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SmartMAK is a company specialized in manufacturing food processing lines with an experience of more than 
30 years. From raw material to final product, we manufacture machines for washing, drying, grading, mixing, 
squeezing, cutting, filling, packaging ..etc. We manufacture food processing machines such as chips and frozen 
french fries production lines, fruits washing, waxing and grading lines, Tomato sauce, ketchup and jam lines. 
In addition to packaging machines for food and non-food products. We have a special experience in Dates 
Processing lines. We manufacture Dates paste, Molasses, syrup and powder lines etc.. In addition to Dates 
sweets such as Maamoul. We also manufacture customized machine for our customers on demand. Our 
company is located in Istanbul, Turkey, and we provide our services worldwide. SmartMAK is ISO9001: 2015 
certified. We work according to international quality standards and much of our machines have the European 
Quality Certificate CE. We aim to earn our customers’ satisfaction and trust.

About usFor more than 50 years, we have been designing and manufacturing machines and 
lines for food processing, transforming, and packaging, thanks to our long experience 
based on a lot of trials and studies.   

SmartMAK™ has a very good reputation in the market. We have been always 
maintained our identity as a company with a long tradition and rich history.

SmartMAK™ policy is to meet the needs of our customers according to the company’s 
high standards which ultimately results in customer satisfaction and gratitude.  
Our approach is to provide you with support in your production process from A to Z. 
We contribute our expertise and full attention at each one of the steps of this process 
in order to ensure the ideal operational performance and meet quality standards. 

Smartmak™ staff are always working on developing our machines in line with 
scientific and technological developments, and safety standards.

ألكرث من 50 عاًما تقوم رشكة ™SmartMAK بتصميم وتصنيع اآلالت والخطوط الخاصة بمعالجة 

األغذية وتحويلها وتعبئتها، وذلك بفضل خربتنا الطويلة المبنية عىل الكثري من التجارب والدراسات.

تتمتع رشكة ™SmartMAK بسمعة طيبة جًدا يف السوق، حيث أننا حافظنا دائًما عىل هويتنا كرشكة 

ذات تقاليد عريقة وتاريخ ثري.

وتتمثل سياسة ™SmartMAK يف تلبية احتياجات عمالئنا وفًقا للمعايري العالية للرشكة مما يؤدي 

يف النهاية إىل نيل رضا العمالء وامتنانهم.

بخربتنا  نساهم  نحن  الياء.  إىل  األلف  من  بك  الخاصة  اإلنتاج  عملية  يف  بالدعم  تزويدك  هو  نهجنا 

واهتمامنا الكامل يف لك خطوة من خطوات هذه العملية من أجل ضمان األداء التشغييل المثايل 

وتلبية معايري الجودة.

يتمثل هدف كادر ™SmartMAK يف العمل الدائم عىل تطوير آالتنا بما يتوافق مع التطورات العلمية 

والتكنولوجية ومعايري السالمة.

قصـــة نـجــــاح ...
Success Story ...

ABOUT USعن الرشكة

50
عـامـًا

50
Years
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This unit sterilizes various materials such as dates, 
vegetables, fruits, herbs...etc.
The sterilization chamber is designed to completely 
withdraw the air from inside the chamber, which 
is characterized by being airtight, and then the gas 
used for sterilization is pumped continuously, and the 
chamber is heated by overhead heaters to help in the 
sterilization process.

Dates & Fruits
Fumigation Chamber

This line cleans dates and similar fruits from sticks and 
impurities, and polishes them, giving them a beautiful 
and attractive shape.

Dates & Fruits
Dry Cleaning Line

تقـوم هـذه الوحـدة بتعقيم مختلف المـواد مثل التمور 
والخضار والفاكهة  واألعشـاب ... إلخ

صممـت حجـرة التعقيـم لتقـوم بسـحب الهـواء بالكامـل 
مـن داخـل الحجـرة، والـي تتمـز بكونهـا محكمـة اإلغـاق، 
ومـن ثـم يتـم ضـخ الغـاز المسـتخدم يف التعقيـم بشـكل 
سـخانات  طريـق  عـن  الحجـرة  تسـخني  يتـم  كمـا  مسـتمر، 

علويـة لتسـاعد يف عمليـة التعقيـم.

حجرة تعقيم
الخضار والفاكهة

والفاكهـة  التمـور  بتنظيـف  الخـط  هـذا  يقـوم 
يقـوم  كمـا  والشـوائب،  العيـدان  مـن  المشـابهة 
وجذابـاً. جميـًا  شـكًا  يعطيهـا  ممـا  بتلميعهـا، 

خط التنظيف الجاف
للتمور والفاكهة

 ..  

