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Storci’nin geliştirdiği ve düdük makarna, spagetti, kuş yuvası ma-
karna ve lazanya gibi her türlü makarnanın üretimini tek bir hatta 
birleştiren Omnia, alandan tasarruf sağlayan kompakt yapısıyla 
dikkat çekiyor. Makinedeki özel patentli çoklu ürün ön kurutma 
sistemi Omnidyer, yenilikçi TH presi ve patentli çift kafa (doğur-
sal ve dairesel) sayesinde ürün değişimini basit ve ürün birikmesi 
olmandan gerçekleştirebilme imkanı sunuyor. Kuru makarnada 
600 kg/sa kısa kesim ve 500 kg/sa uzun kesim kapasitesine sahip 
olan Omnia, hem düşüş işletme maliyetleri hem de makarna şe-
killeri açısından sınırsız seçenek özgürlüğü sağlıyor. 

Omnia hattı, ROBO-T tepsi istifleyicinin yanı sıra tepsiler ve raf-
lar için otomatik bir taşıyıcı yükleme sistemi olan OMNIROBO 
ile ya da alternatif olarak sadece tepsiler için çalışma prose-
dürlerini kolaylaştıran ve personel tasarrufu sunan ROBO XI ile 
donatılabiliyor. Omnia hattı ayrıca paccheri (büyük, içi boş, tüp 
şekilli makarna), candele (içi boş, tüp şekilli makarna) ve ziti 
(içi boş tüp şekilli makarna) gibi özel makarna şekilleri için de 
kullanılabiliyor.

Talebe göre farklı sistemlerle özelleştirilebilen Omnia’nın ba-
sitleştirilmiş versiyonu EASY OMNIA, kısa kesim makarnanın 
uzun kesim makarnaya göre daha fazla miktarlarda üretildiği 
(260 kg/sa ile sınırlı) makarna tesisleri için tasarlanmış. Hattın 
çeşitli otomatik mekanizmaları farklı taleplere uyarlanabilir 

Omnia which is developed by Storci and combines all kinds of 
pasta such as macaroni, spaghetti, nested pasta and lasagna 
in a single line attracts attention with its compact structure 
saving space. Thanks to the exclusive patented multi-product 
pre-drying system, OMNIDRYER, innovative TH press and pat-
ented dual head (linear and circular), machine provides a simple 
product changeover free from product build-up.  OMNIA having 
the capacity of 600 kg/h of short-cut dry pasta and 500 kg/h for 
long-cut dry pasta guarantees unrestricted freedom of choice in 
terms of pasta shapes, while still ensuring low operating costs.  

As well as the ROBO-T tray stacker, the OMNIA line can also be 
equipped with an automatic trolley loading system for trays 
and racks, the OMNIROBO, or alternatively with the ROBO XI 
which simplify work procedures only for trays and offer savings 
on personnel. The OMNIA line is also available for special pasta 
shapes such as paccheri (large, hollow, tube-shaped pasta), 
candele (hollow, tube-shaped pasta) and ziti (hollow tube-
shaped pasta).

EASY OMNIA, simplified version of Omnia that can be cus-
tomized with different systems according to your demands is 
designed for pasta plants where short-cut pasta is produced 
in much higher quantities than long-cut pasta (limited to 260 
kg/h). The line’s various automatic mechanisms can be cus-

Storci’nin geliştirdiği Omnia, kuş yuvası makarna, lazanya, kısa ve uzun kesim makarna üretimi-
ni tek bir hatta birletirdi.
Omnia developed by Storci has combined nested pasta, lasagna, short and long cut pasta pro-
duction in a single line.  



