
KOMPAKT BOYLAMA MAKİNESİ



Genel Bakış 

BESLEME

ÇIKIŞ 
Sınıflandırılmış ürünler doğrudan 
kutulara veya çeşitli harmanlama 
kutuları, sunum tepsileri ve torba 
tutuculara konulabilir .

ETİKET SİSTEMİ
Veri işleme gibi izlenebilirlik bilgileri 
içeren etiketleri yazdırmak için etiket 
yazıcıları, boylama makinesinin 
sonundaki eşleştirme istasyonuna 
konulabilir. Burada, etiket yazıcımızda 
RFID sistem veya barkod sistemi olarak 
kullanılabilir.

UZAKTAN TAKİP
Boylama makinesi internete bağlanabilir, 
bu da servis ekibinin makinenin 
durumunu teşhis etmesine olanak 
tanır. Bu, hizmet de müşterilerin istekleri 
doğrultusunda yapılandırılabilir.

MASALAR
Tepsi veya paketleri tutmak için 
istasyonların altında maslara vardır.

HİJYENİK TASARIM

Tüm derecelendirme sistemleri tamamen açık bir yapıya sahiptir. Tüm ürünler 
304-316 Paslanmaz çelik saclardan imal edilmiş olup, bağlantı köşeleri TIG Metodu 
ile kaynaklanmıştır. Sistemin temizlenmesi kolaydır ve gıda endüstrisi için hijyen 
standartlarına göre tasarlanmıştır.  İstasyon kolayca açılıp çıkarılabilir. Ayrıca 
Tamay Grader HMI ekranında temizleme moduna sahiptir.

Kompakt Boylama Makinası' nın 
en yüksek verimlilikle çalışmasını 
sağlayan mekanizmadır



Ürün Seçenekleri

Tamay Kompakt Boylama Makinesi
Endüstriyel gıda üretim tesislerine; yüksek kalitede, dinamik, 
modüler yapılı, kullanıcı dostu, hijyenik tasarımlı, tamamı paslanmaz 
çelikten, gıda ve HACCP normlarına uygun olarak imal edilir.

Ürünleriniz Tamay  Checkweigher üzerinden tartılan ürünler; sistem 
üzerinden ayarladığımız ağırlık aralığındaki istasyonlarda 
sınıflandırılır.

Genel Özellikler

Ürün gruplarımız ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi 
inceleyebilir ve teknik bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

~100-120 ürün/dk

TMY-CPGRD6T

TMY-CPGRD8T

Opsiyonel
• Firmanıza özgü tasarım
• İstenilen aralıkta kapı seçeneği
• Müşteri Memnuniyeti

TMY-CPGRD8C 8 Kapı Çift Taraflı

6 Kapı Tek Taraflı

8 Kapı Tek Taraflı

~80 ürün/dk

~80-100 ürün/dk

~80 ürün/dk

~100-120 ürün/dk

50 ürün/dk geçiş hızları
Hızlı tartım ve sınıflandırma
Yıkanabilir yapı
Akuple edilebilir etiketleme sistemi
IP67 dokunmatik ekranlı kontrol
İnteraktif ürün kontrolü
Uzaktan erişilebilir sistem
Çeşitli rapor alabilme imkanı
Hızlı yedek parça temini
Hızlı teknik destek imkanı
Çoklu dil desteği
Balık / Tavuk / Donuk Ürün vb.
Kullanıcı verimliliği
Modüler yapı
Modüler bantlı
Tamamı paslanmaz çelik
Güçlü performans
Yerli üretim, yerli marka

TMY-CPGRD6C 6 Kapı Çift Taraflı



Tamay  Kompakt Boylama Makinası

Boylama hattının kompakt ve ergonomik tasarımı:

Tamay Kompakt Boylama Makinesi boylama makinelerinin temel özelliği olan ürün gruplarını 
ağırlıklarına göre tasnif etme özelliğini taşıyarak , tesis içerisinde dar alanlarda işlevsel kullanımına imkan 
sağlar. 



HİZMETLER
Tamay Kompakt Boylama Makinesi işlevi olan ürünleri istenilen hedef ağırlıkları kombine etmesine ek    
olarak siz müşterilerimize başka hizmetler de sağlar. Bu hizmetler, müşteri talebi doğrultusunda sizin 
ihtiyaçlarınıza göre şekillenebilmektedir.

Kompakt Boylama Makinesinin HMI ekranı kullanıcılar için tüm gerekli 
fonksiyonlara sahiptir.
Ayar sayfaları makinenin önemli ayarlarını içerdiği için kullanıcıdan şifre 
istemektedir. Bu sayede makineniz korunur. Makinenin reçete sayfasında 
hangi kefeyi hangi gram aralığına göre ayarlamak istiyorsanız 
ayarlayabilirsiniz.

Mail sayfasından kaydettiğiniz mail adreslerine veya toplu olarak; mail 
gruplarına makinenin ana ekran bilgisini mail olarak yollayabilirsiniz. Bu 
özellik sayesinde gün sonununda veya istenilen her an ekrandan 
makineye ait yapılan işlem hacmine ulaşabilirsiniz.
Bunlara ek olarak, günlük veya anlık raporlamamız da mevcuttur. 
Raporlamaların içeriği müşterilerimizin talebi doğrultusunda 
değiştirilebilmektedir.

Tamay Kompakt  Boylama Makinesi' ne erişimi işletmedeyken veya 
değilken bilgisayarlarınızdan ve telefonlarınızdan yapabilirsiniz. Bu 
sayede makinenin anlık durumuna hakim olup, makineyi uzaktan 
kontrol edebilirsiniz. İşletme dışarısında bağlanmalar opsiyoneldir.Ayrıca 
Tamay Kompakt Boylama Makinesi, veri tabanınız ile veri alışverişi 
yapabilmektedir. Bu hizmet opsiyoneldir. 

Tamay Kompakt Boylama Makinesi, temizlik moduna sahiptir. Temizlik 
modunda kapaklar açık ve bant düşük devirde çalıştırılarak makinenin 
temizliği daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Tamay Kompakt Boylama Makinesi paketleme işleminin sonunda 
kullanılmak için kendi etiket yazıcısına sahiptir. Bu özellik opsiyoneldir.



Tamay Endüstriyel Ürünler Sanayi, 1946'dan beri endüstriyel çözümler sunuyor.

www.tamaysan.com

“Y  ılların tecrübesi ile gıda sektöründe öncü 
endüstriyel makine ve ekipmanlar sunuyoruz.”

Fabr�ka
AOSB Mah.10000 Sk. No:20 

TR-35620 Ç�ğl� / İZMİR

+90 (0232) 328 18 87

tamaysan@tamaysan.com

Showroom

Şeh�tler Cad. No:78 
Alsancak / İZMİR

+90 (0232) 421 91 94

tamaysan@tamaysan.com

www.marel.com/poultry
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