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Parma’nın göz alıcı Food Valley (Gıda Vadisi) kasabası, 
makarna sektörünün önde gelen şirketlerinden birine 
ev sahipliği yapıyor. Her gün tüm dünyada pazarlanan 
ve tüketilen bu inanılmaz gıdanın önemli bir yüzdesini 
üretmek için bu şirketin sistemleri ve makineleri kulla-
nılıyor.

Storci adlı bu şirket henüz 1991 yılında kurulmuş olsa 
da, altmış yıl öncesine dayanan köklü bir geçmişe sahip. 
1949 yılında genç Anzio Storci, Barilla’da atölye çırağı 
olarak çalışmaya başlamış. Anzio Storci, 4000 ila 9000 
kg/saatlik üretim hatları ile 1970’den bu yana dünya-
nın en büyük makarna üreticisi olarak bilinen bu şirket-
te, tasarımcılığa ve Teknik Müdürlüğe kadar yükseliyor. 

In the province of Parma, in the Food Valley par excellence, 
there is a company which is particularly well-known in the 
high quality pasta sector. Every day its systems and machin-
ery are used to produce a signiicant percentage of this re-
markable food which is marketed and consumed the whole 
world over.

Storci was founded in 1991, yet its history can be traced back 
over six decades. Back in 1949 a very young Anzio Storci 
started out as a workshop apprentice in Barilla. He went on 
to become a designer and eventually Technical Manager of 
the company which has been the biggest pasta manufactur-
er in the world since 1970, with lines producing from 4,000 
to 9,000 kg/hour. In the 1970s, together with ive work col-
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A LONG TECHNOLOGICAL STORY MADE OF PASTA

Anzio Storci, Barilla’da başladığı makarna sektöründeki yolculuğunu, iki oğluyla birlikte 
1970 yılında Storci’yi kurarak devam ettirdi. Bugün makarna sektörünün önde gelen tek-
noloji şirketlerinden biri olan Storci, kuruluşundan birkaç yıl sonra, aynı sektörde faaliyet 
gösteren Fava S.p.A şirketi ile birleşti. O tarihten bu yana, büyük başarılara imza atan 
grup, yaklaşık % 40 pazar payı ile sektörün liderleri arasında yer alıyor.

Anzio Storci continued his journey in the pasta sector that he began in Barilla by found-
ing Storci in 1970 with his two sons. Storci that became one of the leading technology 
companies in the pasta sector today merged with Fava S.p.A. only few years after its 
foundation. And since that day, the group managed to go from strength to strength and 
take its place among the leading names of the sector with a market share of almost 40%.
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1970’lerde beş iş arkadaşı ile birlikte süt ürünleri sek-
töründe faaliyet gösteren ParmaSei şirketini kuruyor. 
Oğulları Michele ve Simone eğitimlerini tamamlayıp ba-
balarının izini takip etmeye karar verdiklerinde ise birlik-
te Storci’yi kuruyorlar.

Şirketin ana faaliyet alanı, doğal olarak makarna üreti-
mi için makineler imal etmek olarak belirleniyor. Birkaç 
yıl sonra şirket, aynı sektörde faaliyet gösteren Ferrara 
yakınlarındaki Cento’dan Fava S.p.A şirketi ile birleşiyor. 
Ve o tarihten bu yana grup büyük başarılara imza atarak 
yaklaşık %40 dolaylarında bir pazar payı ile sektörün gü-
nümüz liderleri arasındaki yerini alıyor. Storci, Fava’nın 
dünyadaki en büyük kuru makarna üretim hatlarını imal 
etmede kullandığı presleri üretiyor.

Kendi adı altında ise özel kuru makarnalar, taze makar-
nalar, hazır yemekler, glütensiz makarnalar ve kuskuslar 
için üretim sistemleri imal ediyor. 

Storci ile ilgili merak ettiklerimizi şirket Başkanı Anzio 
Storci ve oğulları Michele ve Simone Storci ile konuştuk.

Sayın Anzio Storci, son 20 yılda şirketiniz nasıl bir bü-
yüme kaydetti? 
Yaklaşık 90 çalışanımız var ve şu anda 24 milyon Avro 
dolaylarında olan yıllık ciromuz istikrarlı bir şekilde art-
maya devam ediyor. Makarna, durgunluk dönemlerinde 
bile satılmaya devam eden düşük maliyetli bir ürün ol-
duğundan, bu büyüme hızı günümüzün ekonomik orta-
mı ile de çelişiyor gibi gözükebilir. 

Her ne kadar ana odağımız hâlâ büyük ölçekli hatlar için 
presler imal etmek olsa da şu anda başka sektörlerde de 
uzmanlaşıyoruz, çünkü inanıyoruz ki başarının anahta-
rı çeşitlilikten geçiyor. Ve bu, yerel üreticinin %70’nin 
Storci makinelerini kullandığı ve büyük beğeni toplayan 
Gragnano makarnasında olduğu gibi niş kalite pazarları-
na girmenin yanı sıra daha uzak ülke pazarlarını kazan-
mak (Birleşik Devletler’den Afrika’ya kadar) ve kuskus 
veya makarna bazlı hazır yemekler gibi “yeni” ürünler 
üretmek anlamına geliyor. Gelişim, sürekli araştırmanın 
bir sonucu.

