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1978 yýlýnda kurulan KOCAMAZ Makina Sanayi, gerçekleþtirdiði yatýrýmlar ile Türkiye’de oluþturduðu geniþ bayi aðý,
yurtiçi ve yurtdýþý ulaþtýðý son kullanýcýlar ile tanýnan bir marka haline gelmiþtir. Gerçekleþtirdiði AR-GE ve üretim
yatýrýmlarý ile ürün portföyünü 3 farklý sektöre hitap edecek þekilde geniþletmiþtir.
Bugün, 3.000 m2’si açýk, 3.000 m2’si kapalý alana sahip yeni üretim tesisinde, son teknoloji makine parkuruyla
“zeytinyaðý, tarým ve hayvancýlýk ve mobilya” sektörlerine olmak üzere proseslere özel, çeþitli üretim
avantajlarýna sahip makine ve anahtar teslim projelerin üretimini uluslararasý uygunluklar çerçevesinde
gerçekleþtirmektedir.

DEÐERLER

AR-GE

SATIÞ SONRASI HÝZMET

Müþterilerine en yüksek kalite ve memnuniyeti
verebilmek için çalýþýr. Çalýþanlarýnýn
memnuniyetine ve istikrarýna önem verir. Uzun
dönemli, sürdürülebilir baþarýyý hedefler. Ýþini
hoþgörü ve güven esaslarýna dayanarak yapar.

AR-GE çalýþmalarýna müþterilerden alýnan talep
ve geri bildirimler doðrultusunda yön verilir.

Müþterilerinin talepleri doðrultusunda, yurtiçi ve
yurtdýþýnda satýþ sonrasý kurulum hizmeti
vermenin yaný sýra, kurulum sonrasý gerekli
testleri yaparak ve teknik eðitimlerle
müþterilerine destek olmaktadýr. Satýþ sonrasý
hýzlý ve kaliteli servis hizmetiyle çözüm odaklý
çalýþýr.

HEDEFLER
Firmanýn uluslararasý pazarda etkinliðini ve
verimliliðini arttýrmak amacýyla kendi uzmanlýk
alanýnda, kendi yöntemlerini sürekli geliþtiren
global bir marka olmaktýr.

KALÝTE
Geliþen ve güncel teknolojileri kullanarak kolay
kullanýlabilir, çevreye duyarlý makinelerin
üretimini yapmakta ve satýþ sonrasý hizmet
vermektedir.
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EKOLOJÝK KONTÝNÜ SÝSTEM ZEYTÝNYAÐI MAKÝNALARI

Kontinü sistem bir dizi makinadan oluþan ve þu an dünyada kullanýlan en
yeni teknolojidir.
Bu sistem için takribi 200 m2 kapalý alana sahip bir üretim tesisi, 100 kW’lýk bir enerji ve
sistemde kullanýlacak saatte 1 ton su gerekmektedir. Bunlar temin edildikten sonra
makinalarýn montajý, elektrik - su baðlantýlarý ve iþletmeye alýnmasý firmamýza aittir.
Yaðý çýkarýlacak olan zeytinler taþýma konveyörüne ait bunkere dökülür. Buradan
taþýma konveyörü ile alýnan zeytinler iki adet aspiratör vasýtasýyla yapraklarýndan
arýndýrýlýr. Yapraklarýndan arýndýrýlmýþ olan zeytinler yýkama ünitesine aktarýlýr.
Yýkanmýþ olan zeytinler kýrýcý elevatörü sayesinde kýrýcýya girer. Zeytinler kýrýcýda
kýrýlarak yarý hamur haline getirilir. Kýrýcýnýn altýnda bulunan helezon vasýtasýyla
malaksör grubuna aktarýlýr. Malaksörde 30-35oC’de 35-45 dakika yoðrularak yað
çýkarýlmaya hazýr hale gelir. Malaksör grubundan hamur pompasý vasýtasýyla alýnarak
dekantöre aktarýlýr. Aktarma esnasýnda hamura saatte 500-700 litre su ilave edilir.
Burada ilave edilecek su miktarý debimetre ile ayarlanýr. Dekantördeki zeytin hamuru,
oluþan santrifüj kuvvetlerin sayesinde katý ve sývý fazlara ayrýlýr. Daha sonra vibrasyon
eleðiyle yað ve atýk su içerisindeki partiküller ayrýþtýrýlýr. Yað ve atýk su pompalarý atýk
suyu dýþarýya, yaðý da dinlenme tankýna gönderir. Yatay ve dikey pirina helezonlarý
vasýtasýyla pirina tesis dýþýna atýlýr. Zeytinyaðý dinlenme tankýndan içindeki su ve
küçük partiküllerden ayrýþtýrýlmak üzere separatöre akýtýlýr. Separatörden atýk su
dýþarýya, arýndýrýlmýþ yað ise pompalý yað kabýna sevk edilir. Pompalý yað kabýndan da
saklanacaðý veya dinlendirileceði tanka aktarýlýr. Tüm tesisin çalýþmasý elektrik
kumanda panosuyla kontrol edilir. Tesisin sýcak su ihtiyacý pirina kazaný ile saðlanýr.

