
Merhabalar, 

Gulfood Manufacturing fuarı 29-31 Ekim tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirile-

cek. Bu fuara iş birliği yaptığımız firmalardan yoğun bir katılım olacak. Bir sonraki 

sayfada firmaların stand numaralarını görebilirsiniz. 

 

Fuar boyunca 0533 620 9438 numaralı telefonumdan bana ulaşabilirsiniz.  
Bu arada, sektörel bazda hazırladığımız bültenleri web sitemizde görebilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Deyvi Florentin 
Medley A.Ş. 
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Temsil Ettiğimiz Firmalar Salon - Stand Numarası 

BÜHLER HALL 2, B2-34 

KNOBEL HALL 7, B7-35 

MECATHERM HALL 4, E4-43 

CPM WOLVERINE PROCTOR HALL 7, E7-39 

MIDDLEBY CORPORATION HALL 3, D3-54 

KUIPERS HALL 6, A6-4 

CARUGIL HALL 7, B7-35 

ROVEMA HALL 2, D2-34 

SELO HALL 1, A1-34 

ROUSSELOT HALL SHK SAEED 1, S1-C87 

FUJI OIL HALL SHK SAEED 2, S2-C13 

ACMA HALL 1, D1-3 

NORDEN HALL 1, D1-3 

RONCHI HALL 6, E6-28 

CAMA HALL 6, E6-28 

GASPARIN HALL 6, 615 

CLARANOR HALL ZA’ABEEL 3, Z3-D10 

PND HALL SHK SAEED 2, S2-A6 

METRONICS (WATERCUT) HALL 7, F7-21 



Hall: 2 

STAND: B2-34 

“Her gün gıda ve ulaşım konusundaki temel 

ihtiyaçlarını karşılamak için milyarlarca insan 

Bühler teknolojilerine temas ediyor. Her gün 

iki milyar insan Bühler ekipmanlarında üreti-

len yiyeceklerin tadını çıkarıyor; bizim üretti-

ğimiz makineler ile üretilen parçalarla üreti-

len araçlarda bir milyar kişi seyahat ediyor. 

Sayısız kişi gözlük takıyor, akıllı telefonlar kul-

lanıyor ve hepsi Bühler işlem teknolojilerine 

ve çözümlerine bağlı olan gazete ve dergi-

leri okuyor. Bu küresel alaka düzeyine sahip, 

bugünün küresel zorluklarını sürdürülebilir bir 

işe dönüştürmek için eşsiz bir konumdayız. 

Her insanın sağlıklı yiyeceklere ulaşmasını isti-

yoruz. Enerji tasarruflu otomobiller, binalar ve 

makinelerle iklimi korumak için üzerimize dü-

şeni yapmak istiyoruz. Sloganımız “daha iyi 

bir dünya için yenilikler” yaratmak.” 



Hall: 7 

STAND: B7-35 

Knobel, tüm çikolata kalıplama hatlarını, 

stand-alone depozitörleri ve diğer ekip-

manları adım adım komple bir hat inşa 

etmek üzere, mevcut hatları yükseltmek 

veya hat üstüne ek makineler ekleyerek 

tüm üretim aralıklarını değiştirmeye izin 

verecek şekilde modüler olarak tasarlar. 

Tüm makineler akıllı ünitelerdir ve bir 

network ile birbirine bağlanır, bu sayede 

yeni ekipmanın takılmasına ve oynatılma-

sına olanak verir. 

Tüketici eğilimleri ve beklentileri, her 

zamankinden daha fazla, bu nedenle 

üretim stratejisinin yeniden tanımlan-

masına ihtiyaç vardır. 

MECATHERM, yeni endüstriyel esneklik 

sorununa cevap vermek için MECAF-

LEX Serisini geliştirmiştir. 

En gelişmiş ve ödüllendirilmiş donanım 

ve yazılım teknolojilerine dayanan bu 

kanıtlanmış çözüm, pazarınızdaki mev-

cut ve gelecekteki ürün çeşitliliğini kar-

şılama konusunda çeviklik sunar. 

