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Hakkımızda

F�rmamız 2014 yılında kurulmuş genç b�r firmadır. Yen�l�kç� ve güçlü kadrosuyla, teknoloj�k olanakları tasarım ve
üret�m becer�s� �le b�rleşt�rerek süt otomatları, gıda mak�neler� ve Akıllı İnek �malatı konusunda h�zmet vermekted�r.
MooGrup kuruluşundan günümüze kadar, �novasyona ve kal�teye önem verm�şt�r. Dünyanın her noktasına satış ve
serv�s �mkanı sunmaktadır. Türk�ye’de �lk ve tek yerl� üret�m olan “Akıllı İnek” otomatlarını yurt�ç� ve yurtdışı satış
pol�t�kasıyla tüm Dünya’ya tanıtmıştır.

Tecrübel� kadrosuyla Ar-Ge çalışmalarına son derece önem veren MooGrup uluslararası standartlarda
 ürünler sunmaktadır.

Üret�m �le �lg�l� ISO-CE-TSE g�b� güvence belgeler�ne sah�p olan MooGrup, satış ve satış sonrası müşter�
 memnun�yet�n� ön planda tutarak gıda mak�neler� �malatı sektöründe yer�n� almıştır.



“Akıllı İnek” Nasıl Doğdu ?

MooGrup ş�rket� kurucusu ve “Akıllı İnek” muc�d� Sn. R. Cem�l TANGUROĞLU b�r gıda �şletmes�ne görsel amaçlı
 b�r maket �nek koyar.
   Çocukları çok seven TANGUROĞLU , b�r çocuğun �şletmen�n önündek� maket �neğ�n memes�nden tutup
‘İNEK BANA SÜT VERİR MİSİN ?’ ded�ğ�n� görür ve duygulanır.
Bunun üzer�ne kentleşen ve betonlaşan Dünyamızda çocuklarımızın özünü, köy hayatını ve doğal yaşamı
 y�t�rmeye başladığını fark eder.

   Bu olaylardan es�nlenerek yola çıkan TANGUROĞLU, mühend�s ve tekn�k kadrodan oluşan b�r ek�p kurar ve Ar-Ge 
çalışmalarını başlatır. Konunun sağlık ve gelecek nes�ller�m�z olan çocuklarımızın olması dolayısıyla tamamen 
h�jyen�k ve sağlıklı b�r ürün üretmek �ç�n h�çb�r çalışma ve maal�yetten kaçınmadan uzun süren çalışmalar
 sonucunda “Akıllı İnek Projes�” olarak başlatılan ürünü ; modern ve ergonom�k b�r “Akıllı İnek Otomatı” olarak
 hayata geç�rm�ş Türk m�llet�ne ve Dünya’ya doğal ve sağlıklı yaşamı kolaylaştıracak b�r ürün kazandırmıştır.

ve TANGUROĞLU her zaman konuşmalarına eklem�şt�r;

           “B�z�m geleceğ�m�z çocuklarımızdır ve onların sağlıkları b�z�m �ç�n en öneml� unsurdur.
            Bu nedenle çocuklarımızı gazlı ve zararlı �çeceklerden uzak tutalım süt ve ayrana teşv�k edel�m...”

                                                                                                                                                                                   R. Cem�l TANGUROĞLU
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About Us

Our company �s a young company establ�shed �n 2014. W�th �ts �nnovat�ve and strong staff, technolog�cal 
poss�b�l�t�es, des�gn and It prov�des serv�ces �n the product�on of m�lk vend�ng mach�nes, food mach�nes and
 Smart Cows by comb�n�ng �t w�th �ts product�on sk�lls.MooGrup has attached �mportance to �nnovat�on and qual�ty
 s�nce �ts establ�shment. Sales to every po�nt of the world and offers serv�ce. the first and only domest�c product�on
 �n Turkey "Smart Cow" vend�ng mach�ne at the domest�c and overseas sales has �ntroduced �t to the whole world
 w�th �ts pol�cy.

MooGrup attaches great �mportance to R & D stud�es w�th �ts exper�enced staff, MooGrup
 offers products.