EKOLOJÝK KONTÝNÜ SÝSTEM TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Kurulu Güç
Elektrik Tüketimi
Su Tüketimi

02

2.950 - 3.335 kg/saat
94 kW
36 - 46 kW/saat
950 - 1.050 lt/saat

ZYM ZEYTÝN YIKAMA ÜNÝTESÝ

ZBT-5 ZEYTÝN TAÞIMA BANDI

Tümüyle AISI 304 paslanmaz çelikten gýda tüzüðüne uygun bir
þekilde imal edilir. Zeytin bandýnýn taþýdýðý zeytinler özel
tasarlanmýþ titreþimli daðýtým sistemi sayesinde yüzeye yayýlýr.
Yüzeyde bulunan hava delikleri altta kalan yapraklarýnda dýþarýya
tahliye edilmesini saðlar. Zeytinle beraber hazneye gelen taþ, dal
parçasý vs özel kývrýmlý haznede suyun dibine çöker, makinanýn
çalýþmasý durduktan sonra bir helezon vasýtasýyla dýþarý tahliye
edilir. Yýkama haznesinden çýkan zeytin ön kýsýmda bulunan
titreþimli eleðe gelir ve sudan ayrýlarak besleme helezonu
bunkerine dökülür. Bir pompa vasýtasýyla yýkama haznesindeki
suyun devirdaim iþlemi düzenli bir þekilde gerçekleþir. Su
çevresinde bulunan çamur vs gibi maddelerin pompaya zarar
vermemesi için su dolum haznesi iki bölümden imal edilir.

Tümüyle gýda tüzüðüne uygun bir þekilde tasarlanmýþtýr. Taþýma
bandýnýn þasesi ve bunkeri AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilir.
Taþýma bandýnýn gerdirme sistemi vidalý olup bir redüktörlü motor
vasýtasýyla akuple edilerek ön kýsýmdan tahrik edilir. Bant lastiði
40 cm geniþliðinde olup týrnaklý ve “C” harfi þeklinde 3 mm
kalýnlýðýnda PVC malzemeden gýda tüzüðüne uygun þekilde üretilir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Malzeme
Sac Kalýnlýðý
Hazne Su Kapasitesi
Titreþim Motor Gücü
Pompa Motor Gücü
Aspiratör Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk

4.500 kg/saat
AISI 304 paslanmaz çelik
2,5 mm
1.300 kg
0,18 kW
1,1 kW
2,2 kW
1.540 x 3.297 x 1.960 mm
380 kg

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Taþýma Bandý Malzemesi
Bant Tamburu
Palet Malzemesi
Bunker Malzeme Kalýnlýðý
Taþýma Hýzý
Tahrik
Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Bunker Ölçüleri (En x Boy)
Bunker Hacmi
Aðýrlýk

4.000 kg/saat
AISI 304 paslanmaz çelik
ST 37 çelik
PVC
2 mm
40 m/dak
Redüktörlü
1,1 kW
1.360 x 5.940 x 1970 mm
1.360 x 1.400 mm
0,62 m3
320 kg
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ZML-6 MALAKSÖR

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Malzeme
Helezon Malzemesi
Sac Kalýnlýðý
Göz Ebatlarý (En x Boy x Yükseklik)
Karma Helezon Devri
Redüktör Adedi
Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk

ZKM KIRICI

ZKE KIRICI ELEVATÖRÜ

Kýrýcý ünitesi zeytinleri kýrmak ve yað gözlerini açýða çýkartmak
için kullanýlýr. Kýrýcý çekiçli tip olup çekiçler ve elekler hareketli
mekanizmaya sahiptir. Kýrýcý çekiçleri sertleþtirilmiþ çelikten, elek
ve iç hazne AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilir.

