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Paketini açın, Fişini Takın
Yumurtalarınızı Paketlemeye Başlayın.
Staalkat Farmpacker Serisi, gördüğünüzü alırsınız. Başarılı
dizaynı sadece şekil ve müthiş hatlardan çok daha fazlasını 
içermektedir. Ekipmanın kesinlikle doğru olduğu hissini  
verir. Bu duygu Staalkat Farmpacker'ları ile yaşanır.   
Dinamik ve sağlam yapısı ile en küçük alanda yumurtaların
doğal kuvvetler etkisi ile - düz bir sırada ve sivri bölümü 
aşağı doğru yönelmiş olarak viyollere yerleştirilmesini sağlar. 

Dikkat çeken performansı, kanıtlanmış dayanıklılığı, düşük
enerji tüketimi ve kolay bakımı ile her gün Staalkat 
Farmpacker makineleri en iyisi olduğunu gösterir. Bu sebep
ile de Staalkat Farmpacker makinelerini dünyanın her  
köşesinde görmeniz mümkündür. 

Tüm Staalkat Farmpacker makinelerinin dizaynını 

yönlendiren temel prensip kullanım kolaylığı olduğu için,   
yumurtalarınızı paketlemeye odaklanabilir, böylece nasıl
bakım yapacağınızı düşünmeye, değişmesi gereken 

parçaları belirlemeye çalışmaya ve sistemi tekrar ne zaman
devreye alabileceğiniz konusunda endişelenmeye daha az 

Eğer şimdiye kadar bir Staalkat Farmpacker sahibi olmadı 
iseniz, size sunacağı fırsatları kısa sürede keşfedebilirsiniz. 

Maksimum çalışma süresi - %100 doğru paketleme - bakım 
kolaylığı - tüm gün çalışma - her gün çalışma kriterleri 
işinizin optimize edilmesinde dikkate alınan kilit kavramlardır. 

SANOTO TEKNOLOJİ GRUBU sahip olduğu tecrübe ve 
bilgi birikimi ile bu amaca ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.

zaman ayırabilirsiniz. 

Denester Ünitesi
Viyollerin tek tek paketleme 
pozisyonuna otomatik olarak
beslenmesini sağlar. Dayanıklı

taşıyabilir. Farklı viyol tiplerine 
adaptasyonu kolaylıkla gerçekleş-
tirilebilmektedir. Viyol algılama dedektörü ile denester 

odaklanmasını sağlamaktadır. Kendi sürücü ünitesi ile 
donatılmış olan denester farmpacker'ın sağ veya sol 
tarafına monte edilebilmektedir. 

yapısı ile çok sayıda viyolü  

ünitesi operatöre kolaylık sağlamakta, ilgilendiği işleme  

Sökülebilir Makaralar
Yay ile sabitlenmiş kolaylıkla takılıp çıkartılabilen  
makaralardır. Bu bölümün temizlenmesi gerekti- 
ğinde tüm makaralar sadece birkaç dakika içeri- 
sinde sökülebilmektedir. Yumurtaların mümkün 
olan en nazik şekilde taşınması için doğal lastik  
ile yumuşak plastik içeren bir yapı
oluşturulmuştur.

Viyol İstifleyici Ünite
Plastik veya Kağıt hamurundan üretilmiş  
olan viyolleri 6 viyol yüksekliğinde  
istifler haline dönüştürür. Paslanmaz 
çelik malzemeden imal edilmiş olan viyol 
istifleyici iş gücünden tasarruf sağlarken 
viyollerin manuel istiflenmesi durumunda 
oluşan kırık miktarını minimum seviyeye 
indirir. 

Aktarma Seti
Aktarma Seti Denester- 
den tek tek gelen
tüm viyollerin 100% 

hattına aktarılmasını  
doğrulukla viyol taşıma 

sağlar. Bu ünite viyol  
taşıma hattının üzerine 

 

konumlandırılmıştır. 

Sökülebilir toplayıcı
Sökülebilir ve yüksek basınç 
ile temizlenebilir yumurta 
toplayıcıdır. Yüksek basınç ile 
iyi şekilde temizlenebilmesi için 
en çok kirlenen bölüm olan bu  
parça 2 dakika içerisinde  
çıkartılabilmektedir. Gelen 

yumurta akışının kontrol edilmesi için 
yüksek basınç anahtarı ile donatılmıştır. 

