İş Güres ile yapılır.

GÜRES TAVUKÇULUK TEKNOLOJİSİ FABRİKASI
Türkiye’nin tek çatı altına toplanmış en büyük tam entegre yumurta üretim
tesisine sahip olan Güres Group, 1963 yılında Manisa Saruhanlı’da kurulmuştur.
Güres Group bünyesinde faaliyet gösteren Güres Tavukçuluk Teknolojisi Fabrikası,
yarım asırlık sektörel tecrübe ve bilgi birikimini, Ar-Ge departmanı tarafından
yapılan inovatif çalışmalar ışığında sistemleştirerek, kendi standartlarını yaratan
bir marka haline gelmiştir.
2002 yılında kurulan fabrikamız, kendi patentiyle ürettiği tam otomatik sulama
ve yemleme; tam otomatik yumurta üretimi ve tam otomatik gübre toplama
sistemlerine sahip tavuk kafesi ve ekipmanlarıyla, uluslararası bir başarı
yakalamış, Türkiye’deki tavukçuluk teknolojisi sektöründe birçok yeniliğe ve
ilklere imza atmıştır.
Tavukçuluk Teknolojisi Fabrikamızda, “yumurta tavuğu kafesi” ile birlikte “civciv
büyütme kafesi”, “broiler kafesi”, “Avrupa normlarına göre zenginleştirilmiş
yumurta tavuğu kafesi”, “bıldırcın kafesi”, “damızlık kafesi”, “zenginleştirilebilir
kafes” ve “iklimlendirme sistemleri” üretimi gerçekleştirilmektedir.
Satışı yapılan kafeslerin montajı, servisi ve satış sonrası bakımları, ülkemizde ve
dünyada, Güres’in profesyonel teknik departmanı tarafından yapılmaktadır.
Fabrikamızın Ar-Ge birimleri ve mühendisleri tarafından, yumurtacı tavukların en
mükemmel koşullarda yetiştirilmesi için sürekli olarak yapılan araştırmalar
sonucunda, ürün yelpazemiz her geçen gün artmaktadır.

OHSAS 18001

14001 Registered ISO 9001 Registered

TAVUK KAFESİ

GürTech T-60 Tel Tavuk Kafesi 600x600 mm
GürTech S-60 Saç Tavuk Kafesi 600x600 mm
GürTech T-50 Tel Tavuk Kafesi 600x500 mm
GürTech S-50 Saç Tavuk Kafesi 600x500 mm

TAVUK KAFESİ

GürTech T-60 Tel Tavuk Kafesi 600x600 mm
GürTech S-60 Saç Tavuk Kafesi 600x600 mm
GürTech T-50 Tel Tavuk Kafesi 600x500 mm
GürTech S-50 Saç Tavuk Kafesi 600x500 mm

TAVUK KAFESİ
GürTech T-60 Tel Tavuk Kafesi 600x600 mm
GürTech S-60 Saç Tavuk Kafesi 600x600 mm
GürTech T-50 Tel Tavuk Kafesi 600x500 mm
GürTech S-50 Saç Tavuk Kafesi 600x500 mm

SIRA ÜST GÖRÜNÜŞ

TAVUK KAFESİ
KAFES
Kafes sistemlerinin ana bileşenleri, galvanizli sac ve
galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır. Kafeslerimizin
konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan bu
galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli olup; kullanılan
sac

ve

tellerin

yüzey

kaplamaları,

yüksek

standartlardadır.
Kafes

sisteminin

tasarımı

yer

hareketlerinden

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kafes sisteminin
ana konstrüksiyonunda, her 60 cm de bir kafes ayağı ve bu
ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır. Bu sayede maksimum direnç kazanan
sistem, platformsuz olarak 8 kata, platformlu olarak ise
12 kata kadar sorunsuz olarak monte edilebilir.

KAFES GÖZLERİ
Kafes gözleri 600 x 600 mm ve 600 x 500 mm olmak üzere
iki farklı ebatta ölçülendirilmiştir. Yan duvarlar galvanizli
telden veya saçtan imal edilmiştir. Uygun eğimli alt teller
ile yumurtaların kolaylıkla yumurta kanalına ulaşması
sağlanmış ve böylece yumurtalarda meydana gelebilecek
kırık ve kirlilik oranı minimum seviyeye indirilmiştir.

YEMLEME SİSTEMİ
Yem arabalı yemleme sistemi tam otomatik olup; tamamı
galvanizli sacdan üretilmiştir. Özel olarak dizayn edilen
yem dağıtım aparatları sayesinde yemin sıhhî, homojen,
karıştırılarak ve eşit dağılımı sağlanmıştır. Yem zayiatları
asgariye indirilmiştir. 4 adet kademe ayarı ile istenilen
seviyede yem verilir.

SU İÇME SİSTEMİ

Yem, kümeslerin dışında bulunan 6 ayaklı konik tabanlı

Sulama sistemi; kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya

silolarda muhafaza edilir. Yem, silonun altından başlayıp

geçen PVC boru üzerinde her iki göze 2 adet kırmızı plastik

yem

ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan nipel

kovalarına

kadar

borulardan

geçen

arabalarına

otomatik

uzanan

spiral
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helezonlar

olarak

mm

çapındaki

sayesinde

dağıtılır. Yem

yem

ile altında V şeklinde plastik damla yakalayıcı mevcuttur.

kovaları

Kanatlılar kırmızı renkteki nipellerin ucundaki metal

dolunca sistem kapasitif sensörler sayesinde otomatik

parçaya dokunduklarında otomatik su akışı sağlanır.

olarak durur. Sıranın her iki yanında bulunan yem kovaları
önceden ayarlanmış periyodik zamanlarda sıra boyunca

Nipellere dokunma anında akan fazlalık sular, suluk

hareket ederek, yemleri yemliklere boşaltır.

borusunun altında bulunan V damlalığa düşer. Böylece

Yemlikler,

tavuk

kafes

sistemlerinde

her

kata

eşit

kafes

gözlerinin

altında

bulunan

gübre

bantları

miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını

ıslanmamış olur. Her katta ve sırada 1 adet su rezervuarı

önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemle yem

bulunmaktadır. Su şebekesinden gelen su, uygun basınç

israfı minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunulur.

altında rezervuarlara verilir ve oradan da içme suyu

Ayrıca tavuğun yemi seçme imkanı ortadan kaldırılarak,

borularına gönderilir.

yem içeriğinin tamamının tavuk tarafından tüketilmesi
sağlanır.

TAVUK KAFESİ
GÜBRE SEVK SİSTEMİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

1

kusursuz
mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir.

