
Hazır makarna yemekleri üretiminde kullanılan R2E hattıyla ilgili 
bir açıklama yapan Storci, R2E’nin kısa kesme, uzun kesme ve içi 
dolu makarnaları kullanarak hazır yemek üretmek isteyenler için 
biçilmiş kaftan olduğunu belirtti. 

R2E’nin envai çeşit şekil seçenekleri, kısa kesme, uzun kesme ve 
içi dolu makarnalar, kısıtlı alanda çok miktarda üretim ve pişirme 
kapasitesi, kullanım ve temizlikte rahatlık gibi özelliklerle ön pla-
na çıktığını dile getiren Storci firması, açıklamasının devamında 
hattın özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Hattın başlangıcındaki 
modüller değiştirilebilir ve bu da makarnayı pres ve/veya hamur 
açma makinası ile imal etme imkânı sağlar. Sistem, Storci tam va-
kum makineleri ile kullanıldığında pişirme kalitesini garanti eder.  

Her bir parçanın temizlenmesi ve hijyenik hale getirilmesine gös-
terilen azami itina ile tasarlamış ve kurulmuştur.  Düzenlemeye 
bağlı olarak saatte 600 ila 5000 tepsi arasında değişen kapasi-
teleri mevcuttur.  Tepsilerin sırasını artırarak ve tepsi boyutuna 

Storci, which makes a statement about R2E line used at ready 
pasta meals production, indicates that R2E is completely cut out 
for producers who wants to produce ready meals by using short, 
long-cut and &lled pasta. 

Storci expresses that R2E stands out with the features such its wide 
range shape choices; short-cut, long-cut and &lled pastas, large 
production and cooking capacity in reduced space, extremely 
easy to use and clean. Then Storci company gave those informa-
tions regarding the features of the line at the continuation of its 
statement: “The modules at the start of the line can be changed so 
as to enable the pasta to be produced with a press and/or a dough 
sheeter: if Storci total vacuum machinery is used, cooking quality 
is guaranteed.

Designed and constructed with maximum attention for the clean-
ing and hygiene of each individual part, they are available in con-
&gurations from 600 to 5,000 trays/hour. High outputs can be 

Storci, kısa kesme, uzun kesme ve içi dolu makarnalarla yapılan hazır yemekler için R2E’nin bi-
çilmiş kaftan olduğunu açıkladı.

Storci announces that R2E is completely cut out for ready meals made from short, long-cut and 
filled pasta. 



bağlı olarak değiştirilebilen kalıplı metal plaka içeren taşıma sis-
temlerini kullanarak üretim miktarı arttırılabilir. Üstelik ısı-mühür 
film yöntemiyle aynı makinede ambalajlama yapmak da müm-
kündür. Dönerek pişirme ve soğutma sistemleri sınırlı alanda 
geniş bir işleme süresi aralığını garanti eder ve ürün yelpazesi 
kuru makarna, pirinç, balık ve sebzelerin pişirilmesini de içine 
alacak şekilde genişletilebilir. Döner fırın modelimiz CR son dere-
ce gelişmiş özelliklere sahiptir. Örneğin: yüksek üretim esnekliği, 
uygulama esnasında daha az yer kaplama, kullanım ve temizlik 
kolaylığı ve yüksek enerji verimi.

Bu fırın, farklı pişirme sürelerine ulaşmak için mükemmel bir se-
çim. Karides pişirmek için birkaç dakikayı tercih ederken kuru 
makarna, pirinç veya sebze pişirmek için on veya daha fazla da-
kikaya kadar çıkabilmeyi mümkün kılar. Suda pişirmeyi mümkün 
kılmak için küçük bir alanda bütün teknolojileri bir araya getiren 
cihaz, yüksek ürün çeşitliliği sunan eşsiz bir sistemdir. Aynı za-
manda, suyun geri dönüştürülmesini ve iç temizlik yapmayı sağ-
layan bir sistemle donatılmıştır; üstelik bunların hepsi üretimle 
eşzamanlı olarak gerçekleştirilir.

Temin edilen kurulum düzeninde (hazır yemekler için otomatik 
sos tartma ve dozaj hattı) fırın, soğutucunun yanı sıra parça ürün-
ler için kullanılan volumetrik dozaj makinesi ile birleştirilmiştir. 
Bunlar da hazır yemeklerde kullanılan sos, yağ, peynir, mozarella 
ve diğer malzemelerin dozajını yapan makinelerle birleştirilebilir.  
Pompayla doldurulamayan, pirinç, pişmiş kısa makarna, pişmiş 
uzun makarna (spaghetti), bakliyat, mercimek, kuskus, bezelye, 
karides, mantar gibi ürünler için tasarlanmıştır; fakat son derece 
esnek olup pirinç salatası, pizza, sandviç, et üretimini amaçlayan 
hazır yemek hatlarına da monte edilebilir. Azami kapasitesi saat-
te 2400 tepsidir.

Fırının esnekliği ve pişirme ve daha da önemlisi malzemelerin 
dozajının ayarlanması gibi üretim aşamalarında düzeltme imkânı 
vermesi, otomatik hale getirildiğinde yönetim giderlerini azalt-
mayı ve çoğu manüel işlemdeki zahmetlerden kurtulmayı sağ-
layan artı yönleridir. Amaç, işlem ve makine sayısını düşürerek 
kullanıcının işini basitleştirmektir.

Bu sistemin üretimde büyük bir esneklik, az alanda yüksek üre-
tim kapasitesi, kullanım ve temizlik kolaylığı ve enerji açısından 
muazzam bir verim garantisi sunduğu aşikardır.” 

achieved by increasing the number of rows of the trays and by 
using conveying systems with interchangeable moulded metal 
plates to suit the dimensions of the trays, with the possibility to 
package, by applying heat-seal &lm, on the same machine.

The rotary cooking and cooling systems guarantee wide ranges of 
processing times in reduced space; the product range can be ex-
tended to the cooking of dry pasta, rice, meat, &sh and vegetables. 
Our continuous rotating cooker mod. CR has absolutely advanced 
features such as: high production 1exibility, reduced application 
spaces, easy to use and clean and high energy yield.

It’s perfect for obtaining di3erent cooking times ranging from a 
few minutes for shrimp to ten or more minutes for dried pasta, 
rice and vegetables. It is a concentration of technology in a small 
amount of space, for the management of cooking in water, a 
unique system for a wide range of products.

It is also equipped with a system for the recycling of water and 
internal cleaning, all of which function simultaneously with pro-
duction.

In the con&guration presented (automatic sauce weighing and 
dosing line for ready meals) the cooker is combined with the cool-
er and a volumetric doser for products in pieces, which in turn can 
be combined to dosers for sauces, oil, cheese, mozzarella and oth-
er ingredients used in the ready meals. Created for products that 
cannot be pumped, such as cooked rice, short cooked pasta, long 
cooked pasta (spaghetti), legumes, lentils, couscous, peas, shrimp, 
mushrooms, it is highly 1exible and can be installed on ready meal 
lines for the production of rice salad, pizzas, sandwiches, meats, 
etc. Maximum capacity: 2,400 trays/hour.

Flexibility and the ability to edit some production steps like cook-
ing and, even more important, dosage of the ingredients, are 
the winning features that make it possible, when automated, to 
reduce management costs and eliminate the inconvenience of 
many manual operations. The objective is to reduce the number 
of operations and machines, simplifying the operators’ work.

It is easy to see that this system guarantees high 1exibility of pro-
duction, large production capacity in reduced space, ease of use 
and cleaning with an excellent yield in terms of energy.”


