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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000 m² fabrikamızda , güçlü üretim 

makine parkurumuzla, deneyimli ve yenilikçi ekibimizle Türk ve  Dünya çiftçisi için 

çalışıyor ve üretiyoruz.

Gerek kendi bünyemizde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya çıkardığımız; 

gerekse Dünyadaki teknolojik gelişmeleri izleyip  Dünya markalarının yeniliklerini 

bünyemize katarak değerli çiftçilerimizi üretimlerinde karlı çıkaracak projeler, çö-

zümler,makinalar ve ekipmanlar üretiyoruz.

• Var olan ve işletilen çiftliklerin modernizasyonunu sağlayarak daha rekabetçi

ve sürdürülebilir olamalarını sağlıyoruz.

• Yeni yatırımları karlı, sürdürülebilir, büyüme hedeflerine uygun projelendiri-

yor,uyguluyor ve sonrasında da kendilerine gereken desteği vermeyi önem-

siyoruz.

Temel misyonumuz çiftçilere sunduğumuz proje, çözüm, makine ve ekipman-

larla üretimlerini arttırmak, ürettiklerine katma değer sağlamak.

Çiftçilerimizin yatırım aşamasında, kapasite büyütme ve çiftlik modernisazyonu 

gibi finansman gerektiren girişimlerinde tarımsal hibe, destek ve kredi kaynakları-

na ulaşmalarında rehberlik ediyoruz.

Sahip olduğumuz deneyim ve tecrübeyle yetinmeyerek, yürüttüğümüz Ar-Ge 

çalışmalarını arttırarak, Türkiye’de ve Dünya’da daha fazla çiftçiye ulaşıp ürünle-

rine daha fazla değer katabilme vizyonumuzla yolumuza heyecanla devam edi-

yoruz.  

Hakkımızda

2 www.intermilk.com.tr



With our 10.000 square meter factory in Aksaray Organized Industrial Zone , with a 

strong production machinery park, experienced and innovative team, we are working 

and producing  for the farmers in Turkey and for the farmers World wide.

We produce projects, solutions, machines and equipment that will benefit our valuable 

farmers in their production by not only carrying out the research and development 

activities within our own facility; but also pursuing the technological developments in 

the world and incorporating the innovations of world brands.

• We ensure the modernization of existing and operated farms to make them more

competitive and sustainable.

• We design and implement new investments that are profitable, sustainable and

in line with the growth targets and  give importance to giving them the essential

support which they need to operate.

Our main mission is to increase the farmers productivity and add value to their

products   with our projects, solutions, machinerys and equipments that we offer.    

We are guiding the farmers to access agricultural grants, credits to finance their new 

investment, capacity expansion or modernisation. 

We continue on our way excitedly to reach more farmers in Turkey and in the World 

and to add more value to their products by increasing R & D activities we undertake 

and not contenting the experience we have.  

About Us
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Sağım / Milking

Balıkkılçığı Sağım Sistemi

MERKEZİ SAĞIM SİSTEMİ

Herringbone Milking Parlour

PARLOUR MILKING

Bazen doğrular doğanın ta kendisinde. 
Buzağı anneyi  yandan emer. 
İNTERMİLK balıkkılçığı sağım sistemlerinde sağmal-

lar sağımcının bulunduğu sağım çukuruna 30°-45° 
konumlandırılarak yandan sağıma olanak tanır.

Sağımcının memeye kolayca ve rahatça haki-
miyetine imkan vererek sağım öncesi meme hijyeni 
ve sağım sonrası meme uygulamarı da  kolayca ve 
hızlıca yapılır.

Sometimes is the truth  in nature itself.
Calf sucks mother on side.
In İNTERMİLK herrinbone  are the cows 30 ° -45 ° 

positioned to the milking pit to allow an easy and 
comfortable milking by side.

Herringbone milking parlour allows with side 
milking the milker an easy milking and quickly milking 
cluster attache.
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Panel Duvarı / Reserve Wall

Sağım Çukuru / Milking Pit

Pompa Çukuru /Milk Pump Pit

*Tablo 1/ Table 1

Genişlik / Width 

Genişlik / Width 

Genişlik / Width 

150 cm

200 - 240 cm

40 cm

Kalınlık / Thickness

Derinlik / Depth 

Derinlik / Depth  

20 cm

85 - 100 cm

50 cm

Boy / Height

Uzunluk / Lenght

Uzunluk / Lenght

Ünite Sayısı
Number of Milking Units

1x5 & 2x5
1x6 & 2x6
1x7 & 2x7

1x8 & 2x8
1x9 & 2x9
1x10 & 2x10

1x12 & 2x12
1x14 & 2x14

1x16 & 2x16
1x18 & 2x18
1x20 & 2x20

690
802
914

1026
1138
1250

1474
1698

1922
2146
2370

X Uzunluk
X Lenght

160 cm

*Tablo 1 / Table 1

150 cm

Sağım / Milking
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Panel Duvarı / Reserve Wall

