
NİPEL SULUK SİSTEMLERİ

Sağlıklı canlıların yetiştirilebilmesi için ANKA KÜMES, broiler üreticilerinin tüm 

sulama ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kuru zeminler sağlayan nipel sistemleri üretiyor 

ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyor. Nipel suluklarımız, tavuklar için en ideal 

su ihtiyacını sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Nipel Sulama Sistemleri  Avantajları;

Daha sağlıklı ve iyi beslenme şartları

Yüksek kalite paslanmaz çelik parçalar

Extra uzun ömür

Zeminlerin kuru kalmasını sağlar

Kolay montaj 

Çelik içme sistemlerinin en önemli özellikleri; Sağlamlık, Tüm çelik nipeller, uzun bir 

çalışma ömrü sağlayan yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tavukların 

hareket özgürlüğü için zemin alanı artırır. Sistem kendi kendini temizler ve bu 

nedenle üretim döngüsü sırasında gerekli herhangi bir temizlik işlemine gerek 

kalmaz. Bakteri oluşumunu önler.



Contalı Metal Nipel - 001 Metal Nipel / 002

Metal Nipel Flex 360° - 002 Metal Nipel Flex 360° - 005

Plastik Nipel K - 003 Plastik Nipel S Flex 360° S - 003

Plastik Nipel S Flex 360° - 010 Plastik Nipel Flex 360° S - 034

Bilyalı Nipel S - 061

Plastik Nipeller

Yumurta tavuğu için üretilmiştir. Özel sert 

plastikten üretilmiş olup tüm iç aksamları 304 

kalite paslanmaz çeliktir. Sadece aşağı yukarı 

çalışır. 10 mm anahtar ağızlıdır. 8.8 mm delik 

delinmelidir. Takılacak yere diş açılmamalıdır, 

nipel özel konik vidalıdır kendiliğinden diş 

açacaktır. 0,70 - 0,80 ml / dk. su verebilir.

Et tavuğu için üretilmiştir, her yöne çalışır ve su 

verir. Özel sert plastikten üretilmiş olup tüm iç 

aksamları 304 kalite paslanmaz çeliktir. 10 mm 

anahtar ağızlıdır. Boruya 8.8 mm delik 

delinmelidir. Takılacak yere diş açılmamalıdır, 

nipelin kendisi diş açacaktır. 0,60 - 0,80 ml / 

dk. su verebilir.

Et tavuğu için üretilmiştir. Özel sert plastikten 

üretilmiş olup tüm iç aksamları 304 kalite 

paslanmaz çeliktir. 12 mm anahtar ağızlıdır. 

Üstten ağırlık sistemi sayesinde sızdırmazlık 

sağlar. Her yöne çalışabilir. Takılacak yere 8.8 

mm delik delinir. Kendi diş açacağından 

takılacak yere ayrıca diş açılmaz. 0,70 - 0,90 ml 

/ dk. su verebilir.

Et tavuğu için üretilmiştir. Her yöne çalışır ve 

su verir. Özel sert plastikten üretilmiş olup 

tüm iç aksamları 304 kalite paslanmaz çeliktir. 

14 mm anahtar ağızlıdır. Boruya 8.8 mm delik 

delinmelidir. Takılacak yere diş açılmamalıdır, 

nipelin kendisi diş açacaktır. 0,45 - 0,60 ml / 

dk. su verebilir.

Özel sert plastikten üretilmiştir. İç aksamları tamamen 304 kalite 

paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz bilya sistemi ile çalışır. 

Sökülüp temizlenebilir. Takılırken 90° duruş şekline dikkat edilmelidir. 

Bilya sisteminin hassas olmasında dolayı suyun filtreli verilmesi 

önemlidir.

Yumurta kümeslerinde kullanılan bu parça, 

ortalama 8 mm olup 304 kalite paslanmaz 

çelikten üretilmiştir. 0,80 ml ile 0,90 ml 

arasında su verirken aşağı ve yukarı çalışma 

özelliği vardır. Boruya monte etmek için 8,8 

mm delik delinir. Montaj sırasında nipel 

parçalarının düşmemesine ve 

Bu ürün yumurta tavuğu için üretildiğinden 

sadece aşağı yukarı çalışır. 10 mm. paslanmaz, 

304 kalite çelikten üretilmiş olup, özel konik 

vidalıdır. Takılacak yere 8 mm delik 

delinmelidir. Nipelin kendisi diş açacağından 

takılacak yere diş açılmasına gerek yoktur. 

Nipelin tepesi düşmeyecek şekilde alttan yukarı 

Et tavuğu için üretilmiştir. Her yöne çalışır ve su 

verir. 10 mm, 304 kalite paslanmaz çelikten 

yapılmış olup özel konik vidalıdır. Takılacak yere 

8.8 mm delik delinmelidir. Nipelin tepesi 

düşmeyecek şekilde alttan yukarı vidalayarak 

monte edilmelidir. Nipelin kendisi diş 

açacağından takılacak yere diş açılmasına gerek 

yoktur. 0,60 - 0,80 ml / dk. su verebilir. 002 

360°'dan farkı, tepeden tutmalı olmasıdır.

Et tavuğu için üretilmiştir. Her yöne çalışır ve 

su verir. 10 mm, 304 kalite paslanmaz çelikten 

yapılmış olup özel konik vidalıdır. Takılacak 

yere 8.8 mm delik delinmelidir. Nipelin tepesi 

düşmeyecek şekilde alttan yukarı vidalayarak 

monte edilmelidir. Nipelin kendisi diş 

açacağından takılacak yere diş açılmasına 

gerek yoktur. 0,70 - 0,80 ml / dk. su verir. 