Son birkaç yıldır Storci ve Başkanı olarak özellikle siz 
Kuzey Afrika genelinde kuskus üretim hatları kurarak 
kuskus sektöründe büyük başarılara imza attınız. Bu 
başarılı sonuçlara ulaşırken hangi engelleri aşmanız 
gerekti?
Geçmişte yaşadığımız en büyük zorluk, neredeyse pazarı 
tekelleştiren son derece zorlu rekabetti. Zaman içinde 
kazanan bir strateji ile hatlarımızı mükemmelleştirmeyi 
başardık ve sonuç olarak ürünümüzün kalitesi tüm diğer 
ürünlerin önüne geçti. Uzun memnun müşteri listemiz 
zaten bunun en büyük kanıtı.Storci, 500 kg/saat’e kadar 
küçük kuskus hatları üretirken Storci’nin başlangıç maki-

leagues, he founded ParmaSei, a company operating in the 
dairy sector. Then when his sons Michele and Simone had 
both completed their education they decided to follow in 
their father’s footsteps and together they founded Storci.

Its core business immediately focused on building machines 
for pasta manufacturing. A few years later a merger was 
made with a larger company operating in the same sector, 
Fava S.p.A from Cento, near Ferrara. Since then the group 
has gone from strength to strength becoming one of today’s 
leaders in this sector with a market share of around 40%. 
Storci produces the presses which Fava uses to build the 
biggest industrial lines in the world for dry pasta production.
While under its own name it builds systems for all other 
types of production: special dry pasta, fresh pasta, ready 
meals, gluten-free pasta and couscous. 

We talked the things we wonder about Storci with President 
Anzio Storci and his two sons Michele and Simone Storci.

Mr. Anzio Storci, how has the company grown over these 
last 20 years? 
We have around 90 employees and a steadily increasing 
mean, annual turnover which currently stands in the region 
of 24 million Euros. 
This growth contradicts current economic trends also be-
cause pasta is a low cost product which continues to sell well 
even in times of recession. Although our main focus is still on 
the construction of presses for large-scale lines, we are now 
also specializing in other sectors because we feel diversiica-
tion is a key factor to success.

This means great penetration in niche quality markets – as 
in the case of the highly appreciated Gragnano pasta, where 
over 70% of local producers use Storci machinery – but also 
the capacity to win over the markets in more distant coun-
tries (from the United States to Africa) and to produce “new” 
products, such as for example couscous or pasta-based 
ready meals. Evolution is the fruit of constant research.

Over the last few years, Storci and you in particular, as 
President, have achieved great success in the couscous 
sector, building lines which produce couscous throughout 
north Africa; what obstacles have you had to overcome to 
achieve such results?
Our main diiculty in the past was due to the extremely 
tough competition, which practically monopolized the mar-
ket. Over time, with a winning strategy, we have managed 
to perfect our lines and in the end the quality of our product 
prevailed over all the others; the long list of satisied testimo-
nials can attest to this. Storci produces small couscous lines 
with outputs of up to 500 kg/h, while Fava produces lines 
with outputs from 1,200 to 3,000 kg/h for which Storci pro-
duces the machinery for the start of the line.The partnership 
with Fava is of paramount importance for us, as this com-
pany is a leader in the sector and explored these markets 
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nelerini ürettiği Fava, 1200 kg/saat - 3000 kg/saat kapa-
siteli hatlar üretiyor. Fava ile kurduğumuz ortaklık, bizim 
için çok önemli, çünkü bu şirket sektörde lider ve tüm bu 
pazarlara bizden önce açıldı. 

Kuskus için ince, orta ve kalın kuskus üreten elek seçe-
nekleri sayesinde, müşterinin ihtiyacı olan boyutlarda 
üretim yapabiliyoruz. Premix® adında ürünün kalitesini 
(daha sarı) ve piştiğinde diriliğini garantileyen yenilikçi 
bir Storci sistemimiz var. Buharlı pişiricinin içinde, artık 
çelikten yapılmadığından ürünün üzerinde, kayışa ya-
pışan ve daha sonra nihai ürüne geçen siyah ve yanmış 
parçacıkların belirmesi sorununu ortadan kaldıran taşı-
yıcı kayışlar kullanıyoruz. 

