
Yumurta Toplama Sistemleri
Yumurtalar üzerinde esneklik, verimlilik ve hassasiyet



Yumurta toplama sistemleri-İşe yarayan bir yatırım!

KAFES ÜRETİMİ İÇİN YUMURTA TOPLAMA SİSTEMLERİ

Gelişmiş teknoloji ve güvenilirlik

ST elevator
Kısa sistemler, güvenilir yumurta taşıması için ideal

ST (standart) kaldırıcı yumurtaları bir 
set biçiminde kaldıraç zincirine aktarır. 
Böylece, yumurtaların daha önceden 
dolmuş basamaklara aktarılmadığın
dan emin olunur. 
Eğer kümeste farklı yaş gruplarından 
hayvanlar var ise, ST kaldırıcılar; sıra 
veya gruplara göre yumurtaları 
toplamak için de kullanılabilmektedir. 

Taşıma performansını yumurtlama 
performansına ideal olarak uyarlaya
bilmek için, yumurta bantlarını ve 
kaldıraç zincirlerini ayrı çalıştırmanızı 
tavsiye ediyoruz.
ST kaldırıcı ile, yumurtalar; bir dozaj 
dişlisi yardımıyla kaldırıcı zinciri üzerinde 
taşınır, buradan aşağıdaki hareketli 
ızgaraya doğru aşağı yönde taşınırlar. 

Zincir dönerek yumurtaları, çapraz 
banda aktarıldıkları yüksekliğe taşır. 
Aktarım işlemi her yükseklikte yapıla
bilmektedir. Fakat standart yükseklik; 
19,95 m olan ayrım yüksekliğini 
sağlamak adına 2,10 m (Q 210) olarak 
belirlenmiştir. Eğer manuel bir toplama 
sehpası kurulacaksa, aktarım yüksek
liği 80 cm (Q 80)seviyesinde olur.

Yumuşak ve esnek dudaklı, plastik 
çerçeveli bir plastik iç kısma sahip, 
patentli 2bölmeli dozaj dişlisi; 
yumurtalarda kılcal çatlaklar oluşma
sını engellemeye yardımcı olur.

Ek plastikten yapılmış güvenlik 
bağlantılarına sahip kaldırıcı zinciri 
basamakları hafif ve esnektir
–> dozaj dişlisinden güvenli aktarım
–> yumurtaların yumuşak ve hasarsız  
 alımı 

Parmak dişli(opsiyonel) ile çapraz 
banda aktarım çapraz toplama 
üzerindeki yumurtalar ile kaldıraçtan 
gelen yumurtaların çarpışmasını 
engeller

Avantajlar
4 saat ve kaldırıcı başına 16,500  
 yumurtaya kadar yüksek toplama  
 kapasitesi*; 
4 tüm kafes sıralarına serbest erişim;  
 çapraz toplama bir engel değildir;
4 uç set bölgesinde daha az gerekli  
 alan;
4 tüm kafes tipleri için uygun.
* Sistem türüne, yumurta bandı genişliğine  
 ve boylamsal bandın hızına bağlı olarak

Yumurta toplama sistemleri; hem 
zemin hem de kafes üretiminde, 
başarılı yumurtacı ve damızlık 
yönetimi için büyük öneme sahiptir. 
Bunun nedeni şunlardır:
4 zaman ve iş maliyeti tasarrufu;
4 optimum yumurta kalitesi, örn;  
 temiz yumurta, daha az çatlak  
 yumurta;
4 kat, sıra ve kümese göre üretilen  
 toplam yumurtanın doğru sayımı.
Big Dutchman yumurta toplama 
sistemleri en yüksek gereklilikleri bile 

karşılamaktadır:
4 hassas yumurta taşıma sistemi;
4 yüksek güvenilirlik;
4 kolay kullanım.
Çiftlik boyutu, düzen ve müşteri 
gerekliliklerine göre, farklı yumurta 
toplama sistemleri mevcuttur. Ürün 
yelpazemize; asansörler, kaldırma 
sistemleri, eğimli, çubuk ve dikey 
taşıyıcılar, sehpa itiş sistemleri ve 
manuel toplama sehpaları da dahildir. 
Bir yumurta toplama sistemi kurul ma
dan önce, şu sorular değerlendirmeye 

alınmalıdır:
4 Kümeslerde engebeli zemin var mı  
 ve kümesler farklı yüksekliklerde  
 mi?
4 Paketleme ve derecelendirme  
 sisteminin kapasitesi ne kadardır?
4 Her grup için yumurtaları ayrı ayrı  
 mı, eş zamanlı olarak mı toplamak  
 istiyorsunuz?
Kendi gereksinimlerinize göre en iyi 
çözümü bulmanız için uzmanlarımız 
size tavsiye verebilir.