SM 270

Capacity

20 Feet 20 قدم

السعة

SM 275 40 Feet 40 قدم

SM 215

Productive
Capacity
500 Kg/hour 500 كغ/ساعة

SM 220 1.5 Ton/hour 1.5 طن/ساعة

الطاقة
اإلنتاجية
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This line cleans dates and fruits by washing them with 
water, and drying them, so that they become ready for 
packing or selling without packing.

Dates & Fruits
Washing Line

عـر  والفاكهـة  التمـور  بتنظيـف  الخـط  هـذا  يقـوم 
غسـلها بالمـاء وتجفيفهـا منه، بحيـث تصبح جاهزة 

لعمليـات التعبئـة أو البيـع بـدون تغليـف.

خط غسيل
التمور والفاكهة

SM 195 750 Kg/hour 750 كغ/ساعة

SM 200 1.5 Ton/hour 1.5 طن/ساعة

SM 205 3.5 Ton/hour 3.5 طن/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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This line sorts dates, fruits and any other materials 
with spherical or spherical-like shapes into several 
groups according to the size of the grain (the 
diameter).

Dates & Fruits
Grading & Sorting Line

يقـوم هـذا الخـط بفـرز التمـور  والفاكهـة وأي مـواد 
أخـرى ذات أشـكال كرويـة أو شـبيهة بالكرويـة إىل عدة 

مجموعـات وفقـاً لحجـم الحبـة )وفقـاً للقطـر(.

خط الفرز الحجمي
للتمور والفاكهة

SM 280 1.5 Ton/hour 1.5 طن/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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Dates Paste
Production & Filling Line
This line is designed for the production of 
homogeneous dates paste with multiple uses.
The line starts working from the stage of cleaning 
the dates, then proccessing them and packing the 
paste into final product bags.

SM 208 250 Kg/hour 250 كغ/ساعة

SM 210 1.5 Ton/hour 1.5 طن/ساعة

SM 212 3 Ton/hour 3 طن/ساعة

التمـر  عجينـة  إلنتـاج  الخـط  هـذا  تصميـم  تـم 
المتجانسة ذات االستخدامات المتعددة، وتعبئتها 

الرغبـة. حسـب  أكيـاس  يف 
ويعمـل الخـط انطاقـاً مـن مرحلـة تنظيـف التمـور 
تعبئـة  إىل  وصـواًل  العجينـة  إنتـاج  بمراحـل  مـروراً 

النهـايئ. المنتـج 

خط إنتاج وتعبئة
عجينة التمر

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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Dates Molasses / Syrup / Vinegar 
Production & Filling Line
This line produces pure dates molasses, at a 
controlled concentration, and it fills the resulted 
molasses in plastic gallons or in glass, plastic or 
metal bottles.

بالرتكـز  النقـي  التمـر  دبـس  الخـط  هـذا  ينتـج 
يف  الناتـج  الدبـس  بتعبئـة  يقـوم  كمـا  المطلـوب، 
جالونـات باسـتيكية أو عبـوات زجاجيـة أو باسـتيكية 

الطلـب. حسـب  معدنيـة  أو 

خط إنتاج وتعبئة
دبس / رشاب / خل التمر

SM 232 1 Ton/day 1 طن/يوم

SM 234 5 Ton/day 5 طن/يوم

SM 235 10 Ton/day 10 طن/يوم

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية

SM 233 2 Ton/day 2 طن/يوم
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التمـور  أنـواع  كافـة  بتلبيـس  الخـط  هـذا  يقـوم 
مـن  بطبقـة  والمعجنـات  والبسـكويت  والفاكهـة 
الشـوكوال، كمـا يقـوم بزتيـني المنتـج بطبقـة أخـرى 

مختلفـة. بأشـكال  الشـوكوال  مـن 

خط التغطيس بالشوكوال
للتمور والفاكهة والبسكويت

SM 300

Dipping Unit 
Width
25 cm 25 سم

SM 301 40 cm 40 سم

عرض 
وحدة التغطيس

SM 302 60 cm 60 سم

SM 303 100 cm 100 سم

يقـوم هذا الخط بتجفيـف التمور والفاكهة انطاقاً 
من شـكلها الطازج.

خط تجفيف
التمور والفاكهة

This line is used to coat all kinds of dates, 
fruits, sweets, cake and wafer with chocolate 
and decorate the result with another layer of 
chocolate in different shapes. 

Dates, Fruit & Biscuits
Chocolate Enrobing Line

This line produces dried dates or fruits 
starting from their fresh form.

Dates and Fruits
Drying Line

SM 680 500 Kg/hour 500 كغ/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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Fruits
Processing Lines
These lines carry out various processing operations on various types of 
fruits such as washing, waxing, sorting, packing and other processing 
operations.