Güvenlik
Farmpacker çalışmakta iken 
izleme kapağının açılması 
durumunda tüm işlem anında  
duracak ve bu sayede  
operatörün veya diğer çalışanların 
zarar görmesi önlenmiş olacaktır. 

Aşağı Yönlendirme
Tüm viyollerdeki tüm yumurtaların 

sağlayan paketleyici bölüm bulun- 
aşağı yönlü olarak yerleştirilmesini 

maktadır. Makaralar yumurtaları  
viyollere taşıyan klavuzlara düz bir  
şekilde aktarılmaktadır. Yumurta 
klavuzlarına girmeden önce her bir  

yumurta yumuşak silikon bir disk tarafından yönlendirilir  
ve tüm yumurtaların aşağı yönlü yerleşimi garantilenmiş  
olur. Minimum yükseklikten ve sert bir hareket olmadan  
yumurta viyole bırakıldığı için herhangi bir plastik kaba 
gerek duyulmamaktadır. 

Çıkış Konveyörü
6 adede kadar istiflenmiş 

depolanmasını sağlar. Çekme
viyolün çıkışta geçici olarak

özelliği sayesinde operatör 
tarafından basınç anahtarına 
iki kez vurulması durumunda 
konveyör üzerinde bulunan 

istifler, konveyör sonuna doğru taşınır. 

anahtarı sayesinde hem Farmpacker hem 
Çıkış konveyörü dolduğunda basınç

de bağlı olan konveyör duracak, konveyör-
deki viyoller alındığında, tüm konveyör ve  
paketleyici tekrar çalışmaya başlayacaktır. 

Hız Ayarlama Özelliği
Paketleyici ve Akümülatör bölümlerinin 
çalışma hızı operatör tarafından 
tüm yumurtlama dönemlerinde 
verimliliği maksimum seviyede 
tutacak şekilde ayarlanabilmektedir. 

Dokunmatik Kontrol Paneli
Entegre çok fonksiyonlu dokunmatik 
ekran yardımı ile tüm kontrol ve veri 
toplama işlemleri yenilikçi kontrol
merkezi üzerinden gerçekleştirilir.



 
  

 

 

Farmgrader 80

elektronik tartım ünitesidir. Program- 
lanabilen ağırlık sınıfları farmpacker'a 

paketleme rafına yönlendirilebilir. 
Veriler Standart USB depolama

arasına yerleştirilebilecek yıkanabilir
Yumurta konveyörü ile Farmpacker

veya üzerindeki iki adet el ile 

aktarılabilmektedir.
araçları kullanılarak MS Excel'e

Yumurta Yazma, 

Çeşitli yazma ve 

seçenekleri mevcuttur. 

Damgalama

damgalama 

İlk Yardım Seti
Staalkat Farmpacker makinesi
bir takım yedek parça ile birlikte 
sevk edilmekte olsa da, bu ilk 
yardım seti düzenli bakım 
ihtiyaçlarının büyük bölümü 
Karşılamanıza imkan sağlar. 
Kritik Yardım Seti
Sistemin devamlılığını
sağlayacak  parçaları içerir.

Açılı Konveyör Seçenekleri
90veya 180 derece eğimli konve-
yör seçenekleri Farmpacker çıkış
konveyörü veya viyol istifleyici ile 

yönlü versiyonları mevcuttur. 
Optimal konfigürasyonlar için iki 
adet 90 derecelik dönüş arasın-

kombine edilebilir.Sağ ve Sol 

daki konveyör için için farklı boy
seçenekleri mevcuttur. 

Viyol İstifleyici

çekleştiren istifleyici motorun-  
dan oluşmakta olup bu yapı 
herhangi bir parçanın 

Tekli karton veya plastik viyol-
leri 6 lı istiflere dönüştürür.

çelik sabit klavuzlar ve kavra-
Ünitenin iç yapısı paslanmaz

kırılmasına engel olmaktadır. 

ma ile güç aktarma işlemi ger- 

Viyol İstifleyici için uzatılmış
Çıkış Bandı
12 adete kadar istiflenmiş viyol 
tek tek çıkış bandı üzerinde 
sıralanır veya nakliye konve- 
yörüne yönlendirilir. 

Yumurta Yıkayıcı, Kurutucu 
Yağlayıcı

üniteleri mevcuttur. Bu ünite yumurta
konveyörü ile farmpacker arasına
yerleştirilebilir ve eğer gerekli ise 
yumurta yağlayıcı ünite ile 

için yumurta yıkayıcı ve kurutucu
Temiz ve kuru yumurta elde etmek

donatılabilir. 