OTOMATİK YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ
Her kata aşağı yukarı hareket ederek ulaşan lift sistemi
mevcuttur. Otomatik yumurta toplama ünitesi, GÜRES
TEKNOLOJİ tarafından galvanizli sac ve tel malzemeden
imal edilmektedir.
Yumurta konveyörü, yine GÜRES TEKNOLOJİ tarafından
galvaniz

sac

gövdeli

olarak

üretilmekte

olup;

elektrostatik plastik kaplamalı fırın boyalı zincir ve
çubuklu, redüktörlü lift tertibatlıdır.
Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde dahi

İthal bez yumurta bantları ile yumurtalar nakledilmekte

sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane ve

ve bağlantı elemanları plastikten imal edilmektedir. İthal

sıyırıcılar ile kümes sonundaki yatay gübre boşaltma

bez bantları antistatiktir ve toz tutmaz. Kafesler boyunca

konveyörüne aktarılan gübre,

buradan kümes dışında

uzanan ve dönüş yapan yumurta bez bantları, yumurta

bulunan dikey gübre boşaltma konveyörüne aktarılır.

toplama başlıkları ile hareket ettirilir. Bez bantlar ve alt

Gübre nakil konveyörleri; galvanizli saçtan imal edilmiş

tel,

olan konstrüksiyon ve sabit borular üzerinde çalışan kord

tasarlanmıştır.

bezli 5 mm kalınlığında kauçuk bant ve ön arka merdaneler

Asansörlü konveyör sisteminin aşağı yukarı hareketi

ile

Gübre

sayesinde her kattaki yumurtalar, yumurta bantlarından

bantlarının kümesin arka tarafına denk gelen kısmına,

yumurta taşıma konveyörüne geçirilir. Yumurtaların, bez

gübrenin dışarıya sıçrayıp kümesi kirletmemesi ve düzgün

bant üzerinde konveyöre aktarılırken hasar görmemesi

bir şekilde gübre konveyörüne aktarılması için koruyucu

için geçiş yerlerinde plastik ara geçiş elemanları bulunur.

bir kapak konulmuştur.

Sistemde 90 derece + 90 derece viraj dönmek mümkün

1.5

HP

redüktörlü

motordan

mevcuttur.

yumurtaların

çarpışmasını

engelleyecek

şekilde

olduğundan, herhangi bir aktarmaya ihtiyaç duymadan
yumurtaların

kırılmaları

engellenmekte

ve

sistem

yumurta toplama ve tasnif makinelerine uygun olarak
monte edilebilmektedir.
Her sıra sonunda yumurta bantlarını temiz tutmak
amacıyla konulmuş özel fırçalar bulunmaktadır.
Konveyör motoru 0,75 HP, bez bant motoru 0,75 HP,
asansör motoru 0,75 HP gücündedir.

ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES

GürTech T-625 1200x625 mm
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ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES

GürTech T-625 1200x625 mm
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A
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MODEL

KAT

T - 625

3 KAT

T - 625

4 KAT

3230 mm

650 mm

T - 625

5 KAT

3880 mm

650 mm

T - 625

6 KAT

4530 mm

650 mm

T - 625

7 KAT

5180 mm

650 mm

T - 625

8 KAT

5830 mm

650 mm

T - 625
8 KAT
PLATFORMLU

6120 mm

650 mm

YÜKSEKLİK KAT ARASI
2580 mm
650 mm
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ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES
KAFES
Kafes

sistemlerinin

ana

bileşenleri,

sıcak

daldırma

galvanizli sac ve galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır.
Kafeslerimizin konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde
kullanılan bu galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli
olup; kullanılan sac ve tellerin yüzey kaplamaları, yüksek
standartlardadır.
Zengin kafes kullanımını şart kılan yasanın yürürlüğe
girmesi ile birlikte basit ve hızlı bir şekilde bazı parçaların
çıkartılıp, yerine yasanın ön gördüğü parçaların ilave
edilmesiyle Zengin kafes modeline dönüştürülebilir kafes
modelidir.
Kafes

sisteminin

tasarımı

yer

hareketlerinden

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kafes sisteminin
ana konstrüksiyonunda, her 60 cm de bir kafes ayağı ve bu
ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır.

YEMLEME SİSTEMİ
Yem arabalı yemleme sistemi tam otomatik olup; sıcak
daldırma galvanizli sacdan ve boyalı sactan üretilmiştir.
Özel

KAFES GÖZLERİ
Kafes gözleri 1200 x 625 mm ölçülerindedir. Yan duvarlar
galvanizli telden imal edilmiştir. Bu sayede daha homojen
ve verimli bir havalandırma sağlanmış olur. Uygun eğimli
alt teller ile yumurtaların kolaylıkla yumurta kanalına
ulaşması sağlanmış ve böylece yumurtalarda meydana
gelebilecek kırık ve kirlilik oranı minimum seviyeye
indirilmiştir.

olarak

dizayn

edilen

yem

dağıtım

aparatları

sayesinde yemin sıhhî, homojen, karıştırılarak ve eşit
dağılımı

sağlanmıştır.

Yem

zayiatları

asgariye

indirilmiştir. 4 adet kademe ayarı ile istenilen seviyede
yem verilir.
Yem, kümeslerin dışında bulunan 6 ayaklı konik tabanlı
silolarda muhafaza edilir. Yem, silonun altından başlayıp
yem

kovalarına

borulardan

geçen

kadar

uzanan

spiral
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helezonlar

mm

çapındaki

sayesinde

yem

arabalarına otomatik olarak dağıtılır. Yem arabaları
kafeslerin üzerinde bulunan raylarda 0,75 HP elektrik
motorlu redüktörler ve çelik halatlar aracılığı ile hareket
eder.
Yemlikler,

tavuk

kafes

sistemlerinde

her

kata

eşit

miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını
önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemle yem
israfı minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunulur.
Ayrıca tavuğun yemi seçme imkanı ortadan kaldırılarak,
yem içeriğinin tamamının tavuk tarafından tüketilmesi
sağlanır.

ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES
SU İÇME SİSTEMİ

Asansörlü konveyör sisteminin aşağı yukarı hareketi

Sulama sistemi; kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya

yumurta taşıma konveyörüne geçirilir. Bu sayede en az

geçen PVC boru üzerinde her iki göze 4 adet kırmızı

düzeyde

(kırmızı renk tavukların ilgisini çekmektedir) plastik ve

Yumurtaların, bez bant üzerinde konveyöre aktarılırken

paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan nipel ile

hasar görmemesi için geçiş yerlerinde plastik ara geçiş

altında V şeklinde plastik damla yakalayıcı mevcuttur.

elemanları bulunur.