تقـوم هـذه الخطوط بإجـراء عمليات المعالجة المختلفة عىل 
مختلـف أنـواع الفاكهـة مـن غسـيل وتشـميع وفـرز وتوضيـب 

وغريهـا مـن عمليـات المعالجة.

خطوط معالجة
الفاكهة

SM 650 5 Ton/hour 5 طن/ساعة

SM 655 10 Ton/hour 10 طن/ساعة

SM 660 20 Ton/hour 20 طن/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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Tomato & Pepper Sauce and Ketchup
Production and Filling Lines
This line is designed for the production and filling of tomato 
sauce, ketchup or pepper sauce. The line works full automatically 
without any manual intervention, from vegetables washing stage 
to the final packaging stage.

تـم تصميـم هـذا الخط إلنتـاج وتعبئة صلصة الطماطم أو الكاتشـب أو 
صلصـة الفلفـل. يعمـل الخـط بشـكل أوتوماتييك بالكامـل دون أي تدخل 

يـدوي، مـن مرحلة غسـل الخضـار إىل مرحلة التعبئـة النهائية.

خطوط إنتاج وتعبئة
صلصة الطماطم والفلفل والكاتشب

SM 605 20-40 Ton/day 20v-40 طن/يوم

SM 600 10-15 Ton/day 10-15 طن/يوم

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية

SM 610 60 Ton/day 60 طن/يوم

SM 615 120 Ton/day 120 طن/يوم
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Natural Potato Chips
Production and Packing Line

This line produces natural potato chips from fresh 
potatoes, through the stages of cleaning, peeling, 
slicing, frying and seasoning, to packing into bags for 
a finished product.

SM 400 100 Kg/hour 100 كغ/ساعة

SM 410 250 Kg/hour 250 كغ/ساعة

SM 415 500 Kg/hour 500 كغ/ساعة

ينتـج هـذا الخـط رقائـق البطاطـا الطبيعيـة بـدًءا مـن البطاطـا الطازجـة، 
مـروراً بمراحـل التنظيـف والتقشـري والتقطيـع والقـي والتتبيـل وصـواًل 

إىل التعبئـة ضمـن أكيـاس للحصـول عـىل منتـج نهـايئ جاهـز.

خط إنتاج وتعبئة
شيبس البطاطا الطبيعي

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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This line produces frozen french fries from fresh potatoes, 
through the stages of cleaning, peeling, cutting, frying, 
freezing to packing into bags for a finished product.

Frozen French Fries 
Production and Filling Line

مـن  انطاقـاً  المجمـدة  المقليـة  البطاطـا  أصابـع  الخـط  هـذا  ينتـج 
البطاطـا الطازجـة، مـروراً بمراحـل التنظيف، والتقشـري، والتقطيع، والقي 

النهـايئ. المنتـج  أكيـاس  التعبئـة يف  إىل  والتجميـد وصـواًل 

خط إنتاج وتعبئة
أصابع البطاطا المقلية المجمدة

SM 420 500 Kg/hour 500 كغ/ساعة

SM 435 2 Ton/hour 2 طن/ساعة

SM 440 5 Ton/hour 5 طن/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية

SM 430 1 Ton/hour 1 طن/ساعة
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العمـل  عـىل  وقـدرة  عاليـة  بإنتاجيـة  الخـط  هـذا  يتمـز 
المسـتمر لمـدة 24 سـاعة، كمـا يتمـز بدقـة الـوزن واألداء 
الخـط  هـذا  ويعتـر  بصناعتـه،  تنفـرد رشكتنـا  حيـث  العـايل، 
مناسـباً لتعبئـة المـواد نصـف الصلبـة مثـل عجينـة التمـر 

الثـوم. وكريـم  والمتبـل  والحمـص  السـائلة  والشـوكوال 

خط تعبئة
المواد نصف الصلبة

This line is characterized by the high productivity, the 

ability to work continuously for 24 hours and high 

performance. The line is suitable for packing semi-solid 

materials such as dates paste, liquid chocolate, hummus, 

mutabal and garlic sauce.

Semi-Solid Materials
Filling Line

&

و
SM 260 1500 Kg/hour 1500 كغ/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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تقـوم هـذه اآللـة بتشـكيل العبوات بشـكل حـراري وتعبئتها 

بالمـواد المطلوبـة، ثـم تقـوم بتخليـة الهواء منهـا يف حال 

الرغبـة وتقـوم بختـم وإغـاق األكياس بشـكل محكم.