Yýkama ünitesinden çýkan zeytinleri kýrýcý ünitesine taþýmakta
kullanýlýr. Bir bunker, bir helezon ve buna hareket veren
redüktörlü motordan oluþur. Kýrýcý elevatörü gýda tüzüðüne uygun
AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Kapasite
Gövde Malzemesi
Giriþ Haznesi
Çekiç Adedi
Çekiç Devri
Elek Delik Çapý
Elek Motor Gücü
Ana Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk
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3.000 - 4.000 kg/saat
GG 22 döküm
AISI 304 paslanmaz çelik
4
3.000 d/dak
6 mm
0,75 kW
22 kW
760 x 1.420 x 2.490 mm
516 kg

Kapasite
Gövde Malzemesi
Tekne Sac Kalýnlýðý
Ýletim Hýzý
Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Tekne Ebadý (En x Boy)
Aðýrlýk

6.000 kg
AISI 304 paslanmaz çelik
AISI 304 paslanmaz çelik
3 mm
650 x 2.500 x 720 mm
22 d/dak
6
2,2 x 6= 13,2 kW
1.400 x 3.000 x 1.400 mm
3.120 kg

Malaksörler zeytin hamurunu yoðurup yað yüzdesini arttýrmak için kullanýlýr, her
malaksör gözü baðýmsýz olarak çalýþýr. Kýrýcýda kýrýlan zeytinler yarý hamur halinde
helezon ve açma kollarý vasýtasýyla istediðimiz malaksör gözüne aktarýlýr.
Malaksörlerin içinde bulunan özel helezon vasýtasýyla hamur yoðrulur, bu iþlem bir
sonraki katý sývý ayrýmý için önemlidir. Malaksör içindeki su ceketleri sayesinde
sirküle edilen sýcak su istenilen sýcaklýða ayarlanabilir. Malaksörle tamamen gýda
tüzüðüne göre AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilir. Ýsteðe baðlý olarak 750 ve
1.000 kg hamur alabilecek þekilde imal edilir.

5.000 kg/saat
AISI 304 paslanmaz çelik
2 mm
14 m/dak
1,1 kW
2.450 x 2.860 x 2.850 mm
900 x 900 mm
186 kg
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ZDK-80 DEKANTÖR

Dekantör yüksek devirlerde hamurun haznede sýkýþtýrýlarak,
santrifüj kuvvetler neticesinde pirina, su ve zeytinyaðýný
birbirinden özgül aðýrlýklarýna baðlý olarak ayrýþtýrýr. Pirinanýn
tamburdan çýkýþýnda yüzeylerde toplanmasýný engellemek
amacýyla ön kýsmýnda sýyýrýcý sistem geliþtirilmiþtir. Dekantör
tamburunun yataklanmasýný saðlayan ana þase ST 37 çelik
malzemeden imal edilir. Zeytin hamurunun dekantöre temas ettiði
tüm yüzeyler AISI 304 paslanmaz çelikten gýda tüzüðüne uygun
bir þekilde üretilir. Dekantör üç ve iki fazlý çalýþacak þekilde
tasarlanmýþtýr. Trifaze sistemlerde dekantörden pirina, kara su ve
yað; iki fazlý sistemlerde de (ekolojik sistem) dekantörden pirina
ve yað çýkmaktadýr.