Her

sayesinde her kattaki yumurtalar, yumurta bantlarından
enerji

tüketimi

ile

yumurtalar

toplanır.

rezervuarı

Bu sistemde 90˚+ 90˚ viraj dönmek mümkün olduğundan,

bulunmaktadır. Su şebekesinden gelen su, uygun basınç

herhangi bir aktarmaya ihtiyaç duymadan yumurtaların

altında rezervuarlara verilir ve oradan da içme suyu

kırılması engellenmektedir.

sıranın

her

katında

birer

adet

su

borularına gönderilir.
Her sıra sonunda yumurta bantlarını temiz tutmak
amacıyla konulmuş özel fırçalar bulunmaktadır.

OTOMATİK YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ

Konveyör motoru 0,75 HP, bez bant motoru 0,75 HP,

Her kata aşağı yukarı hareket ederek ulaşan lift sistemi

asansör motoru 0,75 HP gücündedir.

mevcuttur. Otomatik yumurta toplama ünitesi, GÜRES
TEKNOLOJİ tarafından galvaniz sac ve malzemeden imal
edilmektedir.
Yumurta

konveyörü,

alüminyum

gövdeli

olarak

üretilmekte olup; elektrostatik plastik kaplamalı zincir
ve çubuklu, redüktörlü lift tertibatlıdır.
Yumurta bez bantları ile yumurtalar nakledilmekte ve
bağlantı

elemanları

plastikten

imal

edilmektedir.

Yumurta bez bantları antistatiktir ve toz tutmaz. Kafesler
boyunca uzanan ve dönüş yapan yumurta bez bantları,
yumurta toplama başlıkları ile hareket ettirilir. Bez
bantlar ve alt tel, yumurtaların çarpışmasını engelleyecek
şekilde tasarlanmıştır.

GÜBRE SEVK SİSTEMİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

kusursuz
1

mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir. Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde
dahi sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane
ve

sıyırıcılar

ile

kümes

sonundaki

gübre

boşaltma

konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışına
çıkarılır. Gübre bantlarının kümesin arka tarafına denk
gelen

kısmına,

gübrenin

dışarıya

sıçrayıp

kümesi

kirletmemesi ve düzgün bir şekilde gübre konveyörüne
aktarılması için koruyucu bir kapak konulmuştur. Gübre
nakil konveyörleri; galvanizli sactan imal edilmiş olan
konstrüksiyon ve sabit borular üzerinde çalışan kord bezli
5 mm kalınlığında kauçuk band ve ön arka merdaneler ile
1,5 HP redüktörlü motordan mevcuttur.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES

GürTech EU-20 2400 x 625 mm
GürTech EU-40 2400 x 1250 mm
GürTech EU-60 3600 x 1250 mm
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Güres Tavukculuk Teknolojisi tarafından üretilen Zenginleştirilmiş Tavuk Kafesi
23/12/2011 tarihinde 28151 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan hayvan refahı yönetmeliğine uygundur.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES
KAFES
Kafes sistemlerinin ana bileşenleri, galvanizli sac ve
galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır. Kafeslerimizin
konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan bu
galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli olup, kullanılan
sac

ve

tellerin

yüzey

kaplamaları,

yüksek

standartlardadır.
Kafes

sisteminin

tasarımı

yer

hareketlerinden

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kafes sisteminin
ana konstrüksiyonunda, her 60 cm de bir kafes ayağı ve bu
ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır.

KAFES GÖZLERİ

YEMLEME SİSTEMİ
Yem arabalı yemleme sistemi tam otomatik olup; tamamı

Kafes gözleri 2400x625 mm, 2400x1250 mm ve 3600x1250

galvanizli

malzemeden

mm olmak üzere 3 farklı ebatta ölçülendirilmiştir. Yan

üretilmiştir. Özel olarak dizayn edilen yem dağıtım

duvarlar galvanizli tel veya sactan imal edilebilir. Tavuk

aparatları sayesinde yemin sıhhi, homojen, karıştırılarak

başına 750 cm2 kafes zemin alanı bulunmaktadır. Bunun

ve eşit dağılımı sağlanmıştır. Yem zayiatları asgariye

600 cm2’si kullanılabilir alandır. Uygun eğimli alt teller

indirilmiştir. 4 adet kademe ayarı ile istenilen seviyede

ile yumurtaların kolaylıkla yumurta kanalına ulaşması

yem verilir.Yem, kümeslerin dışında bulunan 6 ayaklı konik

sağlanmış ve böylece yumurtalarda meydana gelebilecek

tabanlı silolarda muhafaza edilir.

kırık ve kirlilik oranı minimum seviyeye indirilmiştir.

sac

ve

elektrostatik

boyalı

Yem, silonun altında başlayıp yem kovalarına kadar
uzanan 125 mm çapındaki borulardan geçen spiral
helezonlar sayesinde yem arabalarına otomatik olarak
dağılır. Yem kovaları dolunca sistem kapasitif sensörler
sayesinde otomatik olarak durur. Sıranın her iki yanında
bulunan yem kovaları önceden ayarlanmış periyodik
zamanlarda

sıra

boyunca

hareket

ederek,

yemleri

yemliklere boşaltır.
Yemlikler,

tavuk

kafes

sistemlerinde

her

kata

eşit

miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını
önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemle yem
israfı minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunar. Ayrıca
tavuğun yemi seçme imkânı ortadan kaldırılarak, yem
içeriğinin
sağlanır.

tamamının

tavuk

tarafından

tüketilmesi

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES
SU İÇME SİSTEMİ
Sulama sistemi, kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya
geçen PVC boru üzerinde her iki göze 6 adet kırmızı plastik
ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan nipel
ile altında V şeklinde plastik damla yakalayıcı mevcuttur.
Kanatlılar kırmızı renkteki nipellerin ucundaki metal
parçaya dokunduklarında otomatik su akışı sağlanır.
Nipellere dokunma anında akan fazlalık sular, suluk
borusunun altında bulunan V damlalığa düşer. Böylece
kafes

gözlerinin

altında

bulunan

gübre

bantları

ıslanmamış olur.
Her katta ve sırada 1 adet su rezervuarı bulunmaktadır. Su
şebekesinden gelen su, uygun basınç altında rezervuarlara
verilir ve oradan da içme suyu borularına gönderilir.

