
Merhabalar, 

Yeni yılın ilk fuarı ve ilk equi-flash’ı ile sizlerle birlikteyiz. 

Geçen sene ülkemizde büyük değişimlere şahit olduk, benzer şekilde Medley için de 

büyük değişimlerin, gelişmelerin yaşandığı bir sene oldu.  

Haas ve Bühler ‘in 2017 sonunda birleşmelerinin ardından aynı yapı içinde, tek isim 

altında, komple çözüm sunma şansına eriştik. 

Haas, Mondomix ve Meincke’ye ilave olarak Bühler grubu içinde bazı bölümlerin 

temsilciliğini yapmaya başladık.  

Paketleme tarafında Acma ile çalışmaya başladık, çikolata paketleme makinaları 

kısmında. 

Hammadde alanında koruyucusuz, fonksiyonel, sağlıklı ürün üretmeye yönelik etkinli-

ğimiz arttı. Gebze’de kurduğumuz deneme laboratuvarı aktif olarak kullanılmaya 

başlandı.  

Temsil ettiğimiz firmalara ait kısa bilgileri devam eden sayfalarda paylaşacağız. 

Görüşmek dileğiyle, 

Saygılarımızla, 

Medley A.Ş. 

Yeni Yıl, İlk Fuar 

equi-flash 

YIL 16, SAYI 78, OCAK 2019 
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STAND NO: 

G008 
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Haas ve Bühler , 27 Ocak - 30 Ocak 2019 arasındaki 

Salon 10.1’deki G008 / J008 numaralı stantta tatlı ve 

tuzlu atıştırmalıkları üretme şeklinizi yeniden düşün-

meniz için size meydan okuyor. 

 

Fikir Alanı’ndaki şekerleme dünyasını keşfedin ve 

dünyanın her yerinden son ürünlerin size ilham ver-

mesini sağlayın. Teknoloji uzmanları Inno Lab'da çe-

şitli lezzetler hazırlayacaklar: çikolata ustasının sizi in-

ce çikolata kreasyonları ile yeniden canlandırmasına 

ve gıdaların tadını çıkarmanın yeni, yenilikçi yollarını 

keşfetmesine izin verin.  

Servis Alanımızda, işinizin geleceği için dijital çözüm-

ler keşfedeceksiniz. Akıllı gözlükleri kendiniz deneyin 

ve gelecek şeyleri görün. 

Fikir Alanı (Ideation Room) 

Dünyanın her yerinden tatlıları ve atış-

tırmalıkları keşfedin. Gofretler, pralinler 

ve daha fazlasını sizleri bekliyor: maki-

nelerimizle üretilen lezzet çeşitliliğini 

keşfedin ve esinlenin. 

Inno Lab 

Yeni ve yenilikçi ürünlerin tadı-

na bakın. Teknologlardan olu-

şan bir ekibimiz ve bir çikolata-

cımız, stantta canlı olarak ha-

zırlanan ikramlar ile sizi yenile-

yecek. 

Servis alanı 

Akıllı gözlüklerimizi deneyin ve hizmetin geleceğinin ne-

rede olduğunu görün. Hizmet yelpazemiz, güvenilir 

know-how ve teknik uzmanlığı dijital çözümlerle birleşti-

riyor. 

Bühler & Haas ProSweets 2019 fuarında aynı stantta 



 

STAND 

NO: 

B010 
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Knobel, ülkemizde özellikle dekor depozitörle-

ri ve one shot depozitörleri ile farklılık yarat-

maktadır. 

Modüler dizayn sayesinde tek tip ürünle baş-

layıp daha sonra ürün çeşitliliğini arttırmak 

mümkündür. 

Stantta görebileceğiniz makineler: 

 

 KCM Alpha compact + Vibration Table 

1000 

 KCM Alpha CAD + Vibration Table 1500 

 Cold Press Unit 

 Omega Spinner 2x6 

 KCM Alpha Compact, Rim Cutter ve 

spinner 

Çikolata kalıbı konusunda lider üreticilerden 

biri olan Hans Brunner, Prosweets fuarında 

10. Salon C030 no’lu standda yer alacak. 

Standda görebilecekleriniz şunlar; 

 Renkli dekorlu, özellikle içi boş (hollow) 

figürler 

 Dekorlu hatlar ve taşıma sistemleri için 

yeni ölçülü kalıplar 

 EASYTRUFLER – manuel doluma uygun 

truffle için geliştirilen set 

 3D kalıp konseptleri 

 Blueflex sisteminin yenilikleri 

 

STAND NO: 

C030 
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STAND NO: 

D021 

 

STAND NO: 

C010 

Wolf, bant tipi draje makinel-

eri, soğutma tüneli, çikolata 

dekor makineleri, truffle bant-

ları üretir.  

 

Özellikle bant tipi draje 

makineleri konusunda lider 

üreticidir. Kapasitesi saatte 

1000kg kadar çıkmaktadır. 

