




Firmamızın temelleri 1970li yıllara dayanmaktadır. 1970 yılında Babamız İrfan SELOVA otomasyon 
alanında iş hayatına başlamış ve uzun yıllar bu sektörde faaliyet göstermiştir.
Devam eden süreçte otomasyon işlerinin yanı sıra makine üretimine başlayarak çeşitli sektörlerde 
makine üretimi gerçekleştirmiştir.

2020 yılına kadar 50 yıl boyunca makine üretimi ve otomasyon alanında faaliyet göstererek çok 
sayıda proje geliştirmiş ve çok sayıda firmaya çözüm ortağı olmuştur.

İkinci kuşak olarak babamızdan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak adına 2021 yılında Envo 
Makine & Otomasyon kuruldu. ENVO tecrübesiyle otomasyon ve makine üretim firmaları arasında 
fark oluşturmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında Makine Üretim ve Otomasyon projelerini başarıy-
la tamamlamıştır. ENVO projelerinde göstermiş olduğu gayret, iş ahlakı ve iş bitimi sonrası destek 
ile de partner firmaların beğenisini toplamıştır.

ENVO olarak tüm uygulama ve ihtiyaçlara yönelik olarak gıda paketleme sektöründe farklı 
amaçlara hizmet eden makinalar imal etmekteyiz. Firmamız makinelerimizin tam kapasite çalışır 
durumda kalmasını ve uzun bir hizmet ömrüne sahip olmasını sağlamak için sizlere kapsamlı bir 
hizmet yelpazesi sunmaktadır. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmiyoruz. Biliyoruz ki başarı yapılan 
iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.

Türkiye’de çeşitli konularda üretim yapan birçok büyük firma başta olmak üzere yurt içinde çeşitli 
illerdeki müşterimiz olduğu gibi yurt dışında da makinalarımızı kullanan müşterilerimiz bulunmak-
tadır. Firmamız daima daha iyi olanı bulma ve daha kaliteli olanı yapma prensibinden hareket 
ederek yola çıkarak ve aynı prensipten asla vazgeçmeden bünyesinde bulunan tecrübeli teknik 
kadrosuyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.









+Çalışması için hava gerekmemektedir
+Sensör kontrolü ile çalışmaktadır.
+Hız kontrol yapılmaktadır.
+Plastik ve metal kapaklar için uyumludur.
+Hava sistemi gerekmektedir.
+Farklı kapak boyutlarına göre üretim yapılmaktadır.
+Kapak özelliklerine göre makinenin hızı değişkenlik göstermektedir.
+Kapak çeşidine bağlı olarak yüksek kapasiteli makineler üretilmektedir.

Gıda, İçecek, İlaç, Kimya, Kozmetik, Deterjan alanlarında kullanılan
kapların kapaklarının kapatılması için uygundur.

Çalışma Voltajı : 230 V
Güç : 500 W
Kapasite : 500-1200 Kapak/Dk
Gövde : 304 Paslanmaz 





+Kapak Dizme Makinaları
+Ürün Bilgileri
+Sensör kontrolü ile çalışmaktadır.
+Hız kontrol yapılmaktadır.
+Plastik ve metal kapaklar için uyumludur.
+Hava sistemi gerekmemektedir.
+Farklı kapak boyutlarına göre üretim yapılmaktadır.
+Kapak özelliklerine göre makinenin hızı değişkenlik göstermektedir.
+Kapak çeşidine bağlı olarak yüksek kapasiteli makineler üretilmektedir.

Gıda, İçecek, İlaç, Kimya, Kozmetik, Deterjan alanlarında kullanılan
kapların kapaklarının dizilmesi için uygundur.