GUBRE SEVK SİSTEMİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

kusursuz
1

mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir.
Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde dahi
sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane ve
sıyırıcılar ile kümes sonundaki yatay gübre boşaltma
konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışında
bulunan dikey gübre boşaltma konveyörüne aktarılır.
Gübre

nakil

konveyörleri,

galvanizli

konstrüksiyon

üzerinde hareketli merdaneler ile çalışan kord bezli 6 mm
kalınlığında kauçuk bant ve ön arka merdaneler ile 1,5 HP

OTOMATİK YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ

redüktörlü

motordan

mevcuttur.

Gübre

bantlarının

kümesin arka tarafına denk gelen kısmına, gübrenin
Her kata, aşağı yukarı hareket ederek ulaşan, lift sistem

dışarıya sıçrayıp kümesi kirletmemesi ve düzgün bir

mevcuttur. Otomatik yumurta toplama ünitesi, GÜRES

şekilde gübre konveyörüne aktarılması için koruyucu bir

TEKNOLOJİ tarafından galvanizli sac ve tel malzemeden

kapak konulmuştur.

imal edilmektedir.
Yumurta konveyörü, yine GÜRES TEKNOLOJİ tarafından
alüminyum gövdeli olarak üretilmekte olup; elektrostatik
plastik kaplamalı fırın boyalı zincir ve çubuklu, redüktörlü
lift tertibatlıdır.
Yumurta bez bantları ile yumurtalar nakledilmekte ve
bağlantı

elemanları

plastikten

imal

edilmektedir.

Yumurta bez bantları antistatiktir ve toz tutmaz. Kafesler
boyunca uzanan ve dönüş yapan yumurta bez bantları,
yumurta toplama başlıkları ile hareket ettirilir. Bez
bantlar ve alt tel, yumurtaların çarpışmasını engelleyecek
şekilde tasarlanmıştır.
Asansörlü konveyör sisteminin aşağı yukarı hareketi
sayesinde her kattaki yumurtalar, yumurta bantlarından
yumurta taşıma konveyörüne geçirilir. Yumurtaların, bez
bant üzerinde konveyöre aktarılırken hasar görmemesi
için geçiş yerlerinde plastik ara geçiş elemanları bulunur.
Sistemde 90 derece + 90 derece viraj dönmek mümkün
olduğundan, herhangi bir aktarmaya ihtiyaç duymadan
yumurtaların

kırılmaları

engellenmekte

ve

sistem

yumurta toplama ve tasnif makinelerine uygun olarak
monte

edilebilmektedir.

Her

sıra

sonunda

yumurta

bantlarını temiz tutmak amacıyla konulmuş özel fırçalar
bulunmaktadır. Konveyör motoru 0,75 HP, bez bant motoru
0,75 HP, asansör motoru 0,75 HP gücündedir.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES
EŞELENME ALANI
Eşelenme halısı 30X30 cm ebadında sert plastikten imal
edilmiştir. Sert plastikten olmasının sebebi; bu bölümün
rahatsız edici olup tavuğun bu bölümde yumurtlamasını
engellemektir. Üzerinde, gübrenin birikme yapmaması
için yuvarlak delikleri vardır.

PERDELİ FOLLUK
Tavukların, yumurtlarken rahatsız olmaması için her
gözde 1 adet folluk mevcuttur. Folluk esnek perde ile
kapatılmıştır.
Folluğun

TÜNEME ALANI
tasarımı

teller,

esnasında

plastik

kaplamalı

yumurtaların

olup,

zedelenmesi

engellenmiş ve tavuğun rahat etmesi sağlanmıştır.

Tavuk başına 15 cm tüneme alanı bulunmaktadır. Tüneme
alanının

altındaki

yumurtlama

sayesinde,

tavukların

ayaklarının

altında eşit dağılımlı basınç sağlayan güvenli tüneme alanı

Aynı zamanda, yemleme alanından kayıp olmaması için
yem kanalına folluğun içerisinden ulaşmak da mümkündür.

üzerinde, tavukların dinlenmesine özen gösterilmiştir.

TIRNAK TÖRPÜSÜ
Göğüslüğün iç tarafında, tavuğun tırnaklarını törpülemesi
için kabartmalı tırnak aşındırıcı özellikte olan tırnak
törpüsü bulunmaktadır. Her kafes gözünde 2 adet tırnak
törpüsü

bulunmaktadır.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES
GürTech EU-20

2400 x 625 mm

GürTech EU-40 2400 x 1250 mm
GürTech EU-60 3600 x 1250 mm

Göz Ölçüleri
Genişlik
Derinlik

EU20

EU40

EU60

2400
625

2400
1250

3600
1250

Orta Yükseklik
Ön Yükseklik
Kafes Zemin Eğimi
Kafes Alanı 2400x625

15.000

Kafes Alanı 2400x1250

30.000

Kafes Alanı 3600x1250
Tavuk Başı Alan
Tavuk Başı Tünek
Tavuk Başı Yemlik

45.000
750

750

750

CİVCİV BÜYÜTME KAFESLERİ

GürTech C-67

1200x670 mm

CİVCİV BÜYÜTME KAFESLERİ

GürTech C-67

1200x670 mm

CİVCİV BÜYÜTME KAFESLERİ

1200x670 mm

430

GürTech C-67

1000

1700

1250

13000
670

1200

1700

430

Sıra Üst Görünüş

1200

Sıra Uzunluğu = 1200 x Göz Adeti

2520

600

2700

670

250 460

580

600
1300

1200

CİVCİV BÜYÜTME KAFESLERİ
KAFES
Kafes sistemlerinin ana bileşenleri, galvanizli sac ve
galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır. Kafeslerimizin
konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan bu
galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli olup; kullanılan
sac

ve

tellerin

yüzey

kaplamaları,

yüksek

standartlardadır.
Kafes

sisteminin

tasarımı

yer

hareketlerinden

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kafes sisteminin
ana konstrüksiyonunda, her 60 cm de bir kafes ayağı ve bu
ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır.

YEMLEME SİSTEMİ
Yem arabalı yemleme sistemi tam otomatik olup; tamamı
galvanizli sacdan üretilmiştir.

KAFES GÖZLERİ

Yem, kümeslerin dışında bulunan 6 ayaklı konik tabanlı

Kafes gözleri 120 x 67 cm ölçülerindedir. Yan duvarlar
galvanizli telden imal edilmiştir.

