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Hakkımızda 

Mühendislik ve proje tasarımı, üretim ve satış sonrası servis başlıca faaliyet 
alanlarımızdır. Bunun yanında danışmanlık, düzenli ve periyodik makine 

bakımı, hata analizi ve raporlama sunmaktayız. 

Etkin kadromuzla her çeşit şişeleme sistemleri için tasarım, ekipman temini ve 
yedek parça imalatı konusunda dolum sektöründe hizmet vermekteyiz. Makine  

otomasyonu, komple hat ve makine revizyonunda rakiplerimizden her zaman 
bir adım önde olmayı ilke edinmiş bir firma olarak CEST Makine, uzman 

kadrosunun 15 yıldan uzun tecrübesini hizmetinize sunmaktadır.  

Firmamız: 

- Müşteri beklentilerini ön planda tutarak ve tedarik zincirini optimize 
ederek yenilikçi ve daha gelişmiş ürünler tasarlanmasını sağlar. 

- Müşterilere, üstün kaliteyi en ekonomik maliyetle, ihtiyaca en uygun 
şekilde ve gereken zaman zarfında sunar. 

- Ürünlerimizin sürekli ve sorunsuz hizmet verebilmeleri için satış sonrası 
teknik desteğini zamanında ve eksiksiz olarak vermeyi ilke edinmiştir.  

- Tedarikçi firmalar ile yakın ve sürekli iş birliği kurmak, sonuçları takip 
etmek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak müşteri 

memnuniyetine verdiğimiz önemin kanıtıdır. 

Faaliyet Alanlarımız ve Verdiğimiz Hizmetler 

 Müşteri odaklı yeni makine ve komple hat tasarım ve imalatı (pet + 

cam şişeler) ile Su – Soda – Cola – Yağ - Meyve Suyu - Ayran – Şalgam – 

Şarap – Bira – Sirke gibi tüm sıvı dolum tesislerine hizmet vermekteyiz 
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 Eski Makine ve Hat Revizyonu, Servis ve Bakımı 

 Pastörizatör Ünitesi, Üretim ve Bakımı 

 CIP Sistemi Ünitesi, Üretim ve Bakımı 

 Full Otomatik Mixer, Üretim ve Bakımı 

 Flowmetreli Hijyenik Dolum Makinesi, Üretim ve Bakımı 

 Pnömatik Gazlı Dolum Makinesi, Üretim ve Bakımı 

 Dolu ve Boş Şişe Konveyörleri, Üretim ve Bakımı 

 Havalı Konveyör, Üretim ve Bakımı 

 Yeni Şişe Format Değişim Seti İmalatı 

 Şuruphane Ünitesi ve Boru Tesisatı, Üretim ve Bakımı 

 Fabrika, Hat ve Makine Taşıma 

 Elektrik ve Mekanik Otomasyon 

 Palet Bozma ve Paletleme Makineleri, Üretim ve Bakımı 

 Etiketleme Makineleri (OPP-STICKER) 

 Yedek Parça Temini ve İmalatı 
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Referanslarımız 
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CEST Makine İletişim Bilgileri 

Adres: 

Bizi Arayın: 

Selvilitepe Mahallesi 55. Sokak No: 3 

Tel: +90 (236) 312 00 40 

Turgutlu / Manisa / Türkiye 

Email: 
info@cestmakine.com 

İnternet: 

www.cestmakine.com 

 

http://www.cestmakine.com/

