SOFRALIK ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
LİDER ÜRETİCİSİ: ÇMS

LEADER MANUFACTURER OF TABLE OLIVE
PROCESSING TECHNOLOGIES: ÇMS

Dünya’nın ve ülkemizin önde gelen sofralık zeytin işleme
teknolojileri üreticisi olan firmamız, 1968 yılında Ali Osman
Çınarlı tarafından Akhisar Sanayi Sitesi’nde kurulmuştur.
1968’den bu yana kaliteli üretimi, iş ahlakını, gelişim ve ilerlemeyi,
kendine ilke edinen firmamızla, alanında uzman, pozitif ve
enerjik ekibimizle, müşterilerimize en iyi şekilde hizmet
vermek için çalışmaktayız.

As one of the leaders of table olive processing machines manufacturer
both in Turkey and in the world, our company founded by Ali Osman
Çınarlı in Akhisar Industrial Zone in 1968. Since 1968, our company
has been working with following qualified productions, business ethic,
improvements and growing itself, meeting the clients’ requirements
with it’s experienced, positive and energetic staff at highest levels.

Firma olarak uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve yüksek kalite
standardımızla Türkiye’deki üreticilerimize ulaştırdığımız makinalarımıza
2001 yılı itibari ile dünya üreticileri ile de buluşturmanın haklı
gururunu yaşıyoruz. Geniş yelpazedeki müşteri portföyümüzle
üretimimizin %30’unu İsrail, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Gürcistan,
İran, Ürdün, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Suriye,
Suudi Arabistan, Tunus, Avusturalya, Yunanistan gibi çeşitli
ülkelere ihraç etmekteyiz. İş ahlakımız ve ürün kalitemizle ülkemizi
dünyada temsil ediyor oluşumuz bizler için ayrı bir mutluluk
kaynağı oluşturmaktadır.
2013 yılından itibaren Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
6000 m2’lik alana kurulu yeni hizmet binamızda yüksek mühendislik
teknolojileri ile ürettiğimiz zeytin işleme ve dolum makinalarımızın
yanı sıra paketleme, ambalaj ve ürün kontrol makinalarımızı da
hizmetinize sunuyoruz. Makine parkımızı, siz sayın müşterilerimizin
ihtiyaç ve taleplerini de göz önünde bulundurarak her geçen gün daha
da geliştirip yenileyerek kullanımınıza sunmak, firma olarak önceliklerimiz
arasında yer almaktadır.
ISO 9001, TSE, CE belgeleri ile kalitesi bir kere daha tescillenen
markamızla, Dünya firmalarının temsilciliğini alarak, sizlere sunduğumuz
yan ürünlerimizle, makinalarımızın bulunduğu her yere ulaşan hızlı,
yaygın, güvenilir servis ağımızla yıllardır sizlerle aynı yolda yürümenin
güvenini ve gururunu yaşıyoruz.
Güveniniz ve gururunuz olmak için çalışıyoruz.

With the high qualifications and experiences of sales in Turkey for
long years, our company proudly started to export its’ machines
to abroad since 2001. With wide range of clients, our company
exports 30 % of its productions to all over the world like Israel,
Algeria, Morocco, South Africa, Georgia, Iran, Jordan, Cyprus, Libya,
Lebanon, Egypt, Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia, Tunisia, Australia,
Greece. We are proud to be a part of being a representative of our
country around the world with our working policies and our high
quality products.
Since 2013, our company has been serving in its new building in
6000m2 area in Akhisar Industrial Zone. Besides the Table Olive
Processing and Filling Machines manufactured with high engineering
technologies, our company started to manufacture packaging
machines and also package and product controlling machines.
Improving and renewing our machine ranges, is our priority to meet
our valuable clients’ requirements with taking into consideration of
their valuable demands.
Our ÇMS brand has proved itself one more time with ISO 9001,
TSE, CE certificates and by being a partner and representative of
known world companies. We are proud to offer you our auxiliary
equipments and of course our speedy and reliable services to the
parts, while sharing our successful view since long years.
We are working to be your trust and proud.
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SMART RENK AYIRMA MAKİNASI
SMART COLOR SORTING MACHINE
SMART Renk Ayırma Makinası, zeytin için özel olarak tasarlanmış olup zeytini renk, boy, benek,
kusur ve kalitesine göre toplamda 12 ayrı çıkış gözüne yönlendirerek ayırabilen bir “İŞ GÜCÜ
AZALTICI” makinedir. Kullanılan son teknoloji ile, bilgisayarda hazırlanan reçeteye göre zeytini
istenilen renk ve boyutlarda, istenilen kalite özelliklerinde, istenildiği kadar ayırabilir. İş gücünü
azaltmasının yanı sıra, hızıyla da kullanıcılarının övgüsünü kazanmış bir makinedir.

SMART Color Sorting Machine is a “WORK FORCE REDUCER” machine that designed
especially for olive and the machine sort the olives totally into 12 sections according to their
colors, sizes, spots, defects and quality. With the help of latest technology on the machine,
the olives can be sorted according to the required color and size, required quality features,
required sections in accordance with the receipt that is prepared in the PC. As well as it’s
advantage on reducing the work force, the machine is also praised with it’s speed.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

7160 mm

Genişlik / Besleme Bandı Genişliği
Width / Feeder Band Width
Yükseklik
Height

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Merkezi kumanda panosu
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik gövde ve yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
Taşıma süresince zeytinleri çevirebilen özel tasarım makaralar
Bilgisayarlı kontrol sistemi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Zeytini renk, boy, kusur, benek ve kalitesine göre ayırma
Ürün talebine göre, var olan 12 adet çıkış gözünü düzenleme
Ürün talebine göre reçete hazırlama

.
.

Central control panel
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with stainless steel body and housing
Protection with thermic relay
All the bands are PVC conforming to FDA
Special design of cups that can revolve around the olives
during the transmission time
Control system with PC
Sorting the olives according to their colour, size, default,
spots and quality
Adjusting the 12 exits according to product requirements
Preparing the receipt according to product requirements

4

1190 mm / 624 x 498 mm
1610 mm

Su Tüketimi
Water Consumption

300 kg/s (kg/h)

Hava Tüketimi
Air Consumption

4 bar/s (bar/h)

Motor Gücü
Engine Power

2,2 kw

Ürün Çıkış Gözü
Quantity of Product Exits

12 adet / units
100 - 135 adet - sn / pcs - sec

Kapasite
Capacity (Min./Max.)
Makaralı Ürün Taşıma Bandı
Product Conveyor Band With Cups
Kontrol Ünitesi
Control Unit
Opsiyonel Özellik
Optionals

4 adet / lanes
Bilgisayar
Computer

• Otomatik yağlama özelliği • Otomatik yıkama özelliği
• Automatic lubrication system • Automatic washing system

ÇM
0100

SMART RENK AYIRMA MAKİNASI
SMART COLOR SORTING MACHINE
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ÇM
0101

SMART RENK AYIRMA MAKİNASI PLATFORMU
PLATFORM OF SMART COLOR SORTING MACHINE

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

7450 mm

Genişlik
Width

3126 mm

Yükseklik
Height

3630 mm
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SPEEDY RENK AYIRMA MAKİNASI
SPEEDY COLOR SORTING MACHINE
SPEEDY 8 C, SPEEDY 8 PRO Renk Ayırma Makinası modelleri, zeytin için özel olarak tasarlanmış
olup zeytini renk ve kalite özelliklerine göre (modele göre değişken) toplamda 3 ayrı çıkış gözüne
yönlendirerek ayırabilen bir “İŞ GÜCÜ AZALTICI” makinedir. Kullanılan son teknoloji ile,
bilgisayarda hazırlanan reçeteye göre zeytini istenilen renk ve kalite özelliklerinde (modele göre
değişken) ayırabilir. İş gücünü azaltmasının yanı sıra, hızıyla da kullanıcılarının övgüsünü hak eden
bir makinedir.

ÖZELLİKLER
SPEEDY 8 C, SPEEDY 8 PRO Color Sorting Machine models are a “WORK FORCE REDUCER”
machine that designed especially for olive and the machine sort the olives totally into 3 sections
according to their color and quality features (depends on the model). With the help of latest
technology on the machine, the olives can be sorted according to the required color and quality
(depends on the model) in accordance with the receipt that is prepared in the PC. As well as
it’s advantage on reducing the work force, the machine is also deserve praise with it’s speed.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
SPEEDY 8 C

SPEEDY 8 PRO

Uzunluk
Length

3700 mm

3700 mm

Genişlik
Width

2720 mm

2720 mm

Yükseklik
Height

2700 mm

2700 mm

2,5 kw

2,5 kw

-

-

Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption
Hava Tüketimi
Air Consumption
Ürün Çıkış Gözü
Quantity of Products Exits

Kapasite (Min./Mak.)
Capacity
Makaralı Ürün Taşıma Bandı
Product Conveyor Band with Cups

Kontrol Ünitesi
Control Unit
Ayırma Özelliği
Sorting Feature

.
.
.
.

Ürüne göre değişken (Ortalama 1800 lt/dk)
Depends on the product (around 1800 lt/min)
3 adet / units
1000-2000 kg/s (kg/h)

.

3 adet / units

.
.

1000-2000 kg/s (kg/h)

8 adet / lines

8 adet / lines

Bilgisayar
Computer
Renk
Colour

Bilgisayar
Computer
Renk + Kalite
Colour + Quality

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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Merkezi kumanda panosu
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik gövde ve yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
Taşıma süresince zeytinleri çevirebilen özel tasarım makaralar
Bilgisayarlı kontrol sistemi
Ürün talebine göre var olan 3 adet çıkış gözünü düzenleme
Ürün talebine göre reçete hazırlama
Kamera sistemleri ile zeytini her açıdan görebilme,
fotoğraflarını çekme ve tanımlanması için fotoğrafları
bilgisayara gönderme
Bilgisayar tarafından tanımlanan fotoğraftaki zeytinlerin
özelliklerini değerlendirme ve bu zeytinleri önceden
hazırlanmış reçeteye göre doğru çıkışlara gönderme
Sipariş raporu oluşturma
Gün sonu / sipariş sonu / belirlenen bir dönem sonu raporu
oluşturabilme özelliği
Hattı oluşturan makineleri bilgisayarlı kontrol ünitesi
aracılığıyla bağımsızca başlatıp durdurma özelliği
Reçete oluştururken eksik bilgi olması durumunda alarm ile
uyarma
İki dil ile kullanım
Türkçe ve İngilizce çalışabilme özelliği (Fransızca, Almanca,
İspanyolca vb. gibi Avrupa dilleri de talep üzerine eklenebilir)
Hattı oluşturan diğer makinelerde oluşan motor termik
arızalarını bilgisayar ekranında görebilme
Hız kontrol cihazı hata durumlarını bilgisayar ekranında
görebilme
Sonsuz dişli redüktör

ÇM
0110

FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Central control panel
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with stainless steel body and housing
Protection with thermic relay
All the bands are PVC conforming to FDA
Special design of cups that can revolve around the olives during
the transmission time
Control system with PC
Adjusting the 3 exits according to product requirements
Preparing the receipt according to product requirements
Monitoring the olives from each side with camera systems,
taking the pictures of olives and sending those pictures to the
PC to define
Evaluating the olives features in the pictures defined by the PC
and sending those olives to the correct exit according to the
receipt that prepared beforehand
Preparing order report
Preparing report at the end of the day / at the end of the
order / at the end of a specific period
Independent start and stop functions on the PC control unit for
the machines that intergrate the line
Warning with alarm in the case of missing data while preparing
the receipt
Usage with two languages
Running in Turkish and English (European languages like French,
German, Spanish etc.) can be added upon request
Motor thermic errors on the other machines that integrates
the line can be seen on the PC screen
Speed control device error conditions can be seen on the PC screen
Worm gear reducer
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SPEEDY RENK AYIRMA MAKİNASI
SPEEDY COLOR SORTING MACHINE
SPEEDY 16 C, SPEEDY 16 PRO Renk Ayırma Makinası modelleri, zeytin için özel olarak tasarlanmış
olup zeytini renk ve kalite özelliklerine göre (modele göre değişken) toplamda 3 ayrı çıkış gözüne
yönlendirerek ayırabilen bir “İŞ GÜCÜ AZALTICI” makinedir. Kullanılan son teknoloji ile,
bilgisayarda hazırlanan reçeteye göre zeytini istenilen renk ve kalite özelliklerinde (modele göre
değişken) ayırabilir. İş gücünü azaltmasının yanı sıra, hızıyla da kullanıcılarının övgüsünü hak eden
bir makinedir.

ÖZELLİKLER
SPEEDY 16 C, SPEEDY 16 PRO Color Sorting Machine models are a “WORK FORCE
REDUCER” machine that designed especially for olive and the machine sort the olives totally
into 3 sections according to their color and quality features (depends on the model). With the
help of latest technology on the machine, the olives can be sorted according to the required
color and quality (depends on the model) in accordance with the receipt that is prepared in
the PC. As well as it’s advantage on reducing the work force, the machine is also deserve praise
with it’s speed.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
SPEEDY 16 C

SPEEDY 16 PRO

Uzunluk
Length

3700 mm

3700 mm

Genişlik
Width

2720 mm

2720 mm

Yükseklik
Height

2700 mm

2700 mm

2,5 kw

2,5 kw

-

-

Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption
Hava Tüketimi
Air Consumption
Ürün Çıkış Gözü
Quantity of Products Exits

Kapasite (Min./Mak.)
Capacity
Makaralı Ürün Taşıma Bandı
Product Conveyor Band with Cups

Kontrol Ünitesi
Control Unit
Ayırma Özelliği
Sorting Feature

.
.
.
.

Ürüne göre değişken (2500-3000 lt/dk)
Depends on the product (around 2500-3000 lt/min)
3 adet / units
2000-3000 kg/s (kg/h)

.

3 adet / units

.
.