MECAFLEX Line, modüller dizayna sa-

hip bir çözüm olup, işletmeniz büyüdük-

çe hattınızı aşamalı olarak zenginleştir-

me fırsatı sunar: 

 

Hall: 4 

STAND: E4-43 



Wolverine Proctor ülkemizde kuruyemiş kavurma 

fırınları ile tanınır. Aynı zamanda kurutma (air drying) 

prosesinde de öncü bir firmadır.  

Jetzone ve çok konveyörlü (Multi-conveyor) fırınlar-

la, prosese uygun yer ve zaman kazanımı sağlayan 

teknolojileri ile alanında önderlik etmektedir.  

Diğer taraftan kahvaltılık gevreklerin üretim hatları 

ve ultra hijyen SCF III kurutucular da görülebilir. 

Hall: 7 

STAND: E7-39 

Dünya çapında gıda işleme uzmanıdır. 

Patates, aperatifler, tuzlu atıştırmalıklar, 

fındık ve tohumlar 

1985 yılında kurulan Kuipers, işleme, kızart-

ma, karıştırma ve konveyör sistemleri için 

dünya çapında makineler sunmaktadır. 

Yelpazesi, standart başlangıç setlerinden; 

eksiksiz, kişiye özel yüksek kaliteli sistemle-

re kadar uzanır. 

Hall: 6 

STAND: A6-4 

Middleby iş birliği içerisinde bulunduğumuz firmalardan 

biridir. Unlu mamul grubu, marka odaklı çalışan, kullan-

ma maliyeti düşük ve özgün kullanıcı deneyimi sun-

mayı amaçlayan, yenilikçi endüstriyel fırıncılık ekip-

manları üreticisidir.  

Stewart Systems, Burford ve Glimek bu grup içindeki 

markalardandır. 

Et sektöründe  Maurer-Atmos, catering sektöründe 

ise Armor Inox, Middleby şemsiyesi altında yer alan 

diğer önemli firmalardır. 

Hall: 3 

STAND: D3-54 



Hall: 7 

STAND: B7-35 

Carugil, şekerleme sektörüne yönelik şekil verme 

hatları ve paketleme makineleri üretmektedir.  

Cut&Wrap flow wrapper, multilane wrapping 

machines, ball forming vb. 

Proses makineleri üretimi yapan Selo, sos, 

mayonez, ketçap, bebek maması vb. gı-

dalar için ihtiyaçlarınıza yönelik çözüm 

önerileri sunmaktadır. 

Hall: 1 

STAND: A1-34 

Hall: 2 

STAND: D2-34 

Rovema işbirliği içerisinde olduğumuz bir 

firma. Ülkemizde yüzden fazla makinesi bu-

lunmaktadır. 

 

ROVEMA GmbH, Frankfurt / Main yakınların-

da Fernwald’da yerleşik, en farklı ürün ve 

uygulamalar için uluslararası lider paketle-

me makineleri ve hatları üreticisidir. 

 

Dünya çapında 30.000'den fazla ROVEMA 

paketleme makinesi teslim edilmiştir. 

Neredeyse her marka ürün üreticisi, gıda ve 

gıda dışı alanlardan ROVEMA ile doludur. 



Hall: Shk-Saeed 1 

STAND: S1-C87 

Hall: Shk Saeed 2 

STAND: S2-C13 

Gıda ve ilaç sektörü için sığır jelatini ve hidro-
lize tip 1 ve tip 2 kolajen “PEPTAN” üretimi yapmaktadır.  

  
29 Ekim saat 15:00’de Rousselot’un Ürün ve İş Geliştirme Müdürü  
Dubai Dünya Ticaret Merkezi AI Ain K toplantı salonunda bir konuş-
ma yapacak ve özellikle Peptan ve Peptan IIm hakkındaki en son bi-
limsel çalışmalarımızı paylaşacak. 

Fuji Oil’in ürettiği kakao yağı alternatifleri, cazip 
bir fiyata mükemmel kalitede 
ürünler oluşturmanıza yar-
dımcı olmakla kalmaz, aynı 
zamanda ürün profili, işleme, 
sertlik, parlaklık ve bloom re-
sistance’ı açısından ürün 
özelliklerini değiştirmenize de 
izin verir.  
 