Sağım Çukuru / Milking Pit

Pompa Çukuru / Milk Pump Pit

*Tablo 2/ Table 2

Genişlik / Width

Genişlik / Width

Genişlik / Width

150 cm

200 cm

40 cm

Kalınlık / Thickness

Derinlik / Depth

Derinlik / Depth

20 cm

90 cm

50 cm

Boy / Height

Uzunluk / Lenght

Uzunluk / Lenght

Ünite Sayısı
Number of Milking Units

1x5 & 2x5
1x6 & 2x6
1x7 & 2x7

1x8 & 2x8
1x9 & 2x9
1x10 & 2x10

1x12 & 2x12
1x14 & 2x14

1x16 & 2x16
1x18 & 2x18
1x20 & 2x20

485
555
625

695
765
835

975
1115

1255
1395
1535

X Uzunluk
X Lenght

130 cm

*Tablo2 / table 2

150 cm

Paralel Hızlı Çıkış Sistemi
Parallel Rapid Exit Milking Parlour

Sağmal sayısının çok olduğu çiftliklerde sağım-
hanedeki hayvan trafiğini hızlandırarak toplam sağım 
süresini kısa tutar.

Sağmallar sağımhane içinde sağımcının bulun-
duğu sağım çukuruna 90° dik açıyla birbirlerine paralel  
konumlandırılır.
Sağım arkadan ve güvenli bir şekilde yapılır.

It keeps the total milking time short by accele-
rating the animal traffic in the milking parlor in the 
farms where the number of milking is high.

The cows are positioned 90° to the milking pit 
which allows a fast exit from the milking parlour.

Milking will be done save and comfortable.

Sağım / Milking
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Sağım / Milking
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Rotary Sağım Sistemi
Rotary Milking Parlour

Sağmal sayısının fazla olduğu süt çiftliklerinde  
toplam sağım süresinin kısaltılması meme sağlığı, süt 
verimliliği ve insan kaynaklarının verimli kullanımı için 
çok önemlidir.

İNTERMİLK ROTARY sağım sistemleriyle sağmal 
sayısının fazla olduğu süt çiftliklerinde genel toplam 
sağım süresi en aza indirilerek sağmalların meme 
sağlığı korunur; süt verimliliği artırılır ve sağım için gere-
ken insan kaynakları en aza indirilmiş olur.

İNTERMİLK ROTARY sağım sistemi ile ayrıca daha 
fazla sağım  ve sağmal konforunu sağlıyoruz.

Shorten the totel milking time where the milking 
cow number is high is very important to keep mil-
king productivity, teat health and human resources.

İNTERMİLK rotary milking system will reduce total 
of the catteles milking time, human resources cost 
and will save the teat health.  

Also a comfortable milking for cows and milkers.

Sağım / Milking
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Kilit Arkası Sağım Sistemi
Pipeline Milking Parlour 

İNTERMİLK KİLİT ARKASI SAĞIM SİSTEMİ ile mevcut 
çiftlik düzeninizi hiç değiştirmeden; sağımhane inşaat 
yatırımına gerek kalmadan süt çiftliğinizi soğuk zincire 
geçiriyoruz.

Bağlı ahırlarınızda, yemlik kilitlerinizde sağılan süt 
memeden çıktığı gibi hiç el değmeden, havayla ve 
çevreyle teması olmadan paslanmaz süt hatlarıyla 
otomatik olarak  doğrudan süt depolama alanına 
aktarılır. 

İntermilk Kilit Arkası Sağım Sistemi ile:
• Mevcut çiftliğinizde hiçbir değişikliğe gerek yoktur.
• Sağımhane inşaat yatırımına gerek kalmaz.
• Sağmallarınızın sağım için çiftlikte ayrıca bir sağım

trafiği oluşmaz ve sağım sağmalların olduğu
yerde yapılır.

1. 

İNTERMİLK pipeline milking palour gives you the 
opportunity to milk your cows by central milking 
system without any changes in your farm or any 
milking room cunstruction investment cost.

Milk your cows in your  barn, feeding area, he-
adlocks and the milk is tarnsfered directly to the milk 
storage trought satinless steel tubes without any 
touch air or envirenment contact.

