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İşlenmemiş helal et 
Kırmızı et 
Kanatlı 
Deniz ürünü 
 
İşlenmiş helal et 
Her türlü soğuk kesim 
Sosis 
Burger 
Tütsülenmiş et 
Hazır tüketime uygun et 
Nugget 
Pastırma 
Sucuk 
 
Organik helal ürün 
Kırmızı et 
Kanatlı 
Deniz ürünü 
Her türlü işlenmiş ürün 
 
Et ve sucuk üretimi 
Baharat 
Katkı maddeleri 
Suni ve doğal bumbar 
 
Kesim teknolojisi 
Bayıltıcı aparat ve kesim cihazları 
Kırmızı et mezbaha ekipmanı 
Kanatlı et mezbaha ekipmanı 
Bağırsak dahil olmak üzere yan ürün işleme ekipmanı 
 
Parçalama ve işleme ekipmanı 
Et parçalama ve işlemek için makina 
Sosis üretimi için makina 
Et kurutma ve koruma için makina ve ekipmanı 
Kanatlı hayvan işlemek için makina ve ekipmanı 
Diğer işleme makinaları (et ve gıda malzemeleri için) 
 
Doğal ve suni bumbar işleme makina ve aletleri 
Bumbar temizleme ekipmanı 
Bumbar sarma aleti 
Büzme makinası 
Bumbar mühürleme kipmanı 
Suni bumbar için yazıcı ekipmanı 
Diğer doğal ve suni bumbar işleme makina ve aletleri 
Suni bumbar yazıcı ve işleme hizmetleri 
 
Kesim, mezbaha ve işleme için aksesuar, araçlar 
ve tesisler 
Vakum tesisleri 
Kesim ve parçalama hatları 
Mezbaha çukurları 
Kesimevi kapıları 
Dolap sistemleri 
Çekmece sistemleri 
Çalışma sıraları 
Kaldırma ve boşaltma ekipmanı 
Her türlü araba, çukur ve konteyner 
Et kancaları 
Boynuz çıkartma aleti 

Kesim ve baltalama bıçakları 
Bıçak sistemleri ve her türlü kesici alet 
Testere sistemleri 
Delik açıcılar 
Koruyucu çelik 
Parlatıcılar 
Kesim tahtaları ve platformları 
Et kesiciler 
Et düzleştiriciler 
Kalıp sistemleri 
Sucuk şekillendiriciler 
Haşlanmış jambon kalıpları 
Haşlanmış jambon presleri 
Jambon haşlama ekipmanı 
Sosis asma sistemleri 
Sosis doldurma sistemleri 
Sosis banyo sistemleri 
Kesim ve işleme için diğer aksesuar, araç ve ekipman 
 
Kavurma, kızartma, pişirme ve derin kızartma 
ekipmanları 
Pişirme, kızartma ve kızartma ekipmanları 
Sürekli kavurma ve kızartma ekipmanları 
Kavurma tencereleri 
Derin kızartma ekipmanları 
Fırın ve pişirme odaları 
Pişirme ekipmanı ve sistemleri (buharlı) 
Mikrodalga fırınlar 
Pişirme, kızartma, kızartma ve derin kızartma için 
diğer ekipmanlar 
 
Kaynatma ve tütsüleme sistemleri 
Tavalar 
Pişirme üniteleri ve odaları 
Sıcak tütsüleme üniteleri 
Klimatik olgunlaşma sistemleri, klimalı depo odaları 
Tütsü jeneratörleri 
Diğer kaynatma ve tütsüleme sistemleri 
 
Soğutma ekipmanı 
Soğutma tesisleri, tünelleri ve odalar 
Şok dondurucular 
Soğuk depo sistemleri 
Hava soğutucuları 
Su soğutucuları 
Buzdolapları 
Buz makinaları 
Derin dondurucu üniteler ve ekipmanı 
Soğuk oda mobilyası 
Diğer soğutma ekipmanı 
 
Otomasyon ve taşıma ekipmanı 
Robotik 
Tutma ekipmanı 
Seçme ve yerleştirme sistemleri 
Diğer otomasyon ekipmanı 
 
Ambalaj ekipmanı 
Ambalajlanmış mallar için ayırma ve konveyör 
ekipmanları 
Ölçme ve bölme ekipmanı 
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Dilimleyiciler (sosis, jambon, domuz pastırması, 
peynir) 
Paketleme makineleri ve tesisleri 
Ambalaj malzemeleri ve yardımcı ekipmanı 
 
Nakliye ve depolama sistemleri 
İç ulaştırma sistemleri 
Dış ulaştırma sistemleri 
Depolama sistemleri 
Diğer nakliye ve depolama sistemleri 
 
Tartma sistemleri 
Doldurma ölçekleri 
Konteyner ölçekler 
Platform terazileri (yükseltilmiş kantarlar, zemin 
tartıları, hayvancılık ölçekleri) 
Hassas platform ölçekleri 
Asılı raylı terazi 
Ölçme ve bant terazileri 
Tartım ölçekleri kontrol sistemleri (daha yüksek yük 
kontrol terazileri dahil) 
Kompakt ölçekler 
Hassas kompakt ölçekler (analiz, laboratuar, tolerans 
kontrol ölçekleri) 
Otomatik ölçekler 
Perakende ölçekler 
Kompozit tartma sistemleri 
Mobil tartı sistemleri 
Endüstriyel terminaller 
Manuel tartım ve etiketleme sistemleri 
Otomatik tartım ve etiketleme sistemleri 
Diğer tartım sistemleri 
 
Gıda güvenliği ve kalite yönetimi 
Ölçme, kontrol ve geri bildirim kontrol sistemleri 
Laboratuvar analizi 
Hijyen teknolojileri 
 
Süreç kontrol, süreç kontrol mühendisliği ve 
otomasyon 
Süreç kontrol 
Süreç kontrol mühendisliği 
Süreç kontrol otomasyonu 
 
Yazılım ve bilgi teknolojileri 
Veri yakalama, hazırlama ve işleme 
Yazılım ve donanım 
Lojistik ve dağıtım için çözümler 
Entegre POS sistemleri 
Diğer IT ve yazılım çözümleri 
 
Temizlik ekipmanı, operasyonel hijyen ve iş 
güvenliği 
Temizlik ekipmanı 
Tesis hijyeni ve çevre koruması 
İş yeri güvenliği 
Diğer temizlik, hijyen ve iş güvenliği konuları 
 
Su, basınçlı hava, gazlar için enerji yönetimi ve 
tedarik tesisleri 
Basınçlı hava ve vakum ekipmanı 

Gaz kontrol ekipmanı 
Elektrik tedariği 
Isıtma sistemleri 
Su tedariği 
İklimlendirme sistemleri 
Diğer enerji kaynağı yönetimi konuları 
 
Hizmetler 
Danışmanlık 
Proje planlama 
Mühendislik 
Diğer hizmetler 
 
Satış (Kasap dükkanında satılanlar) 
Et ve satın alınan gıda ürünleri 
Mağaza armatürleri ve mobilyaları 
Dükkan ekipmanı 
Kasap personeli için özel kıyafetler 
Aperatifler ve piknik yemekleri için tamamlayıcı 
ürünler ve ekipman 
Catering hizmetleri için özel ürün ve ekipman 
Taşıma ve nakliye araçları 
 
Federasyonlar, dernekler ve diğer kurumlar 
 
Medya 
 
 
 

Kendi ürününüzü bu listede 
bulamadıysanız lütfen 
bizimle temasa geçin! 
 
0212 – 245 9600 