ZSP-35 SEPARATÖR
ZDK-60 DEKANTÖR TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Ekolojik Kapasite
Trifaze Kapasite
Tambur Çapý
Tambur Boyu
Motor Gücü
Max. Devir
Aðýrlýk
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
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1.920 - 2.200 kg/saat
2.073 - 2.376 kg/saat
470 mm
1.600 mm
22 kW
3.000 d/dak
2.703 kg
1.620 x 3.390 x 1.800 mm

ZDK-80 DEKANTÖR TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Ekolojik Kapasite
Trifaze Kapasite
Tambur Çapý
Tambur Boyu
Motor Gücü
Max. Devir
Aðýrlýk
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)

2.650 - 3.050 kg/saat
2.850 - 3.280 kg/saat
470 mm
2.010 mm
30 kW
3.000 d/dak
3.150 kg
1.620 x 3.800 x 1.800 mm

Separatör, sudan yaðý ayýrmak için kullanýlýr ve santrifüj
sistemiyle çalýþmaktadýr. Separatör dýþ gövdesi GG 20 döküm
malzemeden oluþur. Zeytinyaðýnýn temas ettiði tüm yüzeyler AISI
304 paslanmaz çelikten gýda tüzüðüne uygun bir þekilde imal
edilir. Separatör imalatý kendi alanlarýnda deneyimli ekibimiz
tarafýndan modern makina parkurumuzda en ince ayrýntýlarýn bile
atlanmadýðý titiz üretim þartlarýyla imal edilir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Tambur Devri
Motor Gücü
Patlatma Sistemi
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk

3.500 kg/saat
5.100 d/dak
11 kW
Yarý otomatik
1.100 x 1.150 x 1.650 mm
1.150 kg
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ZHP HAMUR POMPASI
Hareket aldýðý redüktörlü motor, ara helezon ve pompadan oluþur.
Görevi malaksörden çýkan hamuru dekantöre taþýmaktýr.
Tamamen gýda tüzüðüne uygun olarak AISI 304 paslanmaz
çelikten imal edilir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Çalýþma Devri
Tahrik
Helezon Malzemesi
Motor Malzemesi
Motor Gücü
Boyu ve Çapý
Aðýrlýk

4.000 kg/saat
125 d/dak
Redüktörlü motor
AISI 304 paslanmaz çelik
AISI 304 paslanmaz çelik
2,2 kW
1.600 x 130 mm
84 kg

ZDT DÝNLENME TANKI

ZYK POMPALI YAÐ KABI

ZYP YAÐ POMPASI

Dinlenme tanký titreþim eleðinden çýkan yaðý bir pompa
vasýtasýyla dinlenme tankýna gönderir, dinlenme tankýndan da
içindeki yabancý maddelerin ayrýlmasý için separatöre gönderilir.

Pompalý yað kabý, seperatörden çýkan yaðý geçici bir süre
muhafaza edip üzerindeki pompa vasýtasýyla depolanmak üzere
istenilen yere gönderir.

Bu ünite iki adet pompadan oluþmaktadýr, biri titreþim eleðinden
gelen yaðý alýp dinlenme tankýna gönderir, diðeri de titreþim
eleðinden atýk suyu alýp dýþarýya atar.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Malzeme
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk
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228 lt
AISI 304 paslanmaz çelik
500 x 1.180 x 2.450 mm
106 kg

ZDM DEBÝMETRE
Debimetre dekantöre devamlý ve ayný seviyede su akýþýný
saðlamak için kullanýlýr, üzerinde bulunan cetvelden saatte kaç
litre su akýþý saðlanabileceðini gösterir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite

800 - 1.000 kg/saat

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Malzeme
Boyutlarý (Çap x Yükseklik)
Pompa Tipi
Aðýrlýk

100 lt
AISI 304 paslanmaz çelik
465 x 1.050 mm
H-44
36 kg

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Motor Gücü
Motor Malzemesi
Aðýrlýk

1.650 lt/saat
0,75 kW
AISI 304 paslanmaz çelik
20 kg
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ZKP ELEKTRÝK PANOSU

Elektrik panosu bütün sistemin kumanda edilmesinde kullanýlýr,
içinde bütün otomasyonlarý bulundurur. Gövde ST 37 çelikten imal
edilir, bütün otomasyon malzemeleri Siemens marka olarak
kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Malzeme
Elektrik Malzemeleri
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk
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ST 37 çelik
Siemens
60 x 1.800 x 120 mm
168 kg

ZPK-150 PÝRÝNA KAZANI

ZEJ EÞANJÖR

Pirina kazaný sisteme sýcak su saðlamak amacýyla kullanýlýr. Kazan
gövdesi ST 37 çelik malzemeden, pirina yanma ocaðý ise GG 20
döküm malzemeden imal edilir. Kumanda panosu termostat
kontrollü olup kazan üzerine monte edilmiþtir. Kazan yakýt
beslemesi, pirina bunkerindeki kuru pirinanýn otomatik olarak bir
helezon yardýmýyla yanma odasýna iletimiyle saðlanýr.