005'den farkı iğneden tutmalı olmasıdır.

Çelik Nipeller



Çift Çıkışlı Tahliye Regülatör

Regülatör Redüktörü 

Regülatör için özel üretilmiş oringli redüktör istenilen renkte sipariş üzerine üretilebilir.

Hat Sonu

Askılı Çanak Çanak  (22x22 Kare Boru için) 

Çanak  (22x22 Kare Boru için)

Kare Sabitleme Boru Taşıycı

Damızlık için üretilmiştir. Üstten geçkilidir, 

çift kolludur; sökülme, düşme ve kırılma 

ihtimali yoktur. 002 360º nipeline uygundur. 

Kaliteli plastikten yapılmış olup hijyeniktir.

Kopolimer moplenden üretilmiştir; özellikle 

bilyalı nipellerde kullanılır. Temizlemesi kolay 

ve hijyeniktir. 22 x 22 mm PVC kare boru için 

uygundur.

Yaylı Çanak

ilk 10 günlük civciv için kullanılır. Yanda ve 

altta görüldüğü gibi 002 veya 003 yumurta 

nipeline alttan yukarı itme veya geçirmeli 

kelepçe şeklinde kolayca monte edilebilir. 

Kullanımı pratiktir. 

Kare boruile nipel borularının birbirine sabitlemesinde 

kullanılır

Yapıştırmaya ya da 

kelepçelemeye gerek olmadan 

takıldığında kendi özelliğinden 

su sızdırmayan boru bağlantı 

mufu.

Et tavuğu için kullanılır. Kaliteli plastikten 

üretilmiş olup hijyeniktir. Kullanımı sırasında 

ara bağlantı gerekmez. Yanda ve altta 

görüldüğü gibi taşıma borusu, su borusu ve 

çanak aynı yerde olup, bağlantı ipi şok teli 

birarada olması montaj avantajı ve kolaylığı 

sağlar.

Kaliteli plastikten üretilmiş olup takılması 

pratiktir. 22x22 mm kare boruya göre 

üretilmiştir. Her nipel için uyumludur.

Çanak (22x22 Kare Boru için)

Regülatörler

Çift Çıkışlı Regülatör

Hijyenik ve gıdaya uygun kaliteli plastikten üretilmiş olup su basıncını kontrol eden bir üründür. 

70 m'de istenilen randımanı verir. Hat ortasında da kullanılması mümkündür. Ortada kullanılması 

sırasında kapalı olan arka kapak çıkarılmalıdır. Hat temizlemesi, regülatörün alt bölümünde 

bulunan ayar somununu çevirmeden, yukarı doğru hızlı basarak yapılabilir. Bu şekilde hat 

sonlarının açık olması gerekir, böylece temizlik tazyikli bir şekilde gerçekleşir.

Özel sert plastikten üretilmiştir. İç aksamları tamamen 304 kalite 

paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz bilya sistemi ile çalışır. 

Sökülüp temizlenebilir. Takılırken 90° duruş şekline dikkat edilmelidir. 

Bilya sisteminin hassas olmasında dolayı suyun filtreli verilmesi 

önemlidir.

Temizleme şekli 033' den farklıdır. Musluğu açtığınızda su basıncı düzeyinde otomatik olarak 

temizleme yapar.

Çanaklar

Hat sonu, 033 hortum ile birlikte kullanılır. Temizlik esnasında tornavida 

ağızlı kapağı, sola çevrilerek açılır. Yuvarlak ve dört köşe borulara 

uygundur.

22 x 22 mm ölçüsündeki boruları 

birbirine bağlamak için kullanılır. 

Hammaddesi PVS'dir. Uygulamanın 020 

bağlantı teli ile yapılması önerilir.

Muf
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Başlangıç suluğu civcivlerin ilk 10. gününe kadar 

ilaç uygulamaları için ideal bir suluktur.

Civciv sulugu aynı zamanda salma kanatlı yetiştiriciliği için de 

kullanılabilir.

TAVUK SULUK

TAVUK suluğu 10 lt su kapasitesine sahiptir.

MEDİKATÖR ve FİLTRE  SİSTEMİ

İlaçların istenilen dozajda nipel hattına ulaşmasını sağlar.

Su hatta girmeden önce filtre edilmesini sağlar.

Suyun istenilen basınçta hatta ulaşmasını sağlar.

ANKA KÜMES SAN.  ve TİC.LTD.ŞTİ.

Aziziye Mah. Aziziye Sok. No:60/A  Susurluk / BALIKESİR/TÜRKİYE

Hafif olduğu için ağır ırklarda ve damızlıklarda kullanılması 

önerilmez.

HİNDİ SULUK

Ürünümüz hindilerin en verimli şekilde su içmesini sağlar. Kullanılmış olan 

plastik; kümes içersinde hindilerin her türlü darbesine dayanıklı bir şekilde 

üretilmiştir ürünümüz memnuniyet garantilidir.

CİVCİV SULUK

Civciv suluğu 5 lt su kapasitesine sahiptir.

ASKILI SULUK

Askılı  suluk broiler türlerinde otomaik sulama sağlar.

Yüksek plastik kalitesi ve geliştirilmiş mekanizması ile 

sorunsuz bir otomatik sulama sağlar. 

Su seviyesi için özel tasarlanmış ayar vidası sayesinde 

haznedeki su yüksekliği ayarlanabilir. 


