
YEMLEME SİSTEMLERİ



Yem depo üstü galveniz saç kalınlığı 1 mm, depo altı saç kalınlığı 1,5 mm 

dir. 

Spiral yemlik hattının sonunda bulunan sviç, bütün yemlikler dolduğu 

zaman, otomatik olarak motoru durdurur. Yemliklerdeki yemin azalması ile 

birlikte motor otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.

 Yem ayarı sayesinde isteğe bağlı olarak yem seviyesi kolayca ayarlanabilir.

 Spiral boru, 1,2 mm kalınlığında sacdan yapılmış olup, 275 gr/m2 galvaniz 

kaplamalıdır. Üzerindeki tırnak, yemliklerin dönmesini engellenerek yem 

kaybını önler.

Spiral Yemlik

Anka yemlikleri ile kanatlılarda yetiştirmenin ilk gününden son güne kadar, 

en iyi yem dönüşüm oranlarına ulaşılır. Anka yemliklerinin tüm çeşitleri; 

kolay temizlenebilme, minimum yem kaybı ve kolay yem seviye ayarı 

özelliklerine sahiptir.

Anka yemlikleri uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli hammeddeler ile 

üretilmiş yem sarfiyaının az olduğu ve kolay temizlenebilen yemliklerdir. 

Kullanımı kolaylaştırmak için özel tasarlanmış tabak sayesinde civcivler ilk 

günlerinde yeme kolayca ulaşabilirler.

 Tabaktaki kıvrımlar sayesinde yem zahiyatı oldukça azalır.

Anka  Spiral yemlik sistemi 150 metreye kadar problemsiz çalışır.

Spiral yem depoları,yem kapasitelerine göre 90 kg ve 150 kg olarak imal 

edilir. 



BANDIRMA YEMLİK

YEMLIK SEHBASI 5 KG LIK MANUEL YEMLİK

YEMLIK MONTAJ

ANKA YEMLİK

CUNDA  YEMLİK

12 KG LIK MANUEL YEMLİK TEPSİ YEMLİK



Hindi Civciv RİNG Sistemi

hindi Yemlik



Hindi Palaz Yemlik

Hindi Yemlik Hat Sonu

Her iki yemliğinde plastik tablaları birbirlerine uygundur. Böylece aynı 

kümeste hem büyütme hem de hindi yetiştirme yapılabilir.

Yemliklere yemin bittikçe otomatik 

olarak gelmesini sağlar.

Hindi Yemlik

Hindiler yeterli büyüklüğe geldiği zaman alt tas değişerek hindinin en 

verimli şekilde yem yiyebileceği konuma getirilir. Yemliğin içindeki 

mekanizma sayesinde yemin akış miktarı ayarlanabilir.



Anka zincir yemlenme sistemi kolay kurulum ,temizlik ve bakım yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

AYAKLI ZİNCİR YEMLEME MODELİ

Anka zincir yemleme basit çalışma prensibi ile ihtiyaçları en iyi ve kolay şekilde karşılayabilmektedir. Sağlam yapısı sayesinde, 

uzun yıllar sorunsuz çalışır.

Anka zincir yemleme sistemi ile, kümes içerisindeki  tüm yemliklere yemin eşit olarak dağılması sağlanmaktadır.

Zincir yemleme sisteminin kurulumu, kümesin fiziki şartlarına dikkat edilerek en uygun şekilde gerçekleştirilir.

zincir yemleme 



Grill Teli

Çelik döküm tırtıllı orta göbek, 2,5 mm taban sac kalınlığı, çift rulmanlı 

göbek sistemi, statik boya ile üretilmiş olan köşe döneri uzun yıllar 

sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Ayaklı geniş tip köşe döneri, ayaklı 

kare tip köşe döneri, kaldırmalı sistem köşe döneri ve kafes tipi köşe 

döneri gibi birçok farklı kullanım alanlarına entegre edilebilmektedir.

Kanal Yemlik Köşesi

Sahip olduğu özel tasarım ile köşe döneri ve dişli ile tam bir uyum 

içerisinde çalışabilmektedir.

Sistemde kullanılan zincir dünya lideri Technical System markadır.

2.5 mm sac kalınlığı,70 mm genişliğe sahiptir.

Kanal Yemlik Zinciri

100-500 kg kapasite aralığında üretilebilmektedir. 1-2-3 çıkışlı çeşitleri 

mevcuttur. Kolaylıkla yukarı-aşağı yükseklik ayarlanabilmektedir. Depo 

çıkışındaki hareketli sistem ile yem seviyesi ayarlanabilmektedir. Boyalı 

Modellerde Statik boya ile korozyona karşı uzun yıllar koruma 

sağşanmaktadır.

Yem Kazanı

4 mm tel kullanılarak içten montajlı veya dıştan montajlı tiplerde 

üretilmektedir. Kullanım aralığı olarak 42mm-44 mm seçenekleri 

mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 1 metre, 1,2 metre ve 1,5 metre boy ölçüleri 

sağlanabilmektedir. Kopma, atma yapmayacak şekilde montajlanmış ve 

uzun yıllar kullanımı açısından da galvaniz kaplamalıdır.

Ayaklı Motor Grubu

Yem dağıtma makinesi redüktörleri son teknoloji dişli sistemleri 

içermektedir. 4 ayaklı sehpa üzerine monte edilerek stabil bir şekilde 

sorunsuz çalışması sağlanmıştır. Kolaylıkla aşağı-yukarı yükseklik ayarı 

yapılabilmektedir. Palet gerdirme aparatı sayesinde palet gerginliği 

ayarlanılabilmektedir. Tek devirli ve çift devirli olmak üzere iki farklı hız 

seçeneği mevcuttur. Tek devirli dakikada 18m/sa ,çift devirli 35m/sa 

hızla hareket sağlayabilmektedir.

Yem Kanalı

3 metre uzunluğa kadar en uygun form ve ölçülerde üretilebilmektedir. 

Korozyon direnci yüksek 1.2 mm galvaniz saç kullanılmaktadır. Uygun 

palet cinsine göre geniş tip ve kare dar tip en çok kullanılan formlardır.



Kanal Yemlik Köşesi

Çift rulmanlı orta göbek sistemi ve çelik döküm yapısıyla 

uzun ömürlü ve kolay hareket kabiliyetiyle çalışmaktadır. 

Askı teli sayesinde ağırlık merkezinden dengeli bir biçimde 

kaldırılmaktadır. Palet ile her yükseklikte uyum içinde 

çalışmaktadır.

Yem dağıtma makinası redüktörleri son teknoloji dişli sistemleri 

içermektedir. Merkezinden bağlanılarak eşit bir biçimde sistem ile 

hareket eder. Palet gerdirme aparatı sayesinde palet gerginliği 

ayarlanılabilir. Tek devirli ve çift devirli olmak üzere iki farklı hız 

seçeneği mevcuttur. Tek devirli dakikada 18m/sa ,çift devirli 35m/sa 

hızla hareket sağlamaktadır.

Askılı Sistem Yem Dağıtma 

Motoru

U kanal üzerine oturtulmuş özel dizaynı ile kolaylıkla sökülüp 

takılabilir. Merkezden kaldırılarak devrilme riski olmadan 

stabil bir şekilde çalışır. Üzerinde ayar vanaları ile iletilen 

yem seviyesi ayarlanabilir. 
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Askılı Sistem Yem Deposu