MooGrup, wh�ch has assurance cert�ficates such as ISO-CE-TSE regard�ng product�on,
 It has taken �ts place �n the food mach�nery manufactur�ng sector by pr�or�t�z�ng �ts sat�sfact�on.
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How The “Smart Cow” Was Born ?

Founder of MooGrup and �nventor of "Smart Cow" Mr. R. Cem�l TANGUROĞLU for v�sual purposes �n a food bus�ness
 puts a model cow.
   TANGUROĞLU, who loves ch�ldren very much, takes a ch�ld from the udder of a model cow �n front of the
 enterpr�se. The cow sees h�m say�ng, "DO YOU GIVE ME MILK?"
On top of that, �n the c�ty l�fe and �n our concrete world, the essence of our ch�ldren, v�llage l�fe and natural l�fe
 He real�zes that he �s beg�nn�ng to lose.

   Insp�red by these events, TANGUROĞLU sets up a team cons�st�ng of eng�neers and techn�cal staff and
Starts the�r work. Due to the fact that the subject �s health and our ch�ldren, who are our future generat�ons,
Long-term stud�es w�thout avo�d�ng any work and qual�ty products to produce a hyg�en�c and healthy product
 Its product, wh�ch was �n�t�ated as the "Smart Cow Project" as a result; a modern and ergonom�c "Smart Cow
 Vend�ng Mach�ne"  has brought a product that w�ll fac�l�tate the natural and healthy l�fe of the Turk�sh nat�on
 and the world.

and TANGUROĞLU has always added to the�r speech;

 “Our future �s our ch�ldren and the�r health �s the most �mportant factor for us.
  For th�s reason, let's keep our ch�ldren away from carbonated and harmful dr�nks and encourage m�lk and ayran ... "

                                                                                                                                                                                            R. Cem�l TANGUROĞLU
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İç Mekan / Inter�or

Kapalı alanlarında yüksek karlılık sağlayab�lecek, “Akıllı İnek”

"Smart Cow" that can prov�de h�gh profitab�l�ty �n closed areas

Otomat Özell�kler� / Vend�ng Mach�ne Features

Sıcak Süt (Ç�lekl�,Ç�kolatalı,Sade), Soğuk Ayran / Hot M�lk (Strawberry,Chocolate,Pla�n), Cold Ayran

Otomat�k Yıkama Özell�ğ� / Automat�c Wash�ng Feature

Reklam ve Tanıtım Ekranı / Advert�s�ng and Promot�on Screen

Sesl� Yönlend�rme / Vo�ce Gu�dance

Ürün Sayacı / Product Counter

Dokunmat�k Ekran / Touch Screen

Ürün Boyutları

En/Most : 70cm
Boy/S�ze : 185cm
Yüksekl�k/H�ghness: 210cm
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Dış Mekan / Outdoor

Dış Mekanlarda yüksek karlılık sağlayab�lecek, “Akıllı İnek”

"Smart Cow" that can prov�de h�gh profitab�l�ty outdoors

Otomat Özell�kler� / Vend�ng Mach�ne Features

Sıcak Süt (Ç�lekl�,Ç�kolatalı,Sade), Soğuk Ayran / Hot M�lk (Strawberry,Chocolate,Pla�n), Cold Ayran

Otomat�k Yıkama Özell�ğ� / Automat�c Wash�ng Feature

Reklam ve Tanıtım Ekranı / Advert�s�ng and Promot�on Screen

Uzaktan Kumandalı Kepenk / Remote Controlled Shutter

Ürün Sayacı / Product Counter

Dokunmat�k Ekran / Touch Screen

Ürün Boyutları

En/Most : 70cm
Boy/S�ze : 185cm
Yüksekl�k/H�ghness: 210cm
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Avm Konsept� /Shopp�ng Mall Concept

Avm alanlarında yüksek karlılık sağlayab�lecek, reyonlu “Akıllı İnek”