 
Fuji Oil: 

 

 Yüksek kaliteli kakao yağı eşdeğerleri (CBE) 

 Kakao yağı yerine kullanılan maddeler (CBS)(CBR) 

 Çikolatanın ısı direncini arttıran kakao yağı eşdeğerleri 
(CBI)  

 Fonksiyonel dolgu yağları  

 Dondurma üretimi ve kaplaması için yağlar üretmekte-
dir. 

SiMoGel™ Geleneksel nişasta mogulları, 

silikon kalıplarla veya blisterlarla değiştirilir. Bu yeni 
çözüm şekerleme üreticilerine heyecan verici yeni avantaj-
lar sunuyor. 



Hall: 1 

STAND: D1-3 

Hall: 1 

STAND: D1-3 

Norden, dünyanın önde gelen yüksek perfor-

manslı tüp dolum sistemleri tedarikçisidir. 

Bugün dünya çapında 5.000 Norden makinesi 

saatte 8.000.000'den fazla tüp dolduruyor. 

Ürün segmentleri: 

 

 Kozmetik: Çok çeşitli ürün 

ve ambalaj tipleri için es-

nek ve hızlı değişime odaklı                         

 Diş macunu: Doğru ve has-

sas dolum ve yüksek güvenilirlik  

 Gıda: Esnekliğe ve sıkı hijyene önem 

veren  

 Endüstriyel: Zor ürün işleme çözümleri 

Bir Coesia şirketi olan ACMA, önde gelen paketleme 

makineleri tedarikçilerindendir. Coesia, Italya’nın Bo-

logna kentinde bulunan ve dünya genelinde faaliyet 

gösteren, yenilik tabanlı endüstriyel çözüm şirketidir. 

ACMA adı, insanların günlük yaşamlarının bir parçası 

haline gelen ürünler ve hem İtalyan hem de dünya ça-

pında paketlemede devrim yaratan makineler ile eş 

anlamlıdır. 

ACMA, çeşitli endüstriler için otomatik paketleme maki-

neleri tasarlar ve üretir (şekerleme, ev ve kişisel bakım, 

çay ve kahve). Single twist, double twist, zarf tipi sargı 

ve flow pack tipi paketleme çözümleri sunmaktadır. 

95 yıllık deneyimi sayesinde, ACMA’nın makine tasarı-

mındaki ana odağı ürünlerin raf ömrünü, tadını ve aro-

masını korumak ve çok çeşitli şekil ve formatlarda am-

balaj uygulamaktır. 

Ürünlere ve sarım tipine bağlı olarak makinelerin kapa-

sitesi 200 ile 1200 paket/dakika arasında değişmekte-

dir. 

Ayrıntılı bilgi için salon 1, stand D1-3’te sizleri ağırlamak-

tan mutluluk duyacağız. 



Hall: 6 

STAND: E6-28 

Tanınmış İtalyan firması RONCHI MARIO, şişe dizgile-
yicileri, şişe yönlendiricileri, şişe yerleştiricileri, dolum 
makinaları ve kapak kapama makinaları ile sıvı te-
mizlik, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerin için rotary 
dolum hatlarında uzmandır. 

 
RONCHI; geniş viskozite aralıklarındaki kişisel bakım 

ürünlerinin, kozmetik ürünlerinin, evsel ürünlerin, ilaç 

ve gıda sanayi ürünlerinin sıvı dolum hatlarını üret-

mektedir. 

 

RONCHI ürünlerini 3 ana başlık altında toplamakta-

dır: 

 

 Şişe Taşıma Sistemleri 

 Dolum Makinaları 

 Kapak Kapama Makinaları 

Hall: 6 

STAND: E6-28 

Cama, paketleme çözümleri su-

nan bir firmadır. Pick and place 

robotları, karton şekillendirme ve 

kapama makineleri, kolileme ma-

kineleri ile müşterilerine Endüstri 4.0 

çerçevesinde özel ikincil paketle-

me / kutulama çözümleri sunmak-

tadır.  