With İNTERMİLK Pipeline Parlour:
• İt does not  need any changes in your barn,

farm..
• No extra milking room contruction investment
• The cows are milked where they are and thats

why no milking cow traffic in the farm

Opsiyonlar / Options

Otomatik Yıkama Sistemi Automatic Washing System
Elektronik Pulsatör Elektronic Pulsation
Mekanik & Dijital Süt Ölçer Manual or Electronik Milk Meter

Sürü Yönetim Sistemi Herd Management

Sağım / Milking
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Süt Aktarma 80 LT/Terminal Unit 80LT

Vakum Saati 100 Ø 
/Vacuum Guage 100 Ø 

Elektronik Pulsatör Interpuls
/Electronic Pulsator Interpuls

Vakum Regilatörü 0-3500 LT/DK
Vacuum Regulator 0-3500 LT/MIN

SA-AG80

SA-VSA100

SA-EPLP

SA-VREG3500

SA-VP800

SA-VP1100

SA-VP1400

SA-VP1900

SA-VP2600

LT/DK
LT/MIN

KW Ref. Kodu
Ref. Code

8002,2 

1.1003

1.4004

1.900

2.600

5,5

7,5

Süt Ölçer Mekanik 31 LT
/Milk Meter Mechanic 31 LT

SA-MSO
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MOBİL SAĞIM SİSTEMİ
MOBILE MILKING SYSTEM

Model 1 / Model 1

Ref.Kodu/Ref. Codeİnek/Cow

Koyun/Sheep

Keçi/Goat

Ref.Kodu/Ref. Code

Ref.Kodu/Ref. Code

SA-İMSP

SA-KOMSP

SA-KEMSP

Sağım / Milking
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En az yatırım maliyetli sağım sistemi.
İNTERMİLK MOBİL SAĞIM SİTEMİ ile hiçbir ekstra kuru-

luma gerek kalmadan sütünüz sağılır ve el değmeden 
süt toplama alanına   otomatik olarak aktarılır.

İNTERMİLK MOBİL SAĞIM SİSTEMİ  Gezer/ Mobil ol-
masına rağmen  merkezi  sağım sistemlerinin taşıdığı  
sağılan sütün memeden çıktığı gibi el değmeden süt 
toplama alanına otomatik olarak aktarılması, yıkama 
sistemi, sağılan sütün süt toplama alanına  aktarılırken  
filtrelenmesi gibi tüm özelliklere sahiptir.

Lowest milking system investment.
İNTERMİLK mobile milking system is a mobile mil-

king system which does need any installation and 
where the milk is milked and transfered automati-
caly direct to the milk storage.

INTERMILK MOBILE MILKING SYSTEM Although it is 
mobile, it has all the features which has an milking 
system such as automatic milk transfer, washing 
system, milk filtering

Opsiyonlar / Options

Vakum Pompalı With Vacuum Pump
Vakum Pompasız

Ağırlık Weight

Model 2/ Model 2

Sağım  4 - 6 - 8

Sağım  4 - 8 - 12

Without Vacuum Pump

Model 1 / Model 2
220kg / 95kg 220kg / 95kg 

Model 1 / Model 2

Milking 4 - 6 - 8

Milking 4 - 8 - 12

Ref.Kodu/Ref. Codeİnek/Cow

Koyun/Sheep

Keçi/Goat

Ref.Kodu/Ref. Code

Ref.Kodu/Ref. Code

SA-İMS

SA-KOMS

SA-KEMS

Sağım / Milking
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Sağım / Milking

KOVAYA SAĞIM SİSTEMİ
BUCKET MILKING
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Mobil Sağım Makineleri

Tek Güğüm Tek Sağım

Tek Güğüm Tek Sağım
Single Bucket Single Milking

Tek Güğüm Çift Sağım 
Single  Bucket Double Milking

Tek Güğüm Çift Sağım

Mobile Milking Machines

Single Bucket Single Milking Single Bucket Double Milking

Opsiyonlar / Options

Teknik Özellikler / Techinical Specifications

2 & 3 teker

Büyükbaş & Küçükbaş

Genişlik x Uzunluk x Yükseklik
40 x 75 x 75 cm

45 kg

126 Adet / Pieces
270 Adet / Pieces

126 Adet / Pieces
270 Adet / Pieces

50 kg

40 x 75 x 75 cm

40 “ Konteyner
20 “ Konteyner

Ağırlık

2 & 3 Wheel

Cow & Sheep & Goat

Aluminium & Stainless Steel

Without Vacuum Balance Tank

Silicon & Rubber Milk Liner

Plastic & Chrome Shell

190 & 220 lt/min Vacuum Pump

240cc & 340cc Claw

Mechanic Pulsator

Width x Lenght x Height

Weight

20 “Container
40 “Container

Alüminyum & Paslanmaz Güğüm

Vakum Kazansız 

Silikon & Kauçuk Meme Lastiği

Plastik & Krom Meme Lastiği Muhafazası

190 & 220 lt/min Vakum Pompası

Pulsatör Mekanik

240cc & 340cc Pençe

Sağım / Milking
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Mobil Sağım Makineleri

