
Ant Teknik, İki Yeni Partneri Rudolph Research ve Fungilab ile 
Kimya Endüstrisinin İhtiyaçlarına Cevap Veriyor

Ant Teknik is Responding to the Needs of Chemical Industry together with 
its Two New Partners: Rudolph Research and Fungilab
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Kalite ve inovasyon felsefesi ile üretilen laboratuvar cihaz-
ları üretim kontrolü ve Ar-Ge çalışmalarının etkinliğinin 
artmasına yardımcı oluyor.

Shimadzu firmasının Türkiye temsilcilisi olan Ant Teknik 
Cihazlar, laboratuvar cihazları alanındaki temsilciliklerine 
iki yeni firma daha ekledi: Rudolph Research ve Fungilab.
Kimya çatısı altındaki ilaç, gıda ve içecek, petrokimya, 
kimya (boya, deterjan) ve kozmetik endüstrisi gibi tüm 
endüstrilere analitik ve temel laboratuvar cihazları, sarf 
malzemeleri ve satış sonrası destek hizmeti sunan Ant 
Teknik refraktometre, polarimetre, sakkarimetre ve densi-
tometre cihazlarının 50 yıllık deneyimli üreticisi Rudolph 
Research ve teknik bilgi ve geniş ürün yelpazesi ile pazar 
payını her geçen gün arttıran viskozimetre cihazları üreti-
cisi Fungilab firmaları ile işbirliği yaptı.

Rudolph Research özellikle polarimetrede pazar lideri 
konumunda. Rudolph Research otomatik polarimetre-
ler, polarimetreler için en hızlı ve kullanımı kolay sıcaklık 
kontrol sistemi olarak bilinen patentli TempTrol™ elekt-
ronik ısıtma ve soğutma sistemi ve 21 CFR Part11 uyu-
mu özelliklerinin yanısıra harici bir mekanizma tarafından 
komple valide edilebilen tek sistem olma özelliği taşıyor. 
Hem US hem de EP Farmakopi’leri sıcaklık validasyonu-
nun yapılmasını öngörüyor.  Rudolph Research, cihazın 
tüm dalgaboylarının, sıcaklık ölçüm sisteminin ve sıcaklık 
kontrol sisteminin izlenebilir NIST standartları ile valide 
edilmesinin öneminin altını çiziyor. Firma, kendi alanında 
NIST akreditasyonuna sahip (NVLAP Sertifikalı) tek üre-
tici konumunda. Bu sayede müşterilerin kalibrasyon ve 

Laboratory equipments designed for quality and innova-
tion are helping to improve the efficiency of Production 
Control and R&D activities.

Ant Teknik, the exclusive distributor of Shimadzu, has 
recently entered into new partnerships with two com-
panies: Rudolph Research and Fungilab. Ant Teknik, 
providing analytical and other laboratory equipment, 
consumables, spare parts and after sales support, for all 
chemistry-related industries like pharmaceuticals, food 
and beverages, petrochemicals, paints,  detergents, cos-
metics etc. has recently entered into collaboration with 
Rudolph Research which has 50 years of experience pro-
ducing refractometers, polarimeters, saccharimeters and 
density meters and Fungilab which is increasing its mar-
ket share with its strong technical background and prod-
uct range.

Rudolph Research is recognised as the market leader es-
pecially in the field polarimetry. Rudolph is the only po-
larimeter manufacturer that offers a temperature control 
system that can completely be validated by an indepen-
dent mechanism. Their patented TempTrol™ electronic 
heating and cooling system is defined as the fastest, 
most easy to use polarimeter temperature control system 
available. 

Validating temperature is required by all Pharmacopeias.  
Both the USP and the EP highlight the importance of tem-
perature control accuracy. Therefore, Rudolph Research 
has developed a system validating all wavelengths of the 
instrument, the temperature measurement system and 
the temperature control system with a traceable NIST 
Standard. Rudolph Research is the only manufacturer in 
its field having NIST accreditation (NVLAP Certificate). 
This eliminates the need to use sugar solutions to cali-
brate and check for linearity. NIST traceable validation 
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linearite kontrolü için şeker çözeltileri kullanmasına gerek 
kalmıyor ve FDA denetimlerinin de sorunsuz geçmesi sağ-
lanıyor. 

Firmanın refraktometreleri hassas ölçüm sonuçlarını ga-
rantileyen patentli SmartMeasure™ teknolojisi ile 21CFR 
Part11 uyumlu Rudolph densitometre ise, patentli Vide-
oView™ teknolojisi ile kabarcık tespiti, patentli viskozite 
düzeltmeli osile U-tüp ve referans osilatör gibi özellikleri 
ile dikkat çekiyor. 

Viskozimetri alanında uzman Fungilab firması ise farklı uy-
gulamalar, gereksinimler ve bütçelere yönelik olmak üzere 
dijital viskozimetreler, dijital/programlanabilir viskozimet-
reler, dijital/programlanabilir/tam PC kontrollü viskozimet-
reler, kapiler, flow cup ve viscoball viskozimetreler gibi son 
derece geniş bir viskozimetri portföyüne sahip.

Rudolph Research ve Fungilab firmaları ile işbirliği kararının 
hemen ardından, Türkiye’deki mevcut ve yeni kullanıcılara 
lokal servis desteğinin verilmesi ve servis sözleşmelerinin 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, teknik eğitim-
lerin ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Ant 
Teknik Genel Satış Direktörü Gürhan Uluğ yeni işbirlikleri 
ile ilgili açıklamasında “Rudolph Research ve Fungilab’ın 
polarimetri, refraktometri, yoğunluk ölçümleri ve viskozi-
metri çözümleri için satış ve servis ekibimizi yapılandırdık. 
Yeni partnerlerimizle müşterilerimizin gereksinimlerine en 
uygun çözümlerle yanıt vereceğimize, anahtar teslimi la-
boratuvar projelerindeki konumumuzu da güçlendirece-
ğimize inanıyoruz” dedi. Uluğ, her iki firmanın yenilikçi, 
zengin ve yüksek kaliteli ürün portföyü ile Türkiye’deki ilaç, 
gıda ve kimya endüstrilerinde gelişmiş ülke standartlarının 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi.

system also provides advantage during FDA inspections.
Rudolph refractometers are receiving attention with the 
patented SmartMeasure™ technology that guarantees ac-
curate measurement results. Rudolph’s 21CFR Part11 com-
pliant density meters on the other hand, have incorporated 
features like patented VideoView™ technology for bubble 
detection, oscillating U-tube with full range viscosity cor-
rection and reference oscillator (patent pending) needed 
for both production and research applications. 

Fungilab, well-known as expert in viscosity technology, 
has a broad range of instruments including digital visco-
simeters, digital/programmable viscosimeters, digital/pro-
grammable/full PC controlled viscosimeters, capillary, flow 
cup and viscoball viscosimeters for several applications 
and different budget levels.

Gurhan Ulug, General Sales Director of Ant Teknik, an-
nounced that immediately after signing contracts with 
Rudolph Research and Fungilab, they completed trainings 
for their technical staff in order to provide local service 
support for existing and new customers in Turkey and ful-
filling service contracts. In his announcement, Ulug said 
“We structured our sales and after sales support team ac-
cording to Rudolph Research polarimeter, refractometer 
and density meter and Fungilab viscosimeter range. We 
believe that we will be presenting the best solutions tai-
lored to our customers’ needs and strengthen our posi-
tion for turn-key laboratory projects. Ulug added that with 
the innovative, broad and high quality product range of 
their two new partners, they are aiming to contribute to 
the spread of advanced country standards within pharma, 
food and chemistry industries.  


