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1963 yılından beri,
Bursa’da, konveyör,
makina imalatı ve hat
çözümleri alanında
faaliyet gösteren Aliş
Makina, Türkiye’de ve
dünyada önde gelen
güçlü markaların onaylı
tedarikçisi.
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HAKKINDA

Konveyör, makina imalatı ve hat çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Aliş Makina olarak; Türkiye’de ve dünyada önde gelen güçlü markaların onaylı tedarikçisi olduğumuz için gurur duyuyoruz.
Farklı sektörlerde yer alan müşterilerimiz için hazırladığımız projelerde, titiz ve çözüm odaklı olma
prensipleri ile çalışıyoruz.
1963 yılından beri, Bursa’da faaliyet gösteriyoruz. Bizden önce gelen 2 kuşağın mirasına sahip
çıkıyor, 3. kuşak olarak bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı bu mirası geliştirmeye devam ediyoruz.
Önceki kuşaklardan bize devredilen mirasta; özverili çalışma, güvenilir olma ve dürüstlük var.
Tamamlanan her projede imzamızın kalıcı olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Müşterilerimiz için
özel hazırlanan projelerde, onların beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler geliştiriyor, ihtiyaçlarını
sahada analiz ediyoruz. Müşterilerimizin soru ve önerilerini çalışma sürecinde karşılamaya devam
ediyoruz.

SAYFA 3

Güçlü kadromuz Türkiye’nin her yerinde; üretim, proje ve satış sonrası hizmet alanlarında keyifle
çalışmaya devam ediyor, yurt dışında ihracat faaliyetleri gerçekleştiriyor.

VİZYON

Türkiye’de ve dünya çapında faaliyet
gösteren markaların beklentilerini daha
fazla karşılamak için gerekli alt yapıyı
sağlayarak, portföyümüze yeni markaları eklemek, geliştirdiğimiz konveyör
sistemi ve makinaların ihracatını yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak.

MİSYON

Sürekli yenilenme ve iyileşmeyi kurumumuzun kültürü haline getirip dünya koşullarını doğru bir şekilde analiz
etmek ve geleceğimiz için en iyi olan
kararları alabilmek, katma değeri yüksek bir kurum olmaya devam etmek.
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Konveyör sistemleri; her tesisin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak
Aliş Makina tarafından hazırlanmaktadır. Üretim operasyonuna optimizasyon ve verimlilik getiren konveyör sistemleri zaman, hız ve maliyet konusunda avantaja geçmeleri için firmalara önerilmektedir.
Konveyör sistemleri; modüler bantlı, bez/pvc bantlı, ağır yük taşıma,
polikort bantlı ve avare rulolu gibi birçok farklı türe ayrılmaktadır. Tüm
konveyör sistemleri, kolay kullanım özelliklerine ve bakım şartlarına
sahiptir. Firmalar konveyör sistemleri sayesinde, maliyetleri düşürerek
üretim alanını optimize edebilirler.
Konveyör sistemleri hakkında detaylı bilgi için sitemizdeki proje teklif
formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa
süre içinde iletişime geçeceğiz.

SAYFA 4

KONVEYÖRLER
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KONVEYÖRLER | MODÜLER BANTLI SİSTEMLER

MODÜLER BANTLI SİSTEMLER

Gıda, lojistik, depolama, tekstil gibi sektör farklı sektörlerde yer
alan firmalar için modüler bantlı konveyör sistemleri üretim maliyetlerini düşürmek ve operasyon yüklerini azaltmak için idealdir.
Modüler bantlı konveyör sistemleri; farklı ağırlıktaki ürünleri
taşımak için uygundur. Taşıma bant genişlikleri istenildiği şekilde düzenlenebilir. Modüler bantlı konveyör sistemlerine eklenen
kayışlar, virajlarda hareket etme özelliğine sahiptir. Tasarımın
kullanışlı yapısı sayesinde her üretim sürecine uyarlanabilir.
Bantlar sökülüp stoklanabilir, rahatlıkla başka alana taşınabilir.
Kullanımı kolaydır, rahatlıkla temizlenebilir. Üretim operasyonları
için son derece güvenilir ve sessizdir. Kuru ve yaş üretim prosesleri için kullanılabilir.
Modüler bantlı konveyör sistemleri içinde; düz, elevatör ve virajlı modüler bantlı gibi farklı seçenekleri tercih edebilirsiniz.
Modüler bantlı konveyör sistemleri hakkında detaylı bilgi almak
için sitemizdeki proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.