2000-3000 kg/s (kg/h)

16 adet / lines

16 adet / lines

Bilgisayar
Computer
Renk
Colour

Bilgisayar
Computer
Renk + Kalite
Colour + Quality

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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Merkezi kumanda panosu
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik gövde ve yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
Taşıma süresince zeytinleri çevirebilen özel tasarım makaralar
Bilgisayarlı kontrol sistemi
Ürün talebine göre var olan 3 adet çıkış gözünü düzenleme
Ürün talebine göre reçete hazırlama
Kamera sistemleri ile zeytini her açıdan görebilme,
fotoğraflarını çekme ve tanımlanması için fotoğrafları
bilgisayara gönderme
Bilgisayar tarafından tanımlanan fotoğraftaki zeytinlerin
özelliklerini değerlendirme ve bu zeytinleri önceden
hazırlanmış reçeteye göre doğru çıkışlara gönderme
Sipariş raporu oluşturma
Gün sonu / sipariş sonu / belirlenen bir dönem sonu raporu
oluşturabilme özelliği
Hattı oluşturan makineleri bilgisayarlı kontrol ünitesi
aracılığıyla bağımsızca başlatıp durdurma özelliği
Reçete oluştururken eksik bilgi olması durumunda alarm ile
uyarma
İki dil ile kullanım
Türkçe ve İngilizce çalışabilme özelliği (Fransızca, Almanca,
İspanyolca vb. gibi Avrupa dilleri de talep üzerine eklenebilir)
Hattı oluşturan diğer makinelerde oluşan motor termik
arızalarını bilgisayar ekranında görebilme
Hız kontrol cihazı hata durumlarını bilgisayar ekranında
görebilme
Sonsuz dişli redüktör

ÇM
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FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Central control panel
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with stainless steel body and housing
Protection with thermic relay
All the bands are PVC conforming to FDA
Special design of cups that can revolve around the olives during
the transmission time
Control system with PC
Adjusting the 3 exits according to product requirements
Preparing the receipt according to product requirements
Monitoring the olives from each side with camera systems,
taking the pictures of olives and sending those pictures to the
PC to define
Evaluating the olives features in the pictures defined by the PC
and sending those olives to the correct exit according to the
receipt that prepared beforehand
Preparing order report
Preparing report at the end of the day / at the end of the
order / at the end of a specific period
Independent start and stop functions on the PC control unit for
the machines that intergrate the line
Warning with alarm in the case of missing data while preparing
the receipt
Usage with two languages
Running in Turkish and English (European languages like French,
German, Spanish etc.) can be added upon request
Motor thermic errors on the other machines that integrates
the line can be seen on the PC screen
Speed control device error conditions can be seen on the PC screen
Worm gear reducer
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ÇM
003

YIKAMALI ÖN ELEK
PRE-GRADING MACHINE WITH WASHING SYSTEM
Ön elek, tatlandırılmış zeytinlerin su ile yıkanarak ve eleme işleminden geçirilerek zeytine
karışmış olan yabancı maddelerden ve zeytin parçalarından arındırılarak temizlenmesinde
kullanılan bir makinedir.

Pre-grading machine is used for sieving and washing of processed products with water to
cleanse the products from any foreign material or olive pieces remain within olives.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu(Hensel)
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Üstten duşlama sistemi
Atık su toplama sistemi
FDA’ya uygun 10mm PU yuvarlak kayış
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
PU kayış ömrünü üzatan 400mm çapında plastik merdaneler
Kayış gergi mekanizması
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

IP 65 plastic control panel (Hensel)
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Washing system from above
Waste water collecting system
10mm PU round belt conforming to FDA
Plastic based with AISI 304 stud feet
400mm diameter of plastic rollers that extends life of PU belt
Belt tensioning mechanism

Uzunluk
Length

2657 mm

Genişlik
Width

1185 mm

Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power

12

0,37 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

500 lt/s (lt/h)

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

4000 kg/s (kg/h)

PU Kayış Adedi
Quantity of Belts

27 Adet / Units

Opsiyonel Özellik
Optionals

Worm gear reducer

Sisteme göre değişkenlik göstermektedir
Differs according to the system

-

ÇM
003

YIKAMALI ÖN ELEK
PRE-GRADING MACHINE WITH WASHING SYSTEM
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ÇM
012

SAP ALMA MAKİNASI
STEMMING MACHINE
Makina zeytin, kiraz, salatalık (kornişon) gibi ürünlerin saplarının ve çiçeklerinin koparılması
işleminde kullanılır. İşlenecek olan ürün makinaya bir elevatör vasıtası ile iletilir. Ürünün özelliklerine
göre makinanın eğimi istenildiği gibi ayarlanabilir. Makinanın içinde bulunan karıştırıcı mekanizma
sayesinde ürün alt üst edilerek sapların ve çiçeklerin daha kolay alınması sağlanır. Makina gövdesi
tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olup kullanılan dişliler indüksiyon yöntemi ile ısıl işlemden
geçirilerek sertleştirilmiştir. Mil yataklarında kaliteli mühendislik plastikleri kullanılmıştır.

The machine is used for picking stems and flowers of the products such as olive, cherry,
cucumber (pickle). The product to be processed is carried to the machine by a belt. The slope/
angle of the machine can be adjusted according to the product characteristics. The mixing
mechanism placed in the machine helps stems and flowers to be removed easier by turning the
product upside and down. Machine body is completely made of stainless steel and the gears
are hardened by induced heat treatment. Qualified engineering plastics are used in bearings
housings.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
Elektronik hız kontrollü otomatik yükleme
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Paslanmaz çelik sapları kolay alabilen 18 mm çapında
kopartma merdaneleri
AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PCV
Merkezi yağlama sistemi
Eğim ayar mekanizması
Zincir gergi sistemi
Üstten duşlama sistemi
Karıştırıcı mekanizması
Kapak emniyet sistemi
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
Automatic loading with electronic speed control
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Stainless steel easy picking rollers in 18 mm diameter
AISI 304 stainless steel caster
Protection with thermic relay
All the bands are made of PVC conforming to FDA
Central lubrication system
Slope/angle adjusting mechanism
Chain tensioning system
Upper washing system
Mixing mechanism
Safety cover system
Worm gear reducer
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TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

1895 mm

Uzunluk (Makine + Elevatör)
Length (Machine + Elevator)

4175 mm

Genişlik
Width

1160 mm

Yükseklik
Height

1890 mm

Motor Gücü (Makina + Karıştırma Mekanizması)
Engine Power (Machine + Mixing Mechanism)

1,1 kw + 0,37 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

200 lt/s (lt/h)

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

2000-2500 kg/s (kg/h)

Kopartma Merdaneleri Sayısı
Quantity Of Picking Rollers
Opsiyonel Özellik
Optionals

40 Adet / Units
Yükleme elevatörü • Su sirkülasyon sistemi
Loading elevator • Water circulation system

ÇM
012

SAP ALMA MAKİNASI
STEMMING MACHINE
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ÇM
007

PASLANMAZ ÇELİK SEÇME BANDI
STAINLESS STEEL SELECTION BAND
Çeşitli ürünlerin seçim işleminde kullanılan seçme bandı 3-4-6 metre seçme boylarında tasarlanmıştır. Makinaya
bağlı bir besleme bandına dökülen ürünler buradan seçme bandı üzerine dökülür. Elektronik hız kontrol sistemi
sayesinde besleme bandı ve seçme bandının hızları ayrı ayrı kademesiz olarak ayarlanabilir. Makinanın üzerinde
bulunan aydınlatma sistemi çalışanlara rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Makina tamamen paslanmaz çelik
olarak imal edilmiştir.

Used in the selection of different products, the selection band is designed in 3, 4, 6 meters of selection
length. Products fall on a feeding band connected to the machine, then fall on the selection band. Thanks
to the electronic speed control system, speeds of the feeding band and selection band can be adjusted
separately and ungradually. Lighting system on the machine provides an easy working environment for the
workers. The machine is completely made of stainless steel.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
ÇM007-3M

ÇM007-4M

ÇM007-6M

Uzunluk
Length

3305 mm

4302 mm

6285 mm

Uzunluk (Seçme Uzunluğu)
Length (Selection Length)

2420 mm

3420 mm

5400 mm

Genişlik / Bant Genişliği
Width / Band Width
Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastic control panel (Hensel)

1066 mm / 770 mm

0,37 kw
-

Kapasite (Min./Mak.)
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Seçme bandı ve elevatörde bağımsız elektronik hız kontrolü
Led aydınlatma sistemi
Fire kanalı
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Fire ürünler için kasa platformu
Bant gergi sistemi
Sonsuz dişli redüktör

220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Independent electronic speed control system on selection
band and elevator

1665 mm

Su Tüketimi
Water Consumption

Opsiyonel Özellik
Optionals

ÖZELLİKLER / FEATURES

• Teneke dolumuna uyumlu ağızlık • Oturma bankı • Yükleme elevatörü
• Convenient filling mouth to tin • Bench system • Loading elevator

16

.
.
.
.
.
.
.

Led lighting system
Loss channel
All the bands are made of PVC conforming to FDA
Plastic based with AISI 304 stud feet
Crate platform for loss products
Band tensioning system
Worm gear reducer

ÇM
007

PASLANMAZ ÇELİK SEÇME BANDI
STAINLESS STEEL SELECTION BAND
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ÇM
027

ZEYTİN KURUTMA MAKİNASI
OLIVE DRYING MACHINE
Tatlandırılmış (kuyudan çıkarılmış) zeytinlerin üzerindeki suyu kurutup yağlı sele zeytin yapımına ön hazırlık için
kullanılan bir makinedir. Kurutma yapılacak kapasiteye göre belirlenen makine uzunluğu, kurutmayı sağlayacak
fan sayılarını değiştirmektedir. Makine, zeytin yüzeyinin tamamen kurutulmasını sağladığından, kurutma
işlemi bittikten sonraki dolum aşamasında, zeytinin yağı üzerinde tutmasını, böylece zeytinin raf ömrünün de
uzamasını sağlar.
This machine is used for drying the processed olives for preparing them to the next step of processing.
The length of the machine depends on the customers’ required capacity and it effects the numbers of the
fans that will dry the olives. As the machine completely dries the surface of the olives, it allows the oil to be
covered on the olive surface during the filling process, and it helps the olive to have a long shelf life.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length
Genişlik
Width
Yükseklik
Height
Su Tüketimi
Water Consumption
Motor Gücü
Engine Power
Fan Gücü
Fan Power

ÇM027-6M

ÇM027-8M

ÇM027-10M

6296 mm

8297 mm

10267 mm

1454 mm

1454 mm

1553 mm

0,37 kw
9.7 kw

11.6 kw

Fan Isıtma Gücü
Fan Heating Power

40 kw

48 kw

64 kw

Makine Toplam Gücü
Total Power Of The Machine
Kapasite (Min./Mak.)
Capacity (Min./Max.)

47 kw

58 kw

76 kw

500 kg/s (kg/h)

800 kg/s (kg/h)

1200 kg/s (kg/h)

10000 m3/s (m3/h) - 10 Adet (Units)

10000 m3/s (m3/h) - 12 Adet (Units)

10000 m3/s (m3/h) - 7 Adet (Units)

Soğuk Hava Fanı Adedi
Quantity Of Cooling Fan

2 Adet (Units)

4 Adet (Units)

4 Adet (Units)

Sıcak Hava Fanı Adedi
Quantity Of Heating Fan

5 Adet (Units)

6 Adet (Units)

8 Adet (Units)

PU Kayış Adedi
Quantity Of PU Belt
Opsiyonel Özellik
Optionals

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ip 65 plastic control panel (Hensel)

380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tünel boyunca sürekli hava sirkülasyonu
Isıtma sisteminde elektronik kontrollü termostatlar
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
PU kayış ömrünü uzatan 250 mm çapında plastik merdaneler
Kayış gergi mekanizması
Zeytinleri çevirebilen özel tasarım merdaneler
Sonsuz dişli redüktör

1951 mm

6.8 kw

Fan Kapasite / Adet
Fan Capacity / Quantity

ÖZELLİKLER / FEATURES

24 Adet (Units)
-
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380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L Stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Continuous air circulation during the tunnel
Thermostats with electrical control in the heating system
Plastic based with AISI 304 stud feet
250 mm diameter of plastic rollers that extends life of PU belt
Belt tensioning mechanism
Special design of rollers that can revolve around the olives
Worm gear reducer

ÇM
027

ZEYTİN KURUTMA MAKİNASI
OLIVE DRYING MACHINE
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ÇM
016
SAY

YARI OTOMATİK ZEYTİN YAĞLAMA VE DOLUM MAKİNASI
SEMI-AUTOMATIC OLIVE FILLING MACHINE WITH OILING SYSTEM
İşlenmiş mamüllerin kullanıcı desteği ile doldurulması prensibi ile çalışan makinedir. Zeytin elevatör
yardımıyla otomatik tartım ünitesi üzerinde bulunan ambalaja iletilir. Makinenin çalışabilmesi için
operatör PLC ekrandan ayarladığı mod ile makineyi başlatır. PLC kontrol kumandası ile dolum
modu seçebilme özelliği sayesinde, esnek dolum yöntemleri seçilebilir. Çalışma zamanlı dolum,
çalışma-durma zamanlı dolum, pedal çalıştır dolum, pedal çalıştır-durdur dolum, opsiyonel olarak
da indikatörlü dolum seçenekleri, en uygun doldurma yöntemini kullanıcı tercihine bırakır.
Yağlama süresi ve diğer dolum zamanları da kullanıcı tercihine göre belirlenmektedir. Otomatik
tartım ünitesi bulunan modellerde ambalaj istenen ağırlığa ulaştığı anda elevatörün durmasıyla
dolum işlemi sonlanır ve aynı işlem diğer ambalajlar için tekrar edilir.
This machine runs with filling principle of the processed food to the package with the support
of the operator. Olives are transmitted to package on automatic weighing unit by the help of
an elevator system. Operator starts up the machine by adjusting the running mode on PLC
screen. With the specification of choosing the filling mode on PLC control unit, flexible filling
options can be chosen. Filling with running time, Filling with Running & Stop Time, Filling with
pedal run, Filling with pedal run & stop, and Filling with indicator as optional filling choice can
be selected according to the operator’s preference. Oiling time and other filling times can be
defined according to operator’s preference. Elevator stops when package reaches demanded
weight on the models that have automatic weighing unit, and the filling process ends by this way.
This process repeats for the next package.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PP modüler bant
Ambalaj yüksekliğine göre dökme ağzı ayar mekanizması
PLC kontrol ünitesi
Vibrasyonlu dolum sehpası
Titreşim miktarını ayarlayabilme imkanı
Hızlı ve hassas tartım özelliği
Yağlamalı dolum özelliği
PLC kontrollü tam otomatik yağ sirkülasyon ve temizleme
sistemi
. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
. Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
All the bands are PP modular band conforming to FDA
Emptying mouth adjustment mechanism according to the
height of package
PLC control unit
Vibrating filling table
Possible to adjust vibration amount
Fast and sensitive scaling
Filling with oiling system
Full automatic oil circulation and washing system with
PLC control
Plastic based with AISI 304 stud feet
Worm gear reducer
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Uzunluk
Length