 

Krüger & Salecker geçen sene 70. yılını 

kutladı. Marzipanıyla ünlü Lübeck’te 

yerleşik olan firmanın, son yıllarda müsli 

bar üretimine getirdiği yenilikler 

sayesinde, bilinirliği ve makine mevcu-

diyeti katlanarak arttı. 

GFT ve GFW model kalıpla şekil verme 

makineleri sayesinde sağlıklı barlarda 

kullanılan bağlayıcı miktarı daha az, ve 

bu sayede kalori miktarı da daha 

düşük. 
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STAND NO: 

A040 

 

STAND NO: 

A040 

Ideo Tecnica s.r.l 1985’te kurulmuş 

İtalyan menşeili bir firmadır. Çikolata 

işleme makineleri konusunda uzman-

laşmıştır.  

 Kakao İşlemeden bar yapımına 

kadar komple hat 

 Paketleme makinesine besleme 

ve buffer  sistemleri 

 20, 150, 600kg kapasiteli yatay 

konçlama makineleri yapar. 

 

Karıştırma, öğütme ve konçlama yapılan otomatik hat 

Konçlama kapasitesi 150/300 kg 

DSC, 2000 yılında, 20 yıl tec-

rübenin üzerine kurulmuş, 

İtalyan menşeili bir firmadır.  

Kuruyemişler için kavurucu-

lar, dilimleme ve öğütme 

makinaları, mini müsli bar 

hatları yapar. 
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STAND NO: 

A090 

 

STAND NO: 

G029 

Carugil, şekerleme sektörüne yönelik şekil 

verme hatları ve paketleme makineleri 

üretmektedir. Stantta görebileceğiniz ma-

kineler; 

 

 Extruder + Ball Former (for gums and 

chewys) 

 Bunch Wrapper CWLB-800 (lollipop 

için) 

 Cut & Wrap flow-wrapper for gums 

and chewys  

 

Figürlü çikolatalar için, tam 

otomatik ve yarı otomatik 

çikolata paketleme çözümleri 

sunmaktadır.  

  

Hem önceden şekillendirilmiş 

alüminyum folyo ile hem de 

bobinden alüminyum ile 

çalışabilen makineleri bulun-

maktadır. 
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STAND NO: 

J025 

Sacmar 1947'de Milano'da esansiyel yağlar 

tedarik eden bir şirket olarak hayatına baş-

ladı. Kısa bir süre sonra bir işleme tesisi hali-

ne geldi ve  endüstriyel ürettiği mükemmel 

ürünlerle ufuklarını genişletti. 

 

Bugün Sacmar, doğal  ekstraktlar, esansiyel 

yağlar ve aromalar da dahil olmak üzere 

neredeyse bin farklı ürün yelpazesine sahip-

tir. 

 

- Esansiyel yağlar 

- Aromalar 

- Doğal ekstraktlar 

Hammadde de birlikte çalıştığımız ve 

Sacmar’ın da partner olarak işbirliği yaptığı 

ALITHEA firmasının yetkilileri fuar boyunca 

Sacmar standında olacak. 

 

Alithea, gıda ve kimya endüstrisinde uzman 

olan bir gıda teknoloğu tarafından ku-

rulmuştur. Alithea, kalsiyum propiyonat, ben-

zoik asit, sorbik asit, sorbatlar gibi yaygınca 

kullanılan koruyucuları sıfırlayarak ya da 

azaltarak, doğal yöntemlerle küf gelişimi 

kontrolü sağlamaya yardımcı olan, tama-

men clean label ürünler üretiyor ve ürünler 

sadece aroma olarak etikette deklare edile-

biliyor.  

 

Ürünler, ekmek ve hazır fırıncılık ürünleri 

(tortilla, pandispanya vs.) ve her türlü kek 

tipleri için uygundur ve etanol içermez! Hem 

ürün yüzeyi hem hamura hem de soslara uy-

gun farklı tipte formülasyonlar mevcuttur. 
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STAND NO: 

G040 

 

STAND NO: 

E009 

SPS, fırın bantlarından (bisküviler) 

veya soğutma tünellerinden 

(çikolata çubukları) veya çeşitli 

otomatik besleme sistemlerinden 

gelen ürünleri alıp dağıtmak için 

sistemler oluşturur. Yaptığı maki-

neler; tek parçalı ürünler için yük-

sek hızlı flow pack makineleri, 

çoklu ambalajlar (multipack) ve 

on edge paketler ve çeşitli yar-

dımcı ekipman ve komple hatlar. 

Bu fuarda, ACMA, 80 yıllık ekipmanları ile en 

yeni teknolojiyle dijital olarak tasarlanan 

operatör arayüzlü makineleri bir arada, ta-

rihsel ve çağdaş teknolojilerin bir karışımı şek-

linde sergileyecek. 

Yüksek hızda yuvarlak çikolata sarma maki-

nesi CW 800 R’e ek olarak, global pazarda 

ACMA’ya başarı getiren, arkasında nere-

deyse seksen yıllık bir geçmişi olan “749” 

model makine de stantta yer alacak. 