Civciv katlarında

ayarlanabilir sürgü kapağı, her göze bir adet civciv halısı
(plastik) mevcuttur.

silolarda muhafaza edilir. Yem, silonun altından başlayıp
yem

kovalarına

kadar

borulardan

geçen

arabalarına

otomatik

uzanan

spiral

125

helezonlar

olarak

mm

çapındaki

sayesinde

dağıtılır. Yem

yem

kovaları

dolunca sistem kapasitif sensöler sayesinde otomatik
olarak durur. Sıranın her iki yanında bulunan yem kovaları
önceden ayarlanmış periyodik zamanlarda sıra boyunca
hareket ederek, yemleri yemliklere boşaltır.
Yem arabaları kafeslerin üzerinde bulunan raylarda 0,75
HP elektrik motorları ve ithal çelik halatlar aracılığı ile
hareket eder.
Yemlikler, kafes sistemlerinde her kata eşit miktarda yem
dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını önlemek üzere
özel

olarak

tasarlanmıştır.

Bu

sistemle

yem

israfı

minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunulur. Ayrıca
civcivin yemi seçme imkanı ortadan kaldırılarak, yem
içeriğinin
sağlanır.

tamamının

civciv

tarafından

tüketilmesi

CİVCİV BÜYÜTME KAFESLERİ

SU İÇME SİSTEMİ

GÜBRE SEVK SİSTEMİ

Sulama sistemi; kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya

Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes

geçen 2 takım PVC boru üzerinde her göze 4 adet kırmızı
plastik ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan
nipel ve civciv katlarında her göze bir adet su çanağı
(manuel) mevcuttur. Civciv katlarında oynak nipel, yarka
katlarında sabit nipel kullanılmaktadır.
nipelli suluk borularının

Her kattaki

istenilen seviyede

yükseklik

ayarı yapılabilmektedir.
Her katta ve sırada 1 adet su rezervuarı bulunmaktadır.
Su

şebekesinden

gelen

su,

uygun

basınç

altında

rezervuarlara verilir ve oradan da içme suyu borularına
gönderilir.

boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

kusursuz
1

mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir.
Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde dahi
sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane ve
sıyırıcılar ile kümes sonundaki yatay gübre boşaltma
konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışında
bulunan dikey gübre boşaltma konveyörüne aktarılır.
Gübre nakil konveyörleri; galvanizli saçtan imal edilmiş
olan konstrüksiyon ve sabit borular üzerinde çalışan kord
bezli 5 mm kalınlığında kauçuk bant ve ön arka merdaneler
ile 1.5 HP redüktörlü motordan mevcuttur.
Gübre bantlarının kümesin arka tarafına denk gelen
kısmına, gübrenin dışarıya sıçrayıp kümesi kirletmemesi
ve düzgün bir şekilde gübre konveyörüne aktarılması için
koruyucu bir kapak konulmuştur.

BROILER KAFESİ

GürTech BR-135 2400X1350 mm

BROILER KAFESİ

GürTech BR-135 2400X1350 mm

BROILER KAFESİ

2586

3334

4082

5030

GürTech BR-135 2400X1350 mm

11000

SIRA ÜST GÖRÜNÜŞ

1350

2400

600

BROILER KAFESİ
KAFES
Kafes sisteminin ana bileşenleri, sıcak daldırma galvaniz
sac ve tel malzemeden oluşmaktadır. Kafeslerimizin
konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan bu
galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli olup; kullanılan
sac

ve

tellerin

yüzey

kaplamaları,

yüksek

standartlardadır.
Kafes

sisteminin

tasarımı

yer

hareketlerinden

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kafes sisteminin
ana konstrüksiyonunda, her 120 cm’de bir kafes ayağı ve
bu

ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır.

KAFES GÖZLERİ

YEMLEME SİSTEMİ

Kafes gözleri 2400 x 1350 mm olarak imal edilmektedir.

Spiral borulu ve çanak yemlikli sistem tam otomatiktir.

Yan duvarlar galvanizli telden imal edilmiştir. Kafes altlığı

Yem, kümeslerin dışında bulunan 6 ayaklı konik tabanlı

özel, sağlam aynı zamanda esnek plastik malzemeden imal

silolarda muhafaza edilir. Özel tasarlanmış ondüleli yan

edilmektedir. Özel dizaynın vermiş olduğu esneklik

duvar sacları ve dikey bağlantı babaları ile mevcut

sayesinde hayvanların rahatlığı sağlanmıştır. Kesime

konstrüksiyona ekstra bir mukavemet kazandırmaktadır.

gönderilecek hayvanın; alt plastiğin kızaklı sistem olması

Yem, silolardan 125 mm çapındaki borulardan geçen spiral

sebebiyle manuel olarak, alt plastiğin çekilip banta

helezonlar sayesinde, sıra önlerindeki yem haznelerine

düşmesi sağlanmaktadır.

otomatik olarak dağıtılır. Yem, 45 mm çapındaki spiral
boru sayesinde ve elektrik motorlu redüktörler ile her
gözde mevcut bulunan plastik yemliklere otomatik olarak
aktarılmaktadır. Yemlikler civcivin ilk günden itibaren
yeme erişmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu
sayede ilave özel yemliklere ihtiyaç duyulmamaktadır.
Küçültülmüş ölçüleri sayesinde tavuklara daha fazla alan
sağlanmıştır.

BROILER KAFESİ
SU İÇME SİSTEMİ

BROİLER NAKİL KONVEYÖRÜ

Sulama sistemi; kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya

Sistemin bina içindeki kafesin arka bölümüne denk gelen

geçen 2 takım PVC boru üzerinde her göze 8 adet kırmızı

kısmı asansörlü olup, broilerlerin nakledilmesi esnasında,

plastik ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan

her

nipel ve her gözde 1 adet su çanağı (manuel) mevcuttur.

yükseltilmektedir. Konveyörün bina dışındaki bölümü

Kanatlılar kırmızı renkteki nipellerin ucundaki metal

teleskoplu olup, bitim noktasında broiler nakil aracının

parçaya dokunduklarında otomatik su akışı sağlanır. Her

altına girebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede

sıranın her katında kafesin uzunluğuna göre birer adet su

tavuklar araca kadar nakledilebilmektedir.

rezervuarı

veya

regülatörü

bulunmaktadır.

katın

gübre

ve

broiler

bandları

hizasına

Su

şebekesinden gelen su, uygun basınç altında rezervuarlara
verilir ve oradan da içme suyu borularına gönderilir.