3926 mm

Genişlik
Width

1060 mm

Yükseklik
Height

1990 mm

Motor Gücü
Engine Power
Hava Tüketimi
Air Consumption
Kapasite
Capacity (Min./Max.)
Opsiyonel Özellik
Optionals

0,90 kw
100 lt /d (lt /min.)
Ürüne göre değişken
Depends on the product
İndikatörlü dolum
Filling with indicator

ÇM
016
SAY

YARI OTOMATİK ZEYTİN YAĞLAMA VE DOLUM MAKİNASI
SEMI-AUTOMATIC OLIVE FILLING MACHINE WITH OILING SYSTEM
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ÇM
016
MY

MANUEL ZEYTİN YAĞLAMA VE DOLUM MAKİNASI
MANUAL OLIVE FILLING MACHINE WITH OILING SYSTEM
İşlenmiş mamullerin pratik bir şekilde ambalajlanmasında kullanılır. Zeytin bir elevatör yardımı
ile dolum ünitesine taşınır ve manuel yağlama sistemi ile yağlanan zeytinin zeytin kovası ya da
tenekeye doldurulması sağlanır. Vibrasyon motorunun verdiği titreşimler sayesinde tam bir dolum
sağlanır. Makine gövdesi tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

It’s used in practical packaging of processed goods. Olive is transferred to the filling unit by a
loading elevator and it’s provided to be filled in an olive bucket or tin after oiling by manual
oiling system. A complete filling is achieved by the vibrations produced by vibration engine.
Machine body is made of stainless steel completely.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PP modüler bant
Ambalaj yüksekliğine göre dökme ağzı ayar mekanizması
Vibrasyonlu dolum sehpası
Titreşim miktarını ayarlayabilme imkanı
Ayak pedallı kumanda
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Sonsuz dişli redüktör
Manuel yağlama ünitesi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
All the bands are PP modular band conforming to FDA
Emptying mouth adjustment mechanism according to the
height of package
Vibrating filling table
Possible to adjust vibration amount
Footswitch control
Plastic based with AISI 304 stud feet
Worm gear reducer
Manual oiling unit
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Uzunluk
Length

3926 mm

Genişlik
Width

1060 mm

Yükseklik
Height

1990 mm

Motor Gücü
Engine Power

0,90 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Opsiyonel Özellik
Optionals

-

ÇM
016
MY

MANUEL ZEYTİN YAĞLAMA VE DOLUM MAKİNASI
MANUAL OLIVE FILLING MACHINE WITH OILING SYSTEM
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ÇM
016
SA

YARI OTOMATİK ZEYTİN VE GRANÜLLÜ GIDA DOLUM MAKİNASI
SEMI-AUTOMATIC OLIVE AND GRANULAR FOOD FILLING MACHINE
İşlenmiş mamüllerin kullanıcı desteği ile doldurulması prensibi ile çalışan makinedir. Zeytin
elevatör yardımıyla otomatik tartım ünitesi veya vibrasyon ünitesi üzerinde bulunan ambalaja
iletilir. Makinenin çalışabilmesi için operatör PLC ekrandan ayarladığı mod ile makineyi başlatır.
PLC kontrol kumandası ile dolum modu seçebilme özelliği sayesinde, esnek dolum yöntemleri
seçilebilir. Çalışma zamanlı dolum, çalışma-durma zamanlı dolum, pedal çalıştır dolum, pedal
çalıştır-durdur dolum, opsiyonel olarak da indikatörlü dolum seçenekleri, en uygun doldurma
yöntemini kullanıcı tercihine bırakır. Otomatik tartım ünitesi bulunan modellerde ambalaj istenen
ağırlığa ulaştığı anda elevatörün durmasıyla dolum işlemi sonlanır ve aynı işlem diğer ambalajlar için
tekrar edilir.
This machine runs with filling principle of the processed food to the package with the support of
the operator. Olives are transmitted to package on automatic weighing unit or vibration unit by
the help of an elevator system. Operator starts up the machine by adjusting the running mode
on PLC screen. With the specification of choosing the filling mode on PLC control unit, flexible
filling options can be chosen. Filling with running time, Filling with Running & Stop Time, Filling
with pedal run, Filling with pedal run & stop, and Filling with indicator as optional filling choice
can be selected according to the operator’s preference. Elevator stops when package reaches
demanded weight on the models that have automatic weighing unit, and the filling process ends
by this way. This process repeats for the next package.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PP modüler bant
Ambalaj yüksekliğine göre dökme ağzı ayar mekanizması
PLC kontrol ünitesi
Vibrasyonlu dolum sehpası
Titreşim miktarını ayarlayabilme imkanı
Hızlı ve hassas tartım özelliği
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
All the bands are PP modular band conforming to FDA
Emptying mouth adjustment mechanism according to the
height of package
PLC control unit
Vibrating filling table
Possible to adjust vibration amount
Fast and sensitive scaling
Plastic based with AISI 304 stud feet
Worm gear reducer
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Uzunluk
Length

3926 mm

Genişlik
Width

1060 mm

Yükseklik
Height

1990 mm

Motor Gücü
Engine Power

0,90 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Opsiyonel Özellik
Optionals

İndikatörlü dolum
Filling with indicator

ÇM
016
SA

YARI OTOMATİK ZEYTİN VE GRANÜLLÜ GIDA DOLUM MAKİNASI
SEMI-AUTOMATIC OLIVE AND GRANULAR FOOD FILLING MACHINE
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ÇM MANUEL ZEYTİN VE GRANÜLLÜ GIDA DOLUM MAKİNASI
016M MANUAL OLIVE AND GRANULAR FOOD FILLING MACHINE
İşlenmiş mamullerin pratik bir şekilde ambalajlanmasında kullanılır. Zeytin bir elevatör yardımı
ile dolum ünitesine taşınır ve zeytin kovası ya da tenekeye doldurulması sağlanır. Vibrasyon
motorunun verdiği titreşimler sayesinde tam bir dolum sağlanır. Makine gövdesi tamamen
paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

It’s used in practical packaging of processed goods. Olive is transferred to the filling unit by
a loading elevator and it’s provided to be filled in an olive bucket or tin. A complete filling is
achieved by the vibrations produced by vibration engine. Machine body is completely made of
stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PP modüler bant
Ambalaj yüksekliğine göre dökme ağzı ayar mekanizması
Vibrasyonlu dolum sehpası
Titreşim miktarını ayarlayabilme imkanı
Ayak pedallı kumanda
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
All the bands are PP modular band conforming to FDA
Emptying mouth adjustment mechanism according to the
height of package

.
.
.
.
.

Vibrating filling table
Possible to adjust vibration amount
Footswitch control
Plastic based with AISI 304 stud feet

Uzunluk
Length

3926 mm

Genişlik
Width

1060 mm

Yükseklik
Height

1990 mm

Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Opsiyonel Özellik
Optionals

Worm gear reducer
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0,55 kw

-

ÇM
016M

MANUEL ZEYTİN VE GRANÜLLÜ GIDA DOLUM MAKİNASI
MANUAL OLIVE AND GRANULAR FOOD FILLING MACHINE
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ÇM
016A

ÇOK KEFELİ DOLUM MAKİNASI
MULTI HEAD FILLING MACHINE
İşlenmiş mamullerin operatör desteği olmaksızın otomatik olarak ambalaja doldurulması prensibi
ile çalışır. Tartım işlemi makine üzerinde bulunan kefelerde yapılır. Tartımı biten ürün kefelerdeki
kapakların açılması ile ambalaja doldurulur. Böylece ambalajların dolumu otomatik olarak
gerçekleştirilmiş olur.

This machine is used to fill processed foods or olives into packages automatically without
requiring any support of operator. Weighing process is done in weighing heads on the machine.
When the weighing process ends, lids of collection hopper opens and fills the package. In this
way, automatic filling process of the packages is done successfully.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

1500 mm

Genişlik
Width

1400 mm

Yükseklik
Height

1600 mm

Motor Gücü
Engine Power
Tartım Kefesi Adedi
Quantity Of Weighing Heads
Tartım Aralığı
Weighing Range
Ortalama Hata/Ambalaj
Average Error/Package
Hassasiyet
Accuracy
Maksimum Tartım Hızı
Maximum Weighing Speed

ÖZELLİKLER / FEATURES
. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. Ip 65 plastic control panel (Hensel)

. 380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

. Sıralı faz koruma rölesi
. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Electronic speed control system (Schneider)
. AISI 304L stainless steel body

Sıfırlama Fonksiyonu
Preset Function

. Protection with thermic relay

. Termik röleli koruma

. All the bands are PVC band conforming to FDA

Su Tüketimi
Water Consumption

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC

. Emptying mouth adjustment mechanism

. Hızlı ve hassas tartım özelliği

according to the height of package

Kapasite (Min./Maks.)
Capacity (Min./Max.)
Opsiyonel Özellik
Optionals
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+/- 0.1-2 gr
120 wpm

Çift sıralı, çukurlu, çift kapılı
Double row, dimple bucket, double door

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Fast and sensitive scaling

0.2-0.4 gr

Kefe Şekli
Hopper Format

Kontrol Paneli
Control Panel

. Ambalaj yüksekliğine göre dökme ağzı ayar mekanizması

10-3000 gr

2500 ml

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

10 - 12 - 14 Adet (Units)

Kefe Hacmi
Hopper Volume

Driving Sistem
Driving System

. Serial phase protection relay

0.55 kw

Step motor
99
10” dokunmatik ekran
10” touch screen
30-60 adet/dk (0,5 kg ambalaj)
30-60 pck/min (0,5 kg of package)
10 adet kefe
10 Weighing heads
Düz kefe
Flat bucket
Yağlama sistemli yükleme elevatörü
Loading elevator with oiling system

ÇM
016A

ÇOK KEFELİ DOLUM MAKİNASI
MULTI HEAD FILLING MACHINE
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ÇM
0160

ÇOK KEFELİ DOLUM MAKİNASI PLATFORMU
PLATFORM OF MULTI HEAD FILLING MACHINE
TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

3860 mm

Genişlik
Width

2220 mm

Yükseklik
Height

2900 mm

30
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ÇM
063

GRAMAJ TAMAMLAMA, SALAMURA DOLUM VE KAPAK KAPAMA MASASI
WEIGHT CHECKING, BRINE FILLING AND LID CLOSING TABLE

Ürün ambalaja doldurulduktan sonra, ambalajın son kontrollerinin yapılması amacıyla, ünite
üzerindeki terazi ile, öncelikle gramaj kontrolü sağlanır. Daha sonra, ilave edilmek istenen ürüne
göre, dolum vanası ya da dozaj pompası yardımıyla, yağ, salamura suyu, sirke ya da farklı aroma
vericiler ambalaja ilave edilir. İşlemleri tamamlanan ambalajın kapağı, ünite sonunda bulunan
aparat ile baskı uygulaması yardımıyla kapatılır.

After the product has been filled into the package, firstly the weight of the product can be
checked with the scale on the table to check the package lastly. And than, according to the
customers’ needs; oil, brine water, vinegar or any other flavorants can be added into the
package with the help of filling valve or dosage pump. After finishing all the processes, the lid
of the package can be closed using pressure by the lid closing device at the end of the table.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKLİ MASA
SINGLE SCALE UNIT

ÇİFTLİ MASA
DOUBLE SCALE UNIT

Uzunluk
Length

3985 mm

3970 mm

768 mm

1260 mm

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

Genişlik
Width

. 24 V / 50 HZ

. 24 V / 50 HZ

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

Yükseklik
Height

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

Hava Tüketimi
Air Consumption

. 1 Adet son kontrol terazisi

. 1 Unit of last control scale

. 1 Adet salamura dolum vanası

. 1 Unit of brine filling valve

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

. Kapak kapama aparatı

. Lid closing device

Son Kontrol Terazisi
Last Control Scale

. Alt kısmında ürün saklama dolabı

. Product storage place at bottom part of the table

Opsiyonel Özellik
Optionals
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1660 mm

Motor Gücü
Engine Power

0,25 kw
250 lt /d (lt /min.)
Ürüne göre değişken / Depends on the product
1 adet / units

2 adet / units

İlave salamura dolum vanası / İlave dozaj pompası
Additional brine filling valve / Additional dosage pump

ÇM
063

GRAMAJ TAMAMLAMA, SALAMURA DOLUM VE KAPAK KAPAMA MASASI
WEIGHT CHECKING, BRINE FILLING AND LID CLOSING TABLE
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ÇM

