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BİTKİ FABRİKALARI

40.000

M2

KAPALI
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ALANI

TASARRUFU
-

ANAHTAR

29 YIL, 65+ ÜLKE, 13.000+

PROJE HİJYENİK, EKONOMİK, SÜREKLİ
GIDA

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

KAL, GIDAYA DEĞER KAT

TAZE

ÜRETMEK

MEZBAHA
VE ET İŞLEME
TESİSLERİ
CANTEK, canlı hayvan kesiminin gerçekleştirildiği modern
mezbahalarla birlikte entegre et ve et işleme tesisleri
üretiyor. Kırmızı et, kanatlı ve balık için hijyen, verimlilik ve
çalışma güvenliği esaslarına göre geliştirilen tesisler etin
kalitesini ve piyasa değerini en üste çıkarmak için en uygun
teknolojik altyapıyı sağlıyor. Tesisler talebe göre özel olarak
projelendiriliyor, soğutma dahil anahtar teslim olarak üretilip
kuruluyor.

Kırmızı Et Kesimhane & İşleme

• Proje danışmanlık
• Kesimhane ekipmanları ve ileri et işleme sistemleri
üretimi
• Soğutma, şoklama ve donuk ürün saklama sistemleri
• Parçalama / tasnifleme / kurutma / paketleme
• Bakım / montaj / revizyon / yedek parça / tesis
geliştirme
• Hayvan devirme kabini, kan kurutma, iç çıkarma hattı
vb. tamamlayıcı ekipmanlar
• Hijyen, aydınlatma vb. alanlardaki donanımlar
• Zemin, duvar, tavan hijyenik kaplama ve izolasyon
• Enerji tasarrufu ve uzaktan izleme / yönetme
sistemleri
• Altyapı, üstyapı, çelik ve betonarme yapı, elektrik, yol
ve her türlü inşai işler
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

MOBİL KONTEYNER

mezbaha

Et teknolojileri alanında Cantek’in yenilikçi çözümü
sayesinde mezbaha kurmak artık çok kolay.
Düşük yatırım maliyetiyle modern ve hijyenik, hazır
paket kesimhanelere hızlıca ve dilediğiniz yerde sahip
olabilirsiniz.

Su Ürünleri İşleme

Tavuk Kesimhane & İşleme

SOĞUK DEPO
TESİSLERİ
Tüm gıda ürünlerinin farklı soğuk depolama teknikleri
vardır. Ürünlerin ilk günkü tazeliğiyle uzun süre muhafaza
edilmesi; minimum ürün kaybı ve enerji tüketimi yaşanması
için saklanacak ürüne ve saklama amaçlarına göre doğru
depoların kurulması gereklidir.

Cantek, muhafaza edilecek tüm gıda ürünlerinin en
doğru depolama sistemlerini üreten; tekniklerini tüm
dünyada öğreten ve bu konuda eğitici eserler geliştiren
bir kurumdur.

GIDA SAKLAMA VE İŞLEME TESİSLERİ Taze kal, gıdalarda değer kat

Kırmızı Et

Tavuk

Su Ürünleri

Meyve ve Sebze

Muz Sarartma

Donmuş Gıda

Unlu Mamüller

Lojistik Depo

Kar Parkı

Atmosfer Kontrollü
Soğuk Oda

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

Patates ve Soğan

Modüler – Konteynır
Soğuk Oda

Süt ve Süt Ürünleri

Özel Soğutma Uygulamaları
Şok Odası - IQF - Freeze Dry,
Hydrocooler - Buz Üretim…

GIDA MERKEZLERİ
Bünyesinde hem ürün saklama hem de ürün işlemeyi
barındıran gıda merkezleri, gıda üretiminin ve depolamanın
bir araya geldiği dev gıda tesisleridir. Farklı ürünler tek bir
gıda platformunda toplanarak değerlendirilir ve modern
tekniklerle işlem görerek katma değerli ürünler olarak
sofralara ve ekonomiye kazandırılır.
Evlerin buzdolabına ihtiyacı olduğu gibi, şehirlerin de
şehir buzdolaplarına ihtiyacı vardır.
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

Anahtar Teslim Bitki Fabrikası
Dünya tarımının son devrimi olan bitki fabrikaları,
kapalı alanlarda, led aydınlatma ve bitki besleme
ile sürekli, sağlıklı ve çevreyi kirletmeyen tarımın
yapılabildiği üretim tesisleridir.
CANTEK tarafından geliştirilen tam iklim ve hijyen
kontrollü üretim sistemi ile hiçbir dış faktörden
etkilenmeden, tüm iklim ve coğrafyalarda 365 gün
boyunca tarım yapmak artık hayal değil.