Tek Güğüm Çift Sağım

Tek Güğüm Çift Sağım 
Single Bucket Double Milking

Çift Güğüm Çift Sağım 
Double Bucket Double Milking

Çift Güğüm Çift Sağım

Mobile Milking Machines

SingleBucket Double Milking Double Bucket Double Milking

Opsiyonlar / Options

Teknik Özellikler /  Techinical Specifications

Büyükbaş & Küçükbaş

Vakum Kazanlı 3 & 4 teker

Genişlik x Uzunluk x Yükseklik
40 x 75 x 75 cm

54 kg

126 Adet / Pieces
270 Adet / Pieces

63 Adet / Pieces
135 Adet / Pieces

65 kg

80 x 65 x 70cm

40 “ Konteyner
20 “ Konteyner

Ağırlık

Cow & Sheep & Goat

With Vacuum Balance Tank
Aluminium & Stainless Steel

Silicon & Rubber Milk Liner

Plastic & Chrome Shell

190 & 220 l / min Vacuum Pump

240cc % 340cc Claw

Mechanic Pulsator

Width  x Lenght x Height

Weight

20 “ Container
40 “ Container

Alüminyum & Paslanmaz Güğüm

Silikon & Kauçuk Meme Lastiği

Plastik & Krom Meme Lastiği Muhafazası

190 & 220 lt/min Vakum Pompası

Pulsatör Mekanik

240cc & 340cc Pençe
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Mobil Sağım Makineleri

Çift Güğüm Dört Sağım
Double Buckets 4 Milking

Çift Güğüm Dört Sağım

Mobile Milking Machines

Double Bucket 4 Milking

Opsiyonlar / Options

Teknik Özellikler / Techinical Specifications

Küçükbaş

Vakum Kazanlı 3 & 4 teker

Genişlik x Uzunluk x Yükseklik

40 “ Konteyner
20 “ Konteyner

Ağırlık

Sheep & Goat

With Vacuum Balance Tank
Aluminium & Stainless Steel

Silicon & Rubber Milk Liner

Plastic & Chrome Shell

190 & 220 l / min Vacuum Pump

240cc & 340cc Claw

Mechanic Pulsator

Width  x Lenght x Height

Weight

20 “ Container
40 “ Container

Alüminyum & Paslanmaz Güğüm

Silikon & Kauçuk Meme Lastiği

Plastik & Krom Meme Lastiği Muhafazası

190 & 220 lt/min Vakum Pompası

Pulsatör Mekanik

240cc & 340cc Pençe

63 Adet / Pieces
135 Adet / Pieces

65 kg

80 x 65 x 70cm

www.intermilk.com.tr 19
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OTOMATİK SAĞIM
AUTOMATED MILKING

İNTERMİLK  olarak  gerek  yürüttüğümüz AR-GE çalış-
maları sonucu ürettiğimiz kendi  ürünlerimizle, gerekse 
Dünya markalarının ürünlerini bünyemize katarak süt 
çiftliklerine karlı çözümler sunuyoruz.  

Verimli sağımın  ve  meme sağlığının  en temel 4 
kuralı
1. Doğru seviyede ve stabil vakumda sağım yap-

mak
2. Memeye doğru masaj/nabız veya pulsasyon

uygulamak
3. Memede sağım sonunda süt bırakmamak
4. Memede süt biter bitmez sağıma son vererek KÖR

SAĞIM yapmamak

As INTERMİLK, we offer profitable solutions to 
dairy farms with our own products that we produce 
as a result of our R & D studies and by introducing 
World wide brands solutions and products.

The 4 basic and important rules for an efficient 
and teat healthy milking 
1. Milking at the right level and stable vacuum
2. Milking with right and stable pulsation
3. Not to leaving milk at the end of milking
4. Stop milking as soon as milk is finished in the

teat. Avoiding blind milking

Sağım / Milking
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Otomatik Sağım
Automated Milking

İNTERMİLK olarak Otomatik Sağımda OTOMATİK 
BAŞLIK ÇIKARICILI sağım sistemlerimizle KÖR SAĞIM yap-
madan memede süt bırakmadan verimli ve meme 
sağlığını koruyan sağımı garanti ediyoruz.
• Sağıma masajla başlayarak sağmalın süt salını-

mını hızlandırır. Zamanla bu masaj sağmalda sütü
bırakma refleksi yaratır. (masaj süresi ayarlanabi-
lir)

• Memede süt salınımı başladıktan sonra otomatik
olarak sağım moduna geçer ve süt salınımı de-
vam ettiği sürece sağıma devam eder.

