
AugerMatic (Helezon Yemlik)
Başarılı kümes yetiştiriciliği için yemleme sistemi



2

6

5
4

3

1

Helezon Yemlik – piliç, ördek, hindi ve diğer kanatlı hayvanların başarılı bir şekilde yetiştirilmesine ve büyütülmesine olanak sağlayan evrensel bir yemleme sistemi
Kümes yetiştiriciliğine yönelik bir 
yemleme sistemi; yem dağıtımı(ad 
libitum veya kontrollü yemleme) ve 
hayvanların türü ve yaşına bağlı olan 
çok üst standartları karşıla ma lıdır. 
Sistem; her yaştan hayvanın 

ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
Yeme kolay ulaşım ve yem isra fından 
kaçınmak çok önemlidir. Bu gereklilik
leri en iyi biçimde karşılamak için, 
müşterilerimize, tanınmış Helezon 
Yemlik aktarma sistemi ile 

doldurulabilen çeşitli yemlikler 
sunuyoruz: 
4 BigPan 330
4 BigPan Plus
4 MultiPan
4 MultiPan Plus

4 yem kazanının alt ve üst kısmı
4 yem kazanı eklemesi
4 helezon konveyörlü boru

4 yemlik
4 helezonu durdurmak için   
 otomatik sensörlü motor ünitesi

4 vinçli askı sistemi
4 tüneme önleyici tel

Helezon Yemlik sistemi aşağıdakilerden oluşur:

Eklemeye sahip olmayan (1) veya sahip olan (2) yem kazanının üst kısmı, kolaylıkla alt kısımdan (3) ayrılabilir. Böylece, tüm 
sistem tavan boyunca vinçle taşınabilir. Bu, gübre çıkarımı esnasında yemliklerin altında maksimum yüksekliği sağlar. Sağlam 
motor ünitesi (4) ve kuvvetli helezon; 150 metreye kadar aktarma uzunluğu sağlar. Tüm yemlikler yem ile dolduğunda, kontrol 
yemliğindeki (6) sensör (5) otomatik olarak üniteyi kapatır.

Kaloriferli sıcak su ısıtıcısı – Big Dutchman HeatMaster tarafından broylerlere ısı sağlanabilmektedir
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BigPan 330 – Kesin olarak kanıtlanmış piliç yetiştirme yemliği

Vidasız geçmeli sistem
–> kolay montajlı

Boruya bağlanan veya serbest bırakılan 
yemlik 
–> her zaman hayvan dostu

Sürgülü kapak
–> yemliği kapatma

Pürüzsüz kenar 
biçimi 
–> bitiş döne
min deki göğüs 
yaralanmalarını 
önler

Yemlik, bir günlük civciv için kolayca 
dolabilir
–> yem seviyesi ayarı için ekstra iş yok

İçe eğimli yemlik çerçevesi
–> yem israfını önler

Menteşeli yemlik 
tabanı
–> kolay temizlenir

Altlığın içine derince 
yerleştirilmi V şeklindeki yem
lik tabanı
–> civcivler için ideal

HİJYEN çok önemlidir. Yıkamadan sonra dönebilen yemlik menteşe kısmından 
açılarak kirli suyun akması sağlanır. Yemliği kurutmak için basitçe alt mente şelerini 
çıkarın. Kir girebilecek çatlak ve yarıklar yoktur. 
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Kontrollü ördek büyütme ve piliç yetiştirme için BigPan Plus
Özellikle 2 kg dan daha fazla canlı ağırlığa sahip 
hayvanlar, günümüzde kontrollü şekilde 
yemlenebilmektedir. Bu şekilde, kardiyovas küler 
sistem ve iskelet sistemi artan ağırlık ile orantılı 
olarak gelişmektedir. Kontrollü yemle menin 
temel bir koşulu, besleme sisteminin yemi tüm 
kümese eşit şekilde her yemleme zamanında 
hızlıca dağıtmasıdır. Augermatic ile BigPan 
Plus’a a sahip Helezon Yemleme bu amaca 
uygundur. Bölünmüş kaplar ile birlikte hacim 
azaltan ekleme, yem hacmini yaklaşık olarak 2/3 
oranında azaltır. Bu, tek hattaki yemliklerin 
hızlıca yem ile dolmasını sağlar.
–> iskelete daha az hasar, daha az bacak ve  
 ayak problemleri;
–> daha küçük yağ içeriği ve daha düşük ölüm  
 oranı sayesinde geliştirilmiş yem dönüşümü;
–> kesim günü için istenen canlı ağırlığının  
 kesin olarak elde edilmesi.