İlaçsız yeşil teknolojiyle üretilen
ürünler en hijyenik ve en lezzetli
halleriyle sofralarımıza sunuluyor.
Bunun yanında üreticiler için
yıl boyu risksiz, kolay, verimli ve
kazançlı tarım yapma imkanı
oluşuyor.
www.farminova.com
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

SOĞUTMA
SİSTEMLERİ
Soğutma ünitelerinde makinelerin kaliteleri
ve performansları kadar doğru makine
konfigürasyonu da önemlidir. Cantek, kullanıcının
beklentilerine, saklanacak ürünlere, saklama
koşullarına, bölgenin coğrafi özelliklerine göre
derin analizler yapar; en etkili ve verimli soğutma
çözümünü sunar. Kullanıcıların soğutma ile ilgili
olası taleplerinin tamamını kapsayacak şekilde
esnek bir üretim gücüne sahiptir.
• 2.000’e yakın farklı soğutma ünitesi…
• Küçük odalardan devasal endüstriyel tesislere...
• İleri teknoloji ile %71’e varan enerji tasarrufu...

glikol

• Serin muhafaza (+5 ila +15 °C arası)
• Soğuk muhafaza (-5 ila +5 °C arası)
• Donuk muhafaza (-30 ila -15 °C arası)

Karbondioksit

• Şoklama (-60 ile -30 °C arası)
• Çift rejimli muhafaza (-18 ila +5 °C arası)
• Isıtmalı soğutmalı muhafaza (0 ila +20 °C arası)
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

Freon

k
Amonya

Propan

SOĞUK DEPO
PANELLERİ
Cantek, kendi tesislerinde ürettiği sandviç panellerle
izolasyon ihtiyacına olabilecek en iyi çözümü sunar.
Kullanıcıya özel üretim gücü sayesinde, mimarı
planı ve kullanım amacı ne olursa olsun tüm depo
kurulumlarına cevap verir.

• Eksantrik kilit sistemi ile (1,1 m2’de bir kilit) mükemmel
sızdırmazlık
• Her zaman 40-42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan garantisi
• Uzun ömür, dış etkenlerden minimum etkilenme
• 6 - 20 cm kalınlık opsiyonlarıyla tüm sıcaklık koşulları için
mükemmel çözüm
• Her depoya ve yüzeye uygun (taban, tavan, yan duvar,
köşe) panel üretimi
• Eğilmeye karşı maksimum dayanım (0,24 - 0,30 N/mm2)
• Poly, krom, pvc, plyw kaplama opsiyonları
• Kişiye özel esnek ve hızlı üretim gücü
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

SOĞUK DEPO
KAPILARI
Soğuk depolama sektörüne kapı üretimi ile başlamış
olan Cantek, bu alanda büyük tecrübeye; soğuk,
donuk, serin her tip soğuk odaya uygun ölçülerde
geniş bir ürün gamına sahiptir.

ÇARPMA KAPI

ÇARPMA KAPI
(Blast Freezer)

MONARAY GEÇİŞLİ
SÜRGÜLÜ KAPI

OFİS KAPISI

Güvenli Geçiş Kolay Kullanım
Uzun Ömür Endüstriyel Yapı
SÜRGÜLÜ KAPI

ATMOSFER KONTROLLÜ
SÜRGÜLÜ KAPI

FLIP FLAP KAPI

YÜKLEME KAPILARI

• Kolay kurulum ve kullanım
• Şık dizayn ve mükemmel uyum
• Darbeye karşı dayanıklılık
• Mükemmel sızdırmazlık
• Güvenli ve hızlı geçiş
• Uzun ömür

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

SOĞUK DEPO
ENERJİ TÜKETİMİ ve
İZLEME SİSTEMLERİ
Cantek kontrolörü, akıllı ve öğrenen algoritması
sayesinde
soğuk
deponun
ihtiyacını
belirler.
Kompresörü daha az çalıştırarak ayarlanan ısı değerini
sabit tutar. Böylelikle standart ürünlerle yakalanması
mümkün olmayan olağan dışı elektrik tasarrufu yapar.
Ayrıca gereksiz kompresör kullanımının önüne geçer ve
makine arızalarında azalma sağlar.