آلة التغليف
بالتشكيل الحراري “ ثريموفورمينغ”

كالتمـور   الصلبـة  المـواد  بتعبئـة  اآللـة  هـذه  تقـوم 
والمكـرات  وغرهـا مـن المـواد المشـابهة ضمـن عبـوات 
باسـتيكية ذات أشـكال وأبعاد متعددة، كما تقوم بإغاق 

آيل. بشـكل  الغطـاء 

آلة تعبئة المواد الصلبة
ضمن عبوات بالنظام الوزين

Solid Materials - Packs
Gravimetric Filling Machine

Thermoforming
Packing Machine
This machine forms thermoplastic sheets or 
films over molds into finished shapes, and 
fills them with the required materials, then it 
vacuums the air from them - if desired - and 
finally seals the bags tightly.

SM 160 2 2

Forming 
Slots

عدد
فتحات التشكيل

SM 161 4 4

SM 162 6 6

This machine fills solid materials such as dates, nuts 
and similar materials of an appropriate nature, into 
plastic containers of multiple shapes and dimensions, 
and automatically closes the lid.

SM 140 10-1000 g 10-1000 غ

Weight 
Range

مجال
الوزن
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هذه اآللة مناسـبة لتعبئة التمور والمكرات والبسـكويت 
واألرز والبقوليـات وجميـع المواد المماثلة يف أكياس.

تقـوم اآللـة بتشـكيل األكيـاس وتعبئتهـا وإغاقهـا، وتعمـل 
بالنظـام الـوزين بواسـطة  مـزان متعـدد الكفـات ذو دقـة 

عالية.

آلة تعبئة المواد الصلبة
ضمن أكياس بالنظام الوزين

Technical Specifications

This machine is suitable for packing dates, nuts, crackers, 
rice, legumes and all similar materials into bags.
The machine forms, fills and seals the bags.
It uses the gravimetric system by means of a high-
accuracy multi-head scale.

SM 30 4 10-1000 g

عدد كفات الميزان
Weigher Heads

SM 75 4 1000-5000 g

SM 10 10 10-1000 g

مجال الوزن
Weight Range

SM 15 10 1000-5000 g

SM 20 14 10-1000 g

SM 70 14 1000-5000 g

Solid Materials - Bags
Gravimetric Filling Machine

هـذه اآللـة مناسـبة لتعبئة السـكر واألرز والملـح والبقوليات 
والصغـرية  المتجانسـة  األبعـاد  ذات  المـواد  مـن  وغريهـا 

أكيـاس. ضمـن 
تقـوم اآللـة بتشـكيل األكيـاس وتعبئتهـا وإغاقهـا، وتعمـل 

بالنظـام الحجمـي.

آلة تعبئة المواد الصلبة
ضمن أكياس بالنظام بالحجمي

This machine is suitable for packing sugar, rice, salt, 
legumes and other materials of homogeneous and 
small dimensions into bags.
The machine forms, fills and closes the bags, and 
works in the volumetric system.

Solid Materials - Bags
Volumetric Filling Machine

SM 50 25-1000 g 25-1000 غ

Weight 
Range

مجال
الوزن

SM 40 10-5000 g 10-5000 غ
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آلة تعبئة المساحيق
ضمن أكياس

Powder - Bags
Filling Machine

هذه اآللة مناسبة لتعبئة الملح والسكر والقهوة
والطحني وغريها من المساحيق ضمن أكياس.

تقوم اآللة بتشكيل األكياس وتعبئتها وإغاقها.

This machine is suitable for packing salt, sugar, 
coffee, flour, and other powders into bags.
The machine forms, fills and closes the bags.

SM 60 25-1000 g 25-1000 غ

Weight 
Range

مجال
الوزن

آلة التعبئة األفقية
فلو باك

Flow Pack
Horizontal Packing 

الصغـرية  المنتجـات  لتغليـف  مناسـبة  اآللـة  هـذه 
وغريهـا.” التمـور  السندويتشـات،  البسـكويت،  مثـل 

This machine is suitable for wrapping small 
products such as biscuits, sandwiches, dates etc..

SM 110 25-100 pcs/min. 25-100 قطعة/دقيقة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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Integrated Solutions
For All Factories

حلول متكاملة 
لكافة المصانع

نقـدم لكـم حلواًل صناعية مختلفة إلكمال مصانعكم من السـيور 
والخزانات والطباخات  وكافة متممات المصانع.

We offer you different industrial solutions to complete 
your factories, starting from conveyor belts, tanks, 
vacuum boilers and all accessories.
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آلة غسيل
السحارات

Crates
Washing Machine

SM 550 300-900 pcs/hour 300-900 قطعة/ساعة

Productive
Capacity

الطاقة
اإلنتاجية
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