BigPan Plus; aynı zamanda 2.5 kg ağırlığa kadar 
ördek yetiştirme için de uygundur. Derin 
olmayan bölme seviyesi, yavru ördekler için 
optimum başlangıç sağlar ve yem kayıplarını 
önler ve sadece çok az altlık tabakası gerektirir. 
Aynı zamanda, ördekler bölmeleri sayesinde 
yemlikten kolayca beslenebilir. Bölmeler, 
hayvanların yemliğe girmesini önler ve yemi 
altlık karışmasından tutar.
BigPan 330 ve BigPan Plus, aynı zamanda yarka 
büyütmek ve yumurtacı yemleme için de 
kullanılır.

Ek tahıl yemlemesi, hayvanların sağlığını 
iyileştirmek ve yem tasarrufu sağlamak için 
broyler yetiştirmede iyi bir alternatiftir. Bunun 
teknik gereklilikleri ikinci bir silo, FW 99B 
kantar, silodan kantara ve ek yem taşıma 
helezonu (FlexVey) ve ViperTouch üretim 
bilgisayarıdır.
ViperTouch; hayvanların gelişimine göre tahıl 
oranının toplam miktara oranını sürekli olarak 
ayarlar. Yem; kantar ve bağlayıcı havza yardımıyla 
tahıl ile karıştırılır.

Hacmi azaltan ekle
me

Bölünmüş



Büyütme ve yetiştirme için çeşitli yemlikler

Kanatlı et pazarının değişen gerek
sinimleri ile yüzleşmek ve bu 
gereksinimlere esnek bir şekilde 
cevap vermek mi istiyorsunuz? 
O zaman Big Dutchman MultiPan 
veya MultiPan Plus yemliklerini 
seçmelisiniz. Bu yemlikler özellikle 
broyler, hindi, örnek ve diğer 
kanatlılar (beç tavuğu, sülün, kaz) 12 
kg canlı ağırlığa kadar yetiştiril mesinde 
bir alternatif olarak tasarlanmıştır. 
Hayvan ve yemleme türüne bağlı 
olarak(ad libitum veya kontrollü), 
MultiPan veya MultiPan Plus 
kümesiniz için doğru yemliktir. 
Kümes hayvanlarını 2.5 kg ağır lığa 
kadar yetiştirmek ve hindi ile ördekleri 
büyütmek için, yemlikler; yem 
tasarruflu ağız olmadan 
kullanılmaktadır. 
Yaklaşık olarak 2.5 kg canlı ağırlık tan 
sonra, yem kayıplarını minimize etmek 
için ağız eklenebilir. Kontrollü 
yemleme için, MultiPan Plus’a, 
bölünmüş kaplar ile beraber, yem 
hacmini yaklaşık 2/3 oranında azaltan 
yem hacmini hacim azaltan ekleyici 
yerleştirin. Bu, yemleme 
başlangıcında, tek hattaki tüm 
yemliklerin aynı anda ve hemen 
dolmasını sağlar. İki yemlik de sürgülü 
kapağa sahiptir.
Bölünmüş kaplar; gagalarının şekli 
sayesinde kolayca beslenebilen 
örnekler için idealdir.