Avantajlar
4 saat ve kaldırıcı başına 19,000  
 yumurtaya kadar yüksek toplama  
 kapasitesi*;
4 sekiz kata kadar eş zamanlı   
 toplama;
4 dozaj birimi gerekmez, bu sayede  
 minimum bakım gereksinimi;

4 temizleme işlevine sahip çubuk  
 çaşıyıcılar, kabuksuz ve kirli   
 yumurtaların kaldırıcı zincirine  
 ulaşmamasını sağlar;
4 tüm kafes sıralarına kolay erişim,  
 çapraz toplama nedeniyle tıkanıklık  
 olmaz;

4 tüm kafes tiplerine uygun;
4 basit montaj ve ayar.
* Sistem türüne, yumurta bandı genişliğine  
 ve boylamsal bandın hızına bağlı olarak

EggCellent
Yüksek toplama kapasitesi, sadece minimum düzeyde bakım gereksinimi

Big Dutchman tarafından tasarlanan 
EggCellent şelale sistemi, yüksek 
toplama kapasitesine ve minimum 
sistem ayar gereksinimine sahiptir. 
Tabiki, yumurtaların güvenli bir 
şekilde taşınması için gereken her 
şeyi sağ lar. Boylamsal banttan, 
yumurtalar; şelale zincirine aktarıldık
ları bir çubuk taşıyıcıya taşınırlar. 
Tüm bunlar hiçbir ekstra dozaj birimi 
gereksinimi olmadan gerçekleşir: bir 
deflektör yardımıyla yumurtalar 
şelale zincirine eşit dağıtılır. Taşıma 
performansını yumurtlama perfor
mansına ideal olarak uyarlayabilmek 
için, yumurta bantlarını ve kaldırıcı 
zincirlerini ayrı çalıştırmanızı tavsiye 
ediyoruz. 

Her kat; yumurtaları çubuk taşıyıcı ve 
kaldırıcı zincirinin farklı bölümlerine 
taşır. Deflektörler ise; yumurtaların 
kaldırıcı zincirine eşit dağılmasını 
sağlar.

Kaldıraç zincirinden(patent bekleniyor) 
çapraz banda güvenli aktarım.



Şelale sistemi
Sadece bir yumurta aktarımı, uç set bölgesinde düşük miktarda gerekli alan

Şelale sistemi; yumurtaları tüm 
sıralardan katlara göre eş zamanlı 
olarak toplar. Kaldırma sistemlerin 
ana özelliği; çapraz taşıyıcının yumur
taları toplamak için her kata doğru 
hareket etmesidir. Tüm katlardaki 
yumurtalar toplandığında, kaldırma 

sistemi bekleme pozisyonuna getirilir. 
Şelale sistemi; özellikle küçük birim ler 
veya kümesler için ve yumurtalar 
grup bazında toplanmayacaksa, iyi ve 
ekonomik bir çözümdür. Yumurta 
taşıması; boylamsal banttan çapraz 
banda sadece bir aktarım yapıldığı 

için çok hassas gerçekleşir.
Operatörün taşıma kapasitesini yumurta 
ayırıcı performansına uyarlamasını 
sağlamak için, bir frekans regülatörü 
kurulmalıdır. Bu; boylamsal bandın 
25 ve 60 Hz arasında 4 m/dk hızında 
kontrol edilebilmesini mümkün kılar.

Bekleme pozisyonunda çapraz toplama

Özel tasarlanmış kontrol sistemi saye
sinde, boylamsal bantlar, çapraz top
la ma sonraki kata hareket etmeden 
hemen önce terse çevrilebilir. Aktarı
mın kritik bölgesindeki yumurtalar, 
böylece güvenli bir konuma getirilir. 
Kaldırma sistemi; 350, 500 veya 750 
mm genişlikteki çubuk veya eğimli 
taşıyıcıya bağlanabilmektedir. Teles
kopik bir birim aracılığıyla yükseklik 
farkları telafi edilir.

Boylamsal banttan çapraz banda yumurta aktarımı

Avantajlar
4 boylamsal banttan çapraz banda  
 sadece bir aktarım olması sebebiyle,  
 pürüzsüz yumurta taşıması;
4 şelale sistemi toplama bittikten  
 sonra bekleme konumuna getiril di  
 ğinden, sıralara kolay erişim, yani  
 çapraz toplama sistemi engel  
 oluşturmaz;
4 uç set bölgesinde düşük miktarda  
 gerekli alan;
4 şelale sistemi, her genişlikteki  
 çapraz toplama sistemi ile kombine  
 edilebilir.

