




1980 yılından beri dikey tip ambalaj makinaları, 
çok kefeli ve lineer teraziler, dolum üniteleri, gıda 
işleme makinaları, dikey ve Z tipi elevatörler, 
çeşitli konveyörler ve özel projeler üretmektedir. 
Kurulduğu günden beri yeni teknolojiyi takip eden 
ve uygulayan HİPOMAK, birçok yeniliğin 
başlatılmasında ve geliştirilmesinde öncü 
olmuştur. Amacımız, bütün müşterilerimize daha 
kaliteli hizmet sunabilmek için dünyanın hızla 
gelişen teknolojisine ve uluslararası standartlara 
uygun kaliteli ve verimli makineler üretmektedir. 
Sizlerle daha uzun yıllar beraber olmak dileğiyle...



Ürünler ve 
çözümler



Sonoma CH250 / 

CH350 Series

Orion IM250/

IM350 Series

Twin IMT 250 Series

Quattro IMQ250 / 

IMQ350

Dikey Tip Tam Otomatik Paketleme Makinaları 

BPS Flat Top Tech. 

Packaging Machines

Inclined Packaging Machine

Doypack Packaging Machine



Sonoma CH250/CH350 Serisi

SONOMA Serisi makinalarımız hem dikey hem de 

yatay yapıştırmada Continuous-Motion sistemiyle 

çalışan, gıda ve gıda dışı ürünlere uygun farklı tip 

paketler için dizayn edilmiş bir modeldir. 

Continuous-Motion (Sürekli Hareket), paketleme 

sektöründe farklı hareket teknolojiler için kullanılan 

bir terimdir ve mekanizmanın duraksamadan sürekli 

hareket etmesi anlamını taşır. Sürekli hareket 

yalnızca yüksek hız yetenekleri için değil aynı 

zamanda ürün kırılmasını önlediği için de tercih 

edilen bir hareket sistemidir Servo-Motion 

teknolojisini kullanarak mümkün olan en yüksek 

hızlara ulaşır. İstenildiği anda çeşitli aksesuarlar ve 

aparatlar ile pazardaki değişikliklere kolayca uyum 

sağlayabilmektedir. Küçük ayarlamalarla kolayca 

format değiştirilebilir.



Orion IM250/IM350 Serisi

Fasılalı hareket sistemi günümüzde sektörümüzde en 

çok kullanılan geleneksel bir teknolojidir. Bunun nedeni 

sadeliği, çok yönlülüğü ve gelişmiş paketleme 

yeteneğidir. Servo-Motion teknolojisini kullanarak 

mümkün olan en yüksek hızlara ulaşan Fasılalı 

Hareket sistemine sahip IM Serisi makinalarımız, tek 

makinada çok çeşitli paket tiplerini gerçekleştirerek her 

türlü ihtiyacı karşılar.

IM250/IM350 modüler yüksek performanslı, gıda ve 

gıda dışı kullanım için dikey dolum ve yapıştırma 

sistemiyle çalışan paketleme makinası serisidir. Farklı 

tip paketler için düşünülmüş dizayna sahiptir. İstenildiği 

anda çeşitli aksesuarlar ve aparatlar ile pazardaki 

değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmektedir. 

Yüksek hız, doğruluk ve küçük ayarlamalarla kolayca 

format değiştirilebilir. Bakım zamanı ve giderlerinin en 

az olacağını HİPOMAK garanti eder.



TWIN IMT250 SERİSİ

Fasılalı hareket (Intermittant motion) sistemi 

günümüzde paketleme sektöründe en çok 

kullanılan geleneksel bir teknolojidir. Bunun nedeni 

sadeliği, çok yönlülüğü ve gelişmiş paketleme 

yeteneğidir. Servo-Motion teknolojisini kullanarak 

mümkün olan en yüksek hızlara ulaşan Fasılalı Hareket 

sistemine sahip TWIN IMT250 Serisi makinalarımız; çift 

çıkışlı (ikiz makina) olduğundan dolayı tek makinalık

alanda iki kat üretim yapabilme, aynı anda iki farklı 

üretim yapabilme, tek operatör tarafından 

çalıştırabilme, üretim ve bakım maliyetleri 

düşürme özelliklerine sahip.