Çalışma Voltajı : 230 V
Güç : 370 W
Kapasite : 30-100 Kapak/Dk
Kapak Ölçüleri : 30-90 mm
Gövde : 304 Paslanmaz





+Yüksek hız ve iyi etiketleme hassasiyeti için konvetör bant,
+Ürün aralık belirleyici ve sarma bandı hızları bağımsızlık olarak
ayarlanabilir.
+Şeffaf etkiketler için özel sensör uygulamaları yapılmaktadır.
+Özel güvenlik kabini bulunmaktadır.
+Fonksiyonel tasarım özelliğiyle kolay ve hızlı etiket değişirme
imkânı sunmaktadır.
+Dokunmatik operatör paneli bulunmaktadır.
+Farklı etiketlerin kolay kullanımı için reçete oluşturma özelliği
bulunmaktadır.
+Ambalaj boyutlarına göre ayarlamaları kolay ve hızlı olması için
özel olarak tasarlanmıştır.

Gıda, İçecek, İlaç, Kimya, Kozmetik, Deterjan alanlarında
eliptik - düz yüzlü - yuvarlak - konik - altıgen veya kare şekille
şişe - kavanoz kapların etiketlenmesi için uygundur.

Çalışma Voltajı : 230 V
Güç : 750 W
Etiketleme Ölçüleri: Min. Uzunluk 30 mm - Maks. Uzunluk
250 mm - Min. Genişlik 40 mm - Maks. Genişlik 90 mm
Etiketleme Rulosu Ölçüleri: Min. 18 mm - Maks. 50 mm
Etiketleme Rulosu Dış Çap: 200 mm
Etiketleme Hızı: 10-40 şişe/dk





+Titreşim ile dolum yapmaktadır.
+Doldurulan ürün ve gramaja göre dolum miktarı değişmektedir. 
+60 litre depolama kapasitesine sahiptir
+3 adet titreşim motoru ile hassas gramajlı dolum yapabilmektedir.
+Farklı boyutlardaki ve şekillerdeki paketlere göre özel üretim yapılmaktadır.
+Dokunmatik panel ile kontrol edilmektedir.

Çalışma Voltajı:220 V
Güç: 1000 W
Gövde : 304 paslanmaz

Zeytin
Pirinç
Nohut
Fasülye
Tuz
Tohum

Vb. doldurma için uygundur.



DOLUM





+Dişli pompa sistemi ile dolum yapmaktadır.
+Viskositesi yüksek taneciksiz sıvıların dolumu için uygundur.
+Doldurulan ürün ve gramaja göre dolum miktarı değişmektedir.
+Saate maksimum 1000 adet dolum, kapatma ve
etiketleme yapmaktadır.
+Farklı boyutlardaki ve şekillerdeki kavanozlara göre özel
üretim yapılmaktadır.
+Dokunmatik panel ile hat üzerindeki tüm makineler
kontrol edilmektedir.

Çalışma Voltajı:220 V
Güç: 1000 W
Gövde : 304 paslanmaz

Mayonez
Pekmez
Bal
Fındık Kreması
Ketçap
Çikolata

Vb. doldurma için uygundur.



çözümler



+Görüntü tanılama sistemi ile çalışır.
+Scara Robotlar, montaj, transfer, hizalama ve
yerleştirme operasyonlarındaki yüksek verimlilik,
kalite sürekliliği ve daha düşük personel giderleri ile
robot yatırımlarına yüksek geri dönüş sağlamaktadır.
+Kompakt ve hafif tasarım.
+Hızlı çevrim süresine sahiptir.
+Kullanım kolaylığı konusunda sektör lideridir.
+Sıfır taban alanına sahip scara robotlardır.
+Kol uzunluğu 400 ila 600 mm.dir.
+ISO 4 Temiz Oda Teknolojisine uygun modelleri mevcuttur.

 

robot
SCARA



+Görüntü tanılama sistemi ile çalışır.
+Scara Robotlar, montaj, transfer, hizalama ve
yerleştirme operasyonlarındaki yüksek verimlilik,
kalite sürekliliği ve daha düşük personel giderleri ile
robot yatırımlarına yüksek geri dönüş sağlamaktadır.
+Kompakt ve hafif tasarım.
+Hızlı çevrim süresine sahiptir.
+Kullanım kolaylığı konusunda sektör lideridir.
+Sıfır taban alanına sahip scara robotlardır.
+Kol uzunluğu 400 ila 600 mm.dir.
+ISO 4 Temiz Oda Teknolojisine uygun modelleri mevcuttur.

 



info@envo.com.tr - www.envo.com.tr


