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PLAKALI
PASTÖRİZASYON
SİSTEMLERİ
Plated Pasteurization
Systems
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CE standartlarında üretilen pano içinde, aydınlatma, havalandırma, sızdırmazlık 
contası, 3 hareketli kilitleme düzeni, sesli ve ışıklı alarm....

There are lighting, ventilation, sealing gasket, 3 movable locking system, audible 
and illuminated alarm in the electric panel manufactured in CE standards.

Sıcaklık, basınç, debi
vb. kayıtları 4 kalem digital

olarak gözleme imkanı.
•

Temperature,pressure,
flow rate etc. it is possible

to observe the records
as 4 separate pens. Sisteme yapılan tüm müdahaleler tarih, 

saat ve işlem cinsi olarak kaydedilebilme
özelliği

Ability to record all interventions made to 
the system according to the date, time and 

transaction type.

KAĞIT, KALEM
SARFiYATiNA SON!

END OF PAPER
AND PEN CONSUMPTION!

3,5 aylık veri
hafıza kapasitesi.

•
3,5 months internal

data memory
capacity.



PLATED
PASTEURIZATION SYSTEMS
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Devir sayısı değiştirilerek 
istenilen kapasitelerde 

otomatik olarak 
çalıştırılabilme.

•
It is possible to operate at 

the desired capacity by 
changing the pump 
revolution with the 

frequency controller.

AISI 316 kalite
paslanmaz çelik, geçme tip 

contalı orijinal ithal plakalar.
•

Plates are imported from 
Europe by made from AISI 

316 quality stainless steel, 
and locked gasket

system.

Bulaşma gözleme camı
ve faz kontrol sensörü

sayesinde çiğ süt ve pastörize
sütün birbirine karışması

önlenebilmektedir.
•

Contamination of raw milk and 
pasteurized milk can be avoided 
with the help of contamination 
sight glass and phase control 

sensor.

Ürünün yanma ve yapışma tehlikelerine karşı seçilmiş, yeterli plaka 
sayısı ve akış kademesi dizayn edilmektedir. 

The pasteurizer is designed with sufficient number of plates and flow 
stage against to the burning and sticking hazards.



PLAKALI
PASTÖRİZASYON SİSTEMLERİ

Kontrol ve bakımı esnasında sadece bağlantı boruları sökülmekte platform üzerindeki hiçbir 
ekipman sökme işleminden etkilenmemektedir. Servis kolaylıkla verilebilmektedir.

During inspection and maintenance, only the connecting pipes are dismantled and no other 
equipment on the platform is affected by the dismantling process. Service is provided easily.

 BI-METAL
KONDENSTOP

Hem çek valf görevi yapmakta 
hemde sistemde her pozisyonda 

bağlanabilmektedir.
•

The BIMETAL STEAM TRAP is use 
like a check valve and can be 

connected to any position in the 
system.
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Kolayca sökülüp açılan
esanjörler temizlenebilmekte , 
gerektiğinde plaka ilavesi ile 

kapasite artışı yapılabilmektedir.
•

The heat exchangers can be 
cleaned easily and the capacity 

can be increased
by adding plate
when necessary.



TÜBÜLER
PASTÖRİZASYON
STERİLİZASYON
ve ISI DEĞİŞTİRİCİ
SİSTEMLERİ

Tubular Pasteurization
Sterilization And
Heat Exchanger
Systems
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TÜBÜLER PASTÖRİZASYON
STERİLİZASYON ve ISI DEĞİŞTİRİCİ

SİSTEMLERİ

Türkiye’ de ilk defa PASTÖR A.Ş. Tarafından üretilen Aseptik karton kutu dolum 
makineleri ile akuple çalışan 10.000 l/h kapasiteli meyve suyu sterilizatörü başarılı  
bir çalışma olarak teslim edilmiş olup değişik kapasitelerde üretimleri mümkündür.

10,000 Lt / h capacity juice sterilizer has delivered with successful which is working 
with Aseptic carton filling machines that is produced by PASTOR first time in Turkey. 
It is possible to produce in different capacities for UHT milk and Fruit Juice.

avantajlar
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• Yüksek viskozitedeki 
akışkanların kullanılabilmesi
• Puplu ürünlerin kullanılabilmesi
• İki akışkanın karışma riskinin 
olmaması
• Yüksek basınçlı uygulamalar 
yapılabilmesi
• Temizlik yapılmaksızın uzun 
süreli işleme imkanı (süt 16 saat, 
meyve suyu 48 saat)
• Farklı ürünlerin işlenebilme 
imkanı (Süt, Meyve suyu, Nektar.)
• Conta bakımı ve delinme riski 
yoktur.