• Süt salınımı sona erdikten sonra otomatik olarak
masaj moduna geçerek memede kalmış olabile-
cek son sütü de sağmalın salmasını sağlar.

• Masaj süresince memeden tekrar süt salınımı
gerçekleşirse otomatik olarak tekrar sağım mo-
duna geçer ve bu işlem otomatik olarak masaj
süresi sonunda süt salınımı duruncaya kadar
tekrarlanır. Masaj süresince süt salınımı gerçekleş-
mediği taktirde sağımcının hiç birşey yapmasına
gerek kalmadan otomatik olarak vakumu keser ve
sağım başlığını toplar.

• Tüm masaj süreleri ayarlanabilir.
• Manuel sağım yapma olanağı.
• Sağım esnasında otomatik sağımdan manuel sa-

ğıma, manuel sağımdan otomatik sağıma geçiş
olanığı.

• Sağım esnasında tek tuşla meme masajını uzat-
ma imkanı

We guarantee with İNTERMİLK’s AUTOMATİC CLUS-
TER REMOVER an efficient milking without leaving milk 
in the teat and without blind milking
• It starts to milking with massage; to  and speed

up cows milk releasing. With time, this massa-
ge creates a milk release reflex by the milking.
(Massage time is adjustable).

• With starting milk flow from the teat, it automa-
tically switches to milking mode and continues
milking as long as milk flow continues.

• İt automatically switches to massage mode
when milk flow stops and tryes again to relase
the milk from the teat which may be left.

• If milk flow begins again  during massage, it
will automatically switch back to milking mode
to milking and this process will be repeated
until the milk flow will not repead at the end of
the massage period. If the milk flow not begins
during the massage, the AUTOMATİC CLUSTER
REMOVER  automatically cuts off the vacuum
and removes the milking cluster from the teat.

• Massage times are Adjustable.
• Also Manual milking availible.
• Possibility to switch from automatic milking to

manual milking during manual milking, from
manual milking to automatic milking.

• Possibility to extend  massage time  during
milking

Opsiyonlar / Options

Mekanik süt ölçer veya elektronik süt ölçer

Sağım Kontrol Paneli /Milking Contol Panel Elektronik ve Mekanik Süt Ölçer/Electronic and Mechanic Milk Meter

Mechanic or Elektronic Milk Meter

21www.intermilk.com.tr
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Bilindiği gibi sağım sistemlerinin  sağım sonrası 
temizliği ve dezenfektasyonu çok önemlidir. Sağım 
sisteminin etkili temizliği ve dezenfektasyonu için yıka-
mada : 
• Yeteri miktarda su kullanılmalı
• Yıkamada kullanılacak su yeterli sıcaklıkta olmalı
• Alkali ve Asit gibi deterjanlar doğru oranda kullanıl-

malı
• Yıkama süresi yeterli olmalı
• Yıkamada mutlaka ön durulama-ana yıkama-son

durulama yapılmalı
• Yıkamada sağım sisteminde sirküle edilen su yük-

sek basınçla sirküle edilmelidir.
İNTERMİLK OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİ her çeşit sağım 
sisteminizin etkili  temizliği ve dezenfektasyonu için 
gerekenleri sırasıyla, eksiksiz ve hatasız yerine getirir. 
Bunun için tek bir tuşa basmanız yeterli.  
İNTERMİLK OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİMİZDEKİ 
• Su seviye sensörüyle yeterli miktarda su kullanımını
• Isı sensörüyle doğru  su sıcaklığını,
• Otomatik dozjlama pompasıyla gerekli oranda

Alcali ve Asit alımı,
• Programlanabilir zaman parametreleriyle yeterli

süre yıkamayı,
• Programlanabilir ve hafızaya alınabilir 10 farklı çeşit

yıkama modülüyle doğru sıralamada yıkamayı
• Hava enjektörüyle yüksek basınçlı yıkamayla etkili

yıkamayı garanti ediyoruz.

As it is known, cleaning and disinfection of mil-
king systems  is very important.
For an effective cleaning and disinfection of the 
milking system :
• Should be used  enough water
• Washing water should be at sufficient tempe-

rature
• Detergents such as Alkaline and Acid should be

of good quality and should used at the right
rate

• Washing time should be sufficient
• A washing cycle should be include Pre-rinse -

Main washing – Last-rinse
• The  water should be circulated with high pres-

sure during washing
INTERMILK AUTOMATIC WASHING SYSTEM fulfills all

the tasks automatically which is required for an 
effective milking system cleaning and disinfection.
With Just pressing a button.