SAYFA 5

Düz

Elevatör

Virajlı
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SAYFA 6

KONVEYÖRLER | MODÜLER BANTLI SİSTEMLER
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SAYFA 7

KONVEYÖRLER | MODÜLER BANTLI SİSTEMLER
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KONVEYÖRLER | BEZ / PVC BANTLI SİSTEMLER

BEZ / PVC BANTLI SİSTEMLER

Bez/pvc bantlı konveyör sistemler; gıda, depolama, cam, otomotiv, lojistik başta olmak üzere, birçok farklı sektörde rahatlıkla
ve güvenle, operasyonu kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.
Konveyör tipinde kullanılan pvc materyali iletken değildir. Aşınma, sıvı yağ, kimyasallara karşı dayanıklılık ve direnç göstermektedir. Sağlık için önem arz edecek şekilde gıdaya teması uygun
çeşitleri bulunmaktadır. Bez/pvc bantlı konveyör sistemlerinin
şasesi paslanmaz çelik, alüminyum sigma ve st37 fırın boyalı
olarak hazırlanabilmektedir. Taşımak istenilen ürüne göre; düz,
elevatör ve ortadan kavisli sistemler olarak düzenlenmektedir.
Ayak yüksekliği ayarlanabilir.
Bez / pvc bantlı sistemler hakkında detaylı bilgi almak için sitemizdeki proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.

SAYFA 8

Düz

Elevatör

Virajlı
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KONVEYÖRLER | RULOLU KONVEYÖR

RULOLU KONVEYÖR

Rulolu taşıma konveyör sistemleri farklı yük türlerine sahip hatlar için tasarlanmaktadır. İş güvenliğini sağlayarak operasyonların verimliliğini optimize etmek için idealdir.
Avare rulolu konveyörler, hafif yükü olan üretim alanlarında, hat sonunda ve manuel hatlarda daha çok tercih edilmektedir.
Zincir veya kayış tahrik rulolu konveyör sistemleri, hafif veya ağır farklı yük kapasiteleri için uygun olan sitemlerdir. Fabrikaların ve
ürünlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.
Montaj hattındaki malzeme ve parçaların iletilmesi ve birbirine aktarılması için uygundur. Operasyonun ağır olduğu işlemlerde güvenilir ve kolay kullanışlıdır. Farklı palet ve yük boyutlarına göre düzenlenebilir. Konveyör sisteminin yüksekliği taşıma operasyonunun
türüne göre ayarlanabilir. Sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Uzun yıllar kullanımı uygundur ve bakım gerektirmez. Uygulanmak istenen
operasyona göre düz veya palet yönü değişen modeller seçilmektedir. Lojistik depo yönetiminde biriktirme kabiliyeti yüksek olduğu
için tercih edilir.
Rulolu konveyör sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için sitemizdeki proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak
için sizinle en kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.

SAYFA 9

Düz

Hatlar arası geçiş ve
palet yönü değiştirme.
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KONVEYÖRLER | POLİKORT KONVEYÖR

POLİKORT KONVEYÖR

Aliş Makina’nın ürünleri arasında yer alan polikort bantlı konveyör sistemleri üretim alanında silindir formunda olan malzemelerin transferinde tercih edilmektedir. İş güvenliğini sağlayarak operasyon verimliliğini optimize etmek için uygundur.
Tasarımında kullanılan materyal poliüretandır. Daha çok kısa
veya uzun mesafede ürünlerin hızlı bir şekilde taşınması için
kullanılabilir. Gıda, kağıt, ambalaj gibi farklı sektörlerde yer alan
markalar polikort bantlı konveyör sistemlerini tercih etmektedir.
Detaylı bilgi almak için sitemizdeki proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde
iletişime geçeceğiz.

