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Kare Silolar
Gıda işleme veya sanayi tesislerinde bir çok amaca hizmet 
edecek şekilde tasarlanır ve tedarik edilir. Bu amaçlara uygun 
yardımcı ekipmanlar da tedarik edilir. Örneğin ürün besleme 
elevatörleri, kapasite sensorları, ürün çıkış hazneleri mekanik, 
pnömatik veya kapasite ölçümlü çıkışlı hazneler, ikinci ürün 
çıkış oluğu, manyetik sarsaklar, gözetleme pencereleri, ürün 
döküş yavaşlatıcı merdivenler, soğutucular yada ısıtıcılar…

kullanılarak büyük kapasiteli silolar desteklenir. Bir birine paralel iki 
duvar arasına atılan çelik bağlantı pro�llerle ile basınç eşit şekilde 
desteklenir. Paralel duvarlara aynı uzunlukta tedarik edilir. 

Bağlantı Çubuğu

Çizimlerde görüldüğü gibi köşebentler 2 çeşit ile mevcuttur. 

A tipi dört köşesi bükümlü duvarlar somun, pul ve cıvata ile 
birbirine monte edilir.
B Tipi dört duvar birbirine L veya Kare pro�l ler ile kaynatılmış. 
Köşebentler fırında boyanmış standart karbon çelik veya galva-
nizli olarak tedarik edilebilinir. Standart dışı köşebentlerde talep 
üzerine mevcuttur.

Köşebentler

duvar panellerini, köşe bentleri, bağlantı çubukları ve sehpa 
ayaklarını bir birine monte etmek için kullanılır. Bu sayede üretim test 
kontrolünden geçen ürün tekrar demonte edilir ve moduler şekilde 
paketlenir.

Somun Pul, Civata Nut, Bolt & Washer

Second Outlet

Loadcells

Wall Sheets

Sensor

Inspection Window

The Rods

Corner Post

Silonun ikinci ürün çıkış noktası. İhtiyaç faydası ürünün big bag’a veya 
başka bir yöntemle silodan kolayca boşaltılması için tedarik edilir.

Deve Boynu Çıkışı

Deplonanan ürünün ağırlığını ölçme işleminde ve bu verinin kullanıl-
ması için uygulanır. 

Yük Hücresi

müşteri talebi doğrultusunda amacına uygun materyallerden üretilir, 
galvaniz çelik, paslanmaz çelik veya maksimum denge ve sağlamlık 
için Lazer ile kesilmiş Elektro Anti statik Tozlu Fırınlı Boya ile kaplan-
mış standart çelik veya uygun ağaç konstrüksiyonlu. Kusursuz 
tasarımla üretim ve montajda ürün sızdırmayan silolar. Depolanacak 
ürünün karakteristik özelliği ve kapasite ihtiyacına göre uygun 
kalınlıkta paneller kullanılır.

Silo Duvar Panelleri
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Silolar da kullanılabilecek kapasite veya seviye sensorları opsiyonel 
olarak tasarlanıp tedarik edilebilir.

Sensör
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Depolanan ürünün silo içersindeki seviyesini kontrol etmek için 
tedarik edilmiştir. 

Gözetleme Penceresi
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Hafiftane Ayırma Makinesi G.MAC-010
Gravity Separator G.MAC-010
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Duvar Panelleri
Wall Sheets

Yavaşlatıcı
Easy Down

Sensör
(Üst Limit)
Sensor 
(Top Limit)

Gözetleme Penceresi
Inspection Window

Bağlantı Çubuğu
Tie Rods

Köşe Bentler
Corner Post
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Sensör 
(Alt Limit)
Sensor 
(Bottom Limit)

Ultrasonik Sensör
Ultrasonic Sensor

Kapak
Lid

Kapı
Gate

Merdiven
İç-Dış
Ladder In-Out

Konik Vibrator 
Hopper Vibrator

Döküş Klapesi
Outlet Valves

Sehpa Ayakları
Leg Stands
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SEPARATEUR PAR GRAVITE G.MAC-010
Gravity Separator G.MAC-010

Ultrasonik Seviye Sensörü ile depo, silo, tank vb. yerlerde 0-10 V veya 
4-20 mA aralığında analog çıkış vererek seviye kontrolüne olanak 
vermektedir. Sensör üzerinde bulunan kontroller ile min. ve max. 
uzaklıklar belirlenerek, bu uzaklıklar arasında 0-10V veya 4-20mA çıkış 
alınabilmektedir.

