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Mobil Soğuk Hava Deposu
Mobil Mezbaha



Dünyamızda mobil ve kompakt çözümlere 
olan ihtiyaç gitgide artmakta. Dönemsel 
şartlara göre gıdaların istenildiği yerde 
ve zamanda saklanabilmesi, hayvan 
kesiminin istenildiği yerde ve zamanda 
yapılabilmesi;  kurulum aşamasında 
montaj sürecinin ortadan kalkması çok 
büyük bir avantaj.

CANTEK’ in yenilikçi mobil çözümleri 
sayesinde soğuk depo ve mezbaha 
kurmak artık çok kolay. Düşük yatırım 
maliyetiyle modern ve hijyenik, hazır 
paket tesislere dilediğiniz yerde hızlı ve 
kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.
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MOBİL SOĞUK 
HAVA DEPOSU
Mobil Konteyner Soğuk/   
Donuk Depo
Modüler Soğuk/Donuk Oda 
Kabin
Mobil Karkas Soğuk Depo



Standart bir soğuk odanın iklimlendirme 
koşullarını 20’ veya 40’’lık konteynerlerde 
sağlayan konteyner soğuk depo, mobil 
özelliği sayesinde dilenildiği yerde 
kullanılabilir. Tır, gemi, tren veya uçakla 
kolaylıkla transfer edilebilir. İstenilen 
sıcaklık ve nem değerleri sağlanabildiği 
için tüm ürünler ve kullanımlar için 
uygundur. Soğuk veya donuk ürün 
saklama yapılabilir.
Üretilip kullanıma hazır bir şekilde 
dilediğiniz yere gönderilir. Sadece 
enerji bağlantısı ile her yerde kolaylıkla 
soğuk veya donuk ürün saklama 
gerçekleştirilebilir.

Mobil Konteyner 
Soğuk/
Donuk Depo



Modüler Soğuk/
Donuk Oda Kabin
İstenilen yerde kolayca 
kurulabilen ve istenildiği zaman 
farklı yerlere kolayca taşınabilen 
modüler soğuk odalar prefabrik 
yapılardır. 

• Kilitleme sistemiyle kolay ve hızlı monte 
edilebilir

• Poliüretan yoğunluğu 40-42 kg/m³
• Kaplama malzemeleri toxic madde 

içermez
• Poly ve PVC odaların tabanları 12 mm 

kalınlığında kaymaz plywood malzeme 
kaplıdır

• Paslanmaz oda tabanları 12 mm 
plywood üzeri paslanmaz saç kaplıdır

• Oda aydınlatması
• Kapı kilitleri dışarıdan kilitlendiği halde 

içeriden açılabilme özelliği
• Kapı net geçişleri 700*1850 mm

 



Mobil Karkas 
Soğuk Depo
Kesim sonrası karkas etlerin 
saklanması için özel olarak dizayn 
edilmiştir. Büyükbaş ve küçükbaş 
ve tavukların ayrı ayrı modelleri 
vardır. Karkas soğuk depolar 
40’lik konteynerlar içinde olduğu 
için kolaylıkla taşınabilir, mobil 
kesimhanenin hemen yanına veya 
istenilen bir noktaya kurulabilir.

• Kesme ekipmanları ile komple 
konteynerli sistem

• 40 hc konteyner
• Saklama kapasitesi (her hayvan için ayrı 

konteynerlerde):  75 adet küçükbaş, 100 
adet büyükbaş (40 adet çeyrek karkas), 
3600 kg tavuk

• Tavuk konteynerde ayrı paketleme 
bölümü

• Pu panel duvar kaplaması
• Soğutma sistemi
• Komple elektrik tesisatı, aydınlatma ve 

mekanik tesisat ile kullanıma hazır.
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Mobil Konteyner Büyükbaş 
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• Komple  konteynerli  sistem, kesim 
ekipmanları, çift raylı ve destek malzemeleri.

• 40 hc konteyner
• Kesim kapasitesi:8-10 küçükbaş / saat
• Pu sandviç panel kaplı duvarlar
• Komple elektrik tesisatı, aydınlatma ve 

mekanik tesisat ile kullanıma hazır
• Kurulu hijyen ekipmanları (lavabolar, bıçak 

sterilzer)
• Soğuk oda dahil (6 karkas) veya hariç 

altenatifler
• Kullanıcı talebine göre özel dizayn ve 

ekipman konfigürasyonu
• Alt yapı gerektirmez. Hızlı sevkiyat; kolay 

devreye alma. 

Mobil Konteyner 
Küçükbaş Mezbaha
Kuzu, oğlak, keçi gibi küçükbaş 
hayvanların kesimi ve parçalanması 
için özel olarak dizayn edilmiş 
modern ve hijyenik mezbahalar 
40’lik bir konteyner içinde olduğu 
için kolaylıkla taşınabilir.



Dana, öküz, deve gibi büyükbaş 
hayvanların kesimi ve parçalanması 
için özel olarak dizayn edilmiş modern 
ve hijyenik mezbahalar 40’lik bir 
konteyner içinde olduğu için kolaylıkla 
taşınabilir.

• Çift katlı, sıcak daldırma galvanizli çelik yapı kesim 
ekipmanları, çift raylı ve destek malzemeleri.