Bu pazarda Storci’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Hâlâ genişliyor mu? 
Harika bir başarı geçmişimiz var ve tüm dünyaya önemli 
sayıda hat sattık. Tabi ki şimdi, büyük bir sosyal-politik 
değişimin ardından Kuzey Afrika ülkeleri, ekonomik bü-
yümenin keyfini yaşıyor. Müşterilerimiz ile ilişkilerimizi 
daha da ileriye taşıyabilecek ve genel memnuniyetlerini 
garantileyebilecek kapasiteye sahibiz. Müşterilerimiz en 
iyi reklamımız ve ürünlerimiz zaten kendi adlarına konu-
şuyorlar.

Michele Storci, Storci Genel Müdürü olarak bize gele-
cekte karşı karşıya kalabileceğiniz teknolojik ve ticari 
zorluklardan bahsedebilir misiniz?
Müşterilerimizin çoğu kuru makarna üretiyor. Bazıları ise 
şimdiden biraz da bizim yardımımızla taze makarnayı da 
içerecek şekilde ürün yelpazelerini çeşitlendirdiler. Ayrı-
ca farklı ülkelerdeki gıda pazarları, hazır yemekler üreten 
imalatçıları ödüllendiriyor. Bu talebe hızla yanıt verdik ve 
öncü teknolojik üretim çözümleri sunmaya başladık bile.
Taze makarna üretimi, birçok insanın, iyi yapılandırılma-
sı ve tamamen geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü bir 
süreç. Storci aynı fikirde değil, ne olursa olsun yeni pazar 
mücadelelerine girmeye hazırız ve taze makarna bunlar-
dan biri. Fabrika mühendisliği, bakış açısından yüksek 
beceri ve profesyonellik gerektiren özel taleplerin oldu-

before us. For couscous we can produce the particle size re-
quired by the customer thanks to a speciic choice of sieves, 
that produce ine, medium and coarse couscous; we have 
the Premix®, the innovative Storci system which guarantees 
the quality of the product (which appears intensely yellow) 
and better irmness to the bite when cooked; inside the 
steam cooker unit we use conveyor belts which, no longer 
being made of steel, overcome the problem of the product 
presenting black and burned grains which stick to the belt 
and can end up in the inished product.

How does the future look for Storci in this market? Is it still 
in expansion? 
We have a superb past record, with a considerable number 
of lines sold throughout the world. Of course now, after 
much social-political upheaval, North African countries are 
enjoying a phase of economic growth: we are structured to 
improve our relationships with customers still further and 
ensure their overall satisfaction. Our customers are our best 
advertisement – our products speak for themselves.

Michele Storci, managing director of Storci, what are the 
technological and commercial challenges for the future?
Many of our customers produce dry pasta: some of them 
have diversiied their range of products by including fresh 
pasta also thanks to our help. Furthermore, food markets in 
diferent countries are rewarding manufacturers who make 
ready meals. We have been quick to respond to this demand, 
ofering pioneering technological and manufacturing solu-
tions. 

The production of fresh pasta is a process that many con-
sider well-consolidated and fully-developed. Storci begs to 
difer, if anything we are ready to accept new market chal-
lenges: and fresh pasta is one of them. A market that is in 
constant growth with special demands that require great 
skill and professionalism from the plant engineering per-
spective. Pasta manufacturers not only expect technology 
that can guarantee the excellent quality of the product but 
also, and even more important, its safety for the consumer.  
Ravioli, tortellini, mezzelune, pre-portioned tagliatelle and 
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ğu sürekli büyüyen bir pazar. Makarna üreticileri sadece 
mükemmel ürün kalitesini değil, daha da önemlisi tüke-
tici için güvenliğini de garantileyen teknolojiler bekliyor.

Ravioli, tortellini, mezzelune, hazır porsiyonlu tagliatelle 
ve lazanya ile en geniş taze makarna ürünleri yelpazesi. 
Teknolojiler mi? En iyi makarna kalıplarını elde etmek 
için vakum teknolojisini kullanan hamur kesiciler ve şe-
killendiriciler, enerji tasarrufunu garantileyen avangart 
ısıl uygulama sistemleri.

Storci taze makarna hatları, tek bir pastörizasyon süreci ile 
taze makarna için maksimum kaliteyi ve raf ömrünü ga-
rantilemek için tasarlanmış. Yüksek sıcaklıklarda kurutma, 
dondurma, çift pastörizasyon sistemleri, dondurulmuş 
veya stabilize edilmiş makarnalar için kullanılabilir.

Premix®, Beltmix® ve Bakmix® hamur üretim teknolojile-
ri ve de entegre vakum teknolojisi sayesinde, piştiğinde 
mükemmel bir diriliğe ve süper bir sarı renge sahip yük-
sek kalite hamur karışımları elde etmek mümkün. STF 
TV® ve VSF TV/MIX® serisi hamur şekillendiriciler de, ma-
karna kalıplarının üretiminde vakum teknolojisini kul-
lanmayı mümkün kılıyor ki bu taze makarna sektöründe 
önemli bir yenilik!  