Seçenekler Dünyası 

Toplayıcı Uzantısı - 860 mm

Farmpacker'a yandan bağlanacağı
durumlarda gerekmektedir. Uzantı 

uzantısı yumurta konveyörlerinin
600 mm genişliğindeki toplayıcı 

yumurta düzenleme işlemini en iyi 
şekilde gerçekleştirmekte ve  

kendi sürücü motoru sayesinde

yumurtaları paketleme pozisyonuna  
doğru iletmektedir. 

Farmpacker'a yandan bağlanacağı
durumlarda gerekmektedir. Uzantı 

uzantısı yumurta konveyörlerinin
600 mm genişliğindeki toplayıcı 

yumurta düzenleme işlemini en iyi 
şekilde gerçekleştirmekte ve  

kendi sürücü motoru sayesinde

yumurtaları paketleme pozisyonuna  

Ekstra Uzun Toplayıcı Uzantısı
1280 mm

Ekstra Geniş Toplayıcı Uzantısı
890 mm

Farmpacker'a arkadan bağlanacağı
durumlarda gerekmektedir. Uzantı 

uzantısı yumurta konveyörlerinin
1200 mm genişliğindeki toplayıcı 

Farmpacker'a konveyörler yandan
bağlanacağı durumlarda da 
kullanılabilmektedir. Uzantı

yumurta düzenleme işlemini en iyi 
şekilde gerçekleştirmekte ve  

kendi sürücü motoru sayesinde

Ön İnceleme Bölümü 

yumurtaları paketleme pozisyonuna  

konveyörü ile farmpacker arasına
yerleştirilebilir. Bu ünite yumuşak
ve yüksek sürtünmeli makaralardan 
oluşmakta ve bu makaralar tüm  

Ön inceleme bölümü yumurta

yumurtaların tamamen incelenme- 
sini sağlamak için yumurtaları 
sürekli olarak döndürmektedir.

İnceleme kabini ile birlikte 

bandı, yumuşak yüksek sürtün-
meli makaraları ve üstten
aydınlatılan ışıklı inceleme  
kabini ile bir bütün olarak 

Ön inceleme bölümü ünitesi

sunulmaktadır. Farklı yönlerden  
gelen yumurtaların manuel  
yüklendiği veya arkadan düz

Ön inceleme bölümü 

tek bir konveyörden gelen
yumurtaların otomatik yüklen-
diği sistemler için uygundur.

Yandan Konveyör Bağlantısı 

bandı, yumuşak ve yüksek
sürtünmeli makaraları ile bir 
bütün olarak sunulmaktadır.

Ön inceleme bölümü ünitesi

Makaraların üzerine yerleştiri- 
len aydınlatma ile çalışma
esnasında çalışma alanında

için Ön inceleme bölümü 

maksimum seviyede görünür-
lük sağlanmaktadır. Her yön-
den gelebilen maksimum 520
mm genişliğindeki konveyörler
için uygundur.

Çıkış Bandı
6 adet dolu viyolün bekletilmesi
için kullanılmaktadır. Taşıma  
konveyörü yüksekliği kurulum  
esnasında istenildiği şekilde  
ayarlanabilmektedir. Taşıma 
konveyöründeki basınç kontrol 
anahtarı yardımı ile konveyör 
dolduğunda farmpacker duracak, 
konveyör boşaltıldığı anda ise 
tekrar çalışmaya başlayacaktır. 

Robot Paletleme
İstiflenmiş viyollerin palete yer-
leştirilmesi için kullanılan tam
otomatik sistemdir. Plastik,  
veya kağıt hamurundan imal  
edilmiş viyoller, karton veya  
önceden şekillendirilmiş ara  
katmanlara yumurta yerleştir- 
mek için kullanılabilmektedir. 
çoklu palet pozisyonları ve 
farklı konfigürasyonlar  
mevcuttur. 



 

 

Paketlemenin Kolay 
Yolu 
Paketleme sistemlerine yapılan 

ve yumurtalarınızı paketlemek  
sadece ihtiyaçlarınızı karşılamak
olduğumuz için paketleyiciler
oluşturur. Bu durumun farkında  
yatırım uzun süreli bir ticari ilişki  

üzere dizayn edilmiştir.