• Kesim kapasitesi :  15 büyükbaş /saat
• Pu panel duvar kaplaması
• Komple elektrik tesisatı, aydınlatma ve mekanik 

tesisat ile kullanıma hazır
• Kurulu hijyen ekipmanları (lavabolar, bıçak 

sterilzer)
• Kapalıyken 320x1320x320 cm, kesim zamanı 

320x1320x560 cm ölçülerinde
• Çift katlı açılır sistem. Üst katı hidrolik sistem veya 

vinç yardımıyla kaldırılıp kesime hazırlanıyor
• Aydınlatma ve mekanik tesisat sistemi
• Kurulu hijyen ekipmanları (lavabolar, bıçak 

sterilizatörü)
• Alt yapı gerektirmez.Hızlı sevkiyat; kolay devreye 

alma.
• Kullanıcı talebine göre özel dizayn ve ekipman 

konfigürasyonu
• Hızlı sevkiyat; kolay devreye alma.

Mobil Konteyner 
Büyükbaş Mezbaha



Mobil Konteyner 
Tavuk Mezbaha
Tavuğun kesimi, ön soğutması ve parçalanması 
için özel olarak dizayn edilmiş modern ve 
hijyenik mezbahalar 40’lik bir konteyner içinde 
olduğu için kolaylıkla taşınabilir.

• Kesme ekipmanları ile komple konteynerli 
sistem

• 40 hc konteyner
• Kesim kapasitesi: saatte 100 adet
• Pu panel duvar kaplaması
• Komple elektrik tesisatı, aydınlatma ve 

mekanik tesisat ile kullanıma hazır
• Soğutma ve havalandırma sistemi
• Paslanmaz kesme tüneli
• Tüy yumuşatma; tüy yolma-drum tipi
• Tavuk kesme ve paketleme bölümleri
• Ön soğutma odası
• Kullanıcı talebine göre özel dizayn ve 

ekipman konfigürasyonu
• Hızlı sevkiyat; kolay devreye alma.



Mobil Sakatat 
İşleme Tesisi
Sakatatlar hayvanların en önemli 
parçalarındandır ve mutlaka 
değerlendirilmelidir. Konteyner 
olarak üretilen sakatat işleme  tesisi 
kesim sonrası iç organların  ayrılması 
ve işlenmesi için özel olarak dizayn 
edilmiştir. 

• Komple  konteynerli  sistem, kesim ekipmanları, 
çift raylı ve destek malzemeleri.

• 40 hc konteyner
• Organ ayrıştırma ve yıkama masası
• İşkembe kaldırma mekanizması, 
• 40-50 kg kapasiteli işkembe temizleme kapsülü, 

200 kg kapasiteli paça temizleme kapsülü
• Yük arabası, su tabancası, bıçak sterilizasyonu
• Pu sandviç panel kaplı duvarlar
• Komple elektrik tesisatı, aydınlatma ve mekanik 

tesisat ile kullanıma hazır
• Kurulu hijyen ekipmanları (lavabolar, bıçak 

sterilzer)
• Kullanıcı talebine göre özel dizayn ve ekipman 

konfigürasyonu 
• Alt yapı gerektirmez. Hızlı sevkiyat; kolay devreye 

alma.



• Komple  konteynerli  sistem, kesim 
ekipmanları, çift raylı ve destek malzemeleri.

• 40 hc konteyner
• Parçalama kapasitesi: 20 küçükbaş veya 5 

büyükbaş (20 çeyrek karkas)
• Pu sandviç panel kaplı duvarlar
• Parçalama masaları (su tabancalı)
• Komple elektrik tesisatı, aydınlatma ve 

mekanik tesisat ile kullanıma hazır
• Kurulu hijyen ekipmanları (lavabolar, bıçak 

sterilzer)
• Kullanıcı talebine göre özel dizayn ve 

ekipman konfigürasyonu
• Alt yapı gerektirmez. Hızlı sevkiyat; kolay 

devreye alma.

Mobil Karkas 
Parçalama
Kesim sonrası karkas etlerin parçalara 
ayrılması için özel olarak dizayn 
edilmiştir. Büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlar için kullanılabilir. 



İşleme Ekipmanları:
• Tüp filtre: Şasi: hidrolik piston; ASI 304 

çelik
• Hazne / Tampon & Z Tipi Konveyör: 

556 x 4.000 mm; ASI 304 çelik
• Sıralama Konveyörü: 606 x 5.000 mm; 

ASI 304 çelik
• Çalışma Masası: 3500 mm x 600 mm
• Yaprak Buz Makinesi: 10 ton/gün
• Hijyen Bariyeri

Mobil Konteyner
Balık İşleme
Balığı sudan çıkar çıkmaz, 
bekletmeden işlemeniz için Cantek 
tarafından tasarlanan ve üretilen 
dilediğiniz yerde kullanıma hazır, 
modern ve hijyenik konteyner balık 
işleme tesislerini düşük yatırım 
maliyeti ile hızlı ve kolay bir şekilde 
kurabilirsiniz.

“5 ton/gün işleme kapasitesi”

Tesis, tüm soğutma ve işleme 
ekipmanlarından oluşan 5 konteynerden 
oluşmaktadır.
İşleme alanı
Paketleme alanı
Depolama alanı
Ofis alanı
Strafor depolama alanı
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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, 65+ 

ülkede, 15.000+ 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 %71’e varan enerji tasarrufu 

sağlar.

“Bizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını ve tüm 
coğrafyaların kendi öz kaynaklarından en iyi şekilde yararlanarak 

zenginliğe ulaşmasını hedefliyoruz.”