Hazır yemek hatlarımızın tanıtımı sadece halen referans 
pazarımız olan İtalya’da değil, aynı zamanda Birleşik 
Devletler, Fransa ve Büyük Britanya gibi hazır yemek tü-
ketiminin günlük yaşam şeklinin yaygın bir parçası oldu-
ğu diğer ülkelerde de hızlanıyor. Hazır yemekler, kaçırıl-
maması gereken bir fırsat sunuyor.

Günümüzün yaşam tarzı, bir sosyalleşme anı olarak öğle 
yemeğine ayrılan zamanın, diğer ilgi alanlarının lehine 
sürekli olarak azaltılması eğiliminde. Bu nedenle hazır 
yemekler de, zamandan tasarruf ve kolaylık gibi sağla-
dıkları avantajlar ile daha fazla yaygınlaşıyor. Şüphesiz 
geçen yılki genel ekonomik durum, tüketimdeki büyü-
meyi frenledi ama bu, yavaşlasa da durdurulamayacak 
bir eğilim.

Lazanya, sadece İtalya’da değil, tüm dünyada oldukça 
popüler bir hazır yemek. Storci, tepsi ambalajlama açı-
sından kısmen ve tamamen otomatikleştirilmiş servis 
etmeye hazır lazanya üretimi için teknik çözümler tasar-
layarak yenilikçilik tutkusunu bir kez daha ortaya koydu.  
Bu da şirketin, işletimsel performans ve maliyet etkinliği 
açısından gelişmiş yenilikçi çözümler sunarak lider rolü 
üstlenme becerisini sergiliyor.

Son yıllarda size en ilginç gelen ve en hızlı büyüyen ve 
tabi ki Storci’nin başarı gösterebileceği yabancı pazar 
neresi?
Son birkaç yıldır Rusya, İtalyan şirketleri için gittikçe 
daha önemli ve stratejik bir hal almaya başladı. Yüksek 

stacked lasagna: the widest range of fresh pasta products. 
Technologies? Dough sheeters and presses using vacuum 
technology to obtain the best pasta sheets; avant-garde 
heat treatment systems which guarantee energy savings.

Storci fresh pasta lines have been designed to guarantee 
maximum quality and shelf-life for fresh pasta with a single 
pasteurization process. High temperature drying, freezing 
and double pasteurization systems are available for frozen 
or stabilized pasta.

Thanks to technologies for the production of the dough, 
Premix®, Beltmix® and Bakmix®, it is possible to obtain top 
quality dough mixes with excellent irmness to the bite 
when cooked and a superb yellow colour also integrating 
vacuum technology. The STF TV® and VSF TV/MIX® series of 
dough sheeters make it possible to apply vacuum technol-
ogy to the production of pasta sheets: an absolute novelty 
in the fresh pasta sector!  

The promotion of our ready meal lines is stepping up, not 
only in Italy, which is still our reference market, but also in 
other countries such as the United States, France and Great 
Britain where the consumption of ready meals is already 
part of the common day lifestyles. Ready meals ofer an op-
portunity not to be missed.

The modern day lifestyle tends to continually reduce the 
amount of time dedicated to lunch as a moment of sociali-
zation to the advantage of other interests. Ready meals are 
becoming increasingly more widespread thanks to the ad-
vantages they provide, such as time saving and conveni-
ence. Undoubtedly the general economic trend over the 
last year has curbed the growth in consumption but this is 
a tendency that may be slowed down – but certainly not 
stopped.

Lasagna is the most popular ready meal, not only in Italy 
but throughout the entire world. For this product, Storci 
has reconirmed its lair for innovation by designing tech-
nical solutions for producing ready-to-serve lasagna which 
are partially and totally automated also as in terms of tray 
packaging. This demonstrates the company’s capacity to 
achieve a leading role, ofering innovative solutions that 
are state of the art in terms of operational performance 
and cost-efectiveness.

Which overseas market do you think is the most interest-
ing and fast growing of recent years, where Storci could 
excel?
Over the last few years Russia has become increasingly 
more important and strategic for Italian companies. There 
is a lot of room for the creativity and professional know-
how of Italian companies which are notorious for their 
ability to guarantee high technology and excellent cus-
tomer service.
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teknoloji ve mükemmel müşteri servisini garantileme 
becerileriyle ünlü İtalyan şirketlerinin yaratıcılığına ve 
profesyonel teknik bilgilerine çok ihtiyaç var. 

Böylesine karakteristik bir ortamda karşı karşıya kalı-
nan temel zorluklar neler?
Hayal edebileceğiniz gibi başarı kolay veya hemen gel-
miyor ve bu sadece pazar çok büyük olduğu için değil, 
aynı zamanda çok farlı sosyo-ekonomik ortamlar ve kül-
türel gelenekler olduğu için böyle. 

Storci, bu senaryoya özel olarak engin ve birbirinden ay-
rılan talepleri yorumlama ve de hedefe yönelik ve seçici 
bir şekilde bu talepleri karşılama konusunda maksimum 
arzuyu sergileyerek yaklaştı. Aslına bakılırsa, burada sa-
dece Rusya pazarından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda 
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan pazarları da var.