SAYFA 10

Düz

Rampa çıkış ve iniş
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SAYFA 11

ARB SORTER SİSTEMLERİ
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ARB SORTER SİSTEMLERİ

ARB SORTER SİSTEMLERİ

Activated Roller Belt (ARB™) teknolojisi kullanılan Sorter ARB sistemleri, üretim hattında sınıflandırılan ürünleri hassas bir şekilde sıralar, ayrıştırır ve operasyonun kusursuz bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Bu bant teknolojisi ürün sıralama, ayırma, çevirme gibi bant üzerinde hareketler yaptırma imkanı
sağlar.
Alan sınırlaması olmadan kullanılabilen üst düzey teknolojiye sahip sistemler, çok hafif ve küçük
olan ürünlerden, ağır palet yüklerine kadar; tüm ürünleri etkin bir şekilde işleyebilmekte ve sorunsuz yönlendirme, sıralama, çevirme yapabilmektedir. 1,2 metreden uzun, 225 mm den kısa; 225 kg
dan ağır ürünlerin kalitesine zarar gelmeden sıralayabilir.

Sıralama ve çevirme hattı üretim alanına göre istenilen boyutlarda düzenlenebilir. İstenilen hızda,
sıralama, ayırma ve çevirme işlemleri yapılabilir.
Çift yönlü ayırma özelliği, farklı serilere göre 30, 45 ve 90 derece olarak uygulanabilmektedir. Yakın
yönlendirme merkezleri zemin alanını maksimize eder. Yönlendirme başına bir sürücüye sahip olan
sistemin bakım yükü azdır.

SAYFA 12

ARB Sorter sistemleri için proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle
en kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.

ARB™ Sıralayıcı S400

DARB™ Sıralayıcı S4500

ARB™ Sıralayıcı S7000

DARB™ Sıralayıcı S455

SAYFA 13
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SORTER SİSTEMLERİ
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SAYFA 14

THERMO DRIVE SİSTEMLER
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THERMO DRIVE SİSTEMLER

THERMO DRIVE SİSTEMLER

Aliş Makina tarafından Thermo Drive teknolojisi ile üretilen
sistemler, özel tasarımı sayesinde geleneksel bant sisteminin
önüne geçerek güvenilir ve öngörülebilir bir operasyon için sistemi optimize eder. İşletme maliyetlerini düşürmek için sıklıkla
tercih edilmektedir.
Gerilimsiz bant sistemi olan Thermo Drive yıpranmaları minimize
ederek uzun süreli kullanım sağlar. Diğer sistemlere nazaran
daha uzun ömürlü kullanıma sahiptir. Hijyenik monoblok yüzey
sayesinde gıda sektöründeki operasyonlar güvenle gerçekleştirilebilir. FDA onaylı içeriği gıdaya temas için uygundur. Tasarımın
yüzeyi hijyen anlamında beklenen performans standartlarını
karşılar, bakterilerin barınmasına izin vermez. Meyve ve sebze;
et ve kümes hayvanı, deniz ürünleri, atıştırmalık ve şekerleme
işleme operasyonlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Alt bezi bulunmaz, sadece poliüretan içermektedir. Gerilme,
izleme, sanitasyon sorunlarını ortadan kaldıran, menteşesiz
Thermo Drive bantlar geleneksel düz kayışlara göre temizleme
süresini %75’e kadar azaltabilir. Hatların kurulumu kolaydır; yerinden sökülmeden temizlenebilir, hızlı ürün değişiklikleri yapılabilir, silme ve kurutma işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.
Diğer sistemlere kıyasla daha az su tüketerek temizlenebilir. Basit, maliyetsiz bakım ve servis süreçlerine sahiptir.

