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Mobanette 3

4 veya 7 sınıf, saatte 1600 yumurta. Mobanette 3, çok az 

bakım gerektiren bir makinedir, çok az enerji tüketir ve 

kullanımı için tek bir kişi yeterlidir. Makinenin fişini prize 

sokmanız çalışmaya başlaması için yeterli olacaktır. 

Tüplü lambası, siz giriş bölümünde veya paketleme 

bölümündeyken bütün yumurtaların denetime girip 

girmediğini görmenizi sağlayacaktır. 

Sadece 20.6 kg (45 lbs) ağırlıkta olan Mobanette 3, 

yumurta üreticilerinin en yetenekli makinesi olarak 

görülebilir.

Moba 68

4 veya 7 sınıf, saatte 3000 yumurta. Moba 68, orta 

büyüklükteki çiftlikler için üretilmiştir. Makinede çalışan 

sayısını saniyelerle ölçülebilecek bir zaman aralığında bir 

kişiden iki kişiye çıkarma olanağı vardır. 

Çiftlikte seçim ve tasnif 
Moba’dan daha küçük tasnif makinaları… Dünya yumurta endüstrisine önemli bir katkı. Dünya 
yumurta endüstrisinin büyük bir  bölümü Moba’nın tam otomatik, saatte 120.000 yumurta 
işlemeye kadar çıkabilen yüksek kapasiteli tasnif / paketleme makineleriyle çalışıyor. Ancak 
pazarın daha başka gereksinimleri de var: küçük çaplı operasyonlarda randımanı ve kârlılığı 
arttıracak; ucuz, güvenilir, kolay bakım yapılabilen makineler! Bu alanda da Moba dünyaca kabul 
görmüş bir liderdir. Küçük kapasiteli bu tasnif makineleri yıllardır dünyanın birçok ülkesinde 
onbinlerce çiftçi tarafından kullanılmaktadır.

Moba 68 / Moba 88

Sadece giriş bölümündeki ışıklı denetim masasındaki 

aynayı konveyörün soluna veya sağına ayarlamakla bu 

değişiklik sağlanmış olur. Diğer bütün Moba 

makinelerinde olduğu gibi, uzun yıllar boyunca çok az 

bakım gerektiren özelliğiyle, Moba 68 çok sade ve son 

derece sağlam üretilmiştir

Moba 88

4 veya 7 sınıf, saatte 4500 yumurta… Sadece iki çalışan ile 

sağlanan çok yüksek üretim, Moba 88’in gerçekten çok iyi 

bir yatırım olmasını sağlar. Alçak-kapasite serisinin gereği 

olan sadelik ve az bakım ihtiyacının bütün gereklerini 

içinde barındırır. Kompakt boyutları ve hafifliği bulunduğu 

yere en uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar. Ekstra bir viol 

masası ekipmanın standart bir parçasıdır.

Mobanette 3
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Mobanette �

Boyutlar: 
853mm (33.7")  ↔
965mm (37.8")  ↕
Ağırlık: 20,6 kg (45 lbs)
Kapasite:  1600 yum./saat
Giriş konveyörü: tek sıra

Işıklı denetim:  2x25 watt ampul
1 Çalışan
Dereceler: 4 veya 7
Sapma:  +/- 1 gram
Güç kaynağı:  230 Volt 1-faz, 
50Hz veya 60Hz (110 Volt mevcut  
ise ek trafo gereklidir.)

Moba 68

Boyutlar:
1755mm (69.2") ↔
1540mm (60.7") ↕
1100mm (43.7") Yükseklik
Ağırlık: 125 kg (270 lbs)
Kapasite: 3000 yum./saat
Giriş konveyörü:  çift sıra

Işıklı denetim: 
2x23 watt PL lambası + ayna
1 veya 2 Çalışan
Dereceler: 4 veya 7
Sapma: +/- 1 gram
Güç kaynağı: 230 Volt 1-faz, 50Hz 
veya 60Hz (110 Volt mevcut ise ek 
trafo gereklidir.)

Moba 88

Boyutlar:
1755mm (69.2") ↔
1540mm (60.7") ↕ (akümülatör hariç)
1100mm (43.7") Yükseklik      
Ağırlık: 150 kg (325 lbs)
Kapasite: 4500 yum./saat
Giriş konveyörü:  çift sıra

Işıklı denetim: 
2x 18 watt TL lambası + ayna
2 Çalışan
Dereceler: 4 veya 7
Sapma: +/- 1 gram
Güç kaynağı: 230 Volt 1-faz, 50Hz 
veya 60Hz (110 Volt mevcut ise ek 
trafo gereklidir.)

Moba ürünlerini sürekli olarak yenilemektedir ve buna bağlı olarak yukarıdaki özelliklerde, gerekli gördüğü taktirde önceden bir uyarıda bulunmadan değişiklikler yapma 
hakkını saklı tutar.
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Dünya çapında ofislerimiz ve distribütörlerimiz için lütfen bakınız www.moba.nl

K ÂR ET TİREN ORTAĞINIZ
Türkiye temsilcimiz:

 Poultech Tavukçuluk Teknolojisi ve Dış Ticaret Limited Şirketi • Mansuroğlu Mah. 271/2 Sok. No:3/1 35030 Bornova İzmir Türkiye
T:+90-232-3482450 • F:+90-232-3482455 • e-mail: poultech@poultech.com.tr • internet: www.poultech.com.tr

Moba B.V. (Merkez ofis)
P.O. Box 7, 3770 AA Barneveld • Stationsweg 117, The Netherlands • T: +31 (0) 342 455 655 • F: +31 (0) 342 455 634 • E: sales@moba.nl
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