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2) - DOLUM GURUBU -  
MONOBLOCK  DOLUM MAKİNASI 

Model     :  HŞ_RT-24  LOADCELL (TARTIMLI)      (24x1 )  
Kapasite :  8,500 – 9.000 şişe / saat  ( 1 LT/ 2LT ) 

 
a) Ürünün teknik özellikleri : 

- Voltaj                     : 220 - 380 v 
- Motor gücü          :  2.75 kw 
- Makine ağırlığı     : 4500kg 
- Makina ölçüleri    :3000x4000x3000 
- Hava sarfiyatı       : 600lt/dk 
- Enjektör adeti      : 24 adet 
- dolum hassasiyeti : (+ -) 0.002 gr  
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b) Ürünün genel özellikleri : 
-Makine monoblok gövde üzerinde oluşturulmaktadır. Kumanda 

dokunmatik ekrandan yapılmaktadır.  

-Değişken hız ayarları anında yapabilmektedir. Ürün ile temas eden 

noktalar tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Diğer yerlerde 

önemine göre çelik ve gıdaya uygun plastik malzeme kullanılmaktadır.  

-Değişik şişe tiplerine göre kolay ve hızlı geçiş sağlayan şişe değişim 

setleri bulunmaktadır. 

- Makine girişinde şişe durdurma sistemi. pnömatik kapak kapatma sistemi 

ile güvenli ve otomatik kapatma özelliğine sahiptir. Kapak bittiğinde makineyı 

durduran otomatik kapak besleme sistemi bulunmaktadır. 

- Makinanın tüm fonksiyonları PLC sistem ile kontrol edilmektedir. 

Mamül haznesi ürün seviyesi elektronik switch ile kontrol edilmektedir.  

- Ürün besleme sistemi Pnomatik kontrollü bir vana ile çalıştırılmaktadır. 

Şişe sıkışmalarına karşı emniyet kavrama sistemi bulunmaktadır. Makinanın 

yükseklik ayarları mekanik olarak ayarlanmaktadır. 

- Makinanın etrafı “CE” normlarında muhafaza çerçeveleri ile 

kapatılmıştır. Ürün girişi üç yollu vana ile sağlanmaktadır. Makine CIP 

sistemine uygundur. Ürün haznesi 304 k. Paslanmaz malzemeden 

yapılmaktadır. Makinenin kapak haznesi paslanmaz malzemeden 

yapılmaktadır.  

-Kapak haznesi hızı inverter ile ayarlanabilmektedir. 

Rotatif dolum makinası istenilen ürünü (bitkisel yağ,sıvı yağ ve motor 

yağı) istenilen hassasiyette  dolum yapılabilmektedir.  

-Dolum bloğu üzerinde bulunan her nozulde loadcell ve indicator sayesinde 

şişelerin darası alınarak en hassas ölçülerde yavaş ve hızlı olarak 2 kademede 

dolum yapma özelliğine sahiptir.Rotatif dolum makinasının en önemli 

avantajlarından biri de tartarak dolum yaptığından dolayı sıcak ve soğuk 

viskositelerde tolere ederek net dolum  yapabilmesidir  
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c) Ürün Alt Gurup Markaları :  

 ELEKTRİK – LS mecapion - HIZ KONTROL 

 RÖLELER – FONEX 

 TARTIM – BAYKON VE TEDEA LOADCCEL 

 REDÜKTÖR VE MOTOR – VARVEL (İTALYAN) 

 PNÖMATİK – MİNDMAN  

 VANA GURUBU - FABER 

 KONVEYOR – HABASIT (ISVEÇ) 

 ELEKTRİK DAĞITIM KONNEKTÖR – MERKOTAC              

 SENSÖRLER – DATA LOGİC (İTALYAN) 

 

 