SAYFA 15

Thermodrive çözümleri için proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.
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Aliş Makina’nın müşterileri için özel olarak ürettiği hat çözümleri, beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda, uygun materyal ve teknoloji seçilerek hazırlanır ve test edilir.
Üretim alanındaki faaliyet performansını artırmak adına düzenlenen makinalar, proje bazlı olarak tasarım ekibi tarafından
oluşturulur. İstenilen operasyon şekline göre çeşitli işlevlere sahip şekilde üretilmektedir.
Özel tasarım hat çözümleri için proje teklif formunu proje teklif
formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en
kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.

SAYFA 16

HAT ÇÖZÜMLERİ
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HAT ÇÖZÜMLERİ | NARENCİYE SIKMA HATTI

NARENCİYE SIKMA HATTI

Aliş Makina tarafından geliştirilen hat, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özel bir sistemle hazırlanmıştır.
Tasarım sürecinde üretim hattındaki beklentiler ve varılmak istenen üretim kapasitesi dikkate alınarak çalışma yapılmıştır. Hattın genel yapısında müşterinin üretim ihtiyaçları doğrultusunda
gıda temasına uygun malzemeler tercih edilmiştir.
Üretim alanında efektif bir şekilde kullanılması için, Aliş Makina
tasarımcıları tarafından özel olarak hazırlanıp test edilmiştir.
Üretim alanınıza uygun olabilecek, gıdaya uygun özel hat çözümleri için proje teklif formunu doldurabilirsiniz.

SAYFA 17

Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde iletişime
geçeceğiz.
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HAT ÇÖZÜMLERİ | ÜRÜN AYIRMA HATTI

ÜRÜN AYIRMA HATTI

Aliş Makina tarafından geliştirilen ürün ayırma hattı, operasyonda kalıcı çözümler isteyen şirketler için özel olarak hazırlanmaktadır.
Birçok sektörde kullanılan ürün ayırma hatları, optimize edilmiş
ve sorunsuz bir operasyon imkanı sağlar. Gıda, lojistik, otomotiv, posta, kargo taşıma sistemleri ve büyük e-ticaret sitelerinin ürün dağıtım yerleri gibi farklı alanlar için oluşturulan hatlar
ürünleri güvenli bir şekilde ayırabilir. Aliş Makina tasarımcıları
tarafından özel olarak hazırlanıp test edilmiştir.

SAYFA 18

Ürün ayırma hattı için proje teklif formunu doldurabilirsiniz.
Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde iletişime
geçeceğiz.
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HAT ÇÖZÜMLERİ | PAKETLEME ve PALETLEME HATTI

PALETLEME ve PAKETLEME HATTI

Hat sonu çözümleri olarak bilinen paletleme & paketleme hatları,
üretim hatlarının sonuna optimizasyonu artırmak için eklenmektedir.
Üretim hatlarının sonuna eklenen paketleme ve paletleme hatları,
kullanılan robot sistemleriyle bu alanda manuel yapılan işlemleri
azaltarak üretim alanının maksimum şekilde optimize edilmesini
sağlar. Mal ve ürün paketlerinin paletlere istiflenmesi için paketlenmesi ve paletlenmesi bu hatta uygun şekilde gerçekleştirilir.
Paketleme sistemi paletleme işlemi ile birlikte optimize edilebilir.
Klasik sisteme sahip manuel paketleme, alanı minimize etmek
için düzenlenen kartezyen paketleme, her tesise uyarlanabilen
robotik paketleme gibi birçok alternatifi bulunan hat sistemi Aliş
Makina tasarımcıları tarafından geliştirilmektedir.

