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Üretim faaliyetlerine 1978 yılında başlayan
Metfa Makina; son 5 yılda attığı adımlarla ve
yaptığı yatırımlarla çalışma alanını
genişleterek yedek parça ve gıda
ekipmanları endüstrilerinde adından söz
ettirmiştir. Unilever ve Torku gibi dünya devi
firmaların onaylı tedarikçisi olan firmamız
kalitesini, üretim tesisini ve ekipmanlarını
her geçen gün geliştirmeye devam
etmektedir.
A'dan Z'ye hizmet sunan firmamız; gıda,
paketleme ve ilaç sanayisinde anahtar
teslimi işler, arıza giderilmesi, servis
sağlayıcılığı süreçlerini çözüm odaklı olarak
müşterilerine sunmaktadır.
7 gün 24 saat memnuniyet esaslı çalışan
firmamız; ürünlerini ve hizmetlerini sadece
iç piyasaya değil dünya geneline dağıtarak
ülkemize katma değer sağlamaktadır.
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Metfa Makina started its production
activities in 1978; with the steps taken and
investments made in the last 5 years, Metfa
Makina has made a name for itself in the
spare parts and food equipment industries
by expanding its field of work. Our
company, which is the approved supplier of
world giant companies such as Unilever
and Torku, continues to improve its quality,
production facility and equipment day by
day.
Our company providing service from A to
Z; offering customers turnkey business,
troubleshooting, ser vice provider
processes in the food, packaging and
pharmaceutical industries in a solutionoriented manner.
Our company working on the basis of
satisfaction 24/7; It adds added value to our
country by distributing its products and
services not only to the domestic market
but also to the global.

GIDA
MAKİNALARI

GIDA TANK VE
EKİPMANLARI

FOOD
MACHINES
FOOD TANK
AND EQUIPMENT

SIVI DOLUM
MAKİNALARI

LIQUID FILLING
MACHINES

ÖZEL MAKİNALAR
VE YEDEK PARÇA

CUSTOMIZED
MACHINE AND
SPARE PARTS
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Uzmanlık alanımızda talep edilen
anahtar teslimi uygulamaların
tasarımı, üretimi, montajı ve satış
sonrası desteğini titizlikle
yapmaktayız.
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We meticulously perform the design,
production, assembly and after-sales
support of turnkey applications
requested in our field of expertise.

Sadece komple proje değil, bitmiş
projelerde ihtiyaç duyulan,
yenilenmesi gereken ara ürünlerde
de her türlü ekipman ve yedek parça
desteğini veriyoruz.

We provide all kinds of equipment
and spare parts support not only for
complete projects, but also for
intermediate products that are
needed in finished projects and need
to be renewed.

Gıda sektöründe genel olarak
uygulamalarımız şu şekildedir:

Generally, our applications in food
area are as follows:

» Gıda Tank ve Ekipmanları
» Sıvı Dolum Hattı
» Dondurma Üretim Hattı
» Müşteriye Özel Ürünler

» Liquid Filling Line
» Ice Cream Production Line
» Food Tank and Equipments
» Costumized Products

Gıda üretim hatlarında her daim
ihtiyaç olan gıda tankları da Metfa
Makina bünyesinde imal
edilmektedir.
» Tanklar, ihtiyaca göre tasarlanarak
doğru malzeme ve ekipmanlarla
üretilmektedir.
» Tanklarımız gıda güvenliğine uygun
olarak imal edilmektedir.
» Bağımsız bir ünite olarak ya da
üretim hattının bir basamağı olarak
kullanılabilmektedir.

Food tanks, which are always needed
in food production lines, are also
manufactured within Metfa Makina.
» Tanks are designed according to the
needs and produced with the right
materials and equipment.
» Our tanks are manufactured in
accordance with food safety.
» It can be used as an independent
unit or as a step of the production
line.

05

Metfa Makina sıvı dolum
makinalarında sunduğu kalite ve
çeşitlilik sayesinde hızla
büyümektedir.
» Sıvı Dolum Makinalarını
sınıflandıracak olursak;
» Kullanım Şekline Göre;
1- Manuel Sıvı Dolum Makinesi
2- Yarı Otomatik Dolum Makinesi
3- Otomatik Dolum Makinesi
»Dolum Tipine Göre;
1- Sıralı Tip Dolum Makinesi
2- Dönerli Tip Dolum Makinesi
»Dolum Miktarı Ayarlama Yöntemine
Göre;
1- Volümetrik Dolum Makinesi
2- Seviye Ayarlı veya Loadcell Dolum
Makinesi
3-Taşırmalı (Over flow) Dolum
Makinesi

Metfa Makina is growing rapidly
thanks to the quality and diversity it
offers in liquid filling machines.
» If we classify Liquid Filling Machines;
» According to Usage;
1- Manual Liquid Filling Machine
2- Semi-Automatic Filling Machine
3- Automatic Filling Machine
»According to the Filling Type;
1- Inline Type Filling Machine
2- Rotary Type Filling Machine
»According to the Filling Amount
Adjustment Method;
1- Volumetric Filling Machine
2- Flowmeter or Loadcell Filling
Machine
3-Overflow Filling Machine
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Metfa Makina'da müşteri
memnuniyeti ön plandadır. Bu
nedenle müşteriye özel gıda
makineleri ve yedek parçaları da imal
edilmektedir.

