
ulucmaksan.com.tr

R



Tekn�k Özell�kler

Kal�bre S�steml� 
Küb�k Kıyma 

Mak�nası

prd‐850

prd‐850

Özellikle çikolata,  bisküvi, dondurma vb. gıda 
sektörlerinde tercih edilen fındık, antepfıstıgı, 
yerfıstıgı, ceviz içi ve bademin kendilerine has 
özelliklerini bozmadan kübik biçimde 
tek operasyonda kıyılarak isteğe bağlı olarak dört
kademeye kadar kalibre edebilen yüksek verimli 
profesyonel bir ürünümüzdür.
Kesim sonrasında oluşan toz oranları islenecek 
ürünün durumuna göre takribi olarak; 
fındıkta %17, diğerlerinde ise %7‐10 civarındadır. 
Makinamızda ürünün temas ettiği tüm bölgeler 
paslanmazdan üretilmiştir.
Saatteki kapasitesi yaklaşık olarak 500 kg dır.



Tekn�k Özell�kler

Sıcak Şoklama 
Mak�nası

Fındık, antepfıstıgı, yerfıstıgı ve badem�n 
d�lme önces� esnekl�k kazandırılması 
(yumusatılması) yan� d�lme esnasında toz 
oranının en aza �nd�r�lmes� ve kes�m 
kal�tes�n�n arttırılması �ç�n yapılan 
uygulamadır. Mak�namız, �şlenmek 
�sten�len ürüne göre otomat�k olarak
ayarlanarak üret�m vereb�lmekted�r. 
Saattek� kapas�tes� yaklaşık olarak; 
200 Kg d�r.

svn - 1050

svn ‐ 1050



Tekn�k Özell�kler

Sıcak Şoklama 
Mak�nası

BDB 1160

bdb 1160

Kal�bre ed�lm�ş ve şoklanmıs her boyuttak� 
badem ve kayısı çek�rdeğ� üzer�nden zar 
kabuğunu ayırmak üzere tasarlanıp
üret�lm�ş yüksek ver�ml� profesyonel 
b�r ürünümüzdür.
Saattek� kapas�tes� yaklaşık olarak 90 Kg d�r.



Rutubet Alma 
Mak�nası

ram 1000

Tekn�k Özell�kler

ram 1000

Fındık, antepfıstıgı, yerfıstıgı ve badem g�b� 
ürünler�n �şlenmes� sonrasında (zar kabuk 
alınması ve d�lme �şlem�) g�b� oluşan nem�n 
alınması �ç�n tasarlanıp üret�lm�ş profesyonel 
b�r üründür. Terc�he göre LPG (RAM 1200)
s�steml� ve elektr�kl� (RAM 1000) olmak üzere 
2 t�pte üret�l�r. Ürünler�m�z AISI 304 Kal�te 
gıda standartlarına uygun
paslanmaz malzemeden üret�lm�şt�r.



Tekn�k Özell�kler

Elekl� T�p D�lme ve Kıyma
 Mak�nası

stp 1100

stp 1100

Özell�kle pasta ve tatlı g�b� unlu mamuller 
sektöründe terc�h ed�len fındık,antepfıstıgı, 
badem cev�z �ç�n�n kend�ler�ne has özell�kler�n� 
bozmadan d�lme (file) kıyma (p�r�nç ve un )
şekl�nde kes�m�n� bas�t aparat değ�ş�m�yle 
gerçekleşt�reb�len ve aynı zamanda kes�m
esnasında oluşan tozu kal�bre edeb�len 4 
fonks�yonlu yüksek ver�m ve n�tel�kl� 
profes�onal b�r ürünümüzdür.
Saattek� kapas�tes� yaklaşık olarak : 
D�lmede (file)150 kg. ,
kıymada (p�r�nç ) 200 kg., 
kıyma(un) 300 kg d�r.



Tekn�k Özell�kler

Kovalı D�lme, Kıyma 
Mak�nası

ftp 900

ftp 900

Özell�kle pasta ve tatlı g�b� unlu mamuller 
sektöründe terc�h ed�len fındık,antepfıstıgı, 
badem cev�z �ç�n�n kend�ler�ne has 
özell�kler�n� bozmadan d�lme (file) kıyma 
(p�r�nç ve un ) şekl�nde kes�m�n� bas�t aparat
değ�ş�m�yle gerçekleşt�reb�lmekted�r.
Kovalı t�p model mak�namızda, kes�m sonra 
eleme �şlem�n�n manuel olarak ayrıca 
yapılması gerekmekted�r.
Saattek� kapas�tes� yaklaşık olarak; 
D�lmede (le) 50 kg,
kıymada(p�r�nç) 150 kg , 
kıyma(un ) 100 kg d�r.



Tekn�k Özell�kler

Pudra Şeker Mak�nası

psm 1000

psm 1000

Mak�nam�z komple 304 kal�te paslanmaz 
olup saattek� kapas�tes� yaklaşık 150 kg d�r.



Tekn�k Özell�kler

Kurutma Fırını

ram 500

ram 500

Kuruyem�ş har�c�nde yaş meyve, gıda ve
k�mya maddeler�n�n kurutma �şlemler�nde 
kullanılmaktadır. 
Saattek� kapas�tes� yaklaşık olarak;
ram 500 modelde 150 kg,
ram 1000 modelde 300 kg d�r.
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