GÜBRE VE BROİLER SEVK SİSTEMİ,
NAKİL KONVEYÖRLERİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

ve

gübrenin

kusursuz

olarak

temizlenmesine olanak tanıyan, 1,0 mm kalınlığında
Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir. Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde
dahi sorunsuz çalışmaktadır.Her katta bulunan merdane
ve

sıyırıcılar

ile

kümes

sonundaki

gübre

boşaltma

konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışına
çıkarılır.
Aynı zamanda bu bantlar kesime gönderilecek olan
tavukların

taşınması

için

de

kullanılır.

Bu

sayede

tavukların daha kısa zamanda ve az işçilikle toplanmasına
imkân sağlanmıştır. Gübre bantlarının kümesin arka
tarafına denk gelen kısmına, gübrenin dışarıya sıçrayıp
kümesi

GÜBRE NAKİL KONVEYÖRÜ YATAY

kirletmemesi

konveyörüne
konulmuştur.

Galvanizli konstrüksiyon üzerinde hareketli merdaneler
ile çalışan bant ve ön arka merdaneler ile 1.5 HP
redüktörlü motoru mevcuttur.

GÜBRE NAKİL KONVEYÖRÜ DİKEY
Galvanizli konstrüksiyon üzerinde hareketli merdaneler
ile çalışan bant ve ön arka merdaneler ile 1.5 HP
redüktörlü motoru mevcuttur.

ve

aktarılması

düzgün
için

bir

şekilde

koruyucu

bir

gübre
kapak

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

GF 1400 Havalandırma Fanı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

TAM OTOMATİK İKLİMLENDİRME
Kapalı

sistem

ve

60.000'in

üzerinde

kapasitedeki

kümeslerde mutlaka kullanılması gereken bir sistemdir.
Kümeslerde homojen havalandırma, soğutma ve nem
kontrolü sağlar. Kümes içindeki ısıyı kontrol ederken, aynı
zamanda

hayvanların

minimum

ve

maksimum

hava

ihtiyacını karşılar.
Tam otomatik havalandırma sisteminin en büyük özelliği
kümes içi tüm hava hareketlerinin kontrolünün

PLC

(Bilgisayarlı Sistem) tarafından gerçekleştirilmesidir. PLC
sistemi; kümesin sağ ön, sağ arka, sol ön, sol arka ve
ortasının ayrı ayrı sıcaklıklarını gösterir.

Özellikler:
• Kümes içi nem oranını verir ve kontrol eder.
• Kümes kapasitesine göre yerleştirilen fanların kademeli
olarak çalıştırılmasını ve durmasını kontrol eder.
• Kümes kapasitesine göre yerleştirilen soğutma petlerinin
devreye girip çıkmasını kontrol eder.
• Kümes içi soğutma petleri önündeki flap ve damperlerin
(üst ve alt kapak) açılma ve kapanma oranlarını belirler.
• Sistem ile ilgili bir arıza, elektrik kesilmesi ve kümes
içindeki maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine
ulaşılması durumunda alarm devreye girerek hem sesli
hem de ışıklı uyarıda bulunur. Alarma neden olan arıza
PLC'nin ekranında okunarak en kısa sürede giderilir.
• Sistem manüel olarak da kullanılabilir.
• Enerji tasarrufu sağlanmış olur.
• Tam otomatik havalandırma sistemi, insan hatalarını
ortadan

kaldırır

ve

24

saat

boyunca

kümes

içi

havalandırma ve soğutmada istenilen değerler konulur.

..

GURclimate MASTER

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

YARI OTOMATİK İKLİMLENDİRME
Yarı otomatik havalandırma ve soğutma sistemi 60.000
kapasiteye kadar olan kümes sistemlerinde kullanılır;
Sistem, kümesin bulunduğu bölgedeki iklim şartları
doğrultusunda fan, pad, pompa, su deposu ve bunları
kontrol

eden

otomasyon

panosundan

oluşmaktadır.

Gerekli olan fan ve pad sayısı, bina içerisindeki kanatlı
sayısına göre belirlenir.

Özellikler:
• Kümesin ön ve arka tarafı olmak üzere iki kısmın ısı
değerlerini okur ve kontrol eder.
• Maksimum – minimum havalandırma sağlanır.
• Kümes içi sıcaklık değerleri ekran üzerinden takip
edilebilir.
• Fan, pet arızasında, elektrik kesilmesinde ve maksimum –
minimum sıcaklık değerlerinin aşılmasında alarm devreye
girerek hem sesli hem de ışıklı uyarıda bulunur.
• Yarı otomatik havalandırma ve soğutma sistemi kümes
içinde istenilen en iyi değerleri yakalayarak homojen bir
iklimlendirme sağlar.

..

GURclimate PLUS

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

GF 1400 Havalandırma Fanı
• Kolay kayış değiştirme imkanına sahip dizayn.
• Düşük enerji tüketimi.
• Düşük gürültü seviyesi.
• Verimli çalışma.
• Kolay sökülebilir motor.
• Galvanize sac gövde ve panjur kanatları.
• Plastik parçalar dayanıklı PA malzemeden.
• Çift rulman ile yataklanmış merkez mili.
• Temizlik sonrası su tahliyesi için delikler.

Hava kapasitesi:

Dev ir:

Motor Gücü:

Boyutlar:

Voltaj:

38.400 m³/ h @ 0 pa

447 d/d

1,5 HP

En: 1.400 mm

220 V – 380 V

36.700 m³ / h @ 10 pa

447 rpm

Boy : 1.400 mm
Derinlik : 420 mm

DAMIZLIK KAFESİ

GürTech D-120 2400x1200 mm

DAMIZLIK KAFESİ

GürTech D-120 2400x1200 mm

DAMIZLIK KAFESİ

GürTech D-120 2400x1200 mm

MODEL

KAT

YÜKSEKLİK KAT ARASI
820 mm
2900 mm

D - 120

3 KAT

D - 120

4 KAT

3720 mm

820 mm

D - 120

5 KAT

4540 mm

820 mm

DAMIZLIK KAFESİ

KAFES
Kafes

sistemlerinin

ana

bileşenleri,

sıcak

daldırma

galvanizli sac ve galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır.
Kafeslerimizin konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde
kullanılan bu galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli
olup; kullanılan sac ve tellerin yüzey kaplamaları, yüksek
standartlardadır.
Kafes sisteminin yer hareketlerinden etkilenmeyecek
şekilde

tasarlanmıştır.

Kafes

sisteminin

ana

konstrüksiyonunda, her 60 cm de bir kafes ayağı ve bu
ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır.
Uygun eğimli alt teller ile yumurtaların kolaylıkla yumurta
kanalına ulaşması sağlanmış ve böylece yumurtalarda
meydana gelebilecek kırık ve kirlilik oranı minimum
seviyeye indirilmiştir.