Suitable to all milking systems.
 İntermilks washing systems always to sure:
•With water level sensor enough water
•With temparature sensor sufficient water  tempe-
rature
•With automatically detergant dosing system right
rate detergant  intake
•With adjustable program parameters enough
washing time
•With  10 different adjustable program  always right
washing cycle
•With air injector high washing pressure

Otomatik Yıkama Sistemi
Automatic Washing System

Oto. Yıkama Sis./Auto Wash. Sys.

Paslanmaz Kabinli/With InoxCabinet

SA-OYS

SA-OYSPD

Sağım / Milking
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İşimizi Aşk ile Yapıyoruz
We Do Our Job With Love
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Sürü Yönetim ve Takip Sistemi 
Dairy Herd Management

Sürü Takip  ve Yönetim Sistemi / Dairy Herd Management25



Intermilk ile her şey kontrolünüz altında. Çiftliğinizi 
aldığınız doğru kararlar ile büyütün. Çiftliğinizin karlı 
yönetimi için ihtiyacınız olan bütün veriler dilediğiniz 
zaman, dilediğiniz yerde yanınızda. İster web üzerinden 
isterseniz cep telefonunuzdan sürünüzü takip edin.
• İsterseniz belli gruplar, isterseniz tüm  hayvanlarınız

için tablo ve grafiklerle veri toplama,
• Kızgınlık takibi/ tohumlama bilgileri ve öngörüleri,
• Kilo takibi,
• Aşı ve tedavi takibi,
• Aktivite, yatma ve geviş getirme,
• Doğum alarmı gibi veriler günde iki kez güncellenir

ve kullanımınıza sunulur.
Tüm bu bilgilerle doğru kararları almak ve  de uy-

gulamak üstelik siz dünyanın neresinde olursanız olun 
insan gücü gerektirmeden, hatasız ve de çok kolay.
• Sürü yönetim sistemine entegre otomatik hayvan

tanımlama,
• Otomatik hayvan tanımlamalı kapı ayırıcılarıyla,
• Sürü yönetimine entegre otomatik hayvan tanımlı

hayvan kantarlarıyla,
• Sağmallarınızı hiçbir ekstra işgücüne gerek duy-

madan süt verimlilikleri, canlı ağırlıkları, laktasyon
dönemleri, yaşam evrelerine göre gruplara ayırıp
ayrı ayrı yem miktarlarında ve rasyonlarda yem-
leyin,

• Otomatik olarak revire yönlendirip veterinize hazır
halde tutun,

• Kuruya ayırın.

Sürü Takip ve Yönetim Sistemi
Dairy Herd Management

WİTH İNTERMİLK İS EVERTHİNG UNDER CONTROL
Take your dairy farm to profitability with the right decisi-
ons you make.
Correct decisions can be made with accurate and 
actual data.
All the data you need for the profitable management 
of your farm is always actual and always with you with 
our web and mobile applications wherever you are in 
the world.
• Milk production datas per milking/ per day or in any

time period  per cow or per group in numerical
table or graphically.

• Heat detection monitoring / insemination timing
• Cows weight tracking
• Vaccination and treatment follow-up
• Activity, bedding and rumination informations
• Calving alert

All the data you need is automatically and upda-
ted twice a day for your right decisions available.
With all those datas and alerts, it is possible to take the 
right decisions and apply them very easly without any 
human resources wherever you are in the world.
• Automatic animal identification integrated into the

herd management system
• With automatic animal identification and separa-

tion doors
• With herd management integreted automatic

identification livestock scale  separating, grouping
cows with automatic identification separation
Gates according to their milk production, life cycle,
lactation period… or steer to infirmary area or dr-
ying off.

Süt Verimi /
 

Aktivite Takibi/

Calving and Heat

Milk Productivity

Health
Instant Data 

Report

Heat Detection

Hayvan 
Yönlendirme/
Cow Sorting
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Süt Soğutma 
Milk Cooling

Dikey Süt Soğutma Tankları 
/ Vertical Milk Cooling Tanks

Yatay Süt Soğutma Tankları 
/ Horizontal Milk Cooling Tanks
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İnekten sağılan süt memeden sağıldığında ineğin 
vücut ısısı olan 38°-39° derecededir. 

Bu derecedeki süt olabildiğince hızlı bir şekilde en 
ideal ısı olan 4° dereceye düşürülmeli ve işleme alının-
caya kadar 4°-6° derece aralığında korunmalıdır.