Bu ülkelerdeki talep nasıl peki? Tercih ettikleri özel bir 
makarna türü var mı?
Storci, ürün kataloğunu iyileştirmek için insan kaynakla-
rına ve mali kaynaklara yatırım yaparak pazar segment-
lerine odaklandı. Rusya’da kuru makarna talebi artıyor ve 
gittikçe daha önemli hale geliyor, ama bu ülkede konu 
tüketim olduğunda yaş makarna ve özellikle “pelmeno” 
(İtalyan cappelletti’ye benzer içi doldurulmuş makarna) 
asırlık Rusya geleneğinde her zaman ana yemek olmuş-
tur. Kazakistan’da ise temel üretim, önemli bir Kazak 
geleneği olan çok ince lazanyadan yapılma “besbarmati 
lapshi” adlı bir yemeğe dayanıyor.

What are the main diiculties encountered in such a char-
acteristic context?
As you can imagine, success does not come easily or imme-
diately, not only because the market is so vast but also be-
cause there are very diferent socio-economic contexts and 
cultural traditions. Storci approached this scenario demon-
strating the maximum willingness to interpret the vast and 
widely divergent demand in speciic terms, so as to deal 
with it in a targeted and selective manner. In fact we are not 
just talking about the Russian market here: there are also Ka-
zakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan.

What’s the demand like in these countries? Is there a spe-
ciic type of pasta they prefer?
Storci has focused on the market segments, investing hu-
man and inancial resources to reine its catalogue of prod-
ucts. In Russia the demand for dry pasta is growing and be-
coming increasingly signiicant; however, when it comes to 
consumption in this country, fresh pasta, and in particular 
the “pelmeno” (illed pasta similar to Italian cappelletti), has 
always been a main dish in the age-old Russian tradition.

In Kazakhstan, on the other hand, the main production is 
based on a very ine lasagna dish called “besbarmati lapshi”, 
that is an important Kazakh tradition.

Is there a typical Russian customer? What are the pros-
pects for growth?
Lately we have been cooperating with top level enterprises. 
What is of the utmost importance in these countries, is to 
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Bahsedebileceğiniz önemli bir Rus müşteriniz var mı? 
Büyüme beklentileri neler?
Son zamanlarda, üst seviye kurumlarla işbirliği yapıyo-
ruz. Bu ülkelerde en önemli olan konu, bölgeyi anlamak, 
üretimden dağıtıma kadar tüm “makarna” gıda zinciri 
hakkında birikimimizi artırmak ve aynı zamanda yerel 
büyük dağıtım kanallarının yapısı hakkında bilgi edin-
mek. Stratejimiz, bu ülkelerdeki müşterilerimiz ile iliş-
kilerimizi güçlendirmek ve pazarda kalıcı bir varlık elde 
etmek. 

Storci makinelerinin ve hatlarının kalitesinin dışın-
da, şirketin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan diğer 
önemli özellikleri nelerdir?
MIUR (İtalyan Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) ser-
tifikalı bir araştırma laboratuvarımız var.  

Yılda yüz binlerce Avro değerindeki bu sektörde, sistem-
ler üzerinde çalışmamıza ve müşteri taleplerini takip et-
memize yardımcı oluyor. Sektör için bir bakıma “terzilik” 
gibi, yeniliği ve harika makarna üretim geleneğini bir 
araya getiren makineler üretiyoruz.

Storci’nin en önemli patentlerinden biri “Omnia”, on yıl 
kadar önce her tür makarna şeklini yapmak üzere üretti-
ğimiz bir makine. 

Müşterilerinize ne tür satış sonrası hizmetler sunuyor-
sunuz?
Müşteri Hizmetleri, Storci faaliyetlerinde her zaman stra-
tejik bir unsur olmuştur. Müşteri için önemli bir referans 
noktasıdır. Ekip, deneyim ve profesyonel beceri ilkeleri 
çerçevesinde dinamik ve işlevsel bir şekilde yapılandırıl-
mıştır. Müşteri sorunlarına her zaman hızlı, net ve özlü 
karşılıklar verilir. 

Storci’nin teknisyenleri, hat çalışmasının durması veya 
ciddi başka bir sorun karşısında her zaman acil müdaha-
leye hazırdır. En ufak sorunlar için bile telefonda teknik 
servis her zaman mevcuttur.

Öyleyse Storci müşterisi hiçbir zaman yalnız değil?
Aktif eğitim, Müşteri Hizmetlerimizin bir başka önem-
li özelliği. Kurulumdan sonra müşteriye adım adım yol 
gösterilir ve müşteri bu noktadan sonra kurulumu ba-
ğımsız olarak yönetebilecek bir duruma getirilir. 