YUMURTA TOPLAMA KONVEYÖRÜ
Her kata aşağı yukarı hareket ederek ulaşan lift sistemi
mevcuttur.
Yumurta

konveyörü,

alüminyum

gövdeli

olarak

üretilmekte olup; elektrostatik plastik kaplamalı zincir
ve çubuklu, redüktörlü lift tertibatlıdır.
Konveyör motoru 0,75 HP gücündedir.
Asansörlü konveyör sisteminin aşağı yukarı hareketi
sayesinde her kattaki yumurtalar, yumurta bantlarından
yumurta taşıma konveyörüne geçirilir. Bu sayede en az
düzeyde enerji tüketimi ile yumurtalar toplanır.
Bu sistemde 90˚+ 90˚ viraj dönmek mümkün olduğundan,
herhangi bir aktarmaya ihtiyaç duymadan yumurtaların
kırılması engellenmektedir.

OTOMATİK YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ
Otomatik yumurta toplama ünitesi, GÜRES TEKNOLOJİ
tarafından galvaniz sac ve malzemeden imal edilmektedir.
Bez bant motoru 0,75 HP, asansör motoru 0,75 HP
gücündedir.
Yumurta bez bantları ile yumurtalar nakledilmekte ve
bağlantı

elemanları

plastikten

imal

edilmektedir.

Yumurta bez bantları antistatiktir ve toz tutmaz. Kafesler
boyunca uzanan ve dönüş yapan yumurta bez bantları,
yumurta toplama başlıkları ile hareket ettirilir. Bez
bantlar ve alt tel, yumurtaların çarpışmasını engelleyecek
şekilde tasarlanmıştır.
Her sıra sonunda yumurta bantlarını temiz tutmak
amacıyla konulmuş özel fırçalar bulunmaktadır.

DAMIZLIK KAFESİ

YEMLEME SİSTEMİ

SU İÇME SİSTEMİ

Yem arabalı sistemdir. Yem arabalı sistemde özel olarak

Sulama sistemi; kafesi boydan boya geçen 2 takım PVC

dizayn edilen yem dağıtım aparatları sayesinde yemin

boru üzerinde her bir göze 16 adet kırmızı plastik ve

sıhhî,

dağılımı

paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan nipel

sağlanmıştır. 4 adet kademe ayarı ile istenilen seviyede

mevcuttur. Her gözde 2 adet plastik çanak damlalıklar

yem verilir.

mevcuttur.

Yem, silolardan 125 mm çapındaki borulardan geçen spiral

Her

helezonlar sayesinde yem arabalarına otomatik olarak

bulunmaktadır. Su şebekesinden gelen su, uygun basınç

dağıtılır.

altında rezervuarlara verilir ve oradan da içme suyu

homojen,

karıştırılarak

ve

eşit

sıranın

her

katında

birer

adet

su

rezervuarı

borularına gönderilir.
Yem arabaları kafeslerin üzerinde bulunan raylarda 0,75
HP elektrik motorlu redüktörler ve çelik halatlar aracılığı
ile hareket eder.
Yemlikler, damızlık kafes sistemlerinde her kata eşit
miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını
önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemle yem
israfı minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunulur.
Ayrıca tavuğun yemi seçme imkanı ortadan kaldırılarak,
yem içeriğinin tamamının tavuk tarafından tüketilmesi
sağlanır.

GÜBRE SEVK SİSTEMİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

kusursuz
1

mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir.

YEM DAĞITIM SİSTEMİ

Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde dahi
sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane ve

Yem

Silosundan

Yem

Nakil Arabalarına

Kadar

Yem

sıyırıcılar

ile

kümes

sonundaki

gübre

boşaltma

Helezonu: 125mm P.P. borudan, içinde 100 mm çelik spiral

konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışına

helezon ile arka ve ön başlıkları 2 HP elektrik motoru ile

çıkarılır. Gübre bantlarının kümesin arka tarafına denk

birlikte sunulmaktadır.

gelen

kısmına,

gübrenin

dışarıya

sıçrayıp

kümesi

kirletmemesi ve düzgün bir şekilde gübre konveyörüne
aktarılması için koruyucu bir kapak konulmuştur.

BILDIRCIN KAFESİ

GürTech B-60 1200x600 mm

BILDIRCIN KAFESİ

GürTech B-60 1200x600 mm

BILDIRCIN KAFESİ

GürTech B-60 1200x600 mm

MODEL

KAT

YÜKSEKLİK KAT ARASI
1895 mm
485 mm

B - 60

3 KAT

B - 60

4 KAT

2380 mm

485 mm

B - 60

5 KAT

2865 mm

485 mm

B - 60

6 KAT

3350 mm

485 mm

BILDIRCIN KAFESİ

KAFES
Kafes

sistemlerinin

ana

bileşenleri,

sıcak

daldırma

galvanizli sac ve galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır.
Kafeslerimizin konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde
kullanılan bu galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli
olup; kullanılan sac ve tellerin yüzey kaplamaları, yüksek
standartlardadır.
Kafes

sisteminin

tasarımı

yer

hareketlerinden

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kafes sisteminin
ana konstrüksiyonunda, her 60 cm de bir kafes ayağı ve bu
ayakların

altına

konan

geniş

tabanlı

pabuçlar

bulunmaktadır.
Uygun eğimli alt teller ile yumurtaların kolaylıkla yumurta
kanalına ulaşması sağlanmış ve böylece yumurtalarda
meydana gelebilecek kırık ve kirlilik oranı minimum
seviyeye indirilmiştir.

OTOMATİK YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ
Otomatik yumurta toplama ünitesi, GÜRES TEKNOLOJİ
tarafından galvaniz sac ve malzemeden imal edilmektedir.
Bez bant motoru 0,75 HP, asansör motoru 0,75 HP
gücündedir.
Yumurta bez bantları ile yumurtalar nakledilmekte ve
bağlantı

elemanları

plastikten

imal

edilmektedir.

Yumurta bez bantları antistatiktir ve toz tutmaz. Kafesler
boyunca uzanan ve dönüş yapan yumurta bez bantları,
yumurta toplama başlıkları ile hareket ettirilir. Bez
bantlar ve alt tel, yumurtaların çarpışmasını engelleyecek
şekilde tasarlanmıştır.
Her sıra sonunda yumurta bantlarını temiz tutmak
amacıyla konulmuş özel fırçalar bulunmaktadır.