Süt soğutma tanklarından beklenen en önemli 
özellikler:
• Hızlı Soğutma yaparak sütün içindeki zararlı bakte-

rilerin üreme hızını yavaşlatması ve hızlı soğutma
yaparak enerji tasarrufu sağlaması

• Kaliteli bir süt soğutma tankı sadece hızlı soğutma
yapmakla kalmamalı aynı zamanda iyi bir izolas-
yona sahip olarak soğuttuğunu uzun süre soğuk
muhafaza ederek motorların daha az arayla
devreye girmesini sağlayarak enerji tasarrufu
sağlamalıdır.
Sağdığınız sütü İNTERMİLK süt soğutma tanklarıyla

çok daha hızlı soğutur, soğuttuğunuzu  daha uzun süre 
saklarsınız. Üstelik çok daha düşük enerji maliyetiye.

Süt Soğutma

Süt Soğutma Tankları

Milk Cooling

Milk Cooling Tanks

The milk is 38° -39°C degree which is cows body 
temparature. 

Milk of this degree should be reduced as quickly 
as possible to the ideal temperature of 4° degrees 
and maintained in the range of 4°-6°C degrees 
until processing.

The most important features which should be 
expected from qualified milk cooling tanks:
• Fast cooling: To slowing the reproduction rate

of harmful bacteria in milk and energy saving.
• Good isolation:  A quality milk cooling tank

should not only provide fast cooling, should
provide also good insulation to save energy by
keeping the cooled for a long period of time,
enabling  the motors to start up with fewer
intervals.
You can cool your milk much faster with IN-

TERMILK milk cooling tanks and keep your cooling 
longer. Moreover, much lower energy costs.

27www.intermilk.com.tr

Süt Soğutma / Milk Cooling



Yatay Süt Soğutma Tankları
Horizontal Milk Cooling Tanks

• Soğutma sınıfları 2BII’dır.
• Tüm yüzeyler 2 mm AISI 304 paslanmaz çelik

kullanılmıştır.
• Lazer kaynak ile üretilmiş rolbont (evaporatör)

plaka ile yüzeyden soğutma sağlanır.
• İzolasyon için 60 mm 141 BHFC yüksek yoğunluklu

poliüretan kullanılır.
• Karıştırma motoru, sütün sıcaklığı 4 dereceye dü-

şünceye kadar devamlı çalışıp, süt soğuyunca her
15 dakika içinde 2 dakika çalışıp, 13 dakika bekleme
konumunda durmaya programlanmıştır.

• İki grup soğutma motoru ve kondansatör. Çift fanlı
kondansatör.

• Paslanmaz muhafazalı dijital dokunmatik  kont-
rol ünitesi. Dijital ekrandan arıza uyarılırını, tankın
içindeki süt miktarını, otomatik yıkama programının
aşamalarını takip etme olanağı.

• Otomatik yıkama programı  ve tankın çalıştırılması
tek tuşla başlatılabilir.

• Cooling classes are 2BII.
• All surfaces are made of 2 mm AISI 304 stain-

less steel.
• Surface cooling is provided with rolbont (eva-

porator) plate produced by laser welding.
• 60 mm 141 BHFC high density polyurethane is

used for insulation.
• The mixer  is programmed to run continuously

until the milk temperature reaches 4 degrees,
• between 4-6  degrees everey 15 minutes 2

minutes long.
• Two groups of cooling motors and capacitors.

Double fan condenser.
• Digital touch control unit is with stainless steel

housing protected. Possibility  to follow up  from
the digital display failure warnings, the amount
of milk in the tank, the steps of the automatic
washing program.

• Automatic washing program and tank operati-
on can be started easily  with a single button.

• 

Kapasite/Capacity 2000 lt - 10000 lt

Kapasite
Capacity

Ref.Kod
Ref.Code

2.000 LT
2.500 LT
3.000 LT
4.000 LT
5.000 LT

6.000 LT
8.000 LT

10.000 LT

SO-Y2000
SO-Y2500
SO-Y3000
SO-Y4000
SO-Y5000

SO-Y6000
SO-Y8000
SO-Y1000028 www.intermilk.com.tr
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Dikey Süt Soğutma Tankları 
Vertical Milk Cooling

• Soğutma sınıfları 2BII’dır.
• Tüm yüzeyler 2 mm AISI 304 paslanmaz çelik

kullanılmıştır.
• Lazer kaynak ile üretilmiş rolbont (evaporatör)

plaka ile yüzeyden soğutma sağlanır.
• İzolasyon için 60 mm 141 BHFC yüksek yoğunluklu

poliüretan kullanılır.
• Karıştırma motoru, sütün sıcaklığı 4 dereceye dü-

şünceye kadar devamlı çalışıp, süt soğuyunca her
15 dakika içinde 2 dakika çalışıp, 13 dakika bekleme
konumunda durmaya programlanmıştır.

• İki grup soğutma motoru ve kondansatör. Çift fanlı
kondansatör.