19

Afrika’nın birçok bölgesinde faaliyet gösteren Güney Afrika 
merkezli gıda işleme grubu Pioneer Foods,31 Ocak’a kadar 
olan 4 aylık süreçte, gelirlerinin yüzde 12 artışla 82 milyar 
Rand’a ulaştığını duyurdu. Bokomo ve Sasko gibi makarna ve 
bisküvi markalarının da üreticisi olan Pioneer açıklamasında, 
hacimlerin, Bokomo ve Sasko markalarını da içeren grubun 
ürün sepetinde, ortalama yüz 3 ile 5 oranında yükseldiğini be-
lirtti. Bu dört aylık dönemde mısır gevreği, kurutulmuş meyve 
ve bisküvi Pioneer için büyük satış kaynaklarıydı.

Grubun Yönetici Müdürü Andre Hanekom, Business Day’e 
verdiği demeçte, grubun son dört ayda “kısıtlı bir ortamda” 
satış hacimlerini korumada başarılı olduğunu ancak bunun 
marjlar üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğunu söyle-
di. Hanekom, uzun dönemli bir strateji söz konusu olduğun-
da Pioneer’in özellikle ekonomik iyileşme başladıktan sonra 
önemli yatırım harcamalarından, hacim artışları ve maliyet 
tasarrufu gibi faydalar sağlamayı beklediğini ifade etti. Açıkla-
masında; mısır bazlı gıda üretim maliyetleri için kısa süreli bir 
rahatlama olduğunu ancak buğday fiyatlarının yükseldiğini 
dile getiren Hanekom, önümüzdeki aylarda ücret ve esnek ol-
mayan fiyatların gıda üretim maliyetlerini etkiyeceğini söyledi.

olup üstün makine güvenilirliğinin yanı sıra mükemmel fiyat/
performansı oranı da sunuyor. Doğrudan büyük hatlar için 
özel olarak geliştirilmiş teknolojiden türetilen Easy Omnia, 
tepsi besleyici, yayıcı ünite, çift başlıklı TH pres, taze makarna 
kalıntısı geri kazanım ünitesi, kısa kesim makarnalar için dahili 
tepsi geçişine sahip ön kurutma karıştırıcısı ve otomatik tepsi 
istifleyici ROBO-T’den (opsiyonel) oluşuyor.

Pioneer Foods, the food processing group and which carries 
on business in many regions of Africa, announced that their 
income increases by 12 percent and reached to 82 billion 
Rand within a period of four months until January 31. Pioneer, 
which is also the manufacturer of pasta and biscuit brands, 
such as Bokomo and Sasko, expressed that Volumes rose 3%-
5% on average, in the group’s product basket. 

Andre Hanekom, the Managing Director of Group, told Busi-
ness Day the group had been successful in maintaining sales 
volumes in a “constrained environment” over the four months, 
but this had a negative effect on margins.

As far as the longer-term strategy was concerned, Hanekom 
said Pioneer expected to reap volume increases and cost-sav-
ing benefits from substantial capital expenditure, particularly 
once the economy started improving.

There was some relief in the shorter term for maize-based 
food production costs, but wheat prices were up, while wage 
and administered prices would also affect food production 
costs in coming months, said Hanekom.

tomized and it guarantees an excellent price/performance ra-
tio as well as great mechanical reliability. Easy Omnia derived 
directly from technology specifically developed for large lines 
is made up of tray feeder, spreader unit, TH press with dual 
head, fresh pasta scraps recovery unit, pre-drying shaker for 
short-cut pasta with internal tray transit, automatic tray stack-
er ROBO-T (optional).

Güney Afrika merkezli, tahıl bazlı gıda işleme grubu Pioneer Foods, 31 Ocak’a kadar olan dört 
aylık süreçte, gelirlerinin yüzde 12’lik artışla 82 milyar Rand’a ulaştığını açıkladı.
Pioneer Foods, a South African centered and a grain processing group, announced that their 
income increases by 12 percent and reached to 82 billion Rand within a period of four months 
until January 31. 

PIONEER FOODS’UN SATIŞLARI 
YÜZDE 12 ARTTI
SALES OF PIONEER FOODS 
INCREASED BY 12%


