
                              
 

 
                  ŞARAP STOK VE FERMANTASYON TANKLARIMIZ 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

TÜRKİYE’NİN 
İLK 

ÜRETİCİSİYİZ. 

ADFE 10000 lt 
Fermantasyon Tankları 

ADFE 5000 lt 
Fermantasyon Tankları 

AD 5000 lt 
Stok Tankları 

AD 1100 lt 
Stok Tankları 



 
 
 
 

 
 

 

100 lt vida 
kapaklı güğüm 

75 lt vida 
kapaklı güğüm 50 lt vida 

kapaklı güğüm 
30 lt vida 

kapaklı güğüm 

25 lt vida 
kapaklı güğüm 

50 lt geçme 
kapaklı güğüm 

15 lt vida 
kapaklı güğüm 

100 lt geçme 
kapaklı güğüm 

30 lt geçme 
kapaklı güğüm 

25lt geçme 
kapaklı güğüm 

200lt geçme 
kapaklı güğüm 

25lt geçme 
kapaklı güğüm 



 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

TD 600 - 600 lt 
geçme kapaklı 

Lanca 

TD 150 - 150 lt 
geçme kapaklı 

Lanca 

TD 100 - 100 lt 
geçme kapaklı 

Lanca 

TD 50 - 50 lt 
geçme kapaklı 

Lanca 



                

TD 1100 - 
1100 lt geçme 
kapaklı Lanca 

Parlak 

YTD 1100 - 
1100 lt yüzer 
kapaklı Lanca 

Desenli 

YTDC 1100 - 
1100 lt yüzer 
kapak+cibre 

kapaklı Lanca 



    

TD 220 - 220 lt 
yüzer kapaklı 

Lanca 

AD 2300 - 
2300 lt Stok 

tankı 
ADEF 1000 - 1000 lt 
Fermantasyon tankı 



 
 
 
 

     
 
 
 
 

ADECFO 1000 - 1000 lt 
Otomatik fermantasyon tankı 

ADECFO 2000 - 2000 lt 
Otomatik fermantasyon tankı 

Bu sayfadaki ürünlerde timerlı sirkülasyon ve 
duşlama özelliği ile soğutma ceketi vardır. 

Soğutma otomasyonlu olarakta üretilebilirler. 



 
 

    
 
 
 

ADECFO 5000 - 5000 lt Soğutma ve 
sirkülasyon otomasyonlu eğik dipli 

fermantasyon tankı. Ceketlidir. 

ADECFO 2500 - 2500 lt 
Soğutma ve sirkülasyon 
otomasyonlu eğik dipli 

fermantasyon tankı. Ceketlidir. 

Tank içi sıcaklığı ayarlanan değeri 
geçtiğinde valf otomatik olarak açılır ve 

soğutma ünitesinden taze soğuk su tankın 
ceketine girer. Tank ayarlanan değere 

kadar soğuduğunda vana otomatik olarak 
kapanır ve soğuk su girişi kesilir. 



 

   
 
 

Sirkülasyon pompası. 
 Duşlama çin şapkası 

 

Dijital göstergel kontrol 
paneli 

Azot/argon girişi 
 



 
 

   
 

Paslanmaz çelik İtalyan malı üst 
kapak ve hava kilidi 

Paslanmaz çelik İtalyan 
malı cibre kapağı 

 



          
  

ADCEF 10000 - 
10000 lt  çift 

ceketli 
fermantasyon tankı. 

Sirkülasyon hattı 
vardır ancak 
sirkülasyon 
otomasyonu 

yoktur. Pompa 
eklenebilir. Timer 

ve soğutma 
otomasyonu 
eklenebilir. 

 

Soğutma ceketi 
giriş ve çıkışları 

 

Kenar kıvırmalı 
tepsi tip taban öne 

eğimlidir. 
 



 
 
 
 
 
 

    
 

10 ton kapasiteli 
tankın alt detayı 

 

5 ton kapasiteli 
tankın alt detayı 

 



         
ADC 10000 lt – 10000 lt ceketli stok 
ve beyaz şarap fermantasyon tankı 

 

ADCEF 5000 lt – 5000 lt 
kapasiteli fermantasyon tankı 



 

ADCOFT 25000 – 25000 lt kapasiteli konik 
altlı ceketli otomatik sirkülasyon ve 

soğutma özellikli sıcaklık alarmlı 
programlanabilir fermantasyon tankları 

 

Tiger 15 sap 
ayıklama patlatma 
makinesi ve 
monopompu. 15 
ton/h kapasitelidir. 