Kazan sistemindeki suyu harcamadan, þebekeden gelen suyu 35 40 derece ýsýtarak sisteme su saðlamaktadýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Su Hacmi
Gövde Malzemesi
Pirina Yanma Ocaðý
Max. Sýcaklýk
Helezon Motor Gücü
Fan Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Eþanjör Tipi
Plaka Malzemesi
Çalýþma Sýcaklýðý

Plakalý, contalý
AISI 304 paslanmaz çelik
35 - 40oC

150.000 kcal/saat
500 lt
ST 37 çelik
GG 20 döküm
80oC
0,55 kW redüktörlü
0,37 kW
1.700 x 2.270 x 1.820 mm
1.046 kg
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ZYE YATAY PÝRÝNA HELEZONU

ZDE DÝKEY PÝRÝNA HELEZONU

Yatay pirina helezonu dekantörden çýkan pirinayý dikey pirina
helezonuna ulaþtýrmak için kullanýlýr. Gövdesi ST 37 çelikten,
helezonu AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilir.

Dikey pirina helezonu dekantörden çýkan pirinanýn zeytinyaðý
fabrikasýnýn dýþýna aktarýlmasýnda kullanýlýr. Dikey pirina
helezonunun uzunluðu zeytinyaðý tesisinin büyüklüðüne göre
farklý üretilir. Hareketini uç noktasýnda bulunan redüktörlü
motordan alýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Gövde Malzemesi
Helezon Malzemesi
Motor Gücü
Ýletim Hýzý
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk
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4.000 kg/saat
AISI 304 paslanmaz çelik
AISI 304 paslanmaz çelik
1,1 kW
9 m/dak
320 x 4.000 x 320 mm
164 kg

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kapasite
Gövde Malzemesi
Helezon Malzemesi
Motor Gücü
Ýletim Hýzý
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk

4.000 kg/saat
AISI 304 paslanmaz çelik
AISI 304 paslanmaz çelik
1,1 kW
14 m/dak
450 x 5.520 x 3.500 mm
220 kg

ZYA YAPRAK ASPÝRATÖRÜ

ZVE VÝBRASYON ELEÐÝ

Zeytinin içindeki yapraklarý ayrýþtýrýp dýþarýya atmak için kullanýlýr.
Zeytin taþýma bandý ve yýkama ünitesinde olmak üzere iki adet fan
kullanýlýr. Yüksek hava emiþiyle zeytinlerin arasýnda ve üstünde
bulunan yapraklarý emerek dýþarýya tahliye eder.

Dekantörden çýkan yað ve suyun içindeki pirina parçacýklarýný
ayýrmak için kullanýlýr. Vibrasyon eleði iki gözden üretilir;
gözlerden biri, yaðýn içindeki pirina parçacýklarýný, diðeri de suyun
içindeki pirina parçacýklarýný ayýrýp pirina helezonu vasýtasýyla
dýþarýya atar. Vibrasyon eleði tamamen gýda tüzüðüne uygun AISI
304 paslanmaz çelikten imal edilir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Kapasite
Malzeme
Sac Kalýnlýðý
Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk
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60 m /dak
AISI 304 paslanmaz çelik
2,5 mm
2,2 kW
600 x 830 x 450 mm
45 kg

Malzeme
Vibrasyon Motoru
Elek Delik Çaðý
Motor Gücü
Boyutlarý (En x Boy x Yükseklik)
Aðýrlýk

AISI 304 paslanmaz çelik
Ýtal vibras - MVSI 3/300-S90
1,0 mm
0,75 kW
750 x 1.500 x 750 mm
106 kg
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