"Smart Cow" w�th a sect�on that can prov�de h�gh profitab�l�ty �n shopp�ng malls

Konsept İçer�ğ� / Concept Content

Akıllı İnek / Smart Cow

Pasta ve Meyve Reyonu / Cake and Fru�t Sect�on

Dondurma Reyonu / İce Cream Sect�on

Ç�kolata Er�tme Ün�tes� / Chocolate Melt�ng Un�t

Çalışma Tezgahı / Work Bench

Kasa / Safe

www.ak�ll��nek.com

Ürün Boyutları

En/Most : 200cm
Boy/S�ze : 520cm
Yüksekl�k/H�ghness: 220cm
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Tüm Mekanlarda kullanılab�lecek Gez�c�, “Akıllı İnek”

"Smart Cow" , Mob�le that can be used �n All Venues

Otomat Özell�kler� / Vend�ng Mach�ne Features

Sıcak Süt (Ç�lekl�,Ç�kolatalı,Sade), Soğuk Ayran / Hot M�lk (Strawberry,Chocolate,Pla�n), Cold Ayran

Otomat�k Yıkama Özell�ğ� / Automat�c Wash�ng Feature

3 Tekerlekl� Motors�klet ve M�n�van Araç Seçeneğ� / 3 Wheel Motorcycle and M�n�van Veh�cle Opt�on

Elektr�k Enerj�s� Üretme / Electr�c Power Generat�on

Ürün Sayacı / Product Counter

Dokunmat�k Ekran / Touch Screen

Ürün Boyutları

En/Most : 100cm
Boy/S�ze : 210cm
Yüksekl�k/H�ghness: 220cm

Gez�c� Akıllı İnek / Mob�le Smart Cow
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Evde Çocuğunuzun En İy� Oyun Arkadaşı, “Akıllı İnek”

"Smart Cow" , Your Ch�ld's Best Playmate at Home

Otomat Özell�kler� / Vend�ng Mach�ne Features

Sıcak Süt (Ç�lekl�,Ç�kolatalı,Sade) / Hot M�lk (Strawberry,Chocolate,Pla�n)

Tüm Aksamları Sökülüp Yıkanab�l�r /All Parts Can Be D�sassembled and Washable

Konuşarak Masal Anlatma Özell�ğ� / Tell�ng Tales by Speak�ng Feature

Uyanma ve Uyuma Saatler� Hatırlatma/ Wake up and Sleep T�me Rem�nder

LCD Ekran / LCD Screen

Kumbara / Moneybox

Ürün Boyutları

En/Most : 40cm
Boy/S�ze : 56cm
Yüksekl�k/H�ghness: 65cm

Akıllı Ev Model� / Smart House Model
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ISO 22000:2018 (Sert�fika No/ Cert�ficate No: FBG21620)

ISO 9001:2015 (Sert�fika No/ Cert�ficate No: QBG20620)

ISO 1002:2018 (Sert�fika No / Cert�ficate No: 7026)

Modellerde Kullanılan Tüm Ürünler�n Gıda Ugunlukları ve Sert�fikaları Mevcuttur./ 
                    Food Su�tab�l�ty and Cert�ficates of All Products Used �n Models Are Ava�lable

Sert�fika ve Belgeler�m�z / Cert�ficates and Documents
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MOO CAFE

Sağlıklı yaşamı destekleyen, Şeh�r Stres�nden Uzak Doğal Ürünler�n Serv�s Ed�leceğ�
                                                                                                    Cafe & Restorant Konsept� “Herşey Sağlığınız İç�n...”

Cafe & Restaurant Concept where Natural Products that support healthy l�fe and away
                                                                                                     from c�ty stress w�ll be served "Everyth�ng �s for your health ..."

Gelecek Projeler�m�z / Future Projects
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Süt grubu, sağlıklı kem�k gel�ş�m� �ç�n elzem olan, kals�yum yönünden en zeng�n bes�nlerd�r. 
Kals�yum kem�kler�n ve d�şler�n sağlıklı gel�ş�m�nde öneml� rol oynar. Her gün çocukların ve adölesan dönem�
 gençler�n 3-4 pors�yon süt ve yer�ne geçen bes�nler� tüketmeler� gerek�r.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğü �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �şb�rl�ğ�nde yapılan 
‘İlköğret�m Okullarında Sağlıklı Beslenme’ konulu araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre ülkem�zde 
süt tüket�m�n�n çok düşük olduğu görüldü.