SALAMURA DOLUM MAKİNASI

029

BRINE FILLING MACHINE
Makina işlem görmüş zeytinin ambalaja doldurulmasından sonra sıcak salamura suyu ile
tamamlanmasını sağlar. Ambalaj makineye bir transfer bandı aracılığı ile iletilir. Sıcaklık kontrolü
dijital termostatla sağlanır. Otomatik su tamamlama sistemi ile ürünlerin hız kaybetmeden salamura
suyu ile doldurulmasını sağlar. Makinada kullanılan pano ve buatlar IP 65 sınıfı olup su geçirmez
malzemeden imal edilmiştir. Bir hattın içinde bulunan makinanın kontrolü genel bir merkezden
sağlanır. Makina tamamen paslanmaz çelik olarak imal edilmiştir.
The machine provides the package to be filled with hot brine water after the olives filled in it.
The package is forwarded to the machine by a transfer band. Heat control is provided by digital
thermostat. The machine provides products to fill in brine thanks to automatic water completion
system without pausing. The panels and switch boxes which are used in the machine are IP
65 class and are made of waterproof material. The control of the machine which is placed in a
line is provided by the central control board. The machine is completely made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 316L paslanmaz çelik
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Otomatik ısı kontrol sistemi
FDA’ya uygun PP modüler bant
AISI 316L buhar boruları
Titanyum plakalı eşanjörlü ısıtma sistemi
Isıya dayanıklı taşıyıcı bant ve kılavuzları
Buhar gereksinimi ürüne ve boyuta göre değişken
Şelale tipi duşlamalı dolum
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Su sirkülasyon sistemi
Paslanmaz çelik açık fanlı pompa
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Automatic heat control system
PP modular band conforming to FDA
AISI 316L steam pipes
Heating system with titanium sheet heat exchanger
Heat resist conveyor belt and guide
Steam requirement depends on the product and size
Waterfall type float filling
Plastic based with AISI 304 stud feet
Water circulation system
Stainless steel open fan pump
Worm gear reducer
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Uzunluk
Length

3040 mm

Genişlik
Width

1325 mm

Yükseklik
Height

1425 mm

Motor Gücü
Engine Power

1,3 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Opsiyonel Özellik
Optionals

-

-

ÇM
029

SALAMURA DOLUM MAKİNASI
BRINE FILLING MACHINE

-
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ÇM

METAL DEDEKTÖRÜ

MD100 METAL DEDECTOR
Metal dedektörü, çeşitli paketlenmiş ürünlerin içerisinde herhangi bir metal kalıntısı olup olmadığını
kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ambalajlı ürünler kapağı kapanmadan önce konveyör
bant yardımı ile metal dedektörüne taşınır. Ambalajlanmış ürünün içerisinde herhangi bir metal
kalıntısı bulunması halinde ise konveyör bant durur ve ürün sistemden çıkarılır. Ürünün işleme
yöntemine göre metal hassasiyeti değişmektedir. Metal dedektörü paslanmaz çelikten üretilmiştir.

The machine is used for checking whether there are any metal ruins inside packaged various
products. The packaged products, before covering their lids, go into the metal dedector thanks
to the conveyor belt. If there are any metal ruins inside the packaged products, the conveyor
band stops and the product is removed from the system. Metal sensitivity is changed according
to product processing method. The metal dedector is made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

. Güç: AC220 V

. Power: AC220 V

. Malzeme: 304 Paslanmaz çelik

. Material: AISI 304L stainless steel body

. Konveyör Uzunluğu: 1200 mm

. Length Of Conveyor Belt: 1200 mm

. Bant Hızı: 25 m/dk

. Speed Of Belt: 25 m/min

. Konveyör Bandın Yerden Yüksekliği: 750 (+100) mm

. Height Of Conveyor Belt From Ground: 750 (+100) mm

. Ürün Hafızası: 52 Tip Ürün

. Product Memory Of The Machine: 52 Products

. Rejektör: Ürün itme çubuğu

. Rejector: Product pushing rod

. Ambalaj: Cam kavanoz, plastik kavanoz

. Package: glass jar, plastic jar

. Ürün Yüksekliği: Maksimum 270 mm

. Height Of Product: Max 270 mm

. Ürün Genişliği: Maksimum 160 mm

. Width Of Product: Max 160 mm

. Ürün Ağırlığı: Maksimum 2000 gr

. Weight Of Product: Max 2000 gr

Genişlik / Bant Genişliği
Width / Band Width
Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power

644 mm / 153 mm
1472 mm
0,37 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Opsiyonel Özellik
Optionals
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1980 mm

-

-

ÇM
MD100

METAL DEDEKTÖRÜ
METAL DEDECTOR

-
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ÇM
023B

BANTLI BLANŞÖR
BLANCHOR WITH BAND
ÖZELLİKLER / FEATURES
Çeşitli gıdaların ısıl işlemi için kullanılan bir makinedir. Olgunlaştırılmış zeytinler elevatör yardımıyla
blanşöre taşınır. Zeytinin türü ve boyutuna göre, bantlı hazne içindeki zeytin 1-30 dakika boyunca
ve 30-110 ‘C sıcak su içinde yüzer şekilde hareket eder ve bu süre boyunca ısıl işlemi sağlanır.
Bantlı haznedeki suyun sıcaklığı ayarlanabilmektedir.
This machine is used for pasteurization or cooking of various products.
Matured olives goes into the blanchor by a loading elevator. Depending on size and variety of
the olives, the olives in the band chamber, swim for 1 to 30 minutes in 30 to 110 Celsius degree
in hot water, and it provides the olives to have heat treatment during this time. The heat of the
water inside the band chamber can be adjusted.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
FDA’ya uygun PP modüler bant
Termik röleli koruma
Pişirme Süresi: 1 - 30 dakika
Pişirme Isısı: 30 - 110 ‘C
AISI 316L buhar boruları
Otomatik ısı kontrol sistemi
Titanyum plakalı eşanjörlü ısıtma sistemi
Isıya dayanıklı götürücü bant ve kılavuzları
Buhar gereksinimi ürüne ve boyuta göre değişken
Otomatik su seviye kontrolü ve su tamamlama sistemi
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Su sirkülasyon sistemi
Paslanmaz çelik açık fanlı pompa
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
PP modular band confirming to FDA
Protection with thermic relay
Cooking Time: 1-30 minutes
Cooking Heat: 30-110 ‘C
AISI 316L steam pipes
Automatic heat control system
Heating system with titanium sheet heat exchanger
Heat resist conveyor belt and guide
Steam requirement depends on the product and size
Automatic water level control and water addition system
Plastic based with AISI 304 stud feet
Water circulation system
Stainless steel open fan pump
Worm gear reducer

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
MODEL

ÇM023B-4M

ÇM023B-6M

Uzunluk
Length

4555 mm

6554 mm

1400 mm / 676 mm

1600 mm / 676 mm

1600 mm

1595 mm

0,37 kw + 0,75 kw

0,37 kw + 0,75 kw

Genişlik / Bant Genişliği
Width / Band Width
Yükseklik
Height
Motor Gücü (Bant+Pompa)
Engine Power (Band + Pump)

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

200 - 2000 kg/s (5-10 dakika geçiş süresi )
200 - 2000 kg/h (5-10 minutes of transfer time)

Opsiyonel Özellik
Optionals

-

200 - 3000 kg/s (5-10 dakika geçiş süresi )
200 - 3000 kg/h (5-10 minutes of transfer time)

-
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ÇM
023B

BANTLI BLANŞÖR
BLANCHOR WITH BAND
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ÇM
004

PASLANMAZ ÇELİK ZEYTİN ELEME MAKİNASI
STAINLESS STEEL OLIVE SIEVING MACHINE
Makina farklı ebatlardaki zeytinin sınıflandırılması işleminde kullanılır. Zeytin makineye bir yükleme elevatörü sayesinde
iletilir. Makina üzerinde zeytinleri kayışlar üzerinde homojen olarak dağıtmak ve yaprak vb. yabancı maddeleri ayırmak için
fanlı dağıtıcı bant sistemi bulunmaktadır. Zeytinlerin makina üzerinde boylarına göre sınıflandırıldığı bölmeler arası mesafeler
kademesiz olarak ayarlanabildiği için, istenilen bölgeden istenilen kalibrede ürünü alabilmek mümkündür. Makinada kullanılan
pano ve buatlar IP 65 sınıfı olup su geçirmez malzemeden imal edilmiştir. Makina tamamen paslanmaz çelik olarak imal
edilmiştir.
The machine is used in classification of products in different sizes. Product is transmitted to the machine by a loading
elevator. There is a fan- distributor band system to separate leaves etc., foreign materials and distribute products
homogenously on the band. As the clearance between the sections where products are classified according to their
sizes can be adjusted ungradually on the machine, it is possible to receive the desired product caliber in the desired
section. Panels and junction boxes used on the machine are class IP 65 and made of water proof material. The machine
is completely made of stainless steel.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
ÇM004-4M

ÇM004-6M

ÇM004-8M

ÇM004-10M

ÇM004-12M

4406 mm / 5800 mm

6297 mm / 7690 mm

8200 mm / 9593 mm

10200 mm / 12052 mm

12200 mm / 14052 mm

Uzunluk (Eleme Boyu)
Lenght (Sieving Lenght)

3595 mm

5420 mm

7425 mm

9430 mm

11450 mm

Genişlik
Width

1152 mm

1150 mm

1346 mm / 2010 mm

1435 mm / 2075 mm

Uzunluk (Makine + Elevatör)
Lenght (Machine + Elevator)

Yükseklik (Kasa platformlu model yüksekliği)
Height (Height of crate platform model)
Motor Gücü (Makine + Elevatör + Fan gücü)
Engine Power (Machine + Elevator + Fan)

1245 mm
1400 mm / 2075 mm

(Min/Max)

PU Kayış Adedi
Quantity of PU Belt
Opsiyonel Özellik
Optionals

1450 mm / 2075 mm

0,75 kw + 0,37 kw + 0,14 kw

Su Tüketimi
Water Consumption
Kapasite
Capacity

1420 mm / 2075 mm

2500 kg / s(h)

3500 kg / s(h)

4500 kg / s(h)

18 adet / units

20 adet / units

24 adet / units

İlave ayırma gözü - Yükleme elevatörü - * Kasa platformlu model / Additional sieving section - Loading elevator - * Crate platform model
* Kasa Platformlu Model özel olarak imal edilmektedir / Crate Platform Model manufactured upon special request
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ÇM
004

PASLANMAZ ÇELİK ZEYTİN ELEME MAKİNASI
STAINLESS STEEL OLIVE SIEVING MACHINE

ÖZELLİKLER / FEATURES
. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
. 220 V / 50 HZ
. Elevatör ve zeytin eleme makinasında birbirinden bağımsız
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

elektronik hız kontrol sistemi
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
FDA’ya uygun 10mm PU yuvarlak kayış
Yükleme elevatörü
AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek
Göz mesafesi ayarlayabilme imkanı
Göz sayısını değiştirebilme imkanı
Yaprak vb. yabancı madde temizleme fanı
PU kayış ömrünü uzatan 400mm çapında plastik merdaneler
Kayış gergi mekanizması
Sonsuz dişli redüktör

. Ip 65 plastic control panel (Hensel)
. 220 V / 50 HZ
. Independent electronic speed control system on elevator
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

and grading machine
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Electronic speed control system (Schneider)
All the bands are made of PVC conforming to FDA
10mm round belt conforming to FDA
Loading elevator
AISI 304 stainless steel caster
Adjustable section distance
Section number may be changed
Leaf, etc. foreign material cleaning fan
400 mm diameter of plastic rollers that extends life of PU belt
Belt tensioning mechanism
Worm gear reducer
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ÇM
004H

YÜKSEK PLATFORMLU ZEYTİN ELEME MAKİNASI
STAINLESS STEEL OLIVE SIEVING MACHINE ON HIGH PLATFORM
Makina farklı ebatlardaki zeytinin sınıflandırılması işleminde kullanılır. Zeytin makineye bir yükleme elevatörü sayesinde iletilir. Makina üzerinde zeytinleri kayışlar üzerinde
homojen olarak dağıtmak ve yaprak vb. yabancı maddeleri ayırmak için fanlı dağıtıcı bant sistemi bulunmaktadır. Zeytinlerin makina üzerinde boylarına göre sınıflandırıldığı
bölmeler arası mesafeler kademesiz olarak ayarlanabildiği için, istenilen bölgeden istenilen kalibrede ürünü alabilmek mümkündür. Makinada kullanılan pano ve buatlar IP 65 sınıfı
olup su geçirmez malzemeden imal edilmiştir. Makina tamamen paslanmaz çelik olarak imal edilmiştir. Yüksek platform üzerinde kurulu makina, işletmelerin büyük hacimli boxlar
kullanarak iş kapasitelerini çoğaltmayı hedeflemektedir.
The machine is used in classification of products in different sizes. Product is transmitted to the machine by a loading elevator. There is a fan- distributor band system to
separate leaves etc., foreign materials and distribute products homogenously on the band. As the clearance between the sections where products are classified according
to their sizes can be adjusted ungradually on the machine, it is possible to receive the desired product caliber in the desired section. Panels and junction boxes used on the
machine are class IP 65 and made of water proof material. The machine is completely made of stainless steel. The machine that installed on higher platform aims to increase
the capacity of facility by using large boxes.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
ÇM004-8M
Uzunluk (Makine + Elevatör)
Lenght (Machine + Elevator)

13400 mm

Uzunluk
Lenght

8250 mm

Genişlik
Width

2780 mm

Yükseklik
Height

3270 mm

Motor Gücü (Makine + Elevatör + Fan gücü)
Engine Power (Machine + Elevator + Fan)
Su Tüketimi
Water Consumption
Kapasite
Capacity

(Min/Max)

1,1 kw + 0,37 kw + 0,42 kw
15000 kg / s(h)

PU Kayış Adedi
Quantity of PU Belt

32 Adet / units

Opsiyonel Özellik
Optionals

İlave ayırma gözü / Additional sieving section
Yükleme elevatörü / Loading elevator
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ÇM
004H

YÜKSEK PLATFORMLU
ZEYTİN ELEME MAKİNASI
STAINLESS STEEL OLIVE SIEVING
MACHINE ON HIGH PLATFORM

ÖZELLİKLER / FEATURES
. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
. 220 V / 50 HZ
. Elevatör ve zeytin eleme makinasında birbirinden bağımsız

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

elektronik hız kontrol sistemi
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
FDA’ya uygun 10mm PU yuvarlak kayış
AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek
Göz mesafesi ayarlayabilme imkanı
Göz sayısını değiştirebilme imkanı
Yaprak vb. yabancı madde temizleme fanı
PU kayış ömrünü uzatan 400mm çapında plastik merdaneler
Kayış gergi mekanizması
Sonsuz dişli redüktör

Ip 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Independent electronic speed control system on elevator and
sieving machine
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Electronic speed control system (Schneider)
All the bands are made of PVC conforming to FDA
10mm round belt conforming to FDA
AISI 304 stainless steel caster
Adjustable section distance
Section number may be changed
Leaf, etc. foreign material cleaning fan
400mm diameter of plastic rollers that extends life of PU belt
Belt tensioning mechanism
Worm gear reducer
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ÇM
045

YÜKLEME ELEVATÖRÜ
LOADING ELEVATOR
Çekirdek çıkarma, zeytin eleme, sap alma makinaları ve seçme bandı gibi makinalara yardımcı
olarak kullanılır. Zeytin hazneden PVC veya modüler bant yardımıyla alınır ve zeytin işleme
makinalarına belirli bir hızda düzenli bir şekilde iletilir. Makine paslanmaz çelik ve kaliteli mühendislik
plastiklerinden imal edilmiştir.