 

Timer, soğutma ve 
alarmın 
programlanabildiği 
kontrol paneli 



 

ADEF 10000 lt 
– 10000 lt 

ceketli eğik 
tabanlı 

fermantasyon 
tankı 

 

ADF 10000 lt 
– 10000 lt 

konik tabanlı 
beyaz şarap 

fermantasyon 
ve stok tankı 

 



AD 5000 lt – 
5000 lt konik 
tabanlı stok 

tankı 
 

ADF 10000 lt 
– 10000 lt 

konik tabanlı 
beyaz şarap 

fermantasyon 
ve stok tankı 

 



 



 

AD 7500 lt – 
7500 lt konik 
tabanlı stok 

tankı 
 

AD 2700 lt – 
2700 lt konik 

tabanlı stok tankı 
 

AD 5000 lt – 
5000 lt konik 
tabanlı stok 

tankı 
 



       
AD 30000 lt – 30000 lt 
konik tabanlı stok tankı 

 

AD 2700 
lt – 2700 lt 

konik 
tabanlı 

stok tankı 
 



 

AD 30000 lt – 
30000 lt düz 

dipli stok 
tankları 

 



 
 
 
 

PTC 2000 lt – 2000 
lt yuvarlak dipli, 
soğutma ceketli 

beyaz şarap 
fermantasyon ve 

stok tankı 
 



 
Seçilebilir Özellikler ve Aksesuarlar 

 
İmal edebileceğimiz tank gövde tipleri ve özellikleri 

 
 

 Güğümler 

 Lancalar ayaklı/ayaksız 

 Yüzer kapaklı lancalar 

 Düz dipli ayaksız 

 Konik dipli ayaklı  

 Eğik dipli ayaklı 

 Armut dipli ayaklı 

 Armut dipli ve gövdeli 

 Ters konik dipli ayaklı 

 Otomatik boşaltma için kazıyıcılı dipli ayaklı/ayaksız 

 Yuvarlak dipli prizmatik ayaklı 

 Prizmatik ayaklı/ayaksız 

 Oval yatık ayaklı/ayaksız 

 Yuvarlak yatık ayaklı 

 Soğutma ceketi 

 İzolasyon  

 ÖZEL TASARIMLARINIZ VE İSTEKLERİNİZ 3 BOYUTLU OLARAK ÇİZİLEREK İMAL EDİLEBİLİR. 

 
 
 



İmalatlarımızda seçebileceğiniz özellikler 
 

 Yüzer kapak (bu seçilirse üst manhole seçilemez.) 

 Yüze yakın değişik modelde, özellikte ve çapta manhole ve cibre kapakları 

 100 e yakın vana, hava kilidi ve diğer aksesuar 

 Timerlı (zaman ayarlı) sirkülasyon özelliği 

 Sirkülasyon pompası 

 Çin şapkası, rotatif duşlama, CIP yıkama topu 

 Soğutma otomasyonu ve ceket için selenoid valf 

 Ayarlı ayaklar 

 Ayak boyu 

 Konik derinliği 

 Ceket/serpantin/eşanjör tipleri 

 Hidrolik cibre kapağı  

 Otomatik cibre boşaltma sistemi 

 Sıcaklık alarmı 

 Load cell ve indikatörlü tartım sistemi 

 Tank vana ve pompa otomasyonu. 

 Dokunmatik ekranlı programlanabilir plc kontrol paneli 

 Malzeme cinsi AISI 304 - 304 L – 316 - 316 L 

 Malzeme desenleri Mat – Taşlı – Pul desenli – Balıksırtı pul desenli – Parlak  

 (parlak saç her kalınlıkta sac bulunamadığından her model için geçerli değildir.) 

 Ve burada belirtilmemiş daha bir çok özellik seçilebilir. 

 

www. kahyaoglupaslanmaz.com               www. kahyaoglupaslanmaz.net (yeni sitemiz)  
TEL: +90 266 312 73 74 – 75            FAX: +90 266 312 96 01 

kahyaoglu@kahyaoglupaslanmaz.com 


