
Merhabalar, 

Bir aile şirketi olan Medley, kakao çekirdeği ithalatı ile başlayan 

serüvenine çikolata ve gofret endüstrisi, paketleme, hammadde ve 

tarıma yönelik endüstriyel çözümlerle devam etmektedir. 

 

Tarıma yönelik olan çözümlerimizi bültenimizde görebilirsiniz. 

  

Saygılarımızla, 

Medley Dış Tic. Müm. A.Ş. 
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Unitec olarak, 1924’den beri 

müşterilerimizle işbirliği yapıp, 

meyve ve sebzeler için ürün 

beslemeden başlayarak çeşitli 

proses evrelerinden 

paketlemeye kadar güvenilir ve 

efektif teknolojik çözümler 

sunuyoruz. 

Türkiye’de kiraz, kayısı, kivi ve 

nar dahil toplamda 100’den fazla   

hattımızla hizmet vermeye 

devam ediyoruz.  

Türkiye kiraz ihracatının %50 ye 

yakını Unitec makinelerinde 

işlenmektedir. 
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Meyve ve sebzeler genellikle sezonluk işlenir ve paketlenir ve bu kısa 

zamanda hataya yer yok. 

Bu sebeple İzmir’de faaliyet gösteren Unitec Türkiye, deposunda yedek 

parçaları ve eğitimli teknisyenleri ile her daim hizmetinizdedir. 
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Raytec Vision, 2001 yılında Parma’da gıda sektörü için kalite kontrol 

makineleri üretmek amacıyla kurulmuştur.  

Kurulan sağlam bir diyalog ve işbirliği vasıtasıyla müşterilerin ihtiyaçlarını 

çok iyi belirleyip uygun çözümleri suınmak hedefimizdir. 

 

Kurutulmuş, dondurulmuş, taze veya doğranmış bir çok meyve ve seb-

zedeki yabancı maddeleri, çürükleri ve diğer tüm kontaminasyonları 

yüksek oranda ayırmak için son teknoloji kameralar ve ışık frekansklarını 

kullanıyoruz. Müşterilerimizin yüksek kalite ve güvenlik standartlarına 

ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. 
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Lokal teknik servisimizle satış sonrasında da yanınızdayız. 

Makineleri kendi ürünlerinizle denemeniz için taze ürünlerde SPRAY 

modelimizin yanı sıra donmuş ürünleri donuk halindeyken denemek 

için soğuk oda içerisine konumlandırdığımız DRYCE modelimiz 

kullanıma hazırdır. 

DENEMEDEN KARAR VERMEYİN!!  

RAYTEC TEST MERKEZİNDE  

KENDİ ÜRÜNLERİNİZLE DENEME 

YAPMAYA HAZIRIZ.. 
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Taze ürünlerin yaklaşık %30’u 

parekande rafına ulaşmadan 

bozulmaktadır. Bu atığı 

önlemenin en önemli yolu bu 

ürünleri daha uzun süre taze 

tutabilecek paketleme 

çözümleridir. 

Perfotec, hızlı bir şekilde gerekli 

ölçümü yaparak uygun solunum 

miktarını tespit eder ve yazılımı 

sayesinde gerekli film geçirgenliğini 

hesaplar. 

Hesaplama neticesinde, Perfotec 

Lazer Sistemi, tespit edilen 

hesaplamaları kullanarak mikro 

perforasyonlarla geçirgenliği filmlere 

aktarır ve ürünün tazelik süresini 

maksimize eder. 

20 yıla yakın tecrübesiyle hasat sonrası 

işleme teknolojilerinde ürün 

sınıflandırma ve paketleme çözümleri 

sunmaktadır. 

İhtiyaca göre mühendislik, dizayn, 

üretim, tedarik ve bakım çözümlerini 

sunarak bütün bir teknolojik paket 

hazırlamaktadır. 
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SOYMA, DOĞRAMA, KESME, 

DİLİMLEME. 

Elma, armut, kivi, portakal, ananas, 

karpuz, çilek, mango ve benzeri 

meyvelerin otomatik soyulması, 

doğranması ve dilimlenmesi 

mümkün olduğu gibi, üretim 

hattının otomatik veya manuel 

besleme opsiyonları, yıkama ve 

uygulama tanklarıyla hattın 

tamamlanmasına kadar geniş 

seçenekler mevcuttur. 

Bir  iştiraki olan firma, 

VE 

firmalarının deneyimini tek bir çatı 

altında topluyor ve meyve ile 

sebze işlemenin yanı sıra 

paletleme, paketleme ve iç 

taşıma gibi yardımcı ihtiyaçlara 

da cevap verebiliyor.  
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Norden yüksek performanslı tüp dolum sistemlerinde Dünya lideridir ve 

firma özel olarak sadece bu alana odaklanmıştır. 

1934 yılında ilk tüp dolum sistemini üreten firmanın 5000’den fazla 

makinesi Dünya çapında faaldir. 

Gıda sektöründe yağlar, sos ve baharatlar, sürülebilir kremalar gibi 

ürünlerin aluminum, lamine ve plastik tüplere yüksek hızda dolumunu 

yapabilmektedir.  

Dolumun yanı sıra tüplerin paketlenmesi ile ilgili çözümlerimiz de 

mevcuttur. 
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