KAFES VE ZEMİN ÜRETİMİ İÇİN YUMURTA TOPLAMA SİSTEMLERİ

Eğimli taşıyıcılar
Özel yapım çapraz yumurta taşıması

Farklı kümes tasarımları ve farklı 
yükseklikler; yumurta taşıması için 
genellikle özelleştirilmiş çözümler 
gerektirir. Eğimli taşıyıcılar genelde 
çapraz toplama olarak kullanılır, 
çünkü esneklikleri sayesinde her 
türde düzene uyarlanabilirler.
Her eğimli taşıyıcının iç kısmı, kaynaklı 
çapraz çubuklara sahip iki sertleşti ril
miş dış zincirden oluşan galvanize 
veya plastik kaplı bir zincirdir. Stan dart 
taşıma zincirinin tüm çapraz çubukları 
aynı seviyededir, böylece yumurtalar 
zincire düzgün şekilde aktarılır ve 

eğimin iç yarıçapında birikmez.
Çapraz çubuklar arasındaki mesafe 
20°‚ ye kadar artan bir eğime izin 
verir. Eğimleri oluşturmak için 180°, 
90° ve 45° standart eğilimler mev
cuttur. Taşıma kapasitesi, taşıma hızı 
ve eğimli taşıyıcının etkin genişliği 
tarafından belirlenir. Taşıma ve 
kaldırma sistemleri kullanılırken; 
deflektörler, aktarma alanında bu 
etkin genişliği 100120 mm azalt
maktadır. Aşağıdaki değerler, farklı 
taşıyıcı genişlikleri ile 7 m/dakikalık 
bir taşıma hızında elde edilebilir:

Genişlik     Taşıma kapasitesi kaldırıcı/kaldırış

350 mm 34000 yumurta/sa
500 mm 50000 yumurta/sa
750 mm 80000 yumurta/sa









ALTERNATİF YUMURTA ÜRETİMİ İÇİN YUMURTA TOPLAMA SİSTEMLERİ
Alternatif yumurta üretiminin yanı 
sıra, tek veya çift seviyeli yumurtlama 
folluklarının kullanıldığı broyler 
damızlık yönetiminde tamamen farklı 
bir yumurta toplama sistemi 
gereklidir.
Alternatif yönetim sistemlerinde 

yumurta toplama sistemleri için size 
birçok farklı seçenek sunuyoruz. 
Yumurtaların birden fazla seviyeden 
toplanması gerekip gerekmediği veya 
folllukların ofset olup olmadığına 
göre, Big Dutchman, dikey taşıyıcılar 
ve çubuk taşıyıcılar, kaldırıcılar ve 

kaldırma sistemleri de dahil olmak 
üzere sizin için doğru sistemi sunar. 
Öte yandan sehpa motorları, tek 
seviyeli çift folluklar için çok uygun
dur. Yumurta aktarım noktalarının 
olmaması sayesinde, kalite kaybı 
olmaz.

EggTrax
Yumurta bandı motoru – boylamsal banttan bağlı taşıyıcıya yumuşak yumurta aktarımı

EggTrax yumurta bandı motoru, 
yumurtaları boylamsal yumurta 
bandından (folluk) yumuşak bir 
şekilde bağlı herhangi bir yumurta 
toplama sistemine aktarır.
Güçlendirilmiş motor ünitesi 2,6 m/
dak‘lık bir hızda çalışır ve farklı 
yumurta bant genişlikleri için 
mevcuttur: 245, 350, 400 ve 500 mm.
Yeni geliştirilen aktarım ünitesinin şu 
avantajları vardır:
 ünite tek elle sökülebilir, böylece  
 yüksek basınçlı bir temizleyici ile  
 temizlik kolaylaşır;
 çatlak önleyici parmaklar, çapraz  
 banda kontrollü olarak aktarım  
 sağlayan yumurta üzerinde hafif  
 bir basınç sağlar;
 gerginlik ayarlı tel iplikler yumur  
 taların yumuşak bir şekilde   
 aktarılmasını sağlarken, aynı  
 zamanda tüy, toz ve kabuksuz  
 yumurtaların ipliklerin arasına  
 düşmesine izin verir.