BENZER

SiZ

ENERJİ
TASARRUFU

Soğuk odalarınızı ölçerek yönetin

Ürünlerinizi soğuk depolarınızda ilk günkü
tazeliğiyle saklarken benzersiz enerji tasarrufu
sağlayan teknolojiyi üretiyoruz.

Soğuk
odalarınızın
tüm
verilerini
uzaktan
izleyebilirsiniz. Bu değerleri Cantek İzleme
Merkezi’nden sizin için izleyebilir, sorun halinde
size uyarı gönderebilir, gerekirse soğuk odalarınıza
uzaktan müdahalede bulunabiliriz. Ayrıca sıcaklık
değerleri, enerji tüketimi, gibi onlarca önemli
değerleri size raporlayabiliriz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

SOĞUK DEPO
NEMLENDİRİCİ
Teknolojiye
kazandırılan
estetik boyut...

Cantek’in geliştirdiği OCTOHUMI markalı ultrasonik
nemlendirme cihazları suyu yüksek frekansta titreştirerek
moleküler halde soğuk oda ortamına verir.
•
•
•
•
•

Atomize su parçacıkları ile 7/24 kesintisiz nemlendirme
Ürünler tarafından kolayca absorbe edilen nem
Odanın içerisine veya dışarısına kolay kurulum
Odaya ısı vermeyen çalışma sistemi
Uzun çalışma süresi (kesintisiz 5.000 saat) ve etkili enerji tasarrufu
Farklı kapasite seçenekleri ile optimum çözüm

Ürünleri doğru nemlilik değerlerinde saklamak uzun
vadede kullanıcıya çok önemli kazançlar getirmektedir.
OCTOHUMI

STANDART

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

SOĞUK DEPO
RAF SİSTEMLERİ
“Ticari ve Endüstriyel”

RAFTEK Hijyenik ve

90° açı ile dönüş

ergonomik soğuk depo rafı
•
•
•
•
•
•
•
•

-40 ila +60 °C arası kullanım
Her katta 100 kg taşıma kapasitesi
Deponuza göre proje bazında, istenilen boyutlarda üretim
Soğuk deponuzun her noktasına eşit hava sirkülasyonu
Alet kullanmadan kolayca montaj
Ayarlanabilir raf aralıkları ve ayaklar
Hafiflik, yer ve şekil değiştirme kolaylığı
Hijyenik tepsiler, bulaşık makinesinde yıkanabilme kolaylığı

EBATLAR Dimensions

KOD

EBATLAR Dimensions

Code

KOD
Code

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

SOĞUK DEPO
AYDINLATMA
SİSTEMLERİ

soğuk depo aydınlatma sistemlerinde

inovatif çözümler

• 50.000 saate varan ömür (220-240 VAC) ile geleneksel
aydınlatmalara göre 10 kat fark
• Yüksek enerji tasarrufu ( %50 avantaj)
• -40 ila +35 °C arasında, kuru ve ıslak ortamlarda çalışma
• Çok hızlı devreye girme ve %100 kapasiteye ulaşma
• Işığa karşı duyarlı gıda maddelerinde güvenli kullanım
• Isınmaması nedeniyle soğuk depolar için uygunluk
• Kolay kurulum ve bakım gerektirmeyen kullanım rahatlığı
• Şok ve titremelere karşı dayanıklılık, IP 65 sızdırmazlık
• Her alanda yüksek verimlilikle kullanım olanağı

5400

3600

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

1800

900

FABRİKA 1

FABRİKA 2

Gıda saklama ve işleme alanında uzmanlaşmış CANTEK; soğuk
depolama, mezbaha, et işleme ve bitki fabrikaları alanlarında
anahtar teslim tesisler kurar ve ilgili tüm ekipmanların
üretimini yapar. İleri teknolojisi, kalitesi ve üretim gücüyle 30+
yıldır, 75+ ülkede, 15.000’den fazla başarılı projeye imza
atmıştır.
40.000 m2 kapalı üretim tesisine sahip CANTEK; proje
geliştirme, ekipmanların üretimi, tesis montajı, servis, garanti,
uzaktan izleme ve yönetim sistemleri dâhil, tek elden komple
çözümler sunar. Bunun yanında benzersiz enerji tasarrufu
sağlar.
“Bizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını ve tüm
coğrafyaların kendi öz kaynaklarından en iyi şekilde
yararlanarak zenginliğe ulaşmasını hedefliyoruz.”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım 21. Cd. No: 1 Antalya/Türkiye

Tel +90 242 258 17 00

www.cantekgroup.com