ADVANTAGES
• It is possible to use for products with 
high viscosity
• It is possible to use for products with 
pulp and particle
•There is no any contamination risk 
between product and heating/cooling 
media.
• It is possible to use for process with 
high pressure
• It is possible to work long time 
without make an intermediate cleaning 
(16 hours for milk, 48 hours for Juice )
• It is possible to process of different 
products ( like Milk, Juice, Concentrated 
products etc. )
• There is no any risk for puncture
and no need heavy maintenance for 
gaskets.



TUBULAR PASTEURIZATION STERILIZATION AND
HEAT EXCHANGER SYSTEMS

Spiral formlu boru dizaynı ile türbülanslı akış sayesinde ısı transfer 
verimini, düz borulara göre % 70 arttırmıştır. 

Thanks to the corrugated pipe design and turbulent flow, the heat 
transfer efficiency is increased by 70% compared to the classic 
straight pipes.

yüksek verİm
hİjyen, tasarruf
Meyve suyu, meyve nektarı,meyve püresi, süt, dondurma, sütlü 
tatlılar, puding, jöle, bal, reçeli alkollü içecekler, kolalı 
meşrubatlar, bira, sirke, ketçap, salça, bitkisel yağ ve margarin 
üretimleri ile ilaç ve kimya sanayiinde yüksek verim, hijyen ve 
tasarruf sağlanmaktadır.

High efficiency, hygiene and saving for Fruit Juice, Fruit nectar, 
fruit puree, milk, ice cream, milky sweets, pudding, jelly, honey, 
jam, alcoholic drinks, beverages, beer, vinegar, ketchup, tomato 
paste, vegetable oil, margarine production lines and medicine and 
chemical industry.

UYGULAMA ALANLARI
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HIGH EFFICIENCY
HYGIENE, SAVING



SÜT SOĞUTMA
JENERATÖRÜ

Milk Cooling
Generator
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SÜT SOĞUTMA JENERATÖRÜ
Milk Cooling Generator

Türkiye’ de ilk defa  PASTÖR A.Ş. tarafından üretilen Süt Soğutma
Jeneratörü, Süt işletmeleri ve Süt Toplama Merkezlerinde ;
• Enerji tasarrufu  • Ürün kalitesi  • Yüksek verimlilik sağlamaktadır.

The milk cooling generator that is produced first time in Turkey by PASTOR, it has energy saving, providing 
quality products and high efficiency in milk collection centers and dairy plants .

1.000 lt/h kapasiteden 
15.000 lt/h kapasiteye 

kadar değişen aralıklarda 
üretilmektedir.

•
It is possible to produce 

between 1.000 Lt/hr. and 
15.000 Lt/hr.
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ULTRAFİLTRASYON
SİSTEMİ

Ultrafiltration
System
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ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ
Ultrafiltration System

Ultrafiltrasyon sistemleri çok hassas çalışma basınçları 
gerektirmektedir. Sistem giriş basıncı ve filtrasyon sonrası çıkış 
basınçları 4-20 mA oransal kontrollü otomasyonla sabitlenmektedir. 
Hassas bir malzeme dokusuna sahip filtrelerin ömrü ve sağlıklı 
çalışması sıcaklığa ve uygulama basınçlarına bağlıdır. 

Ultrafiltration systems require very precise working pressures. System inlet pressure and 
outlet pressure  controlled by automatically with 4-20mA proportional control. The life and 
succesfull operation of filters that have a precise material texture depends on the correct 
temperature and application pressures.

Utrafiltrasyon
uygulamalarında ilk başarılı 

çalışma PASTÖR A.Ş. 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

•
First domestic and successful 

study for Ultrafiltration in 
Turkey was carried out

by PASTOR.
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SIVI TOZ KARIŞIMI
MİKSERİ

Mixer For Liquid and
Powder Mixures
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SIVI TOZ KARIŞIMI MİKSERİ
Mixer For Liquid and Powder Mixures

Her türlü sıvı ile toz karışımının kısa zamanda ve sağlıklı olarak 
karıştırılabilmesi için en iyi çözüm SIVI-TOZ KARIŞIM MİKSERİ’ dir.

LIQUID AND POWDER MIXER is the best solution  for mix all kinds of 
liquid and powder mixing in a short time and homogenious.
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• Süttozu ile Süt 
hazırlanmasında
• Süttozu takviyeli Yoğurt üretimi
• Süt ile şeker ve stabilizerlerin 
karışımı ile Dondurma Miksleri
• Su-Şeker karışımı ile Şeker 
Şurubu hazırlanması
• Sütlü Tatlılar’ın süt-stabilizör 
karışımı için en çok kullanılan 
uygulamalardır.