SAYFA 19

Paletleme ve paketleme hat çözümleri için proje teklif formunu
doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre
içinde iletişime geçeceğiz.
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HAT ÇÖZÜMLERİ | PLASTİK KASA, PALET İSTİFLEME SİSTEMLERİ

KASA DEPOLAMA SISTEMLERİ

Aliş Makina tarafından hazırlanan kasa depolama sistemleri, depolanan palet sayısı, üretim hızı ve depolama özelliklerine göre
özelleştirilebilen sistemlerdir.
Otomatik palet kutusu yükleme ve boşaltma hattı tamamen ayarlanabilir. Modüler sistem firmaların ihtiyaç ve kullanım alanlarına
tamamen uyum sağlayabilir ve ona uygun şekilde ayarlanabilir. Üretim alanında kutuların depolanması, depodan çıkarılması,
tanımlanması, tartılması, işlem alanına taşınması gibi birçok
farklı fonksiyonu yerine getirebilen teknolojik özelliğe sahiptir.
Üretim prosesinden depolamaya kadar, her aşamayı takip etmek için özel oluşturulan bir çip sistemi bulunmaktadır. Özellikle
çok yönlü üretime sahip firmaların, depo sistemini optimize etmesi için idealdir. Aliş Makina tasarımcıları tarafından hazırlanıp
test edilmiştir.

SAYFA 20

Kasa depolama sistemleri için proje teklif formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde
iletişime geçeceğiz.
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HAT ÇÖZÜMLERİ | ÜRÜN HATTI

ÜRÜN AYIKLAMA VE BESLEME HATTI

Aliş Makina tarafından firmalara özel geliştirilen ürün ayıklama
ve besleme hattı, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda prosese
uygun özel sistemler olarak hazırlanmaktadır.
Gıda sektöründe üretim alanından ya da kalibreden gelen sebze, meyve gibi ürünler için hazırlanan hat; manuel ve otomatik işlemler için düzenlenmektedir. Uygun tasarımı sayesinde;
ürünün doğrama, tartım, kesme, sıkma operasyon bölümlerine
efektif şekilde iletilmesini sağlar. Hızlı ve doğru operasyonlar
için düzenlenmiştir. Kullanılan materyal operasyon şekline göre
özel olarak seçilmektedir. Üretim alanının optimizasyonu için
tasarlanan ayıklama ve besleme hattı Aliş Makina tasarımcıları
tarafından özel olarak hazırlanıp test edilmiştir.

SAYFA 21

Her üretim sürecine özel olarak farklı geliştirilen, gıdaya uygun hat çözümleri için proje teklif formunu doldurabilirsiniz.
Çözüm ortağınız olmak için, sizinle en kısa süre içinde iletişime
geçeceğiz.
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Aliş Makina tarafından, farklı sektörlerdeki firmalar için üretilen
özel makina çözümleri, markaların operasyon ihtiyaçlarına göre
hazırlanmaktadır.
Üretim kapasitesini maksimize ederek alan içerisinde faaliyeti
kolaylaştıran makinalar Aliş Makina tasarımcıları tarafından
hazırlanıp test edilmiştir.
Özel makina çözümleri için proje teklif formunu doldurabilirsiniz.
Çözüm ortağınız olmak için sizinle en kısa süre içinde iletişime
geçeceğiz.

SAYFA 22

ÖZEL MAKİNA ÇÖZÜMLERİ
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ÖZEL MAKİNA ÇÖZÜMLERİ | DÜZ CAM YIKAMA MAKİNASI

YIKAMA MAKINASI

Dünyanın 3. büyük cam üreticisi Şişe Cam firmasının tesisi
için üretilen düz cam yıkama makinası, Aliş Makina tarafından
müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hassasiyetle hazırlanmıştır.
Şişe Cam için tamamlanan projede; cam yıkama makinası müşteri
memnuniyeti, iş güvenliği, enerji verimliliği gibi konuları ilke alarak hassasiyet ve özenle üretilmiştir. Makina tasarımında üretim
performansını üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri düşürmek
için; paslanma ve korozyona dayanıklı alüminyum, paslanmaz ve
plastik ürünler tercih edilmiştir. Her tasarımın uzun yıllar, üretim
alanında yüksek performans gösterecek şekilde mekanik sistem ve ince işçilik kalitesiyle hazırlanması önemlidir.

SAYFA 23

Yıkama makinesi ve diğer özel makina çözümleri için proje teklif
formunu doldurabilirsiniz. Çözüm ortağınız olmak için sizinle en
kısa süre içinde iletişime geçeceğiz.
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