Müşterinin takip edilmesi, gerektiğinde yönlendirilmesi 
ve de en küçükten en karmaşık ve en zorluya kadar tüm 
isteklerinin karşılanması gerekir. 

Bu ekibin her gün aldığı geri bildirimler, iş yapış şeklimizi 
gösterir. Ve yetkin bir yaklaşım, her zaman takdir görür. 
Müşteri memnuniyetinin mutlak önceliğimiz olduğu dü-
şüncesi ile her zaman maksimumumuzu sunmamız ge-
reken sürekli genişleyen bir sektör bu.

get a feel for the area and reine our knowledge of the entire 
“pasta” food chain, starting from production through to dis-
tribution of the product, also learning about the structure of 
the local large distribution chains.Our strategy is to consoli-
date our relations with the clientele in these countries, and 
establish our presence on a permanent basis on that market. 

Apart from the quality of Storci machinery and lines, what 
are the other strong points of this company, those that 
put it a cut above the others?
We have a MIUR certiied “Italian Ministry of Higher Educa-
tion and Research (Ministero dell’Università e della Ricerca 
– MIUR)”, Michele Storci goes on to explain and an experi-
mentation area:  a sector which is worth hundreds of thou-
sands of Euros a year, but which allows us to work well on 
systems and follow customer requests: it’s a bit like being a 
“tailor” for the sector, making machinery which brings to-
gether innovation and the great tradition of pasta making.
One of Storci’s most important patents is the “Omnia”: a ma-
chine we created around ten years ago which can make all 
kinds of pasta shapes. 
 
What kind of after sales service do you give your custom-
ers?
Customer Service has always been a strategic element for 
Storci; it is an important reference point for the client.

The team is structured in a dynamic, functional way, with 
experience and professional skill as its guiding principles. 
Response to the client’s problems is always rapid, certain 
and substantial.Storci’s technicians are ready to take action 
promptly in case of line stoppage or any other problems 
of particular severity. Technical service by phone is always 
guaranteed for minor problems.

So a Storci customer is never on his own?
Active training is another important feature of our Customer 
Service: the client is assisted step by step after installation, 
and placed in the position to manage the installation from 
that point on independently.

A customer needs to be followed up, instructed where nec-
essary, and his requests have to be satisied, from the small-
est to the most complex and diicult.

The feedback this team receives every day demonstrates 
that our businesslike, competent approach is greatly appre-
ciated. It is an expanding sector in which we always have to 
provide the maximum, considering that customer satisfac-
tion is our absolute priority.

What does certiication mean for a company?
Implementing a company Quality Management System 
means being able to create, and even more importantly, 
maintain, conditions that guarantee a systematic approach 
aimed at meeting our primary objective: satisfying our cus-
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Şirket için sertifikasyon ne anlama geliyor?
Bir şirketin Kalite Yönetim Sistemi uygulaması; birincil 
müşteri ihtiyaçlarını karşılama hedefimizi gerçekleştir-
me yolunda sistematik bir yaklaşımı garantileyen koşul-
ları yaratmak ve daha önemlisi korumak anlamına gelir. 
ISO 9001 normları çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi-
ni belgelendirmek ise bağımsız ve resmi olarak tanınan 
bir sertifikasyon organı beyanı ile şirketimizin sadece 
referans standart gerekliliklere uymakla kalmayıp aynı 
zamanda beyan ettiği ürün ve hizmet kalitesi seviyesini 
istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü müşterilere gösterir. 
ISO 9001:08 sertifikasına sahibiz.

Storci Genel Müdürü Simone Storci’den şirket ve çalı-
şanlarından bahsetmesini istedik. 
Bir müşteri sizden hat aldığında ne oluyor?
Bir takımda, sahaya çıkan oyunculardır ama belirlenen 
hedeflere ulaşmak için iyi bir koça da ihtiyaçları vardır. 
Sipariş verildiği andan ürünün teslim edildiği ana kadar 
ilgili ürünün türüne bağlı olarak hangi stratejinin uygu-
lanacağı kararının verildiği bir dizi görüşme, değerlen-
dirme ve toplantı yapılır.

Bu bağlamda, sadece tek bir önemli kelime vardır: çalı-
şanlar. Bizim için çalışanlarımızı motive etmek en büyük 
önceliktir. Bir müşteriden sipariş aldığımızda, herkes 
projeye %100 katılım gösterir. Meslektaşlar dâhil edilir 
ve bilgilendirilir ve daha da önemlisi dinlenirler. Her şey 
hedefimize doğru gidip gitmediğimizi anlamımızı müm-
kün kılacak bir dizi rapor yoluyla takip edilir.

Bizim için atölyede bile departmanlar arası uyum ve ile-
tişim hayati öneme sahiptir. Bu da kişiler arası ilişkileri iyi 
tutarak, sizinle çalışanları memnun ederek ve her şeyden 

tomers’ needs. Certifying a Quality Management System 
on the basis of ISO 9001 norms has allowed us to be able 
to demonstrate through the declaration of an independent 
and oicially-recognized certifying body, that not only does 
our company conform to reference standard requirements, 
but is also able to consistently assure its customers the level 
of product and service quality it declares. We are ISO 9001:08 
certiied.