Ultrasonik Sensör

Üstü kapalı Silolar depolanan ürüne dış etkenlerin korur. Sağlıklı ürün 
işlemede maksimum seviye. 

Tavan Kapak

Silo temizlik, bakım ve servis işlemlerinde operatöre geçit sağlar.  
Tavan Kapısı

Silo üzerine monte edilen  iç ve dış merdiven ile Silo içi temizleme, 
Bakım ve servis kolaylığı sağlanır.

Merdiven İç - Dış

Akıcı veya zor akıcı ürünlerin boşaltımında için kullanılır.
Ürünün akıcılığını kolaylaştırır ve homojen akış ve karışım sağlar. Silo 
içindeki ürünün aniden makineye gelmesini önler.

Konik Vibratörü

Depolanan ürünün silodan boşaltma esnasında kullanılan ürün çıkış 
oluklarına yerleştirilen klapeler standardında manüel sürgülüdür. 
İsteğe bağlı opsiyon el olarak manuel kullanım için bilyeli sürgü ve 
yahut otomatik kullanım için pnömatik sürgülerde mevcuttur. 

Döküş Klapeleri

Eğer Silo ürün çıkış oluğu ile tasarlanmış ise, silo en düşük noktası olan 
ürün çıkış oluğu ile uygun amaca göre yükseklik verilmesi için sehpa 
tasarlanır. Kapasite ve ölçülere uygun galvanizli veya boyanmış U 
demirleri kullanılınır.

Sehpa Ayakları

Ürün depolama esnasında ürünlere meydana gelecek hasar oranı 
azalmak amaçlı yavaşlatıcılar tasarlanır ve tedarik edilir.

Döküş Yavaşlatıcı

Akyurek bünyesinde yer alan yedek parça tedarik sistemi ile silo 
büyütme ve parça ekleme kolaylıkları her zaman için mevcuttur.
Siloların denetimi ve temizliği için kolay ulaşım şarttır. Bu çerçevede silo 
iç ve dış merdivenleri, platform, kapı ve pencerelerde üretilmektedir.

Diğer Detaylar

Çıkan ürün kapasitesini belirleyebilmek, kontrol edebilmek veya kayıt altında 
tutabilmek için ürün çıkış düzenleyicileri tasarlanıp tedarik edilebilmektedir.

Ürün Çıkış Ölçümü
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Ultrasonic Sensor

Lid

Lid Opener

Ladder Out-In

Hopper Vibrator

Outlet Valves

Leg Stands

Easy Down

Output Regulators

Other Details
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Ölçü Cetveli

Silo Yüksekliği
Silo Height

Silo Uzunluğu
Silo Lenght

Silo Eni
Silo Width

Tepe Noktası Yüksekliği
Eave Height

Koni Yüksekliği
Cone Height

Döküş Boşluğu
Cone Height

Tüm Ölçüler 
mm

Kapasite

Kapasite

Kapasite

Kapasite

KONİ   / KONİ   / KONİ   / KONİ  / KONİ  / KONİ  / KONİ  /

Kapasite
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Akyurek Kardesler San.Tic.Ltd.Sti. Have all the copyrights of the information and pictures provied in this catalogue. We have all rights to do necessary 
adjustments on the product & these changes may not re�ect on the catalogue at the moment of production. We will do our upmost to inform you all the 
changes if and when. 

Toute l’information et les photos contenues dans ce catalogue sont la propriété exclusive de la compagnie AKYÜREK 
KARDEŞLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ, qui se réserve le droit d’e�ectuer tout type de modi�cations sur la machine indiquée sur le 
catalogue et la brochure. 
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