Paslanmaz çelikten imal edilen gerginlik ayarlı 
tel ipliklere sahip aktarım ünitesi (opsiyonel)

Standart aktarım ünitesi

Dikey taşıyıcılar
Ofset folluk düzenlemesi için alan tasarruflu

Dikey taşıyıcılar, folluklar ve çapraz 
toplama arasında az yer olduğunda, 
standart çözümdür. Bunlar 500 bir 
eğimle çalışırlar ve iki genişlikte 
temin edilebilirler: 350 ve 500 mm. 
Dikey taşıyıcılar, daha esnek bir 
toplama hızı için ayrı bir motor 
ünitesi tarafından desteklenmektedir. 
Boylamsal yumurta bandının 
frekansını düzenlemenizi öneririz 
(opsiyonel). 



Kaldırma Sistemi
Sadece bir yumurta aktarımı, alan tasarruflu çözüm

Çok katlı folluklar için kaldırma siste
mini kullanmanızı öneririz. Yumurtalar, 
her sırada seviyelere göre aynı anda 
toplanır. Kaldırma sistemi yumurta 
taşımacılığı için özel olarak tasarlan
mış bir yumurta toplama ünitesidir, 
çünkü sadece bir aktarma noktası 
vardır. Üretim sistemi tamamen 
erişilebilirdir, çünkü tüm yumurtalar 
toplandığında, kaldırma sistemi  
2 met reden daha yüksekte olabilen 
bekleme konumuna geçer. Bir başka 
avantaj ise, kaldırma sisteminin uç 
set alanında çok az alan gerektir me si
dir. Kaldırıcılar, »sistem yumurtaları« 
olarak adlandırılan, sistemde yanlış 
yerdeki yumurtaları otomatik olarak 
toplayabilir.
Daha falza hijyen için kaldırma sistemi 
servis odasına kurulmalıdır.

Çok seviyeli bir kümeste EC kaldırıcı Entegre sistem yumurta toplama sistemli EC kaldırıcı

EC şelale yumurta toplama sistemi
Alan tasarrufu, yüksek toplama kapasitesi

Çubuk taşıyıcılar
Esnek ve ekonomik yumurta taşıması

Çubuk taşıyıcılar, alternatif yumurta 
üretiminde folluğu çapraz toplama ile 
birleştirmek için sıklıkla kullanılır. 
Yalnızca düz yönde kullanılabilirler.
Çubuklar, her iki ucunda bir silindir 
zincir ile bağlanan küçük, sabitlenmiş 
plastik tüplerden yapılmıştır. Çubuklar 
arasındaki mesafe, 25°‘ye kadar 
muhtemel eğimlere rağmen küçük 
yumurtaların bile aralarından 
düşemeyeceği kadar küçüktür.

EC şelale sistemi çok sayıda yumurta 
toplayabilir. Özellikle çok seviyeli 
kümeslerde (üç seviyeye kadar), 
kaldırıcı çok geniş bir kaldırma zinciri 
ile donatılabilir ve dolayısıyla verimli 
bir yumurta toplama sistemidir: fazla 
alan gerektirmemekte ve saatte 
15.000 yumurta toplamaktadır. Yeni 
bir özelliği de »sistem yumurtası 
toplama« seçeneğidir: kaldırıcı aynı 
anda sistemde yanlış yerdeki yumur
taları toplayabilir. Bütün bantlar ya 
kaldırıcıya paralel olarak geçer ya da 
sistem yumurtaları ayrı ayrı toplanır.



Manuel toplama sehpası

EggSort
Hassas yumurta toplama için sehpa tahrik ünitesi

EggSort, yumurta toplama işlemi sıra
sında neredeyse hiçbir aktarım noktası 
olmadığından maksimum pürüzsüzlük 
sağlar. Boylamsal yumurta bandı 
sehpanın üzerinden geçer ve ekstra 
tahrik ünitelerine ihtiyaç duyulmaz.
4 manuel yumurta toplaması için  
 idealdir;
4 standart tahrik hızı: 2,6 m /dak,  

 opsiyonel olarak VarioSpeed;
4 Farklı yumurta bant genişlikleri  
 için mevcuttur (2 x 200, 245,   
 400 ve 500 m);
4 entegre bir yumurta bant   
 fırçası yumurta bantlarını   
 temiz tutar;
4 uzun ömürlü, sağlam ve   
 tamamen galvanize tasarım.