We asked Simone Storci, managing director of Storci to tell 
us about the company and the people which work there. 
What happens when a customer buys a line from you?
In a team, the players are the ones who enter the ield, but 
they also need a good coach in order to be able to achieve 
the set objectives.

From the moment in which the order is placed, until the 
moment in which it is delivered, a series of contacts, evalua-
tions and meetings are arranged in which the strategy to be 
implemented is decided, depending on the type of product 
involved.

And in this context, only one key word counts: people.
For us, motivating people is of paramount importance. 
When we receive an order from a customer, everyone feels 
100% involved in the project. Colleagues are involved and 
informed and, even more important, they are listened to; 
everything is monitored through a series of reports that en-
able us to understand whether we are achieving the objec-
tive. For us, even in the workshop it is vital to have harmony 
and dialogue between the various departments: this is ob-
tained by keeping good interpersonal relations, gratifying 
those who work with you and, irst and above all, by always 
thanking them for their commitment and determination.
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önce her zaman bağlılıkları ve azimleri için onlara teşek-
kür ederek başarılır.Hem üretim departmanlarında hem 
de ofislerde iyi bir iş birlikçiler ağına sahip olduğumuz 
için özellikle şanslıyız. Deneyimi ve sorumluluk duygusu 
olan, şirkete ve müşterilere bağlı, güvenebileceğinizi bil-
diğiniz ve bir karar almadan ya da yeni bir strateji veya 
yeni bir aracı benimsemeden evvel görmenin, dokunma-
nın, test etmenin ve tekrar test etmenin hayati olduğu-
nun farkında olan çalışanlar… Ve hepsi bu değil: Sıklıkla 
bana mühendis-
lik sektöründe 
yeniliğin ve tek-
nolojinin ne ka-
dar önemli oldu-
ğu sorulur. 

Zamanın önün-
de olmak için 
önemli oldukları-
nı düşünüyorum 
ama personeliniz 
iyi değilse sonuç 
getirmezler. Üre-
tim sürecinde temel unsur, kullanılan araçlardan daha iyi 
bir sonuç elde etme güdüsünün yanı sıra çalışanlardır.

Bu günlerde trendler enerji tasarrufuna ve fabrika sür-
dürülebilirliğine odaklanıyor. Storci’nin bu alanda da 
başı çektiğini biliyoruz. Bize bu konuda ne anlatabilir-
siniz?
Müşterilerimize çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu öncü 
ürünler ve teknolojiler sunmaya çalışıyoruz. Bizim açı-
mızdan bu, çözümleri iyileştirmek kadar araştırma ve ge-
liştirmeye de gerçek bir bağlılığı gerektiriyor. 

Bize özellikle neyin önemli olduğu konusunda bir örnek 
verebilir misiniz?
Tüm makarna üreticilerinin farklı türde hamur hazırlama bi-
rimleri var ama sadece Storci Beltmix’i sunar. Bu hamur hazır-
lama teknolojisi açısından son birkaç yılın en ilginç yeniliği.
Beltmix, geleneksel şaft ve bıçak karıştırma tankını, Pre-
mix® ön karıştırma ünitesi ve hamur dinlenme süreci için 
patentli yavaş hareket eden toplu taşıyıcı ile değiştirir. 
Bu karıştırma sistemi; kuru, taze, yumurtalı ve özel mal-
zemeli (ıspanak, domates vb.) makarna için ileri doğru 
önemli bir teknolojik adımdır.

Beltmix ile ne kadar ileriye gidebilirsiniz? Tam somut an-
lamıyla, en önemli veri nedir?
Bu teknoloji, daha iyi bir renge sahip daha kaliteli makarna 
üretmeyi mümkün kılarak sonucu iyileştirir ve daha verimli 
ürün geçişi, daha temiz ve daha hijyenik üretim yönetimi 
sunar. Ve tüm bunları geleneksel karıştırma tanklarına kı-
yasla on ile otuz kat arası daha az tüketimin getirdiği enerji 
tasarrufu ile yapar.180 Beltmix sistemleri 73.000.000 kW/
sa tasarruf sağlar ki bu 44.000 petrol variline eşittir. Yani 

Simone Storci continues - We are particularly lucky, both 
in the production departments and in the oices, we have 
a ine network of collaborators. People with experience, 
a sense of responsibility and devotion to the company 
and its clientele, people that you know you can count on 
and who are aware of the fact that before taking a deci-
sion and adopting a new strategy or a new tool, it is vital 
to see, touch, test and test again. And that’s not all: I am 
often asked how important innovation and technology 

are in the engineering 
sector. I think that they 
are important in order 
to stay ahead of the 
times, but they do not 
produce results with-
out good personnel. 
People are the essential 
element in the entire 
production process, 
along with the drive to 
achieve a result that is 
better than the means 
employed to achieve it.