Used as a helper machine for Olive Pitting, Olive Sieving, Olive Stemming machines and
Selection Band. Olive taken from the inside of elevator to the olive processing machine with
the help of PVC or modular band in order with a regular speed. The machine is completely
made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

Uzunluk
Length

1470 mm

. 220 V / 50 HZ

. 220 V / 50 HZ

Genişlik
Width

853 mm

. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Electronic speed control system (Schneider)

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

. FDA’ya uygun PP modüler veya PVC bant

. PP modular band or PVC band conforming to FDA

. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Plastic based with AISI 304 stud feet

. Sonsuz dişli redüktör

. Worm gear reducer

Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption
Kapasite
Capacity (Min./Max.)
Hazne Kapasitesi
Hopper Capacity
Opsiyonel Özellik
Optionals
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1353 mm
0,37 kw
1500- 2000 kg/s (kg/h)
200 lt
Tekerlek
Caster

ÇM
045

YÜKLEME ELEVATÖRÜ
LOADING ELEVATOR
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ÇM
045S

SULU TİP YÜKLEME ELEVATÖRÜ
WATER WORKABLE LOADING ELEVATOR

Zeytini salamura suyundan ayırıp zeytin işleme sistemine aktarılmasında kullanılan yardımcı
bir makinadır. Zeytin hazneden modüler bant yardımıyla alınıp salamura suyundan ayrılarak
sisteme verilir. Aynı zamanda, transfer sürecinde de sağlanan spreyli yıkama sistemiyle
ürün hijyenini artırmaktadır. Makine tamamen paslanmaz çelik ve kaliteli mühendislik
plastiklerinden imal edilmiştir.

It is a helper machine used for separating brine water from the olive and to transfer it to the
olive processing system. Olives taken from the hopper of the elevator and send towards to
the olive processing machine with the help of modular band. Also, it’s providing more hygienic
products by means of washing system with spraying during the transfer of the products.
The machine is completely made of stainless steel and qualified engineering plastics.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

ÖZELLİKLER / FEATURES

ÇM045S-200lt
Uzunluk
Length

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

. 220 V / 50 HZ

. 220 V / 50 HZ

. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Electronic speed control system (Schneider)

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

Yükseklik
Height

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

Motor Gücü
Engine Power

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PP modüler bant

. All the bands are PP modular band conforming to FDA

. Alt boşaltma vanaları

Genişlik
Width

ÇM045S-400lt

Hatta göre değişken / Depends on the line
1020 mm

1080 mm

0,37 kw
100 - 150 lt/s (lt/h)

. Bottom discharging valves

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

2 - 4 ton/s (ton/h)

. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Plastic based with AISI 304 stud feet

. Sonsuz dişli redüktör

.

Hazne Kapasitesi
Hopper Capacity
Opsiyonel Özellik
Optionals
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1285 mm

Hatta göre değişken / Depends on the line

Su Tüketimi
Water Consumption

Worm gear reducer

ÇM045S-800lt

200 lt

400 lt
-

800 lt

ÇM
045S

SULU TİP YÜKLEME ELEVATÖRÜ
WATER WORKABLE LOADING ELEVATOR
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ÇM
045L

STOKLAMA TANKI YÜKLEME ELEVATÖRÜ
LOADING ELEVATOR FOR STORAGE TANKS

Kasalarla gelen zeytinin yüksek stoklama tanklarına hızlı bir
şekilde aktarılması için kullanılır. Zaman ve işçilikten tasarruf
sağlayan makine tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
This helper machine is used for loading olives with efficient speed
to storage tanks. This completely stainless steel machine saves you
from spending a lot of time and workforce.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

. 220 V / 50 HZ

. 220 V / 50 HZ

. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Electronic speed control system (Schneider)

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC veya PP modüler bant

. All the bands are PVC or PP modular band conforming to FDA

. Kolay taşınabilir tekerlekli sistem

. Caster system provide easiness for carriage

. AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek

. AISI 304 stainless steel caster

. Sonsuz dişli redüktör

. Worm gear reducer

Uzunluk
Length

Stoklama tankına göre değişken.
Depends on the storage tank.

Genişlik
Width

1080 mm

Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power

0,75 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

400 lt

Opsiyonel Özellik
Optionals
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Stoklama tankına göre değişken.
Depends on the storage tank.

Talep üzerine hazne genişliği değiştirilebilir.
Bunker width can be changed upon request.

ÇM
045L

STOKLAMA TANKI YÜKLEME ELEVATÖRÜ
LOADING ELEVATOR FOR STORAGE TANKS
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ÇML
01

ZEYTİN SAP ALMA VE ELEME HATTI
OLIVE STEMMING AND SIEVING LINE
HATTI OLUŞTURAN MAKİNALAR
. Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
. Yıkamalı Ön Elek (ÇM003)

Zeytin Sap Alma Ve Eleme Hattı, olgunlaşmış zeytinlerin
ambalajlanmasından önce yıkama, sap alma, seçme ve eleme
işlemlerini bir bütün halinde ekstra iş gücü gerektirmeden
kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Sap
alma ve eleme hattı işletmelerin özellikleri ve taleplerine
göre farklı ebat ve boylarda üretilmektedir.

. Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
. Sap Alma Makinası (ÇM012)
. Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
. Seçme Bandı (ÇM007)
. Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
. Paslanmaz Çelik Zeytin Eleme Makinası (ÇM004)

Olive Stemming And Sieving Line provides the user an easy
and complete process at high speed without requiring extra
work force to wash, stem, select and sieve the matured
olives before packaging. Olive Stemming And Sieving
Line can also manufactured at different sizes according to
customers’ requirements.

THE MACHINES THAT FORMING THE LINE
. Loading Elevator (CM045S)
. Pre-Sieving Machine with Washing System (CM003)
. Loading Elevator (CM045S)
. Stemming Machine (CM012)
. Loading Elevator (CM045S)
. Selection Band (CM007)
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.

Loading Elevator (CM045S)

.

Stainless Steel Olive Sieving Machine (CM004)

ÇML
01

ZEYTİN SAP ALMA VE ELEME HATTI
OLIVE STEMMING AND SIEVING LINE
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ÇM
014

12 BIÇAKLI ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA MAKİNASI
CONTINUOUS OLIVE PITTING MACHINE WITH 12 KNIVES

Makina, farklı cins ve boyutlardaki zeytinlerin çekirdeklerini çıkarmaya uygun biçimde 12 bıçaklı
olarak tasarlanmıştır. Makina, esnek ayar özellikleri sayesinde 80 kalibre ile 420 kalibre arası
zeytinin çekirdeğini çıkartmaya uygundur. Makinaya zeytin bir elevatör vasıtası ile iletilir. Makina
hızı elektronik hız kontrol sistemi ile kademesiz olarak ayarlanabilir. Makina tamamen paslanmaz
çelikten imal edilmiş olup mil yatakları ve dişliler kaliteli mühendislik plastikleri kullanılarak
yapılmıştır.
The machine is designed with 12 knives to take products’ stones in different types and sizes. It is
suitable for pitting products between 80 and 420 calibers due to its flexible adjustment characteristics.
Product is transferred to the machine by an elevator. Machine speed can be adjusted by the electronic
speed control system ungradually. Machine is completely made of stainless steel bearings and gears
are manufactured using qualified engineering plastics.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
. 380 V / 50 HZ

. IP 65 plastic control panel (Hensel)
. 380 V / 50 HZ

Uzunluk
Length

1070 mm

. Sıralı faz koruma rölesi
. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Serial phase protection relay
. Electronic speed control system (Schneider)

Genişlik
Width

1130 mm

. Dijital zaman kontrollü otomatik yükleme sistemi
. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. Automatic loading system with digital time control
. AISI 304L stainless steel body

Yükseklik
Height

1320 mm

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing
. Plastic based with AISI 304 stud feet

Motor Gücü
Engine Power

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
. Termik röleli koruma

. All the bands are made of PVC conforming to FDA
. Protection with thermic relay

Su Tüketimi
Water Consumption

120 lt/s (lt/h)

. 6 Adet kalibre diski
. 80 / 420 kalibre arası çalışabilme imkanı

. 6 caliber discs
. Working capacity between 80-420 caliber

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

2100 adet/dakika (pcs/min.)

. Çekirdek boyuna göre bıçaklar arası mesafeyi ayarlayabilme imkanı
. Merkezi yağlama sistemi

. Knife distance can be adjusted according to stone size
. Central lubrication system
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Opsiyonel Özellik
Optionals

0,75 kw + 0,37 kw

-

ÇM
014

12 BIÇAKLI ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA MAKİNASI
CONTINUOUS OLIVE PITTING MACHINE WITH 12 KNIVES
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ÇM
014E

12 BIÇAKLI EKO ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA MAKİNASI
ECO CONTINUOUS OLIVE PITTING MACHINE WITH 12 KNIVES

Makina, farklı cins ve boyutlardaki zeytinlerin çekirdeklerini çıkarmaya uygun biçimde 12 bıçaklı
olarak tasarlanmıştır. Makina, esnek ayar özellikleri sayesinde 100 kalibre ile 380 kalibre arası
zeytinin çekirdeğini çıkartmaya uygundur. Makinaya zeytin bir elevatör vasıtası ile iletilir. Makina
hızı elektronik hız kontrol sistemi ile kademesiz olarak ayarlanabilir. Makina tamamen paslanmaz
çelikten imal edilmiş olup mil yatakları ve dişliler kaliteli mühendislik plastikleri kullanılarak
yapılmıştır.

The machine is designed with 12 knives to take products’ stones in different types and sizes. It
is suitable for pitting products between 100 and 380 calibers due to its flexible adjustment
characteristics. Product is transferred to the machine by an elevator. Machine speed can be adjusted
by the electronic speed control system ungradually. Machine is completely made of stainless steel,
bearings and gears are manufactured using qualified engineering plastics.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

. 380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

. Sıralı faz koruma rölesi

. Serial phase protection relay

. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Electronic speed control system (Schneider)

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Plastic based with AISI 304 stud feet

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC

. All the bands are made of PVC conforming to FDA

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

. 5 Adet kalibre diski

. 5 caliber discs

. 100 - 380 kalibre arası çalışabilme imkanı

. Working capacity between 100 - 380 caliber

. Merkezi yağlama sistemi

. Central lubrication system

Uzunluk
Length

1700 mm

Genişlik
Width

1210 mm

Yükseklik
Height

1330 mm

Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption

120 lt/s (lt/h)

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

1800 adet/dk. (pcs/min.)

Opsiyonel Özellik
Optionals
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0,75 kw

Yükleme elevatörü / Loading elevator

ÇM
014E

12 BIÇAKLI EKO ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ
ÇIKARMA MAKİNASI
ECO CONTINUOUS OLIVE PITTING
MACHINE WITH 12 KNIVES
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ÇM
014
PS

18 BIÇAKLI ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA VE DİLİMLEME MAKİNASI
CONTINUOUS OLIVE PITTING & SLICING MACHINE WITH 18 KNIVES
Makina, farklı cins ve boyutlardaki zeytinlerin çekirdeklerini çıkarmaya uygun biçimde 18 bıçaklı
olarak tasarlanmıştır. Makina, esnek ayar özellikleri sayesinde 80 kalibre ile 420 kalibre arası
zeytinin çekirdeğini çıkartmaya uygundur. Makinaya zeytin bir elevatör vasıtası ile iletilir. Makina
hızı elektronik hız kontrol sistemi ile kademesiz olarak ayarlanabilir. Makina tamamen paslanmaz
çelikten imal edilmiş olup mil yatakları ve dişliler kaliteli mühendislik plastikleri kullanılarak
yapılmıştır. Zeytin çekirdeği çıkarma işleminden sonra, zeytinler dilimleme bıçakları sayesinde eşit
kalınlıklarda ve halka şeklinde dilimlenir.
The machine is designed with 18 knives to take products’ stones in different types and sizes. It is
suitable for pitting products between 80 and 420 calibers due to its flexible adjustment characteristics.
Product is transferred to the machine by an elevator. Machine speed can be adjusted by the electronic
speed control system ungradually. Machine is completely made of stainless steel, bearings and gears
are manufactured using qualified engineering plastics. After olive pitting process, stoneless olives are
sliced in equal thickness and in a ring form.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
Dijital zaman kontrollü otomatik yükleme sistemi
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
Termik röleli koruma
6 Adet kalibre diski
80 / 420 kalibre arası çalışabilme imkanı
Çekirdek boyuna göre bıçaklar arası mesafeyi ayarlayabilme imkanı
Merkezi yağlama sistemi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

IP 65 plastic control panel (Hensel)
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
Automatic loading system with digital time control
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Plastic based with AISI 304 stud feet
All the bands are made of PVC conforming to FDA
Protection with thermic relay
6 caliber discs
Working capacity between 80-420 caliber
Knife distance can be adjusted according to stone size
Central lubrication system
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Uzunluk
Length

1914 mm

Genişlik
Width

1232 mm

Yükseklik
Height

1457 mm

Motor Gücü (Makine)
Engine Power (Machine)
Su Tüketimi
Water Consumption
Kapasite (Maks)
Capacity (Max.)
Opsiyonel Özellik
Optionals

1,1 kw
200 lt/s (lt/h)
2100 adet/dk. (pcs/min.)