Sayfa 9 YIL 16, SAYI 78, OCAK 2019 

 

STAND NO: 

G070 

 

STAND NO: 

F008 

Cama’nın IF318 mono-blok makinası geçtiğimiz Inter-

pack’ta ödül aldı. Ödüle değer görülmesinin en 

önemli nedeni çok kısa sürede format değişikliğinin 

mümkün olması ve alet edavat gerekmeksizin çalıştırıl-

masıdır. 

Fuarda sergilenecek makine; kutu şekillendirme, 

flowpack ürünlerin üstten 

kutuya dolumu, kutu kapa-

ma ve Cama’nın yeni he-

avy duty ve daha hızlı ro-

botlarıyla donatılmış ola-

cak. 

 

Hermetik kapatma sağlayan box motion flowpack paketleme ma-

kinaları ile tanınan Omori Europe, bu fuarda, flowpack makinalarının yanında Lee-

pack dikey paketleme makinasını da tanıtacak: 

“Çoğu üretici, önceden şekillendirilmiş dikey paketlerin bir film rulosundan üretilen 

dik torbalardan çok daha pahalı olduğuna inanmaktadır. Bu teoriyi Omori Europe’ın 

standında test etmenizi ve VFFS makinemizi bir rulodan dikey torbalar üreten bir ma-

kine ile karşılaştırmanızı 

istiyoruz. Format veya tarif 

değişikliğinin ne kadar ça-

buk yapılabileceğini ve 

pratikte ne kadar az filmin 

kaybedildiğini göstermek 

istiyoruz.” 
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STAND NO: 

G081 

Herkes şekerleri sever. Ancak üreticilerin iyi bildi-

ği gibi, şekerler şirket imajına zarar verebilecek 

hatta müşterileri için tehlikeli olabilecek bir dizi 

kusur ve bulaşan maddeyi gizleyebilirler.  

Raytec, üreticilere her gün en yüksek kalite ve 

güvenlik seviyelerini sağlama konusunda yardım 

etmeye kararlıdır. Bu nedenle ürünlerden çap-

raz bulaşmayı, nişastayı, topaklanmaları, kusurla-

rı etkin bir şekilde gidermek ve tahta, şeker kalı-

bı, plastik vb. her türlü yabancı malzemeyi ayık-

lamak için yepyeni bir teknoloji geliştirdi.  

Türkiye’de şu an kuru kayısı, domates, domates 

salçası ve dondurumuş sebze ve meyve sektör-

lerinde başarıyla çalışmakta olan Raytec Vision 

firmasının jelibon ve marshmallow ürünlerinde 

çalışmaları çok olumlu neticelenmiş ve sektörün 

önde gelen firmalarına çözüm sunmaya başla-

mıştır. Daha detaylı bilgiler için standımıza bekle-

riz. 



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 

 Ideo Tecnica 

 DSC 

Bakery 

 Zeppelin Systems 

 Sancassiano 

 Mecatherm 

 Stewart Systems 

 Burford 

 Metronics 

Nuts & Snacks 

 CPM Wolverine Proctor 

 Incus 

 Kuipers 

Other Processes 

 FMT 

 Big Drum 

 Carugil 

 Selo 

Decoration Systems 

 Food Jet 

Ingredients  

 Rousselot  

 Freeze Dry Foods 

 Aromatic 

 Sternchemie 

 Natureseal  

 Sacmar  

 Alithea 

 BLG Carrageenan 

 LBG Sicilia Srl 

 Amano Enzyme 

 Zhucheng Haotian 

Materials & Auxilliaries 

 

 

 Carcano 

 

Agri Business  

 Unitec Italia 

 Unitec Türkiye 

 Raytec 

 Perfotec 

 PND 

 Tecno Frutta 

 

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.  

Primary  

 SPS (PFM Group) 

 Flexpack 

 Acma 

 Cemes 

 Chocal 

 IPAC 

 Omori 

 Gasparin 

 Weyhmüller 

 Ronchi 

 FMT 

 Doselec 

 SMP Packaging 

Secondary  

 CAMA 

 Sichera 

End of Line - Warehousing 

 Prasmatic 

 Euroimpianti 

 System Logistics 

 Technowrapp 
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Temsil Ettiğimiz Firmalar Stand Numarası 

Haas & Bühler G008—J008         

Knobel B010—C019                       

Hans Brunner C030—D031                       

Wolf Maschinenbau D021                       

Krüger&Salecker C010—D011          

Ideo Tecnica A040—B043              

DSC A040—B043          

Carugil A090—B099                      

Chocal G029          

Sacmar J025 

SPS E009 

Acma G040—H041 

Omori G070 

Cama F008 

Raytec G081 

LHT Consultancy C050 

Deyvi Florentin +90 533 620 9438 

Etel Florentin +90 536 557 7711 

Döndü Parlak +90 532 454 1487 
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