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AREN MAKİNA

PASLANMAZ GIDA MAKİNALARI
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Makina çekirdeği çıkartılmış yeşil zeytinleri ısıtır ve üzerine ızgara izi bırakır.
Zeytinler makinaya elevatör vasıtasıyla aktarılır. Makina ve elevatör hız kontrol cihazları 
sayesinde ayrı hızlarda çalışabilir, bu da zeytin üzerindeki ızgara izinin müşteriye göre 
az veya çok yanık olmasını sağlar.

IZGARA ZEYTİN MAKİNASI: 

The machine heats the extracted green olives and leaves a grid mark on it. 
The olives are transferred to the machine via elevator. Thanks to the machine and 
elevator speed controllers, it can operate at separate speeds, which ensures that the 
grill traces on the olives are more or less burnt compared to the demands of 
the customer.

GRILL OLIVE MACHINERY:
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SEÇME BANDI:

It is used in the selection process of various products. 
It is produced in the direction of customer demand at 2,4 ve 6 meters. 
The speed control devices located on the feeder band and the selection band 
can be used at independent speeds.

Çeşitli ürünlerin seçim işleminde kullanılır. Müşteri isteği doğrultusunda 
2, 4 ve 6 metre boylarında üretilir. Üzerinde bulunan hız kontrol cihazları 
sayesinde besleme bandı ve seçme bandı birbirinden bağımsız hızlarda 
kullanılabilir.

SELECTION BAND:

PALPER: 

Zeytin, domates vb. ürünlerin kabuk ve 
çekirdeklerinden ayrılmasında kullanılır.

PALPER: 

Olives, tomatoes and so on. Used to separate 
products from shells and cores.

ELEK:

SIEVE:

Makina farklı boyutlardaki zeytinin kalibre işleminde kullanılır. 
Zeytinlerin boyutlarının ayrıldığı gözler ayarlanabilir olduğu için, 
istenilen bölgeden istenilen kalibre ürün alınabilir.
4, 6 ve 10 metre boylarında üretimi yapılmaktadır.

The machine is used for calibrating olive in different sizes. 
Because the eyes are separated from the dimensions of the olives, 
the desired calibrated product can be taken from the desired region. 
Production is done in 4,6 ve 10 meters.
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Makina çekirdeği çıkarılmış ve 
dilimlenmiş zeytinleri kırılmış olan 
diğer parçalardan ayırır. Yabancı 
maddelerin zeytinden uzaklaştırılmasını 
sağlar.

Zeytin çekirdek çıkartma makinasından bir elevatör vasıtasıyla 
desimetre kazanına iletilir. Burada hazırlanan, tuzlusu çözeltisinde çekirdeği 
çıkarılmış zeytinler yüzeyde bulunurken, çekirdekli zeytinlerde kazanın dibine batar. 
Kazanın dibine batan zeytinler ayırma sistemi sayesinde makinadan alınır.
Bu sistem ile ayrılmış Çekirdeksiz zeytinler son kontroller için Seçme bandına iletilir.

SAP ALMA:

Makina zeytin, kiraz ve benzeri ürünlerin saplarının ayrıştırılmasında kullanılır.
Ürün makinaya elevatör yardımıyla gönderildikten sonra, ürünün özelliklerine göre 
makinanın eğimi ayarlanabilir ve daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlar.

STALK SEPERATION:

The machine is used for separating the handles of olives, 
cherries and similar products. After sending the product to the machine with 
elevator, the slope of the machine can be adjusted according to the specifications 
of the product and it obtains the production of better quality products.

VIBRATOR:

The machine separates the olives from 
which the core has been removed 
and sliced from other broken pieces. It allows 
foreign substances to be removed from the olive.

VİBRATÖR:

The core of olive is delivered to the desiccator vessel by means of 
an elevator from the extraction machine. Prepared here, the olive extracts in the salt 
solution in the surface of the olives are found on the surface, while the olives in the 
nucleus sink to the bottom. The olives that sink to the bottom are taken from the 
machine thanks to the separation system. Seedless olives separated by this system 
are conveyed to the cutting band for final inspection.

DENSIMETER GROUP : 

DENSİMETRE GRUBU:
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EGZOS TÜNELİ: EGZOS TUNNEL:

Makina işlenmiş ve ambalajlanmış zeytinin pastörizasyonun da 
kullanılır. Zeytin makinada salamura dolum, pişirme, ve soğutma işlemlerine 
tabi tutulur. Buhar kazanı ile birlikte çalışan makina, hız kontrol cihazı sayesinde 
istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Müşteri talebine göre istenilen boy ve genişlikte 
üretilmektedir.

The machine processed and packed olive pasteurization is also used. 
The olive machine is subjected to brine filling, baking and cooling processes. 
The machine working together with the boiler can be adjusted as desired 
by the speed control device.
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YAĞLAMA VE KURUTMA HATTI:

ELEVATÖR:

ELEVATOR:

Ürün transferi yapmakta kullanılır. Sulu ve kuru tip olarak ikiye ayrılırlar.
Makina veya depolama sistemine ürün göndermek için kullanılıp 
tamamen müşteri isteği doğrultusunda ölçü ve ebatlarda 
üretilebilirler.

It is used for product transfer, it is divided into two 
types as wet and dry type, it can be used to send 
the product to the machine or storage system 
and can be produced in size and size in 
accordance with customer request.

LIFTING AND DRYING LINE:

It is a system used before the packaging 
of black olives removed from the well. 
Here the olive is subjected to preperation, 
selection, drying, lubrication, filling, 
weighing and lid closing. Olive is 
packaged hygienically and in series.

Kuyudan çıkarılan siyah zeytinlerin ambalajlanmasından önce kullanılan bir 
sistemdir. Burada zeytin öneleme, seçme, kurutma, Yağlama, dolum, tartım ve 
kapak kapama işlemlerine tabi tutulur. Bu sayede Zeytin hijyenik ve seri 
biçimde ambalajlanır.
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BANTLI BLANŞÖR:
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BANDED BLANCHER:

It is used for heat treatment of various foods. The products which are carried to the 
machine by the elevator are passed through the machine at the desired time and 
temperature and heat treatment is provided.

Çeşitli gıdaların ısıl işlemi için kullanılır. Makinaya elevatör yardımıyla 
taşınan ürünler istenilen süre ve sıcaklık da makinadan geçirilir ve ısıl işlemi sağlanır.
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