
Meyve hazırlama, 
sebze ve soslar  
için Batch pişirme 
sistemleri

Tasarım, mühendislik ve kaynak alanlarında uzman

Biz, meyvelerinizin rengi ve lezzetiyiz



Meyve hazırlama, sebze ve soslar için Batch pişirme 
 sistemleri ve pişirme cihazları

KASAG Swiss uzmanları, pişirme cihazı ve meyve hazırlama, sebze ve sos üretimi için endüstriyel 
pişirme sistemi imalatı konularında ehildirler Pişirici, soğutucu, kondansatör, boru hatları ve valfler ile 
tüm sistemler günümüz gereksinimlerine göre aseptik tasarım ile üretilmiştir. Bakteriyel kirlenme  
veya ürünler arası çapraz kontaminasyon nedeniyle ürün kontaminasyonunun önlenmesi büyük önem 
taşır. Bu durum, optimize edilmiş cihaz tasarımı, özel rulman mekanik salmastrası ve işlevsel CIP 
tertibatı (Cleaning In Place) ile sağlanır. Her müşterimize özel olarak odaklanır, gereksinimlerini maksi-
mum derecede karşılayan bireysel ve modüler sistemler üretiriz.

Müşterileriniz sadece renk, aroma, tat ve kıvamla ikna olan 
meyve hazırlama, sebze ve sos hususunda güç beğenen 
gurme ve uzmanlardır. Ürün çeşitliliği, üstün kalite 
talepleri ve tekrarlanabilirlik gibi kriterler üretici olarak 
sizin için bu yüzden büyük önem taşıyor. 

KASAG uzmanları yatay ve dikey pişirici ve soğutucular ile 
tek kademeli veya çift kademeli pişirme hatları olarak 
tasarlanan 100 ila 7500 litre hacimli komple sistemlerin 
yapımında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. 

Sistemlerimiz minimum ürün kaybı ve kısatemizlik süreleri 
için optimize edilmiştir. Bu sırada ürünler doğal renklerini 
ve aromalarını korur. 

Tasarım, mühendislik ve Batch pişirme sistemleri ve 
pişirme cihazlarının yapımında KASAG ortağı olarak gerçek 
aşçılara değer veriyoruz.



İsviçre yapımı pişirme cihazları ve pişirme sistemleri

Pişiriciler, soğutucular
Aseptik tasarımlı pişiriciler ve soğutucular meyve hazırla-
ma, sebze ve sos üretimi için etkili pişirme ve soğutma 
prosesi meydana getirir. Isıtma ve soğutma sayesinde 
aparatların kullanım ömrüne yönelik yüksek talepler 
ortaya çıkar.

Pişirme modülü MinMod
100 litrelik partiler için pişirme modülü MinMod’un fiyatı 
en düşük seviyede tutulmuştur. Pişirme modülü MinMod, 
mevcut küçük sistemini büyültmek, mevcut sistem 
teknolojisini günün gerekliliklerine uyarlamak veya meyve 
hazırlama, sebze ve sos alanına giriş yapmak isteyen küçük 
bütçeli üreticiler için uygundur.

Pişirme modülü FruMod
250 litre üzeri küçük partiler için müşteriye özgü sistemle-
rin yanında KASAG, standart pişirme modülleri sunuyor.  
Bu pişirme modülleri özellikle küçük üretim miktarları için, 
üretim proseslerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu için 
veya pilot sistem olarak uygundur. 

Çeşitli bileşenler bir raf üzerine monte edilmiştir ve kolay 
taşıma ve kısa kurulum süreleri sağlar. Şirket olarak 
rakipsiz bir fiyat-performans oranından faydalanabilirsiniz.

Tek kademeli pişirme sistemi 
Dikey veya yatay pişiricili / soğutuculu ve verimli soğutma 
gücü için kondansatörlü.

Tek kademeli pişirme sistemlerinde ürünün pişirilmesi ve 
soğutulması işlemi aynı ve tek bir proses kabında gerçekle-
şir. Bunun için hem yatay hem de dikey optimum uyarlan-
mış karıştırıcılı proses kapları mevcuttur. Bu sistemler 
özellikle daha küçük hacimler ve sık tarif değişimi için 
uygundur.