İlköğret�m Okulları’nda Sağlıklı Beslenme araştırması kapsamında görüşülen çocuklardan yüzde 53’ünün, 
her gün ortalama 1-2 su bardağı süt �çt�ğ�, yüzde 47’s�n�n �se her gün süt tüketmed�ğ� bel�rlend�. 
Araştırmaya göre, her gün süt �çmeyen çocukların yüzde 25’�n�n ev�nde süt bulunmuyor, yüzde 22’s� 
�se sütü sevm�yor.

Bel�rt�ld�ğ� g�b� Süt ve Süt Ürünler�n�n tüket�lmes� gelecek nes�ller�m�z�n gel�ş�m� �ç�n son derece öneml� b�r unsurdur. 
MooGrup olarak b�zde tam bu noktada Ülkem�ze ve Dünya’ya yen� b�r nefes kazandırmak �ç�n “Akıllı İnek Otomatı” nı 
hayata geç�rd�k ve �nsanların kullanımına sunduk. 
Dünya’da eş� benzer� olmayan “Sağlık Otomatı”nı hayata geç�rmen�n verm�ş olduğu mutluluğu s�zlerle paylaşıyoruz..

Gelecek Nes�ller�m�z “Akıllı İnek Otomatı”nı çok sevecek, Süt ve Süt türevler�n� tüketmeyen çocuklarımıza 
Süt alışkanlığını aşılayacağız, her çocuk Süt alışkanlığı ed�nene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğ�z...

                                                                                                                                                                                       MooGrup A�les�.

M�lk group �s the foods r�chest �n calc�um, essent�al for healthy bone development.
Calc�um plays an �mportant role �n the healthy development of bones and teeth. Ch�ldren and adolescents every day
 young people should consume 3-4 serv�ngs of m�lk and subst�tutes.

In cooperat�on w�th the M�n�stry of Health General D�rectorate of Pr�mary Health Care Serv�ces and the M�n�stry of Nat�onal Educat�on
The results of the research on "Healthy Eat�ng �n Pr�mary Schools" have been publ�shed. Accord�ngly, �n our country
It was observed that m�lk consumpt�on was very low.

53 percent of the ch�ldren �nterv�ewed w�th�n the scope of Healthy Nutr�t�on research �n Pr�mary Schools,
It was determ�ned that they dr�nk 1-2 glasses of m�lk on average every day and 47 percent of them do not consume m�lk every day.
Accord�ng to the research, 25 percent of ch�ldren who do not dr�nk m�lk every day do not have m�lk at home, 22 percent
does not l�ke m�lk.

As ment�oned, consumpt�on of M�lk and Da�ry Products �s an extremely �mportant element for the development of our future generat�ons.
At th�s po�nt, as MooGroup, we use the "Smart Cow Vend�ng Mach�ne" to br�ng a new breath to our country and the world.
we �mplemented �t and made �t ava�lable to people.
We are exper�enc�ng the happ�ness of �mplement�ng the "Health Vend�ng Mach�ne", wh�ch �s un�que �n the world ...

Our Next Generat�ons w�ll love the "Smart Cow Vend�ng Mach�ne" and our ch�ldren who do not consume m�lk and �ts der�vat�ves.
We w�ll �nst�ll the love of m�lk, we w�ll cont�nue our work unt�l every ch�ld acqu�res a m�lk hab�t.

                                                                                                                                                                                                      MooGrup Fam�ly.



Sağlıklı bir yaşam için;

Süt ve Ayran İçin...



from TURKEY to the WORLD

Aydınlıkevler Mh. Ş.Ömer Hal�sdem�r Blv. No.130/B Altındağ/ANKARA-TÜRKİYE

“AKILLI İNEK”

“To Healthy Generat�ons”

0.312 244 69 29 www.ak�ll��nek.com +90 553 666 33 33..
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