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AKÜMÜLATÖR
Kümeslerden konveyör üzerinde gelen yumurtalar “AKÜMÜLATÖR” sayesinde hassas yumurta işleyişiyle
en yüksek kapasitede çalışmasını sağlar. Kümeslerden gelen yumurtalar sayılır ve kayıt altına alınır.
Akümülatör bölümü ön seçim alanı olarak da kullanılabilir.

ZRM SERİSİ

KALİTE
ZRM-70

BİLGİLERİ

ZOREL ZRM SERİSİ kompak yapısı ile kullanıcılarına kullanım kolaylığı ve dar alanda çalışabilme imkanı
sağlar makinenin bakım ihtiyacını özel alet ekipmanları gerektirmeden kullanıcılar gerçekleştirebilir ve tüm
parçaların değişimine ve temizlenmesine olanak sağlar. Tamamen yerli üretim olan ZRM SERİSİ tasnif
makinemizin tüm parçaları fabrikamızda üretimi yapılmakta ve bu sayede kullanıcıların dışa bağımlılığı
geçersiz kılmaktadır.

ZRM-60

"TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ BİZİZ."

İLETİŞİM

3 farklı gramaj reçetesini hafızada tutabilme özelliği ile dokunmatik oparatör paneli gelişmiş menüler
sayesinde gerekli ayarlamalar kolayca yapılabilmesi ve kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlaması için
tasarlanmıştır. tamamen yerli üretim olan ZRM SERİSİ siz müşterilemizin hizmetine sunulmuştur.

YUMURTA DİZME

ZOREL ZRM SERİSİ yumurta tasnif makinesi band üzerinde taşınan yumurtalar akümülatör sayesinde
sıraya girer. yumurtalar giriş bölümündeki rulolara gelince birbirlerine olan teması engellenir. elektronik
tartım özelliği sayesinde istenilen gr. yumurtayı istenilen kata yönlendiren ve hangi kata hangi gramajı
yönlendirmek istediğiniz seçenekleri sunar.

YUMURTA İSTİF

ZOREL ZRM SERİSİ yumurta tasnif üniteleri saatte 36.000 - 60.000 - 70.000 adet yumurtayı 3-4-5 farklı
gruba sınıflandırabilmeniz için tasarlanmıştır. Yumurtaların en hassas ve yumuşak şekilde aktarılması
Düşük bakım maliyetlerinin ve yedek parçalarının her an ulaşılabilir olması sebebiyle her zaman
müşterilerimiz tarafından tercih sebebi olmuştur.
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ZRM-36

YUMURTA TASNİF MAKİNESİ
EGG GRADING MACHINE

ZRM-60

YUMURTA TASNİF MAKİNESİ
EGG GRADING MACHINE

ZRM-70

YUMURTA TASNİF MAKİNESİ
EGG GRADING MACHINE
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36.000Yum / Saat max
Çıkış sayısı : Standart 3 çıkış
1. ve 2. kata 1 tasnif grubu 3. kata 2 tasnif grubu
toplam 4 grup yönlendirebilme imkanı
Tasnif gruplarının dokunmatik oparatör panel yardımı
ile kolaylıkla ayarlanabilmesi
Dijital Tartım sistemi
Kolay temizlenebilir yapı
Paslanmaz çelik yapıda gövde

36.000 Egg / Hour Max
Standard 3 output
4 different group egg grade

60.000Yum/ Saat max
Çıkış sayısı : Standart 3 çıkış
1. ve 2. kata 1 tasnif grubu 3. kata 2 tasnif grubu
toplam 4 grup yönlendirebilme imkanı
Tasnif gruplarının dokunmatik oparatör panel yardımı
ile kolaylıkla ayarlanabilmesi
Dijital Tartım sistemi
Renkli dokunmatik ekran yardımı ile kolay işletim
Paslanmaz çelik yapıda gövde

60.000 Egg / Hour Max
Standard 3 output
4 different group egg grade

70.000Yum/ Saat max
Çıkış sayısı : Standart 4 çıkış
1. 2.ve3. kata 1 tasnif grubu 4. kata 2 tasnif grubu
toplam 5 grup yönlendirebilme imkanı
Tasnif gruplarının dokunmatik oparatör panel yardımı
ile kolaylıkla ayarlanabilmesi
Dijital Tartım sistemi
Renkli dokunmatik ekran yardımı ile kolay işletim
Paslanmaz çelik yapıda gövde

70.000 Egg / Hour Max
Standard 4 output
5 different group egg grade

Modüler makara sistemi
yumurtaların hızlı ve sağlam
taşınmasını sağlar..

Hassas ayrım sistemi
sayesinde yumurtalarınızı
kırılmadan gruplara ayırır.

Yumurta girişinde bulunan
Akümülatör sayesinde
kırılma yaşanmadan
yumurtaları dizer.

Geniş çıkış banlarına ikili
dizme sistemi bağlanarak
daha hızlı bir toplama sağlar.

Dokunmatik ekranı
sayesinde hızlı ve kolay
tasnif programlaması sağlar.

Yumurta girişinde bulunan
fonksiyonel yazıcı sayesinde
tüm yumurtaların
yazılmasını sağlar.

Easy to adjust the machine settings with the touch
panel
Digital Weighing system
Easy to clean system
Stainless steel chasis

SERİSİ GENEL ÖZELLİKLER
FEATURES
ZRM SERIES
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* Tüm modellerde Tasnif üstü yazıcı,
Karanlık oda ve Toplama Ünitesi opsiyoneldir.

Easy to adjust the machine settings with the touch
panel
Digital Weighing system
Easy to clean system
Stainless steel chasis