Dilimleme Aparatı / Slicing Equipment

ÇM
014
PS

18 BIÇAKLI ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA VE
DİLİMLEME MAKİNASI
CONTINUOUS OLIVE PITTING & SLICING
MACHINE WITH 18 KNIVES
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ÇM
017

DENSİMETRE SETİ
DENSIMETER SET
Densimetre seti yoğunluk farkından yararlanılarak çekirdeksiz zeytinleri çekirdekli zeytinlerden ayırmada kullanılır. Zeytin, çekirdek çıkarma makinesinden
densimetre kazanına bir elevatör vasıtası ile iletilir. Kazan içerisindeki tuzlu su çözeltisinde çekirdeği çıkarılmış zeytinler yüzeyde bulunurken çekirdekli zeytinler
kazanın dibine batar. Kazanın dibinde yer alan zeytinler belirli periyotlarla baypas (boşaltma) sistemi sayesinde densimetre kazanından alınır. Bu sistem ile ayrılmış
olan çekirdeksiz zeytinlerin seçme bandı üzerinde son kontrolleri yapılır. Makina tamamen paslanmaz çelik olarak imal edilmiştir.
Densimeter set is used to separate stonelees olives from the olives with stone by taking advantage of intensity difference. Olive is carried to the densimeter bunker
from the pitting machine by an elevator. While stoneless olives stay on the surface of salted water in the bunker, the olives with stone sink bottom of the bunker.
Olives in the bottom of the bunker are taken from the densimeter bunker by means of bypass (emptying) system periodically. Stoneless olives separated by this
method are checked finally on the selection band. The machine is made of stainless steel completely.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

. 380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

. Sıralı faz koruma rölesi

. Serial phase protection relay

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Plastic based with AISI 304 stud feet

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC

. All the bands are made of PVC conforming to FDA

. Baypas sistemi ile çekirdek tahliyesi

. Stone discharge by bypass system

. Açık kanatlı paslanmaz çelik pompa

. Stainless steel open vane pump

. Devir daim su filtresi

. Recirculation water filter

. Paslanmaz çelik kumanda vanaları

. Stainless steel control valves

. Seçme bandında atık zeytin bölümü

. Waste olive section in picking band

. Seçme bandında üst aydınlatma

. Upper lightening in picking band

. Alt tahliye vanası

. Lower discharge valves

. Sonsuz dişli redüktör

. Worm gear reducer

Yükleme Elevatörü

Densimetre Tankı

Seçme Bandı

Loading Elevator

Densimeter Tank

Selection Band

Uzunluk
Length

2210 mm

1810 mm

2200 mm

Genişlik
Width

420 mm

655 mm

1320 mm / 450 mm

Yükseklik
Height

2225 mm

1885 mm

2100 mm

Su Tüketimi
Water Consumption

-

Motor Gücü
Engine Power
Tank Hacmi
Capacity of Tank

0,37 kw
-

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Opsiyonel Özellik
Optionals
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500 lt

-

-

-

-

Teneke dolumuna
uyumlu ağızlık
Convenient filling
mouth to tin

ÇM
017

DENSİMETRE SETİ
DENSIMETER SET
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ÇM
008

ZEYTİN DİLİMLEME MAKİNASI
OLIVE SLICING MACHINE

Densimetre setinin devamı ya da bağımsız olarak çalışan dilimleme makinası, çekirdeği
çıkarılmış zeytinin eşit kalınlıklarda halka şeklinde dilimlenmesinde kullanılır. Kendi etrafında
dönen kauçuk merdaneler sayesinde, zeytin bıçaklarına %95 oranında doğru yönde iletilir ve
dilimlenir. Makine tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olup mil yatakları ve dişliler kaliteli
mühendislik plastikleri kullanılarak yapılmıştır.

Working as a continuation of densimeter set or independently, slicing machine is used to slice
stoneless olive in equal thickness and in a ring form. Thanks to the swivel rubber rollers, olive is
conveyed to the blades in 95% correct direction and sliced. The machine is completely made of
stainless steel; bearings and gears are manufactured using qualified engineering plastics.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

1285 mm

Genişlik
Width

730 mm

. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

. 220 V / 50 HZ

. 220 V / 50 HZ

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

Yükseklik
Height

. Paslanmaz çelik dilimleme bıçağı

. Stainless steel slicing blade

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

Motor Gücü
Engine Power

. Kendi etrafında dönebilen kauçuk merdaneler

. Rubber swivel rollers

. Kauçuk merdaneler ile bıçak arasını ayarlayabilme özelliği

. Adjusting the distance between rubber rollers and the blade

. AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Plastic based with AISI 304 stud feet

. Paslanmaz çelik bant zinciri

. Stainless steel belt chain

. Sonsuz dişli redüktör

. Worm gear reducer

0,75 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

100 lt/s (lt/h)

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

1000 kg/s (kg/h)

Dilimleme Bıçak Sayısı
Quantity Of Slicing Blades
Opsiyonel Özellik
Optionals

60

1385 mm

55 adet/units
-

ÇM
008

ZEYTİN DİLİMLEME MAKİNASI
OLIVE SLICING MACHINE
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ÇM
018

VİBRATÖR
VIBRATOR
Genellikle çekirdek çıkarma ve dilimleme hattının bir parçası olarak kullanılan makine çekirdeği
çıkarılmış ve dilimlenmiş zeytinleri kırılmış olan diğer parçalardan ayırır. Duşlama sistemi
sayesinde eleme verimi arttırılıp yabancı maddelerin makineden uzaklaştırılması sağlanmıştır.
Makine iki adet vibrasyon motoru ve sürekli su desteği ile çalışır. Makine gövdesi tamamen
paslanmaz çelik olup FDA’ya uygundur.
Generally used as a part of pitting and slicing line, the machine separates the seedless and sliced
olives from the other cracked parts. Sieving efficiency is increased by washing system and foreign
materials are ensured to be taken away from the machine. The machine is operated by two
vibrating engine and continuous water support. Machine body is completely made of stainless
steel and conforms to FDA.

ÖZELLİKLER / FEATURES
. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. IP 65 plastic control panel (Hensel)

. 380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

. Sıralı faz koruma rölesi

. Serial phase protection relay

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

. Elek üzeri duşlama nozulları

. Washing nozzles over the sieving

. 2 Adet vibrasyon motoru

. 2 units of vibration engine

. Çelik L profilden vibrasyon motor ayağı

. Vibration engine stand made of steel L profile

. Değiştirilebilir elek sacı

. Changeable sieving sheet

. Alt atık toplama haznesi

. Lower waste collecting reservoir

. Atık yönlendirme panelleri

. Lower direction panels

. Yere yapışan vantuzlu ayak sistemi

. Floor adhesive vacuum stand system

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

1750 mm

Genişlik
Width

1180 mm

Yükseklik
Height

1060 mm

Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption

300 lt/s (lt/h)

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

600 kg/s (kg/h)

Opsiyonel Özellik
Optionals
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2 x 0,16 kw

-

ÇM
018

VİBRATÖR
VIBRATOR

63

64

65

ÇM
005A

PASLANMAZ ÇELİK ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI
STAINLESS STEEL OLIVE SCRATCHING MACHINE

Çizme makinası yeşil zeytinlerin çizilmesi işleminde kullanılır. Makinanın haznesinde serbest
düşüşle bıçaklar üzerine bırakılan zeytinler 3 veya 4 yerinden belirli aralıklarla çizilir. Makinanın
bıçak aralıklarının kademesiz olarak ayarlanabilmesi sayesinde zeytinlerin çizme derinliği hassas
olarak ayarlanabilmektedir. Makina gövdesi tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Scratching machine is used in green olive scratching process. Olives are let on the blades with
free fall from the machine bunker and scratches 3 or 4 times in certain distances. Thanks to the
ungradual blade clearance adjustment, olive scratching depth can be adjusted sensitively. Machine
body is completely made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

903 mm

Genişlik
Width

685 mm

. IP 65 plastik kumanda panosu

. IP 65 plastic control panel

. 220 V / 50 HZ

. 220 V / 50 HZ

. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

Yükseklik
Height

. Pratik bıçak mesafesi ayar mekanizması

. Practical blade clearance adjustment mechanism

. Zeytini 3-4 yerinden çizebilme

. Scratches olive in 3-4 times

Motor Gücü
Engine Power

. AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek

. AISI 304 stainless steel caster

. Yükleme elevatörü

1145 mm
0,55 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

-

. All the bands are made of PVC conforming to FDA

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

2000 kg/s (kg/h)

. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC

. Loading elevator

51 adet/units

. 7 mm bıçak arası mesafe

. 7 mm of blade distance

Bıçak Sayısı
Quantity of Blades
Opsiyonel Özellik
Optionals

AISI 301 kalite paslanmaz çelik bıçak
AISI 301 stainless steel blade
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ÇM
005A

PASLANMAZ ÇELİK ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI
STAINLESS STEEL OLIVE SCRATCHING MACHINE
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ÇM
005D

ELEVATÖRLÜ KAYIŞLI ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI
ELEVATOR BELTED OLIVE SCRATCHING MACHINE
Makinaya zeytin bir elevatör yardımıyla iletilir. Makina kayışların özel yapısı sayesinde zeytinleri
uzunlama olucak şekilde çizer. İmalat sırasında makina isteğe göre tek, çift ve üç çizik atacak
şekilde imal edilir. Zeytin % 90 oranında uzunlamasına çizilir. Makinanın alt ve üst bıçak arası
mesafesinin kademesiz olarak ayarlanabilmesi sayesinde çizme derinliği hassas olarak ayarlanabilir.
Makina gövdesi tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Olive is carried to the machine by an elevator. Due to the special belt structure, the machine
scratches olives longitudinally. The machine can be manufactured to perform one, two or three
scratches as per order. Olive is scratched 90% longitudinally. Thanks to the ungradual blade
clearance adjustment for bottom and above blades, olive scratching depth can be adjusted
sensitively. Machine body is completely made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

. IP 65 plastik veya paslanmaz çelik kumanda panosu (Hensel)
. 220 V / 50 HZ

. IP 65 plastic or stainless steel control panel (Hensel)
. 220 V / 50 HZ

. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
. AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. Electronic speed control system (Schneider)
. AISI 304L stainless steel body

. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
. Termik röleli koruma

. Bearings with plastic body and stainless steel housing
. Protection with thermic relay

. Yükleme elevatörü
. Zeytini 3 yerinden uzunlamasına çizebilme

. Loading elevator
. 3 longitudinal scratches on olive

. Pratik bıçak mesafesi ayar mekanizması
. AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek

. Practical knife clearance adjustment mechanism
. AISI 304 stainless steel caster

. Kayış gergi mekanizması
. Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC

. Belt tensioning mechanism
. All the bands are made of PVC conforming to FDA

. FDA’ya uygun 10 mm PU yuvarlak kayış
. Sonsuz dişli redüktör

. 10 mm PU round belt conforming to FDA
. Worm gear reducer

Uzunluk
Length

3245 mm

Genişlik
Width

1160 mm

Yükseklik
Height

1435 mm

Motor Gücü (Makine + Elevatör)
Engine Power (Machine + Elevator)
Su Tüketimi
Water Consumption
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Kapasite (Min./Maks.)
Capacity (Min./Max.)

0,75 kw + 0,37 kw
4000 kg/s (kg/h)

Bıçak Sayısı
Quantity of Blades

57 adet / units

10 mm PU Yuvarlak Kayış Adedi
Quantity of 10 mm PU Belts

20 adet / units

Opsiyonel Özellik
Optionals

AISI 301 kalite paslanmaz çelik bıçak
AISI 301 stainless steel blade

ÇM
005D

ELEVATÖRLÜ KAYIŞLI ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI
ELEVATOR BELTED OLIVE SCRATCHING MACHINE
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ÇM
010

ZEYTİN KIRMA MAKİNASI
OLIVE CRACKING MACHINE
Zeytin kırma işleminde kullanılan makina, öncelikle zeytini çizerek kırma işleminin kontrollü
bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bunun için götürücü bant, zeytinleri yatay olarak yüksekliği
ayarlanabilen bıçaklara iletir. Yatay olarak bıçaklara iletilen zeytinler ortasından çizilir. Mesafesi
ayarlanabilen özel olarak şekillendirilmiş iki merdane arasında sıkışan zeytinin çizilmiş bölgesinin
açılması sağlanarak elle kırılmış görüntüsü verir. Kırılma işlemi sırasında zeytinde meydana gelen
hasarlar minimuma indirildiği için zeytinin sağlam yapısı korunarak uzun raf ömrüne sahip olur.
Used in olive cracking process, the machine first of all ensures a controlled scratch on olive for
cracking process. For this, conveyor band transmits the olives horizontally to the blades with
adjustable height. Horizontally transmitted olives are scratched in the middle. The scratched
part of the olive which is stuck between two specially formed rollers with adjustable clearance
is opened and made look like cracked by hand. As the damage occurring in olive during cracking
process is minimized, strong olive shape is kept and it has a long shelf life.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
220 V / 50 HZ
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
Elektronik hız kontrollü otomatik yükleme sistemi
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Paslanmaz çelik bıçak
Termik röleli koruma
Tüm bantlar FDA’ya uygun PVC
AISI 304 saplamalı plastik ayaklar
Bıçak yükseklik ayar mekanizması
Bıçak ve merdane yıkama sistemi
Kendi etrafında dönebilen kauçuk merdaneler
Kauçuk merdaneler ile bıçak arasını ayarlayabilme özelliği
Paslanmaz çelik bant zinciri
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

IP 65 plastic control panel (Hensel)
220 V / 50 HZ
Electronic speed control system (Schneider)
Automatic loading system with electronic speed control
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Stainless steel blade
Protection with thermic relay
All the bands are made of PVC conforming to FDA
Plastic based with AISI 304 stud feet
Blade height adjustment mechanism
Blade and roller washing system
Rubber swivel rollers
Adjusting the distance between rubber rollers and the blade
Stainless steel belt chain
Worm gear reducer
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Uzunluk (Makine+Elevatör)
Length (Machine + Elevator)
Genişlik
Width
Yükseklik
Height
Motor Gücü (Makine + Elevatör)
Engine Power (Machine + Elevator)
Su Tüketimi
Water Consumption
Kapasite (Min./Maks.)
Capacity (Min./Max.)