Üçgen şeklinde deliklere sahşo 
bölünmüş boylamsal yumurta 
bandı
–> çok sayıda delik yumur ta ların  
 çok temiz olmasını sağlar
–> üç noktalı yatak, bant üzerinde  
 yumurta stabilitesi sağlar

Kompakt temizleme ünitesi – az miktarda alan gerektirir ve taşıyıcının üstünde defleksiyon birimi yoktur Temizleme ünitesi – 750 mm‘ye kadar taşıyıcı genişliği için

Big Dutchman tüm eğimli taşıyıcı 
zincirini kirden ve dolayısıyla bakteri, 
salmonella veya mantarlardan 
tamamen temizlemek için sabit ve 
mobil versiyon olarak mevcut iki 
temizleme ünitesi sunmaktadır. Her 
iki ünite de sıcak su ve özel bir 
temizlik maddesi ile birlikte ultrason 

teknolojisini kullanmaktadır. 
Kompakt temizleme ünitesi havza 
yeniden doldurulmadan önce 200 m 
kadar zinciri temizleyebilirken, büyük 
ünite 600 m‘ye kadar olan zincir 
bölümlerini temizler. Kirliliğin 
derecesine bağlı olarak, birden fazla 
tekrar gerekebilir. 

Eğimli taşıyıcılar için ultrasonik temizleme ünitesi
Yumurta taşıma sırasında daha fazla hijyen için, sabit ve mobil versiyonlar mevcuttur

Basit manuel toplama sehpaları  
(tahrik ünitesi içermez), küçük birimler 
için veya birkaç kümes planlanıyor, 
ancak henüz bitmemiş ise kullanılır. 
Bu durumda, manuel toplama seh pası, 
çapraz toplama ile değiştirilinceye 
kadar kurulu kalır.

F A Y D A L I  A K S E S U A R L A R



EggCam
Yüksek Sayım Doğruluğu

Dijital EggFlow: Yumurta akışının maksimum derecelendirme kapasitesinde 
paketleyiciye kadar tamamen otomatik kontrol edilmesi

Big Dutchman yumurta sayım sistemi 
her bir yumurtayı kaydeder. Bu, sensör
deki entegre görüntü işleme özelliğine 
sahip bir kamera teknolojisi sayesinde 
mümkündür. EggCam, taşıma yolunun 
bir bölümünü yüksek çözünürlüklü 
»görür« ve böylece her bir yumurtayı 
tanıyabilir. EggCam, her kattaki boy
lamsal yumurta bandına veya çapraz 
bandın üzerine monte edilebilir. 
Kamera, kafes sistemlerinde 14 cm 
genişliğinde kumaş veya çubuk bantlar 
üzerinde ve zemin üretiminde 35 cm 
genişliğe kadar çubuk taşıyıcılarda 
çalışabilir. Big Dutchman ürün yelpa
zesi, başka yumurta sayım sistemleri 
de içerir. Uzmanlarımız, size kişisel 
gereksinimleriniz için mükemmel bir 
çözüm bulmanızda yardımcı olabilir.

Avantajlar
4 tüm yumurtaların doğru kaydı;
4 ayrıca kızılötesi ışık nedeniyle  
 karanlıkta güvenilir şekilde çalışır;
4 Operatör, amacs yönetim sistemini  

 kullanırken, kurulu olan tüm   
 EggCam’lerin bilgilerini gerçek  
 zamanlı olarak kolayca alıp analiz  
 edebilir.
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Dikey bir taşıyıcıda EggCam 350 

Her zaman derecelendirme sisteminin optimum 
kullanımı

Boylamsal yumurta bandında EggCam 140 

14 cm’ye kadar genişlikte çapraz yumurta 
bandında EggCam 140 

Dijital EggFlow kullanırken, farklı 
kümeslerden gelen toplam yumurta 
sayısına bağlı olarak yumurta bandı 
hızı kontrol edilebilir. Bu, bağlı 
derecelendirme sistemlerini ve 
paketleyicileri optimum şekilde 
kullanmayı mümkün kılar. Dijital 
EggFlow size şu avantajları sunar:
4  Derecelendirme sistemleri ve 

paketleyiciler sürekli olarak tam 
kapasitede yüklenir;

4  Yumurtanın yumuşak ve pürüzsüz 
taşınması sayesinde ideal yumurta 
kalitesi (opsiyonel);

4  Sabah bantların otomatik olarak 
çalıştırılması; yumurta akışı doğru
dan paketleyicide durur;

4  Toplama grupları bir gün önceden 
planlanabilir;

4  Aynı toplama grubuna ait tüm 
kümeslerde yumurta toplama 
işlemi aynı anda maksimum 
doldurma hızlarında tamamlanır;

4  Dijital EggFlow dört paketleyici / 
derecelendirme sistemine kadar 
beş çapraz bandın senkronize 
edilmesini sağlar