YUMURTA TOPLAMA KONVEYÖRÜ
Her kata aşağı yukarı hareket ederek ulaşan lift sistemi
mevcuttur.
Yumurta

konveyörü,

galvaniz

sac

gövdeli

olarak

üretilmekte olup; özel imalat plastik çubuklu ve zincirli
olup, redüktörlü lift tertibatlıdır.
Konveyör motoru 0,75 Hp gücündedir.
Asansörlü konveyör sisteminin aşağı yukarı hareketi
sayesinde her kattaki yumurtalar, yumurta bantlarından
yumurta taşıma konveyörüne geçirilir. Bu sayede en az
düzeyde enerji tüketimi ile yumurtalar toplanır.

BILDIRCIN KAFESİ

YEMLEME SİSTEMİ
Yem arabalı sistemdir. Yem, silolardan 125 mm çapındaki
borulardan

geçen

spiral

helezonlar

sayesinde

yem

arabalarına otomatik olarak dağıtılır.
Yem arabaları kafeslerin üzerinde bulunan raylarda 0,75
HP elektrik motorlu redüktörler ve çelik halatlar aracılığı
ile hareket eder.
Yemlikler, bıldırcın kafes sistemlerinde her kata eşit
miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını
önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemle yem
israfı minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunulur.
Ayrıca bıldırcının yemi seçme imkanı ortadan kaldırılarak,
yem içeriğinin tamamının bıldırcın tarafından tüketilmesi
sağlanır.

YEM DAĞITIM SİSTEMİ
Yem

Silosundan

Yem

Nakil Arabalarına

Kadar

Yem

Helezonu: 125mm P.P. borudan, içinde 100 mm çelik spiral
helezon ile arka ve ön başlıkları 2 HP elektrik motoru ile
birlikte sunulmaktadır.

GÜBRE SEVK SİSTEMİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

kusursuz
1

mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir.
Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde dahi
sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane ve
sıyırıcılar

ile

kümes

sonundaki

gübre

boşaltma

konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışına
çıkarılır.
Gübre bantlarının kümesin arka tarafına denk gelen
kısmına, gübrenin dışarıya sıçrayıp kümesi kirletmemesi
ve düzgün bir şekilde gübre konveyörüne aktarılması için
koruyucu bir kapak konulmuştur.

SU İÇME SİSTEMİ
Sulama sistemi; kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya
geçen PVC boru üzerinde her iki göze 4 adet kırmızı plastik
ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan nipel
ile altında V şeklinde plastik damla yakalayıcı mevcuttur.
Her

sıranın

her

katında

birer

adet

su

rezervuarı

bulunmaktadır. Su şebekesinden gelen su, uygun basınç
altında rezervuarlara verilir ve oradan da içme suyu
borularına gönderilir.

BILDIRCIN BÜYÜTME KAFESİ

GürTech B-67 1200x600 mm

BILDIRCIN BÜYÜTME KAFESİ

GürTech B-67 1200x600 mm

BILDIRCIN BÜYÜTME KAFESİ

GürTech B-67 1200x600 mm

MODEL

KAT

YÜKSEKLİK KAT ARASI
385 mm
1595 mm

B - 67

3 KAT

B - 67

4 KAT

1980 mm

385 mm

B - 67

5 KAT

2365 mm

385 mm

B - 67

6 KAT

2750 mm

385 mm

BILDIRCIN BÜYÜTME KAFESİ

KAFES

SU İÇME SİSTEMİ

Kafes sistemlerinin ana bileşenleri, galvanizli sac ve

Sulama sistemi; kafes gözleri arasında, kafesi boydan

galvanizli tel malzemeden oluşmaktadır. Kafeslerimizin

boya geçen 2 takım PVC boru üzerinde her göze 4 adet

konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan bu

kırmızı plastik ve paslanmaz çelik malzemeden imal

galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgeli olup; kullanılan

edilmiş olan nipel ve civciv katlarında her göze bir adet

sac

su çanağı (manuel) mevcuttur. Civciv katlarında 360

ve

tellerin

yüzey

kaplamaları,

yüksek

standartlardadır.

derecelik civcivlerin daha kolay su almalarını sağlayan
nipel,

yarka

katlarında

180

derecelik

nipel

kullanılmaktadır.

YEMLEME SİSTEMİ

Her

sıranın

her

katında

birer

adet

su

rezervuarı

bulunmaktadır. Su şebekesinden gelen su, uygun basınç
altında rezervuarlara verilir ve oradan da içme suyu

Yem arabalı sistemdir.
Yem, silolardan 125 mm çapındaki borulardan geçen spiral
helezonlar sayesinde yem arabalarına otomatik olarak
dağıtılır.
Yem arabaları kafeslerin üzerinde bulunan raylarda 0,75
HP elektrik motorlu redüktörler ve çelik halatlar aracılığı
ile hareket eder.
Orta katlarda (civciv katı) ayarlanabilir sürgü kapağı
mevcuttur.
Yemlikler, bıldırcın kafes sistemlerinde her kata eşit
miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını
önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemle yem
israfı minimuma iner ve hayvanlara taze yem sunulur.
Ayrıca civcivin yemi seçme imkanı ortadan kaldırılarak,
yem içeriğinin tamamının bıldırcın tarafından tüketilmesi
sağlanır.

borularına gönderilir.

BILDIRCIN BÜYÜTME KAFESİ

YEM DAĞITIM SİSTEMİ
Yem

Silosundan

Yem

Nakil Arabalarına

Kadar

Yem

Helezonu: 125mm P.P. borudan, içinde 100 mm çelik spiral
helezon ile arka ve ön başlıkları 2 HP elektrik motoru ile
birlikte sunulmaktadır.

GÜBRE SEVK SİSTEMİ
Gübre, her kafes sırası ve katının altında bulunan, kafes
boyunca

uzanan

temizlenmesine

ve

olanak

gübrenin
tanıyan,

kusursuz
1

mm

olarak

kalınlığında

Polipropilen (PP) gübre bantları ile 1 HP gübre bandı
redüktörlü

hareket

motorları

sayesinde

çekilerek

temizlenir.
Bu güçlü ve sağlam yapı, çok uzun kümeslerde dahi
sorunsuz çalışmaktadır. Her katta bulunan merdane ve
sıyırıcılar

ile

kümes

sonundaki

gübre

boşaltma

konveyörüne aktarılan gübre, buradan
kümes dışına çıkarılır.
Gübre bantlarının kümesin arka tarafına denk gelen
kısmına, gübrenin dışarıya sıçrayıp kümesi kirletmemesi
ve düzgün bir şekilde gübre konveyörüne aktarılması için
koruyucu bir kapak
konulmuştur.
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