These days trends are focused on energy savings and plant 
sustainability, we know that Storci also stands in the fore of 
this ield, what can you tell us in particular?
We are keen to ofer our customers pioneering products and 
technologies which respect the environment and ensure en-
ergy savings: on our part this requires real commitment into 
research and development so as to improve other solutions.

can you give us an example which is particularly signii-
cant?
All pasta manufacturers have diferent types of dough prepa-
ration units, but only Storci has for some time now been in-
stalling the Beltmix: this is the most interesting innovation of 
the last few years in terms of dough preparation technology. 
The Beltmix replaces the traditional shaft and blade mixing 
tank thanks to its pairing with the Premix® pre-mixing unit 
and a patented slow-moving accumulation conveyor for the 
dough rest period. This mixing system marks a signiicant 
technological step forward for dried, fresh, egg and special 
ingredient (spinach, tomato, etc.) pasta.

How far can you go with a Beltmix? In purely concrete 
terms, what is the most signiicant data?
This technology improves the result making it possible 
to obtain better quality pasta with a better colour and of-
fers production management with more eicient product 
changeover, cleanliness and hygiene. All this with energy 
savings ranging from ten to thirty times less consumption 
compared to traditional mixing tanks.180 Beltmix systems, 
73,000,000 kW/h saved, the equivalent of 44,000 barrels of 
oil saved - which is like giving away a year’s worth of free en-
ergy for a whole town with 350,000 inhabitants. The mean 
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350.000 sakinli bir kasabaya bir yıl boyunca ücretsiz enerji 
vermek gibi. 3.000 kg/sa hattın getirdiği ortalama tasarruf 
ise yılda 21.000 Avro’dur.

Hamur herhangi bir mekanik harekete tabi tutulmadığı için 
Beltmix, hammaddelerin orijinal özelliğinin korunmasını 
sağlar ve oksidasyon olmadığından daha parlak ve daha 
yoğun olan nihai ürün rengini idealleştirir. Normal hamur-
dan renkli hamura geçiş ise artık saatler sürmez! Beltmix 
ile makarna türleri arasındaki geçişler, eski hamur türünün 
yenisini kirletme riski olmadan hızla yapılabilir (yaklaşık 5 
dakikada). Beltmix, temizlik süresini de önemli oranda kı-
saltır. Bu işlem, aynı hacme ve üretim kapasitesine sahip 
geleneksel tanklardan on kat daha hızlı yapılabilir.

Diğer avantajlar? 
Doldurulmuş makarna hatlarında Storci teknolojisi, Belt-
mix sistemi tarafından üretilen hamura tekrar dâhil edi-
lebilecek daha elastik bir makarna kalıbı yaratılması için 
makarna kalıntılarını granüllere küçülten otomatik bir 
kalıntı geri kazanım sistemini içerir.

Kalite ve yeniliğe odaklanarak, temizlemesi ve çalıştırması 
kolay, enerji tüketimi açısından ekonomik ve aynı zamanda 
istisnai sonuçlar veren iddialı teknolojiler ve makineler ya-
ratmayı hedeliyoruz. Yani müşterilerimizin rekabet gücünü 
artırmayı…Storci’nin, müşterilerden gelen, sadece sistem 
değil, ürün ve teknoloji geliştirme talepleri ile de karşılaştı-
ğında, en karmaşık olanlar dâhil, tüm gereklilikler ile başa 
çıkmak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğu ortada.

savings for a 3,000 kg/h line is approximately €21,000 a year. 
Since the dough is not subjected to any kind of mechanical 
action, the Beltmix guarantees that the original properties 
of the raw materials are kept intact and optimizes the color 
of the inished product which, in the absence of oxidation, 
remains brighter and more intense. Swapping from normal 
dough to coloured dough? This no longer takes hours! With 
Beltmix pasta type changeovers can be performed quickly 
(approximately 5 minutes) without there being any risk of 
one dough type contaminating the other. Beltmix has sig-
niicantly reduced cleaning times; this operation can be 
performed ten times quicker than with traditional tanks of 
the same volume and production capacity.

Any further beneits? 
On lines for illed pasta, Storci technology includes an au-
tomatic scraps recovery system which reduces pasta scraps 
to granules so that they can be reincorporated into the 
dough produced by the Beltmix system, creating a more 
elastic sheet of pasta.  

With quality and innovation at the fore, we pursue the am-
bitious aim of creating technologies and machineries which 
are easy to clean, run and economical in terms of energy con-
sumption while at the same time delivering an exceptional 
result: Increasing the competitiveness of our customers. It is 
now clear that today when faced with requests from its cus-
tomers to develop not only systems but also products and 
technology, Storci has everything it needs to be able to best 
deal with all requirements, even the most complex.