2775 mm
760 mm
1265 mm
0,75 kw + 0,37 kw
100 lt/s (lt/h)
1000 kg/s (kg/h)

Bıçak Sayısı
Quantity Of Blades

11 adet / unit

Opsiyonel Özellik
Optionals

-

ÇM
010

ZEYTİN KIRMA MAKİNASI
OLIVE CRACKING MACHINE
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ÇM
040

PALPER
PULPIER (TAPERNADE) MACHINE
Zeytin ve benzeri ürünlerin ezilerek kabuk ve çekirdeklerinden ayrılmasında
kullanılan makine tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Makinenin
kullanımı sonucunda zeytin ezmesi gibi ürünler elde edilmektedir.

The machine which is used for squeezing olive or similar products and take out
flake and pits of the products’ is completely made of stainless steel. Olive paste
etc. products are produced by using this machine.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

.

380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

Uzunluk
Length

1600 mm

.

Sıralı faz koruma rölesi

. Serial phase protection relay

Genişlik
Width

760 mm

.

AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

.

Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

.

Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

.

Değişebilir paslanmaz çelik elek sacı

. Changeable stainless steel sieve sheet

Su Tüketimi
Water Consumption

.

Kapak açıldığında sistemin elektriğini kesen emniyet mekanizması

. Automatic shut-down when lid is opened

Kapasite (Min./Maks.)
Capacity (Min./Max.)

300-500 kg/s (kg/h)

.

AISI 304 saplamalı plastik ayaklar

. Plastic based with AISI 304 stud feet

Opsiyonel Özellik
Optionals

Yükleme elevatörü
Loading elevator
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Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power

1170 mm
3.7 kw
-

ÇM
040

PALPER
PULPIER (TAPERNADE) MACHINE
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ÇM
026

BİDON BOŞALTMA MAKİNASI
BARREL DISCHARGING MACHINE
Hidrolik sistemle bidonların boşaltılmasında kullanılan makine 300 kg’a kadar
bidonları kaldırıp tamamen boşaltılmasını sağlamaktadır. Bidon boşaltma
makinası tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

The machine, which is used to empty barrels by hydraulic systems, is able to lift
and empty barrels up to 300kg. This machine is made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION
Uzunluk
Length

2990 mm

Genişlik
Width

1320 mm

. AISI 304L stainless steel body

Yükseklik
Height

1535 mm

Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

1700 mm

Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

Dökme Yüksekliği
Discharging Height

.

Hidrolik silindir hız ayar mekanizması

. Hydrolic cylindir speed control mechanism

.

Hidrolik sistem basınç ayar mekanizması

. Hydrolic system pressure control mechanism

Su Tüketimi
Water Consumption

.

Kolay taşınabilen tekerlekli sistem

. Easy portable wheeled system

.

AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek

. AISI 304 stainless steel caster

Maksimum Kaldırma Kapasitesi
Maximum Lifting Capacity

.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. Ip 65 plastic control panel (Hensel)

.

380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

.

Sıralı faz koruma rölesi

. Serial phase protection relay

.

AISI 304L paslanmaz çelik gövde

.
.

Motor Gücü
Engine Power

Opsiyonel Özellik
Optionals
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0,55 kw
300 kg
-

ÇM
026

BİDON BOŞALTMA MAKİNASI
BARREL DISCHARGING MACHINE
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ÇM
026B

BOX DEVİRME MAKİNASI
BOX DISCHARGING MACHINE
Hidrolik sistemle boxların boşaltılmasında kullanılan makine 400 kg’a kadar
boxları kaldırıp tamamen boşaltılmasını sağlamaktadır. Box devirme makinası
tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

The machine, which is used to empty boxes by hydraulic systems, is able to lift and
empty boxes up to 400kg. This machine is made of stainless steel.

ÖZELLİKLER / FEATURES

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)

. Ip 65 plastic control panel (Hensel)

.

380 V / 50 HZ

. 380 V / 50 HZ

.

Sıralı faz koruma rölesi

. Serial phase protection relay

.

Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Electronic speed control system (Schneider)

.

AISI 304L paslanmaz çelik gövde

. AISI 304L stainless steel body

.

Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. Bearings with plastic body and stainless steel housing

.

Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay

.

Hidrolik silindir hız ayar mekanizması

. Hydrolic cylindir speed control mechanism

.

Hidrolik sistem basınç ayar mekanizması

. Hydrolic system pressure control mechanism

.

Kolay taşınabilen tekerlekli sistem

. Easy portable wheeled system

AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek

. AISI 304 stainless steel caster

.

Uzunluk
Length

2435 mm

Genişlik
Width

2224 mm

Yükseklik
Height

1688 mm

Dökme Yüksekliği
Discharging Height

1300 mm

Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption
Maksimum Kaldırma Kapasitesi
Maximum Lifting Capacity
Opsiyonel Özellik
Optionals
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0,75 kw
400 kg
-

ÇM
026B

BOX DEVİRME MAKİNASI
BOX DISCHARGING MACHINE
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ÇML
02

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA VE DİLİMLEME HATTI
OLIVE PITTING AND SLICING LINE
Yeşil veya siyah zeytinlerin çekirdeğini çıkartıp dilimlenmesinde kullanılır.

The line is used for pitting and slicing process of the green or black olives.

HATTI OLUŞTURAN MAKİNALAR / THE MACHINES THAT FORMING THE LINE
.

Zeytin Çekirdeği Çıkarma Makinası (ÇM014)

.

Olive Pitting Machine (CM014)

.

Densimetre Seti (ÇM017)

.

Densimeter Set (CM017)

.

Dilimleme Makinası (ÇM008)

.

Slicing Machine (CM008)

.

Vibratör (ÇM018)

.

Vibrator (CM018)

78

ÇML
05

YÜKSEK KAPASİTELİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÇIKARMA HATTI
OLIVE PITTING LINE WITH HIGH CAPACITY
Birden fazla çekirdek çıkarma makinasının aynı hat üzerinde toplanarak, işlem kapasitesi yüksek işletmelerde çekirdek çıkarma işleminin düzenli ve
yüksek kapasitede yapılmasını sağlayan hattır. Üretim kapasitesine göre 2, 4, 5 ve 10 makinadan oluşan çekirdek çıkarma modülleri halinde üretim
hattının öncesine ve sonrasına firma taleplerine göre diğer zeytin işleme makinaları ve taşıma sistemleri de ilave edilebilir. Makinaların besleme ve
boşaltma sistemleri tam otomatik çalışan PLC ünitesi sayesinde kullanıcıya bağlı kalmadan düzenli bir şekilde yapılır.
This is a high capacity line that combines more than one olive pitting machine into the line and provides a regular and high capacity of process for pitting
the olives. According to the production capacity; 2, 4, 5 or 10 machines are combined in one olive pitting line and different olive processing machines
can be added before or after the line upon facility’s requirements. The regular feeding and discharging systems of the machines are provided by the full
automatic running PLC unit without any support of the user.
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ÇM
024

EGZOZ TÜNELİ
EXHAUST TUNNEL

ÖZELLİKLER / FEATURES

Buhar kazanı ile birlikte çalışan makine işlenmiş ve ambalajlanmış zeytinin pastörizasyonunda kullanılır.
Zeytin makinede salamura dolum ön ısıtma, pişirme ve soğutma işlemleri ile pastörize edilir. Makinede
soğutma işlemi tünel sonunda bulunan soğutma havuzu ile yapılır. Makinede götürücü bant hızı elektronik
hız kontrol sistemi sayesinde kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Egzoz tüneli müşteri talebine göre
istenilen boy ve genişlikte imal edilebilmektedir.
Working with the steam boiler, the machine is used in processed and packed olive pasteurization. Olive is
pasteurized by brine, filling, pre-heating, baking and cooling processes in the machine. Cooling process is
performed by the cooling basin placed at the end of the tunnel. Conveyor belt speed of the machine can be
adjusted by electronic speed control system ungradually. Exhaust tunnel may be manufactured in the desired
size and width upon request.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Uzunluk
Lenght
Genişlik / Bant Genişliği
Width / Band Width
Yükseklik
Height
Motor Gücü (Bant + Su Pompası)
Engine Power (Band + Water Pump)

ÇM024-6M

ÇM024-8M

ÇM024-10M

ÇM024-12M

7023 mm

9023 mm

11023 mm

13023 mm

860 mm / 337 mm

860 mm / 337 mm

860 mm / 337 mm

860 mm / 337 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

0,37 kw + 0,75 kw

0,37 kw + 0,75 kw

0,37 kw + 0,75 kw

0,37 kw + 0,75 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

Ürüne Göre Değişken / Depends on the product

Kapasite
Capacity

Ürüne Göre Değişken / Depends on the product

(Min/Max)

Opsiyonel Özellik
Optionals

-
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IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Termik röleli koruma
Paslanmaz çelik örgü bant
Isıtmalı salamura tankı
Salamura dolum sistemi
Paslanmaz çelik salamura pompası
Tünelin iki ucunda buhar toplayan davlumbaz
Titanyum plakalı eşanjörlü salamura ısıtma sistemi
AISI 316 paslanmaz çelik dikişli buhar boruları
AISI 316 buhar vanaları
Gövde ve salamura tankında sıcaklık göstergesi
Tünel sonunda pünomatik kapak kapama sistemi
Sonsuz dişli redüktör
Ip 65 plastic control panel (Hensel)
380 V / 50 HZ
Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Protection with thermic relay
Stainless steel braided band
Heated brine tank
Brine filling system
Stainless steel brine pump
Steam collecting hood fume on the two sides of the tunnel
Brine heating system with titanium sheet heat exchanger
AISI 316 stainless steel seamed steam pipes
AISI 316 steam valves
Temperature indicator on body and brine tank
Pneumatic cover closing system at the end of the tunnel
Worm gear reducer

ÇM
024

EGZOZ TÜNELİ
EXHAUST TUNNEL
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ÇM
025

SOĞUTMA TÜNELİ
COOLING TUNNEL
Soğutma tüneli egzoz tünelinin devamı olan bir makinedir. Soğutma tünelinde soğutma
işlemi açık fanlı pompaların beslediği suyun üstten ve yanlardan sıcak ambalaja verilmesi ile
gerçekleşir. Sistem çalışma sırasında tünel altında bulunan tanklardan aldığı suyu devir daim
eder. Tünel sonunda ambalaja basınçlı hava verilerek kuruması sağlanır. Makinede götürücü
bant hızı elektronik hız kontrol sistemi sayesinde kademesiz olarak ayarlanabilmektedir.
Soğutma Tüneli müşteri talebine göre istenilen boy ve genişlikte imal edilebilmektedir.

Cooling tunnel works as a part of exhaust tunnel. Cooling process is made by open fan pumps
feeding with spraying the water to the heated packages from above and sides. System circulates
the water received from tanks placed under the tunnel during the operation. At the end of the
tunnel package is dried by pressured air. Conveyor belt speed of the machine can be adjusted
ungradually by electronic speed control system. Cooling tunnel may be manufactured in the
desired size and width upon clients’ request.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
380 V / 50 HZ
Sıralı faz koruma rölesi
Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
AISI 304L paslanmaz çelik gövde
Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
Paslanmaz çelik örgü bant
Termik röleli koruma
Soğutma tankı
Paslanmaz çelik açık fanlı devir daim pompası
Soğutma tüneli sonunda kurutma sistemi
Yanlardan ve üstten duşlama ile soğutma
Sonsuz dişli redüktör

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ip 65 plastic control panel (Hensel)

MODEL

ÇM025-8M

ÇM025-10M

ÇM025-12M

380 V / 50 HZ

Uzunluk
Length

8643 mm

10643 mm

12643 mm

Serial phase protection relay
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
Bearings with plastic body and stainless steel housing
Stainless steel braided band
Protection with thermic relay
Cooling tank
Stainless steel, open fan circulation pump
Drying system at the end of cooling system
Cooling by side and upper washing
Worm gear reducer

Genişlik / Bant Genişliği
Width / Band Width
Yükseklik
Height

1640 mm

1640 mm

1640 mm

Motor Gücü (Bant+Su Pompası+Blower)
Engine Power (Band+Water Pump+ Blower)

0,37 kw + 1,1 kw + 7 kw 0,37 kw + 1,1 kw + 7 kw 0,37 kw + 1,1 kw + 7 kw

Su Tüketimi
Water Consumption

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Ürüne göre değişken
Ürüne göre değişken
Depends on the product Depends on the product

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

Ürüne göre değişken
Depends on the product

Ürüne göre değişken
Ürüne göre değişken
Depends on the product Depends on the product

Opsiyonel Özellik
Optionals
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860 mm / 320 mm 860 mm / 320 mm 860 mm / 320 mm

-

-

-

-

ÇM
025

SOĞUTMA TÜNELİ
COOLING TUNNEL
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ÇM
028

PASTÖRİZATÖR
PASTEURISER
Çeşitli gıdaların ısıl işlemi için kullanılan bir makinedir. Ambalajlı zeytinler bir taşıma bandı
yardımıyla pastörizatöre taşınır. Ambalaj özelliklerine göre, bantlı hazne içindeki zeytin, 5-60
dakika boyunca ve 50-90 oC sıcak su içinde ve sonrasında soğuk su içinde bant üzerinde
hareket eder ve bu süre boyunca pastörizasyon işlemi sağlanır. Dokunmatik ekran sayesinde ısı
kontrolleri sağlanabilir ve farklı ürün grupları için reçeteler hazırlanabilir. Sıcak su ve su seviye
kontrolü için alarmlı uyarı sistemi mevcuttur. Anlık olarak sıcaklık değerleri gözlemlenebilir.