Hall: 6 

STAND: 615 

Brevetti Gasparin şirketi farklı ihtiyaçlara uy-

gun çeşitli kapasite ve modellerde kesme 

ve dilimleme makineleri geliştirmiştir.  

Fuarda tek ve bağımsız kesme makinelerin 

yanında, paketleme makinesiyle entegre, 

yarı otomatik ve tam otomatik hatlar da 

gösterilecek. 

Hall: Za’abeel 3 

STAND: Z3-D10 

Pulsed Light Sterilization teknolojisiyle dolum ön-

cesi, kapları, kapakları ve ambalaj malzemelerini 

sterilize etmek için inline çözümler sunar.  

UV alternatifi ve kimyasal kullanılmayan Pulsed 

Light ile ambalaj malzemesindeki mikrobiyolojik 

yükte yüksek logaritmik düşüş sağlanır.  

Claranor, sağladığı etkinliği garanti eder. 



Hall: Shk Saeed 2 

STAND: S2-A6 

Firmanın sunduğu çözümler kapsamında 

elma, armut, kivi, portakal, ananas, kar-

puz, çilek, mango ve benzeri meyvelerin 

otomatik soyulması, doğranması ve çekir-

deklerinin çıkarılması mümkün olduğu gibi, 

üretim hattının otomatik veya manuel 

besleme opsiyonları, yıkama ve uygulama 

tanklarıyla hattın tamamlanmasına kadar 

geniş seçenekler mevcuttur. 

Hall: 7 

STAND: F7-21 

Watercut, pastacılık için yüksek basınçlı su 

jeti ile kesme işini yapan dünya çapında 

makinelerin ana üreticilerinden biridir. 

Farklı makine parkurları ile fuarda yerini ala-

caktır. 



Wafer - Chocolate - Biscuit 

 Bühler 

       Consumer Food 

        * Franz Haas 

        * Meincke 

        * Mondomix 

        * Bakery 

        * Moulding 

        * Enrobing, Tempering, Cooling 

        * Mass Preparation, Forming, Cutting 

        * Chocolate Mass & Compound 

        * Coffee Processing 

 Knobel 

 Hans Brunner 

 Wolf Maschinenbau 

 Nerkon 

 Masdac 

 Krüger & Salecker 

Bakery 

 Zeppelin Systems 

 Sancassiano 

 Mecatherm 

 Stewart Systems 

 Burford 

 Metronics 

Nuts & Snacks 

 CPM Wolverine Proctor 

 Incus 

 Kuipers 

Other Processes 

 Carugil 

 Selo 

 Maurer—Atmos 

 Armor Inox 

Decoration Systems 

 Food Jet 

Ingredients  

 Rousselot  

 Aromatic 

 Fuji Oil 

 Sternchemie 

 Freeze Dry Foods 

 Natureseal  

 Sacmar  

 Alithea 

 Axelum Coconut 

 Amano Enzyme 

 BLG Carrageenan 

 LBG Sicilia Srl 

 Zhucheng Haotian 

Materials & Auxilliaries 
 
 

 Carcano 

 

Agri Business  
 Unitec Italia 

 Unitec Türkiye 

 Raytec 

 Perfotec 

 PND 

 

Quality Control 
 Claranor 

 Albert 

 LHT Consultancy 

   

İstanbul Merkez 
Cumhuriyet Cad. 

Merkez Apt. No:105/5 
34373 - Elmadağ - Şişli  

İstanbul/Türkiye  
 

Tel: +90 212 233 59 50 
www.medley.com.tr 
info@medley.com.tr 

 
 
 
 

İzmir Şube 
Karacaoğlan Mah.  

Bornova Cad. İzeltaş 
Galeria Sit. No:7/2A 

Bornova/İzmir 
 

Tel: +90 533 345 51 99 

Primary  

 SPS (PFM Group) 

 Flexpack 

 Acma 

 Cemes 

 Chocal 

 IPAC 

 Omori 

 Gasparin 

 Weyhmüller 

 Ronchi 

 FMT 

 Doselec 

 SMP Packaging 

 Norden 

Secondary  

 CAMA 

 Sichera 

End of Line - Warehousing 

 Prasmatic 

 Euroimpianti 

 System Logistics 

 Technowrapp 


