
PARALEL HIZLI ÇIKIŞLI SAĞIMHANE SEÇİM KILAVUZU 

 

 

KABİN SEÇİMİ: 

 

STANDART KABİNLİ DURAKLAR 
 
Elektronik göstergeler, otomatik pençe çıkarıcı 
ve valfler paslanmaz saç üzerinde yer alır. Sağım 
yöneticileri paslanmaz kapak içinde olacak 
şekilde montaj yapılır. 

 

PASLANMAZ KABİNLİ DURAKLAR 
 
Elektronik göstergeler, otomatik pençe çıkarıcı 
ve valfler paslanmaz kabin (Dolap) içerisinde yer 
alır. 

 

IZGARALI GÜBRE SACI 
 
Dışkı çukur sacı ve ızgara, her iki modelde 
(Kabinli veya standart) standart olarak bulunur.  

 

GALVANİZ SAĞIM DURAKLARI 
 
En iyi sağım pozisyonu için 90 derecelik açıyla 

montajı yapılan galvaniz sağım durakları, her iki 

modelde (Kabinli veya standart) standart olarak 
bulunur. 

 



SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMİ: 

 

SÜRÜ YÖNETİMİNE UYUMLU MODEL: 
 

• MPC II sağım yöneticisi, 

• ICAR onaylı sütölçer, 

• Otomatik Başlık çıkarıcı, 

• Elektronik pulsatör ve valf grubu. 
 
NE YAPAR? 

• Sağıma gelen hayvanın süt miktarını 
ekranda gösterir. 

• Süt bitince sağım başlığını otomatik olarak 
çekerek memeden ayırır. 

• Gelecekte istendiğinde ilave ekipman almak 
suretiyle sürü yönetim sistemine geçiş 
imkanı vardır. 
 

NE YAPMAZ? 

• Kimlik tanıma özelliği yoktur. 

• Sağılan sütü bilgisayara kaydetmez. 

• Mastitis uyarısı vermez. 

• Kızgınlık ve sağlık takibi yapmaz. 

   

SÜRÜ YÖNETİMLİ MODEL: 
 

• MPC II sağım yöneticisi, 

• ICAR onaylı iletkenlik özellikli sütölçer, 

• Otomatik Başlık çıkarıcı, 

• Elektronik pulsatör ve valf grubu, 

• Sağımhane giriş ve ahır içi anteni. 
 
NE YAPAR? 

• Sağıma gelen hayvanın süt miktarını 
ekranda gösterir, bilgisayara kayıt eder. 

• Süt bitince sağım başlığını otomatik olarak 
çekerek memeden ayırır. 

• Varsa mastitisli hayvan uyarısı verir. 

• Hayvanın kızgınlık durumunu gösterir. 

• Sağımhane kapısını düğme ile otomatik 
olarak açıp kapama imkanı sağlar. 

• Düşük süt verimi ve hayvan sağlık uyarılarını 
gösterir. 

• Raporlama ve yetki verilen kullanıcıları e-
mail ile bilgilendirme özelliği vardır. 

• Sağım monitörü (sağımı anlık izleme) 
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KULAK ÇİPİ 
Sürüdeki hayvan sayısı kadar 
alınmalıdır. 

VAR VAR VAR YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK 

AYAK LAKTİVATÖRÜ 
(SMARTTAG ISO +) 

Sürüdeki hayvan sayısı kadar 
alınmalıdır. 

VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR YOK YOK YOK YOK 

BOYUN LAKTİVATÖRÜ 
(SMARTTAG IFER4) 

Sürüdeki hayvan sayısı kadar 
alınmalıdır. 

VAR VAR VAR VAR YOK YOK YOK VAR VAR VAR YOK 

EKONOMİK MODEL: 
KULAK ÇİPİ VE AYAK 
LAKTİVATÖRÜ 
(SMARTTAG ISO -) 

Kulak çipi sürüdeki hayvan 
sayısı kadar, ayak laktivatörü 
ise sürüde kızgınlık ve sağlık 
takibi yapılmak istenen 
hayvan sayısı kadar alınabilir. 

VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR YOK YOK YOK YOK 

EKONOMİK MODEL: 
KULAK ÇİPİ VE BOYUN 
LAKTİVATÖRÜ 
(SMARTTAG FER4) 

Kulak çipi sürüdeki hayvan 
sayısı kadar, ayak laktivatörü 
ise sürüde kızgınlık ve sağlık 
takibi yapılmak istenen 
hayvan sayısı kadar alınabilir. 

VAR VAR VAR VAR YOK YOK YOK VAR VAR VAR YOK 

BOYUN LAKTİVATÖRÜ 
(SMARTTAG IFERP4) VE 
AHIR İÇİ ANTENLER 

Sürüdeki hayvan sayısı kadar 
alınmalı, konum takibi için 
ahırda her 14 metrede bir 
anten konulmalıdır. 

VAR VAR VAR VAR YOK YOK YOK VAR VAR VAR VAR 

Kulak çipi Smarttag Ayak Laktivatörü Smarttag Boyun Laktivatörü Konum takibi için anten 



OPSİYONEL EKİPMAN 

OTOMATİK AYIRMA SİSTEMİ: 

 
Sürü yönetim sistemi ile birlikte kullanılabilir. 
 
Tam otomatik olan ve insan müdahalesi 
olmaksızın çalışan otomatik ayırma sistemi, 
sisteme tanımlı her bir ineğin denetlenmesini, 
seçilmesini ve ayrılmasını kolaylaştırır.  
  
Otomatik ayırma kapısı ile belirlediğiniz bir 
hayvanı, sağımdan sonra sürüden otomatik 
olarak ayırabilirsiniz.  

 
Bu sistem faaliyetlerde etkin bir yönlendirme 
sağlar ve inekler hem sürü bazında hem de 
bireysel bazda daha iyi yönetilir.  
 
Sistem bir ineği tanır ve o ineğin ayrılıp 
ayrılmaması gerektiğine önceden belirlenmiş 
parametreler doğrultusunda karar verir. 
 
Kızgınlık tespit ettiğinde siz fark etmeseniz bile 
hayvanı sürüden otomatik olarak ayırır. 

 
Farklı kombinasyonlarda ayırma seçimleri 
yapabilir, insan faktörünü büyük ölçüde ortadan 
kaldırabilirsiniz.  

 

   

SÜRÜ İTME KAPISI 
 
Otomatik tip 
Uzunluk 12 metre 
Genişlik 10,9 mt.  
İki tarafı çit, üç sıra 11/2'' borudan  
Direkler 80x80x3 profilden.  
Komple galvaniz malzeme.  
Kapının hareketi redüktörle, iniş ve kalkış 
pnömatik piston ile sağlanacaktır. 

 

 