MultiPan ve MultiPan Plus; yem tasarruflu ağız ile veya onsuz kullanılabilir; hacim azaltan ekleme, kontrollü yemleme için gereklidir

Hindi büyütmek için MultiPan kullanımı

Ördek yetiştirmek için MultiPan Plus kullanımı

MultiPan MultiPan Plus

5 kollu ızgara

Yem tasarru f
lu ağız

Hacim azaltan ekleme

Sürgülü kapak

Bölünmüş 
kaplar

Yemlikteki 
yem 

miktarının 
kesin ayarı 

için kalıp



Farklı yemliklerin uygulama alanları

Yem taşıma sisteminin teknik verileri
• Yem kazanının alt ve üst kısmı yaklaşık içerik 115 l / 75 kg
• Yem kazanı için ekleme yaklaşık içerik 38 l / 25 kg
• Maks. sistem uzunluğu 150 m
• 2,3,4 delikli yem borusu Ø 45 mm
• Boru uzunluğu 3,000 mm + bağlantı eki

• Motorlu motor ünitesi 0.37/0.55 kW, 230/400 V,
  50 Hz, 3 fazlı, 325 d/d   
  isteğe göre özel voltajlar

• Taşıma kapasitesi yaklaşık 450 kg/sa
• Pelet boyutları maks. 4 mm’ye kadar
• Askı merkezi tavan vinci:  
  manuel veya motorlu vinç

Helezon Yemliğe sahip bir kümesin resmi

Üretim tipi Ağırlık (kg) BIG PAN 330 BIG PAN PLUS MULTI PAN MULTI PAN PLUS

Broyler yetiştirme 0-3,5 4 ad libitum 4 kontrollü 4 ad libitum 4 kontrollü
Yarka büyütme 0-1,4 4 ad libitum 4 kısıtlı    
Yumurtacı tavuklar 1,4-2,2 4 ad libitum 4 ad libitum 4 ad libitum  
Hindi büyütme 0-2,5     4 ad libitum 4 kontrollü
Hindi yetiştirme* 2-12     4 ad libitum 4 
Ördek büyütme 0-2,5   4 ad libitum 4 ad libitum  
Ördek yetiştirme 2-3,5     4 ad libitum 4 kontrollü
Diğer kümes hayvanları* 0-12     4	 	 4 

Yemlik çerçevesinin yüksekliği (mm)   76  61  71/127*  56/112*
* 2 kg üstü canlı ağırlıktan itibaren, sadece yem tasarruflu ağza sahip yemlikler kullanın. 

Şekilde gösterilen hayvan sayıları ortalama değerlerdir; türe, stok 
yoğunluğu ve iklime göre farklılık gösterebilir. Lütfen hayvan 
tedarikçinizden de destek alınız. Ülkelere göre değişebilen 
yönetmelikler de göz önüne alınmalıdır.

Genellikle:
45 m kümes genişliği başına 1 yemleme hattı, örn;
 912 m kümes genişliği –> 2 yemleme hattı
 1215 m kümes genişliği –> 3 yemleme hattı
 1518 m kümes genişliği –> 4 yemleme hattı
Yarka büyütme: 1.31.5 kg canlı ağırlık: 6045 hayvan/yemlik
Yumurtacı Yönetimi: 1.82.2 kg canlı ağırlık: 4530 hayvan/yemlik

Yemlik başına hayvan sayısı için kılavuz değerler

Hindi, ördek, Diğer kümes hayvanları

Son ağırlık/hayvan (kg)

Yumurtacı tavuklar

Yarka

Broyler

Hayvan/yemlik

Kısıtlı veya kontrollü yemleme durumunda: %2530 daha düşük yemlik 
başına hayvan.
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ABD: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brezilya: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusya: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asya/Pasifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 48 3555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cin: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Avrupa, Orta Doğu & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Almanya
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

BD Agriculture Tarım Mak.
Kafes Dıș. Ticaret Ltd. Şti.
286 Sokak No. 35 Gültekinler
Sitesi Kat 2, Mansuroglu Mahallesi
35535 Bayrakli, Izmir
Tel: +90 232 461 75 60
Fax: +90 232 461 75 68
email: bilgi@bigdutchman.com