This machine is used for pasteurization of various products. Packaged olives goes into the
pasteuriser by a transfer band. Depending on package of the olives, the olives in the band
chamber, transmit for 5 to 60 minutes in 50 to 90 Celsius degree in hot water and then transfer
in cold water, and it provides the olives to pasteurise during this time. The heat control can be
adjusted and the receipts can be prepared for various products thanks to touch screen. The
machine has a warning system with alarm for hot water and water level control. Temperature
value can be observed at any moment.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.

380 V / 50 HZ

.

Geçiş Süresi: 5-60 dakika

.

Duşlama Sıcaklığı: 50-90oC

.

Kapasite: Geçiş süresi ve ambalaj özelliğine göre değişkendir

.

Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

.

AISI 304L Paslanmaz çelik gövde

.

AISI 316 L Buhar boruları

.

Tam otomatik ısı kontrol sistemi

.

Titanyum plakalı eşanjörlü ısıtma sistemi

.

Isıya dayanıklı pastörizatör götürücü bandı

.

Buhar Gereksinimi: 1400kg/saat

.

Otomatik su seviye kontrolü ve su tamamlama sistemi

.

PLC kontrol ünitesi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

380 V / 50 HZ
Transfer Time: 5-60 minutes
o
Showering Temperature: 50-90 C
Capacity: Changeable according to transfer time and
package feature
Electronic speed control system (Schneider)
AISI 304L stainless steel body
AISI 316L steam pipes
Automatic heat control system
Heating system with titanium sheet heat exchanger
Steam Requirement: 1400 kg/h
Heat resist conveyor belt and guide
Automatic water level control and water addition system
PLC control unit
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Uzunluk
Length

11572,85 mm

Genişlik
Width

760 mm

Yükseklik
Height
Motor Gücü
Engine Power
Su Tüketimi
Water Consumption
Kapasite (Min./Maks.)
Capacity (Min./Max.)

1761 mm
5 kw
Geçiş Süresi ve ambalaj özelliğine göre
değişkendir (5-60 dakika geçiş süresi)
Changeable according to transfer time and package
feature (5-60 minutes of transfer time)

ÇM
028

PASTÖRİZATÖR
PASTEURISER
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ÇML
03

BLANŞÖR VE DOLUM HATTI
BLANCHOR AND FILLING LINE

HATTI OLUŞTURAN MAKİNALAR / THE MACHINES THAT FORMING THE LINE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
Sap Alma Makinesi (ÇM012)
Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
Yıkamalı Ön Elek (ÇM003)
Seçme Bandı (ÇM007)
Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
Blanşör (ÇM023)
Yükleme Elevatörü (ÇM045S)
Kurutma Makinesi (ÇM027)
Zeytin Yağlama ve Dolum Makinası (ÇM016)
Gramaj Tamamlama, Salamura Dolum ve
Kapak Kapama Ünitesi (ÇM063)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Loading Elevator (CM045S)
Stemming Machine (CM012)
Loading Elevator (CM045S)
Pre-Sieving Machine With Washing System (CM003)
Selection Band (CM007)
Loading Elevator (CM045S)
Blanchor (CM023)
Loading Elevator (CM045S)
Olive Surface Drying Machine (CM027)
Olive Filling Machine With Oiling System (CM016)
Weight Checking, Brine Filling And Lid Closing
Unit (CM063)
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ÇML
04

YAĞLI SELE HATTI
OIL CURED OLIVE PROCESSING LINE
Yağlı sele hattı, kuyudan çıkartılan siyah zeytinlerin ambalajlanmasından önce gerçekleştirilen
işlemleri kapsayan bir hattır. Bu işlemler; yıkama, seçme, yüzey kurutma, yağlamalı dolum
ve kapak kapama işlemlerini içermektedir. Bu hat ile zeytinin temizlenmesi ve hijyenik bir
şekilde ambalajlanması kolay ve daha seri bir şekilde gerçekleşir. Bu şekilde zamandan ve
insan gücünden tasarruf edilmektedir.
This Oil Cured Olive Processing Line includes process of the black olives before packaging
them after getting matured in maturing pools. These processes are including; washing, selecting,
surface drying, filling with oiling and closing the lid of the package. The packaging process of the
olives with this line provides an easy cleaning with high speed and hygienic packaging. In this
way, it helps to save time and work force.

HATTI OLUŞTURAN MAKİNALAR / THE MACHINES THAT FORMING THE LINE
.
.

Sulu Elevatör 400 lt (ÇM045S)

.

Water Workable Loading Elevator 400 lt (CM045S)
Pre-Sieving Machine With Washing System (CM003)

Yıkamalı Ön Elek (ÇM003)

.

.

Sulu Elevatör 200 lt (ÇM045S)

.

Water Workable Loading Elevator 200 lt (CM045S)

.

Zeytin Seçme Bandı (ÇM007)

.

Olive Selection Band (CM007)

.

Sulu Elevatör 200 lt (ÇM045S)

.

Water Workable Loading Elevator 200 lt (CM045S)

Kurutma Makinası (ÇM027)

.

Olive Drying Machine (CM027)

Yarı Otomatik Zeytin Yağlama

.

Semi-Automatic Olive Filling Machine

.
.

ve Dolum Makinası (ÇM016SAY)
.

Gramaj Tamamlama Salamura Dolum ve Kapak
Kapama Ünitesi (ÇM063)

(CM016SAY)
.

Weight Checking, Brine Filling and Lid Closing
Unit (CM063)
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ÇML
04

YAĞLI SELE HATTI
OIL CURED OLIVE PROCESSING LINE
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ÇML
06

YAĞLI SELE İŞLEME VE OTOMATİK DOLUM HATTI
OIL CURED OLIVE PROCESSING AND AUTOMATIC FILLING LINE
HATTI OLUŞTURAN MAKİNALAR
.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Sap Alma Makinesi (ÇM012)

.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Yıkamalı Ön Elek (ÇM003)

.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Seçme Bandı (ÇM007)

.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Blanşör (ÇM023B)

.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Zeytin Kurutma Makinesi (ÇM027)

.

Otomatik Dolum Ünitesi

THE MACHINES THAT FORMING THE LINE
.

Loading Elevator (CM045S)

.

Stemming Machine (CM012)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Pre-Sieving Machine With Washing System (CM003)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Selection Band (CM007)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Blanchor (CM023B)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Olive Drying Machine (CM027)

.

Automatic Filling Unit
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ÇML
06

YAĞLI SELE İŞLEME VE OTOMATİK DOLUM HATTI
OIL CURED OLIVE PROCESSING AND AUTOMATIC FILLING LINE
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ÇML
07

SMART RENK AYIRMA HATTI
SMART COLOR SORTING LINE
Zeytinlerin renk, boy, benek, kusur ve kalitelerine göre ayrılmasını sağlamak üzere kullanılır.

Used for sorting the olives according to their colors, sizes, spots, defects and quality.

HATTI OLUŞTURAN MAKİNALAR / THE MACHINES THAT FORMING THE LINE
.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Yıkamalı Ön Elek (ÇM003)

.

Pre-Sieving Machine With Washing System (CM003)

.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Sap Alma Makinesi (ÇM012)

.

Stemming Machine (CM012)

.

Yükleme Elevatörü (ÇM045S)

.

Loading Elevator (CM045S)

.

Smart Renk Ayırma Makinesi Platformu (ÇM0101)

.

Smart Color Sorting Machine Platform (CM0101)

.

SMART Renk Ayırma Makinesi (ÇM0100)

.

SMART Color Sorting Machine (CM0100)
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ÇML
07

SMART RENK AYIRMA HATTI
SMART COLOR SORTING LINE
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ÇM
070

KAVANOZ YIKAMA KURUTMA MAKİNASI
JAR WASHING & DRYING MACHINE
Makina işlem görmüş zeytinin ambalaja doldurulması ve kapağın kapatılmasından sonra, ambalaj
üzerindeki kalıntıların temizlenmesi amacıyla yıkama kurutma makinasından geçerek ambalaj
gerekli hijyene ulaştırılmış olur. Ambalaj makineye bir transfer bandı aracılığı ile iletilir. Yıkama
bölümünde otomatik su sirkülasyon sistemi bulunan makinanın kurutma işlemi körüklü kurutma
sistemi ile yapılmaktadır. Makinada kullanılan pano ve buatlar IP 65 sınıfı olup su geçirmez
malzemeden imal edilmiştir. Bir hattın içinde bulunan makinanın kontrolü genel bir merkezden
sağlanır. Makina tamamen paslanmaz çelik olarak imal edilmiştir.
After filling the processed olive into the package and closing the lid, the package passes through
the washing machine to clean the residues on the package and the necessary hygiene is carried
out. The package is forwarded to the machine with a transfer band. Washing part of the machine
has an automatic water circulation system, drying process is done by drying system with a hood.
The panels and switch boxes which is used in the machine are IP 65 class and are made of
waterproof material. The control of the machine which is placed in a line is provided by a central
control board. The machine completely made of stainless steel.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

ÖZELLİKLER / FEATURES
. IP 65 plastik kumanda panosu (Hensel)
. 380 V / 50 HZ

. Ip 65 plastic control panel (Hensel)
. 380 V / 50 HZ

Uzunluk
Length

. Sıralı faz koruma rölesi
. Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)

. Serial phase protection relay
. Electronic speed control system (Schneider)

Genişlik / Bant Genişliği
Width / Band Width

. AISI 304 paslanmaz çelik gövde
. Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar

. AISI 304 stainless steel body
. Bearings with plastic body and stainless steel housing

Yükseklik
Height

. Termik röleli koruma

. Protection with thermic relay
. Automatic water circulation system in washing part

Motor Gücü + Fan
Engine Power + Fan

0,37 kw + 7,5 kw

. PP modular band conforming to FDA
. 7,5 kw blower type drying fan

Su Tüketimi
Water Consumption

1000 lt/s (lt/h)

. İlk yıkama suyu buharlı ısıtma sistemi

. Drying nozzles with adjustable angle
. Steam heating system for first flush water

Kapasite
Capacity (Min./Max.)

-

. Hat boyunca duşlama nozulları

. Float nozzles during the line

Opsiyonel Özellik
Optionals

-

. Yıkama kısmında otomatik su sirkülasyon sistemi
. FDA’ya uygun PP modüler bant
. 7,5 kw körük tipi kurutma fanı
. Açısı ayarlanabilir kurutma nozulları
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6460 mm
1360 mm / 153 mm

1337 mm

ÇM
070

KAVANOZ YIKAMA KURUTMA MAKİNASI
JAR WASHING & DRYING MACHINE
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ÇM
002

ELEKTROSTATİK BOYALI V KAYIŞLI ZEYTİN ELEME MAKİNASI
ELECTROSTATIC PAINTED V BELTED OLIVE SIEVING MACHINE
Makine bahçeden toplanmış zeytinin ön sınıflandırması ve temizlenmesi işleminde kullanılır.
Sınıflandırılacak olan zeytinler makine üzerinde bulunan depo içerisine dökülür. Makinede bulunan
vibrasyonlu elek ve fan sistemi yardımıyla yaprak, taş, toprak, dal gibi yabancı maddeler zeytinden
ayrılır. Makinede bulunan gözler arası mesafe ve kayış aralıkları sabit olup değiştirilmediği için ham
ürün alımında ve satımında belirli bir standardı garanti eder. Makine gövdesi DKP sac ve çelik
profilden imal edilmiş olup üzeri temizleme işleminden sonra elektrostatik boya ile kaplanıp 220
C’de 30 dakika fırınlanmıştır. Kolay kullanımı, sağlam yapısı ve standardı ile kendini kanıtlamış
makinemiz uzun yıllardır zeytin çiftçisine hizmet vermektedir.
The machine is used in pre-classification and cleaning of olive picked from the garden. Olives to
be classified are emptied in the tank placed on the machine. The machines separates materials
such as leaves, stone, earth, stem from the olive by vibrated sieving and fan system. As the
section distance and belt clearances are fixed and cannot be changed, it ensures a certain
standard of raw material purchase and sale. The body of the machine is made of DKP sheet
metal and steel profile, covered with electrostatic paint.

ÖZELLİKLER / FEATURES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

220 V / 50 HZ
Vibrasyonlu kolay temizlenebilir elek sistemi
Aydınlatma lambaları
Yaprak vb. yabancı madde temizleme fanı
Çelik profil ve DKP sac üzeri elektrostatik boya kaplı gövde
Alt tabla üzeri PVC örtü
Kolay taşınmayı sağlayan döner tekerlekler
Korozyona dayanıklı plastik merdane ve tanburlar
Kolay sökülüp temizlenebilen vibrasyonlu elek ızgarası
Kayış gergi mekanizması
Vibrasyonlu elekte yaprak ve yabancı madde kanalı
Merdane üzeri PU düzeltici fırçalar
Ana motorda termik röleli koruma

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

220 V / 50 HZ
Vibratory, easy to clean sieving system
Lighting lamps
Leaf, etc. foreign material cleaning fan
Electrostatic painted steel profile and DKP iron sheet body

Uzunluk
Length

4400 mm

Genişlik
Width

1100 mm

Yükseklik
Height

1330 mm

Motor Gücü
Engine Power

PVC cover on lower table
Easy to carry with rotating wheels
Corrosion proof plastic rollers and drums
Easy to remove and clean vibrating sieving grid
Belt tensioning system
Leaf and foreign material channel on vibrating sieve
PU restoring brushes over the roller
Protection with thermic relay on main motor
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Su Tüketimi
Water Consumption
Kayış Adedi
Quantity of Belts
Kapasite
Capacity (Min./Max.)
Opsiyonel Özellik
Optionals

0,75 kw + 0.37 kw
18 Adet / Unit V Kayış / Belt
2000 kg/s (kg/h)
Elektronik hız kontrol sistemi
Electronic speed control system

ÇM
002

ELEKTROSTATİK BOYALI V KAYIŞLI ZEYTİN ELEME MAKİNASI
ELECTROSTATIC PAINTED V BELTED OLIVE SIEVING MACHINE
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ÇML
08

SPEEDY 16C RENK AYIRMA HATTI
SPEEDY 16C COLOR SORTING LINE
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