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Ürünler�n�z�n Raf Ömrünü Uzatır

Ç�ft Kafalı 
Vakumlu Gazlı 

Yapıştırma Mak�nes�



MAP-MODİFİYE ATMOSFERDE PAKETLEME NEDİR?

Hava gıda ürünler�n�n oks�dat�f bozulmasına, gıda ürünler�nde bakter� ve küf üremes�ne neden olur. Mod�fiye Atmosfer Paketleme
 ( MAP ), gıda ürünler�n�n koruyucu gaz veya gaz karışımlarından oluşan atmosfer �ç�nde paketlenmes�d�r. Gazlar gıda ürününde 
oks�dat�f bozulmayı, bakter� ve küf üremes�n� gec�kt�rerek, ürünün raf ömrünü uzatır, güvenl� ve kal�tel� olmasını sağlar.
MAP Avantajları :
1 - Gıda ürünler� �ç�n daha uzun ( Havaya kıyasla 2-5 kat fazla ) raf ömrü sağlar.
2 - Gıda ürünler�nde daha az koruyucu katkı maddeler� kullanımı gerekt�r�r.
3 - Tüket�c�ye hazır d�l�mlenm�ş ürün sunma �mkânı sağlar.
MAP Gazları :
(E290) Karbon d�oks�t, bakter� ve küf üremes�n� yavaşlatır, buna mukab�l gıda ürünü �ç�nde ( özell�kle yağda ) çözünür.
(E941) Azot, �nört b�r gazdır, ortam havasını uzaklaştırmak �ç�n ve dolgu gazı olarak kullanılır.
(E948) Oks�jen, yağları oks�de eder, aerob�k bakter� ve küfler�n gel�şmes�n� teşv�k eder buna mukab�l kırmızı ette renk değ�ş�m�n�
 ( kararma ) ve aneorob�k bakter�ler�n gel�ş�m�n� yavaşlatır.

MAP’ ın esas amacı gıda ürününün ambalâjı �ç�nde oks�jens�z, buna mukab�l bakter� ve küf üremes�n� yavaşlatan karbond�oks�tl� b�r 
atmosfer oluşturmaktır. Bu nedenle, MAP’ da kullanılan koruyucu gazlar genell�kle azot ve karbond�oks�t gazlarının karışımından 
oluşurlar.

Her gıda ürünü �ç�n ayrı gaz kompoz�syonu vardır. Gazlar önceden karıştırılmış olarak çel�k tüpler �ç�nde gıda paketleme 
mak�nasına ver�l�r veya gıda paketleme mak�nası gazları ayrı çel�k tüplerden alarak karıştırır. Veya gıda üret�m� yapılan mahalde 
bulunan tanklar �ç�nde depolanmış sıvılaştırılmış gazlardan koruyucu gıda gazları hazırlanır.

Bazı gıda ürünler� �ç�n MAP gaz kompoz�syonları ve HABAŞ gıda gazları



ÇALIŞMA PRENSİBİ
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Önceden dolumu yapılmış paket�, mak�nen�n vakum borusuna h�zalayın ve pedala basın. Mak�ne
ayarlanan değerlerde önce vakum yapar, ardından koruyucu gazı basar ve paket�n ağzını
kapatır ve paket alt desteğ� aşağı doğru açılır ve paket� kaydırır.Bu �şlem her paket �ç�n ardışık olarak 
tekrarlanır. Kanal A ve Kanal B’de aynı şek�lde çalışır. Mak�ne kapas�tes�n� arttırmak �ç�n 2 adet 
bağımsız kanal yapılmıştır, her kanal b�rb�r�nden bağımsız çalışır.

Paket �ç�ndek� havayı vakum yapar Paket �ç�ne koruyucu gazı basar Paket�n ağzını yapıştırır
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı 220 VAC 50 Hz

Elektr�k Gücü 1,5 Kw

Gövde Yapısı Tamamı 304 Kal�te Paslanmaz Çel�k

Gerekl� Hava Basıncı 6 Bar /87 PSI

Uyumlu Gıda Gazı Bütün gıda gazları �le çalışır

Operatör Panel� 4,3 �nch Renkl� Türkçe Dokunmat�k Operatör Panel�

Çene S�stem� Pnomat�k hareketl� sürekl� sıcak çene

İlave Ek�pmanlar Koruyucu Gaz Tüpü, Basınç Dürücücü Regülatör

Gerekl� Personel 1 K�ş�

Uyumlu Paket T�pler� Doypack , Yastık, Zarf T�p� 

KAPASİTE

15 Paket/dk



TAHSİN DEMİRCİ MÜHENDİSLİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET

Sasalı Sanay� Bölges� 46. Sok. No:44D Ç�ğl� - İzm�r - TÜRKİYE
 

Tel & Faks: + 90 232 327 42 16  �nfo@tdmak�ne.com

www.tdmak�ne.com