Staalkat Farmpacker paketleyicileri

bakım ve devreye alma süreleri 
ve gönül rahatlığı neticesinde
dizayn edilmiştir. Sağladığı güvenilirlik
nazik bir şekilde taşıyacak şekilde 

kaldırmaktadır. 
konusundaki endişeleri ortadan 

sağlam bir yapıda ancak yumurtaları 

Staalkat Farmpacker paketleyicileri
zor şartlar altında çalışmasını 

Staalkat Farmpacker paketleyicileri

sürdürecek şekilde dizayn edilmiştir.

yumurtalarınızı, düz bir sıra halinde 
ve aşağı doğru yönlendirilmiş olarak 
viyollere yerleştirir. 

Basit ve Akıllıca.

Kalite 
SANOVO TEKNOLOJİ GRUP'un 

ihtiyaçlardır. 
karşılanması hedeflenmiş temel 
uzun çalışma süresi ve güvenilirlik 
anlaşılmasına dayanır. Performans 
kalite tanımı müşterinin ihtiyaçlarının 

Tasarım aşamasından başlayarak 

böylelikle, SANOVO TEKNOLOJİ 
hizmetleri de yönlendirmekte,  
ürün sevkiyatını ve tüm satış sonrası 
eden kalite kontrol, fabrika testlerini
üretimin tüm aşamalarına eşlik 

grup sizlere bir makineden çok daha
fazlasını sunmakta, aynı zamanda en
iyi seviyede desteği de sağlamaktadır.

En iyi garanti programı 

Dünya'nın en iyi Farmpacker programı ile birlikte Dünya'nın en iyi garanti programını da  

sunmaktayız. 2 yıl Yedek Parça Garantisi.

Makine ile birlikte bazı yedek parçalar da sevk edilmektedir.

Endüstrideki en küçük alanda paketleme işlemini gerçekleştiren başarılı dizayn. Yerleşimi, Bakımı ve İşletimi Kolay bir Paketleleyici.

Güç Kaynağı : 230V - 0 - Toprak, 1 Faz AC, 50/60 Hz

Enerji : 2 kVA Viyol İstifleyici ile Birlikte, (1,4 kVA Viyol İstifleyici Hariç)

100 Kutu/Saat   /   36.000 Yumurta/Saat 

A : Toplayıcı

G : İstifleyici Çıkış Konveyörü

B : Yumurta Yönlendirme
C : Paketleyici Kafa
D : Taşıma Hattı
E : Damgalayıcı / Yazıcı Montaj Konumu

H : Denester (Viyol Besleme) Ünitesi
I  : Operatör Paneli

F : Viyol İstifleyici Ünite



The STAALKAT Farmpacker family
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sunmuş ve sadece 5 yıl sonra 2. nesil 
yumurta paketleme makinalarını  
Farmpacker ismi ile tanıtmıştır. 

O günden beri STAALKAT, global 

paketleme makinasını 1963 de satışa
STAALKAT, Dünya'daki ilk yumurta 

sunmaktadır. 

Yeryüzünde yumurta kabuğu veya 
yumurta mamulü olarak tüketim mallarına
dönüşen yumurtaların büyük bir bölümü 

ve basit paketleme çözümleri
yumurta endüstrisine güvenilir, dayanıklı 

SANOVO TEKNOLOJI GRUP ürünleri 
tarafından işlenmektedir. 

Tüm  ürünler  sevkiyat öncesinde 
kapsamlı bir test sürecinden geçer ve 
kurulumun kolaylıkla gerçekleştirilmesi 
garanti altına alınmış olur. 

Ürünlerimiz uluslararası gereksinimleri 
ve standartları karşılamakta ve  anahtar 
teslimi proje sağlayıcı olarak SANOVO 
TEKNOLOJI GRUP her tür yumurta 
paketleme ve işleme ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunmaktadır. 

sAnovo  technology  grouP
5210 Odense - Denmark
Tel.: +45 66 16 28 32
info@sanovogroup.com
stAAlkAt internAtionAl b.v.
7122 MP Aalten - The Netherlands
Tel.: +31 543 473 868  
staalkat@sanovogroup.com
www.sanovogroup.com

Murat SALTAN
Satış & Pazarlama Sorumlusu (Elektronik Müh)
STAALKAT& SANOVO& NUOVO Ürün Grubu
KUTLUSAN Kafes  Ltd.Şti.
Web  : www.kutlusan.com.tr
E-mail: murat.saltan@kutlusan.com.tr
Tel     : +90.232.876 10 40
Faks  : +90.232.876 10 50
Cep   : +90.532.782 69 42