Seçenekler:
–  Dikey proses kabı ve koaksiyel karıştırıcısı, 

minimum ürün kaybı, kısa temizlik süreleri ve parçalı 
ürünler için tasarlanmıştır.

–  Isıtmalı karıştırıcısı olan yatay proses kabı, ürünlerin 
optimum parça boyutu ve kısa pişirme ve soğutma 
süreleri için uygundur.



«Batch-pişirme sistemleriniz için en iyi tarif söz konusuysa, 
KASAG Swiss AG ile gerçek aşçılara değer verin.»

Fiyat teklifleri ve pişirme cihazları, pişirme modülleri ve 
pişirme sistemleri ile ilgili genel sorular için uzmanlarımız 
memnuniyetle yardımcı olur.

Telefon +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Sorularınız var mı?

www.kasag.com/tr/batch-pisirme-sistemleri-pisirme-cihazlari

İki kademeli pişirme sistemleri
Daha büyük üretim hacmi için pişirici ve soğutuculu.

İki kademeli endüstriyel pişirme sistemleri iki proses 
kabından oluşur. İlk kabın içinde pişirme prosesi, ikincisin-
de ise ürünün soğutulması gerçekleşir. İki kademeli pişirme 
sistemleri özellikle orta ila büyük hacimler için uygundur. 
Bunun için hem yatay hem de dikey pişirici ve soğutucular 
4 kombinasyon seçeneğiyle vakumlu ve vakumsuz olarak 
mevcuttur. Tüm seçenekler parçalı ürünler için uygundur.

Seçenekler:
–  Dikey pişirici ve dikey soğutuculu pişirme sistemi orta 

üretim hacmi için uygundur.
–  Yatay pişirici ve yatay soğutuculu pişirme sistemi 

ürünlerin optimum parça boyutu, vakumsuz kısa pişirme 
süreleri ve soğutulması için uygundur.

–  Dikey pişirici ve yatay soğutuculu sistem orta ürün hacmi 
ve vakumsuz soğutma için uygundur.

–  Yatay pişirici ve dikey soğutuculu sistem kısa pişirme ve 
soğutma süreleri ve büyük üretim hacimleri için uygundur.



Endüstriyel pişirme ve soğutma prosesleri
Meyve hazırlama, sebze ve soslar için Batch pişirme 
sistemleri.

Meyve, sebze ve sos üretimi için endüstriyel pişirme ve 
soğutma prosesleri KASAG tarafından özel olarak 
 müşterinin ham malzemelerine ve tat ve parça boyutu 
taleplerine göre uyarlanır.
En iyi ürün kalitesi hedefl enir.

Örnek: Meyve hazırlamaya yönelik farklı proses adımlarına genel bakış

Meyveler

– Yıkanmış, çekirdeği 
çıkarılmış ve kesilmiş

– Muhtemelen şekerli 
veya şeker şurubunda

Hazırlama:
– Önceden tartılmış
– Tartıdaki kap
– Muhtemelen donmuş 

meyveler Çözülmüş

Doldurma

– Ham maddeler menhol 
üzerinden

– Kristal ve / veya
sıvı şeker menhol 
üzerinden veya vakum 
altında emildi

Hazırlama:
– Önceden meyve 

arabasında, palokslarda 
tartılmış

– Kaldırma lifti,
konveyör bandı, vinç 
yolu üzerinden taşıma

Isıtma

– Sürekli karıştırarak 
nominal sıcaklığa 
ısıtma

– Malzemelerin 
katılması

– Sıcak tutma süresi

Ekler:
– Şeker

(kristal veya sıvı)
– Kıvam arttırıcı, 

stabilizatörler
(toz halinde veya 
dağıtılmış)

Soğutma

– Regülasyonlu
vakumla ve aynı
zamanda dış yüzey 
soğutmalı

– Zarar vermeden 
karıştırma

Ekler:
– Aroma maddeleri
– Boya maddeleri

Aseptik şişe dolumu /
Ambalajlama

– Kovalar
– Konteynerler
– Torbalar

«KASAG Swiss AG ile İsviçre 
kalitesini ve hassasiyetini yöntem 
tekniği, tasarım, mühendislik ve 
üretimde birleştiriyoruz.»
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