At M e t f a M a ki n a , c u s t om e r
satisfaction is at the forefront. For this
reason, customer-specific food
machines and spare parts are also
manufactured.

Üretilen bazı özel makinalarımız şu
şekildedir;
» Kavurma Et Suyu Süzme Makinası
» Konveyorler
»Dondurma Dozlama Mekanizmaları
» Katı Gıda Kesme Sistemleri
» Katı Gıda Dozajlama Makinası

Some of our custom machines
produced are as follows;
» Roasting Broth Straining Machine
» Conveyors
» Ice Cream Dosing Mechanisms
» Solid Food Cutting Systems
» Solid Food Dosing Machine

Müşteri talebine göre özel olarak
t a s a r l a n an ma k i n el e ri mi z i l e
sektöründe rakiplerine karşı avantaj
sağlar.

With our machines specially
designed according to customer
demand, it provides an advantage
against its competitors in the sector.
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Metfa Makina'da konveyörler hiç bir
şeyden ödün vermeden ihtiyaçlarınız
için özel olarak tasarlanmıştır.

Metfa Makina conveyors are
engineered specifically for your
needs without compromise.

» Zorluk çekmeden hızlı fiyat teklifleri
alın.
» Uzun teslim sürelerini ortadan
kaldırın.
» Kataloğa bağlı kalmayın.

» Get fast quotes without the hassle.
» Eliminate long lead times.
» Expand your thinking outside “the
catalog.”

Metfa Makina'da konveyörler, size
ihtiyacınız olan uzunluk ve genişliği
vermekten daha fazlasını ifade eder;
sonsuz sayıda özellik ve seçeneğe
sahip sonsuz sayıda tasarım
sunmaktayız.
Öz el l e ş t i rme den ka ç mı yor uz ,
kollarımızı açıp karşılıyoruz ve her işe
özen gösteriyoruz.

At Metfa Makina, custom conveyors
means more than giving you the
length and width you need; it means
we offer an endless number of
designs with an endless number of
available features and options.
We don’t run away from
customization, we welcome it with
o pe n ar ms , a n d w e ex pe c t
customization with every job.
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Metfa Makina, ultra hassas, yüksek
karmaşık kalıplarda uzmanlaşmıştır.

Metfa Makina is specialized in ultraprecision, high complex moulds.

Son teknoloji tesisimiz, gelişmiş
bilgisayar yazılımı ve takım tezgahı ile
donatılmıştır.

Our state-of-the-art facility is
equipped with advanced computer
software and machine tool hardware.

Eğitimli kadromuzla Medikal, İlaç,
Gıda, Ambalaj, Ofis Otomasyonu,
Otomotiv ve Tüketici Elektroniği gibi
sektörlerde global arenadaki en katı
m ü ş t e r i l e r i n g e re k s i n i m l e r i n i
karşılamaya hazırız.

Together our trained staffs, we are
ready to meet the requirements of
the most stringent customers in the
global arena, in sectors such as
Medical, Pharmaceutical, Food,
Packaging, Office Automation,
Automotive and Consumer
Electronics.

Metfa Makina, birçok çeşitli işleme
fonksiyonlarını ve deneyimini
kullanarak müşterilerinin benzersiz
ihtiyaçlarını ve özelliklerini karşılamak
için karmaşık ve özel parça
tasarımlarının üretiminde uzmanlığını
sunar.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt
vermek için karmaşık ve özel
parçaların üretiminde en son
istatistiksel süreç kontrol yöntemlerini
kullanıyoruz ve belirli gereksinimleri
karşılamak için çeşitli karmaşık ve özel
t a s ar ı m i ş l e m e f o n ks i yo n l a r ı
sunuyoruz.
Neler yapabileceğimizi görmek için
makine parkurumuza ve daha önce
yaptığımız işlere göz atabilirsiniz.

Metfa Makina offers expertise in the
manufacture of complex and custom
part designs to meet our customers’
unique needs and specification by
using a variety of machining
functions and experience.
We use latest statistical process
control methods in the manufacture
of complex and custom parts to
re s p o n d t o o u r c u s t o m e r s ’
challenges and offer a variety of
complex and custom design
machining functions to meet specific
requirements.
You can have a look at our machine
track and our previous works to see
what we are capable of.
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MAKİNA
PARKURU

MACHINE
TRACK
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