 
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ESK60 - 1500 
Vakumlu, Soğutmalı Tumbler 

YÜKSEK PERFORMANS - YÜKSEK KALİTE 

99 Program hafızalı dokunmatik kontrol paneli 

HACCP standartlarına uygun işlem kaydı 

Değiştirilebilir devir hızı 

Yüksek performanslı otomatik vakum 

Otomatik hazne devirme ve hazne konumlandırma 

Elektrikli kapak kapama (ESK 300 - ESK 1500) 

Steril hava filtre sistemi 

Paslanmaz çelik hava soğutma sistemi 

ESK 550 - 850 STL 

ESK 125 - 250 STL 

�
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VM 60-1800 
Vakumlu Tumbler ve Karıştırıcı 

YÜKSEK PERFORMANS - YÜKSEK KALİTE 

Dokunmatik kontrol paneli (VM 250 - 1800) 

Değiştirilebilir devir hızı (VM 250 - 1800) 

Yüksek performanslı otomatik vakum 

VM300STL 

Otomatik hazne devirme ve hazne konumlandırma (VM 250 - 1800) 

Elektrikli kapak kapama (VM 750 - 1800) 

Paslanmaz çelik hava soğutma sistemi 

VM 750 STL-8 

MASSIEllARM 

TUMBLING ARM 

MENGARM 

Ml)UNGARM 

*Sıyırma Aparatı
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