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Simone Storci: “Müşterilerimize etik ve sürdürülebilirlik adına enerji tasarrufu sunuyoruz. 180 Belt-
mix sistemi, 44.000 varil yağ tasarrufu ile 73.000.000 kW/s tasarruf sağlamaktadır. Bu, 350.000 nü-
fusa sahip bir kasabanın yıllık enerji miktarına denk gelmektedir.”
Simone Storci: “Offering our clients energy savings in the name of ethics and sustainability. 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 energy for a whole town with 350,000 inhabitants.”

Storci, uzun bir süredir, makinelerinin enerji tasarrufu ve 
sürdürülebilirliğine özel önem vererek herkes için teknoloji 
konseptine odaklanmış durumda. Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Genel Müdür Simone Storci, bu konsepti şu 
şekilde açıklıyor: “Müşterilerimize çevreye saygılı ve enerji 

For a long time now Storci has been focusing on technol-
ogy for all, paying particular attention to energy savings and 
the sustainability of its machinery. Simone Storci, Managing 
Director, highlights this aspect: “We are keen to offer our cli-
ents pioneering products and technologies which respect the 
environment and ensure energy savings:  to improve other 
solutions so that we are always sure to meet our customers’ 
requirements in full.

All pasta manufacturers have different 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 significant 
technological step forward for dried, fresh, egg and special 
ingredient (spinach, tomato, etc.) pasta.

“This technology improves the result making it possible to 
obtain better quality pasta with a better colour and offers pro-
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tasarrufu sağlayan öncü ürünler ve teknolojiler sunmak isti-
yoruz: geliştirdiğimiz başka çözümler sayesinde her zaman 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağımız-
dan eminiz.”

Tüm makarna üreticileri farklı türde hamur hazırlama birimle-
rine sahip; ancak yalnızca Storci, bir süredir Beltmix’i uygulu-
yor. Bunun, hamur hazırlama teknolojisi açısından son yılların 
en ilgi çekici yeniliği olduğu düşünülüyor. Beltmix, ön karış-
tırma ünitesi olan Premix® ve hamur dinlendirme periyoduna 
yönelik yavaş hareket eden birikme konveyörü sayesinde ge-
leneksel şaft ve bıçaklı karıştırma tanklarının yerine geçiyor. 
Bu karıştırma sistemi, kuru, taze, yumurtalı ve özel malzemeler 
içeren (ıspanak, domates, vs.) makarna yapımı için önemli bir 
teknolojik adım.

“Bu teknoloji, daha iyi bir renge sahip daha kaliteli makar-
na yapımını mümkün kılarak sonucu iyileştirmekte ve daha 
etkili ürün değişimi, temizlik ve hijyenik üretim yönetimi 
sağlamaktadır. 

Tüm bunlar, geleneksel karıştırma tanklarına kıyasla 10 ile 
30 kat daha az tüketim ile önemli bir enerji tasarrufu imkânı 
sunmaktadır.” diyen Genel Müdür Simone Storci, şunları 
ekliyor: “180 Beltmix sistemi, 44.000 varil yağ tasarrufu ile 
73.000.000 kW/s tasarruf sağlamaktadır. Bu, 350.000 nüfu-
sa sahip bir kasabanın yıllık enerji miktarına denk gelmek-
tedir. 3000 kg/s değerindeki tasarruf, yıllık yaklaşık 21.000 
Euro’ya karşılık gelmektedir.”

Hamur, herhangi bir türde mekanik işleme tabi tutulama-
dığı için Beltmix; hammaddenin orijinal özelliklerinin ko-
runmasını sağlamakta ve oksidasyonun bulunmadığı or-
tamlarda daha parlak ve daha yoğun bir nihai ürün rengi 
optimizasyonu sunmaktadır. 

Simon Storci “Normal hamurdan, renkli hamura geçiş? Bu, sa-
atlerinizi alan bir işlem olmayacak!” diyor. Çünkü Beltmix ile 
makarna türü değişimleri, bir hamur türünün diğerine karışma 
riski olmadan hızlıca gerçekleştirilebiliyor (yaklaşık 5 dakika). 
Beltmix, temizlik sürelerini de önemli ölçüde azaltıyor; bu iş-
lem, aynı hacme ve üretim kapasitesine sahip geleneksel tank-
lara kıyasla 10 kat daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Bir diğer avantaj; Storci teknolojisinin, dolgulu makarnalar için 
hatlarda makarna kırıntılarını granüle çeviren otomatik kırın-
tı azaltma teknolojisine sahip olması. Böylece bunlar Beltmix 
sistemi tarafından üretilen hamura ilave edilebiliyor ve daha 
elastik bir makarna katmanı elde edilebiliyor. 

Genel Müdür Storci, cümlelerini şöyle tamamlıyor: “Ön plan-
daki kalite ve yenilik anlayışıyla, temizlemesi ve çalıştırması 
kolay, aynı zamanda mükemmel sonuçlar yaratarak enerji 
tüketimi açısından ekonomik teknolojiler ve makineler ya-
ratmak ve de müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak gibi 
iddialı bir hedefimiz var.”

duction management with more efficient product changeo-
ver, cleanliness and hygiene.  All this with energy savings 
ranging from ten to thirty times less consumption compared 
to traditional mixing tanks.” says Simone Storci, Managing Di-
rector and adds: “180 Beltmix systems, 73,000,000 kW/h saved, 
the equivalent of 44,000 barrels of oil saved - which is like giv-
ing away a year’s worth of free energy for a whole town with 
350,000 inhabitants. The mean savings for a 3000 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 finished product which, in the absence of oxidation, 
remains brighter and more intense. 

“Swapping from normal dough to coloured dough? This no 
longer takes hours!” says Simon Storci. Because with Beltmix 
pasta type changeovers can be performed quickly (approxi-
mately 5 minutes) without there being any risk of one dough 
type contaminating the other. Beltmix has significantly re-
duced cleaning times; this operation can be performed ten 
times quicker than with traditional tanks of the same volume 
and production capacity.

One further advantage: on lines for filled pasta, Storci tech-
nology includes an automatic scraps recovery system which 
reduces pasta scraps to granules so that they can be reincor-
porated into the dough produced by the Beltmix system, cre-
ating a more elastic sheet of pasta. 

Simon Storci completed his sentences as following: “With 
quality and innovation at the fore, we pursue the ambitious 
aim of creating technologies and machineries which are easy 
to clean, run and economical in terms of energy consump-
tion while at the same time delivering an exceptional result: 
increasing the competitiveness of our customers.”