QUATTRO IMQ250/IMQ350 

SERİSİ

QUATRO Serisi makinalarımız hem dikey 

hem yatay yapıştırmada Fasılalı 

Hareket sistemiyle çalışan, gıda ve gıda dışı 

ürünlere uygun farklı tip paketler için dizayn 

edilmiş bir modeldir. Bu seri makinalar 

dikdörtgen şekilli ve dört kenardan yapışmalı 

paketler için kullanılır. Servo-

Motion teknolojisini kullanarak mümkün olan 

en yüksek hızlara ulaşır. İstenildiği anda 

çeşitli aksesuarlar ve aparatlar ile pazardaki 

değişikliklere kolayca uyum 

sağlayabilmektedir. Küçük ayarlamalarla 

kolayca format değiştirilebilir.



Çok Kefeli Teraziler (MW) 
Lineer Teraziler (LW) 
Volumetrik Dolum Üniteleri 
(VW) 
Vidalı Dolum Üniteleri(AF) 

Dolum Üniteleri 



Çok Kefeli Teraziler (MW)

Hpm-MW serisi , dikey ffs makineleri , 
paketleyiciler vb. yüksek hızda çalışan 
paketleme elemanları ile birlikte çalışan en 
gelişmiş bilgisayar destekli tartım 
sistemlerinden biridir. MCW serisi teraziler 
,tartım kefelerinin açılmasını kontrol eden, 
istenilen hız , hacim ve zamanda dolum yapma 
yeteneğine sahip step motor teknolojisini 
barındırmaktadır.





Lineer Teraziler (LW)

HPM-LW serisi , dikey dolum paketleme 

makineleri , paketleyiciler vb. yüksek hızda 

çalışan paketleme elemanları ile birlikte 

çalışan en gelişmiş bilgisayar destekli tartım 

sistemlerinden biridir. LW serisi teraziler 

,tartım kefelerinin açılmasını kontrol eden, 

istenilen hız , hacim ve zamanda dolum 

yapma yeteneğine sahip pnömatik 

teknolojisini barındırmaktadır.





Volumetrik Dolum Üniteleri (VW)

Altı/Sekiz adet teleskopik kap sayesinde ürün 

miktarını hacimsel olarak ayarlayan dolum sistemidir. 

Granül ürünleri için idealdir. Kap hacimleri 

dokunmatik ekrandan ayarlanabilir. Montaj, demontaj 

ve temizliği kolaydır. Farklı hacimler belli bir yere 

kadar (yaklaşık %30) birbiri içine geçen (teleskobik) 

kaplar sayesinde ayarlanabilir.





Vidalı Dolum Üniteleri(AF)

PAF450 Vidalı Dolum Sistemlerimiz, Kahve, nişasta, 

un, baharat ve benzeri tozlu ürünler için en ideal 

dolum sistemidir. Helisel yapıya sahip helezonun 

döndüğü tur sayısına ve hatve aralığına bağlı olarak 

ürünün gramajını ayarlarlayan bir tür volümetrik 

dolum sistemidir. Dolum hassasiyeti doldurulan 

Ürünün yoğunluk değişimine bağlıdır. Her ürüne özel 

helezon ile, ürünü direk pakedin içine ve doğru 

miktarda doldurur.





Konveyör ve aksesuarlar



BANTLI ELEVATÖR



HELEZONLU BESLEYİCİ



PAKET ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ



DÖNER TABLA



YAKA - BORU



ÜRÜNLER VE ÇÖZÜMLER









SÜRDÜRÜLEBİLİR PAKETLEME



HIPOMAK olarak, biz atık azaltma, güvenlik uyumu ve çevre koruma 

planları geliştirmek için çeşitli dünya önde gelen şirketleri ile bazı parlak 

eko-yenilikçi, sürdürülebilir ambalajlama çözümleri geliştirmeye kararlıyız.

Esnek ambalajın ana hedefi olarak diğer paketler, torbalar veya poşet 

türleri ile karşılaştırıldığında, ekolojiye etki azaltarak, uzun süreli canlılık ve 

insanlar için yaşam kalitesini hem de ekosistemin ömrünü arttırmaktır.

Tasarım aşamasında, çevre göz önüne alınarak ambalaj maliyetini 

azaltmak ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek mümkündür

Bir diğer önemli nokta ürününüzü geri dönüştürülebilir ya da kullanıcı 

dostu paketleri hale getirerek tüketicilere daha cazip yapabiliriz. Sonuç 

olarak mümkün olan en düşük ağırlık ve hacim elde etmenin yanı sıra, 

depolama, nakliye ve dağıtım verimliliğini en üst düzeyde olacaktır.



ZAMANINIZ VE 
PARANIZ BİZİM 
İÇİN DEĞERLİ  

TEŞEKKÜRLER
…