. Recombined Milk preparing from 
milk powder
. Yoghurt production which is 
supported with milk powder
. Ice cream mix preparation with 
milk, sugar and stabilizers
. Sugar syrup preparation with water 
and powder sugar
. Milky sweets preparation with milk 
and stabilizers
are most common applications  with 
use Mixer.



KREMA
AYIRICILARI VE
TEMİZLEME
SEPARATÖRLERİ

Cream Separators
And Cleaning
Separators
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KREMA AYIRICILARI VE TEMİZLEME SEPARATÖRLERİ
Cream Separators And Cleaning Separators

Ayırıcıların asıl amacı, katı partikülleri sıvı ürün 
içinde ayırmak veya farklı sıvıları farklı fazlara 
ayırmaktır. Separatörlerin çalışma sistemi kayış 
sistemli veya dişli tahrik sistemli olabilir.
Endüstriyel işlemlerde kullanılan separatörler 
farklı amaçlar için farklı aşamalarda kullanılır ve 
ayırıcıların özellikleri, kullanıldıkları yere göre 
değişir. (Krema ayırıcılar, Temizleyiciler, 
Baktofujler gibi)
Ayırıcılar günümüzde en verimli teknolojiyle 
üretilmekte ve kendi kendini temizleme sistemine 
sahiptirler. Bu şekilde, düzgün bir CIP sistem 
bağlantısıyla uzun süreli temizlik için her gün 
sökülmesi gerekmez.

The main purpose of the separators
is to separate the solid particles in the liquid
product or separate the different liquids to different
phases. Separators can be move with belt system or gear driven system.
Separators used in industrial processes are used for different purposes at different stages 
and the characteristics of the separators change depending on where they are used. ( 
Cream separators, Clarifiers, Bactofuges )
The separators are manufacture with the most efficient technology in today and they have 
self-cleaning system.By this way do not require dissasemble every day for long-term 
cleaning with proper CIP system connection.

Sıcak Süt Seperasyonu
Sütün Temizlenmesi
Peynir Altı Suyunun İşlenmesi
Peynir Altı Suyunun Temizlenmesi

Cream separation from hot milk
Milk Cleaning
Processed of Whey
Cleaning of Whey
Bacteria cleaning

www.pastormakina.com   |   17



SANTRİFÜJ
POMPALAR
Centrifugal
Pumps
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SANTRİFUJ POMPALAR
Centrifugal Pumps

Özel salmastra mekanizması sayesinde yüksek sıcaklıklarda
ve yüksek basınç altında  başarı ile çalışmaktadır. Kullanma alanlarına göre açık ve kapalı fan 
özelliklerinde üretilen santrifüj pompalar sistemlerinizin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecektir. 

Thanks to it's special mechanical seal system, it works successfully under high temperatures and 
high pressure. Centrifugal pumps produced with open and closed impeller characteristics 
according to usage areas can easily meet the needs of your systems.

Açık ve kapalı fan özelliklerinde 
üretilen santrifüj pompalar 
sistemlerinizin ihtiyaçlarını 

kolaylıkla karşılayabilecektir. 
Kolay müdahale edilebilme 

imkanı ve standart parçalarla 
üretilen santrifüj pompalar 
işletmelerin vazgeçilmez 

seçeneği olacaktır.

Our centrifugal pumps have 
possibility of easy 

intervention and will be an 
indispensable option for 
your plants because of 
produced with standard 

parts .
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PASTEURIZATION APPLICATIONS
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PASTEURIZATION SYSTEM
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SÜT ALIM VE
DEPOLAMA ÜNİTESİ

MILK RECEIVING
AND STORAGE UNIT
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PASTÖRİZASYON
ÜNİTESİ

PASTEURIZATION
UNIT
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KAŞAR PEYNİR
ÜRETİM ÜNİTESİ

KASHKAVAL UNIT
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YOĞURT
ÜRETİM ÜNİTESİ

YOGHURT PRODUCTION
UNIT
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BEYAZ PEYNİR
ÜRETİM ÜNİTESİ

WHITE CHEESE
PRODUCTION UNIT
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TEREYAĞ ÜNİTESİ 
BUTTER UNIT
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MEYVE SUYU
ÜRETİM HATTI

FRUIT JUICE
PRODUCTION LINE
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KREM PEYNİR
ÜRETİM ÜNİTESİ
CREAM CHEESE

PRODUCTION
UNIT

LOR PEYNİR
ÜRETİM ÜNİTESİ
WHEY PROTEIN

CHEESE
PRODUCTION

UNIT

CIP UNIT
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