• Paslanmaz muhafazalı dijital dokunmatik  kont-
rol ünitesi. Dijital ekrandan arıza uyarılırını, tankın
içindeki süt miktarını, otomatik yıkama programının
aşamalarını takip etme olanağı.

• Otomatik yıkama programı  ve tankın çalıştırılması
tek tuşla başlatılabilir.

• Cooling classes are 2BII.
• All surfaces are made of AISI 304 stainless steel.

1.5 mm stone on inner and outer walls
• hair was used.
• Surface cooling is provided with rolbont (eva-

porator) plate produced by laser welding.
• There is a phase relay against voltage fluctua-

tions.
• The chiller cabinet is made of stainless frame

and the doors are made of stainless steel.
• The digital control panel .
• he refrigerant is A404.
• 50 mm 141 BHFC high density polyurethane is

used for insulation.

Kapasite/Capacity 200 lt - 2000 lt

300 LT

500 LT
1.000 LT
1.500 LT

2.000 LT

SO-D300

SO-D500
SO-D1000
SO-D1500
SO-D2000

Kapasite
Capacity

Ref.Kod
Ref.Code
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Eqipments, Cow Comfort
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Çok fonksiyonlu yemlik kilitlerimizle ineklerinizin 
yemlemesini düzenli, daha güvenli ve herbirinin önüne 
aynı oranda yem döküldüğüne emin olarak yapabilir-
siniz.

İNTERMİLK’in bireysel kilitlemeli kafa kilitleriyle hay-
vanlarınız kilitteyken tohumlama, aşı , tırnak bakımı gibi 
birçok müdahaleyi yapabilirsiniz.

Yemlemeyi sağımdan hemen sonra kafa kilitlerin-
de yaparak memelerin çevreyle temasını engelleye-
rek mastitis (meme ağrısı ) gibi  meme rahatsızlıklar-
dan önemli ölçüde korumuş olursunuz.

With İNTERMİLK multifunctional head locks, you 
can feed your cows orderly, safer and ensure that 
the same amount of feed is poured in front of each 
animal.

With INTERMİLK’s individual locking head locks, you 
can perform many interventions such as insemina-
tion, injection and nail care while your animals are 
in the lock.

By feeding in the head locks immediately after 
milking, you can avoid teat contact with the envi-
ronment to protect you from teat disaeses such as 
mastitis.

Yemlik (Kafa) Kilitleri
Head Locks
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Güvenli Yemlik Kilit (Çift Açılır)
Safe Lock (Double Pop Up)

Ref. Kodu/Ref. Code AE-YK
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Ref. Kodu/Ref. Code AE-YKB

33www.intermilk.com.tr
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Yatak Durak Demirleri
Freestall Cubicles

Mutlu inek yatar ve yattıkça daha çok süt verir.
Yataklık ayırıcı demirleriyle ineklerinizi daha güvenli, 

daha konforlu ve yer tasarrufu sağlayarak yatırırsınız.
Üstelik ineklerinizi her zaman temiz ve kuru yerde 

yatmasını sağlayarak meme rahatsızlığı başta olmak 
üzere birçok rahatsızlıktan koruyabilirsiniz.

Yataklık ayırıcı demirleri gübre yönetiminin de ilk ve 
en önemli adımıdır. Yataklık ayırıcı demirleriyle ineğini-
zin dışkısını ve idrarını sadece gübre sıyırıcı kanallarına 
yapmasını sağlarsınız.

Happy cow lies, as long the cow lies increases 
their productivity

You can lie  your cows safer, more comfortable 
and with saving place more cows in your barn  with 
the bed separator bars.

İNTERMİLK freestall cubicles gives the opportu-
nity to lie cows safer, more comfortable and with 
saving place more cows in your barn

Bed separator bars are also the first and most 
important step of manure management.

www.intermilk.com.tr34



Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Ref. Kodu/ Ref. Code

170

210

190

123

123

123

A B

Aksaray Modeli
Aksaray Model

AE-DAKS170

AE-DAKS190

AE-DAKS210
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Ankara Modeli - Çift Taraflı
Ankara Model - Double Side 

Ø60x3mm

M5,5x25mm
M10x80mm

(Ø60+Ø60)
Çiftli Kelepçe
(Double Clamp)

Ø60x3mm

Ø76x3mm

3mm Çelik Kelepçe
(Stell clamp)
(Ø76+Ø60)

Ankara Modeli - Tek Taraflı
Ankara Model - One Side

Ref. Kodu/ Ref. Code

190

170

210

AE-DANK170S

AE-DANK190S

AE-DANK210S

Ref. Kodu/ Ref. Code

190

170 75

75

75210

AE-DANK170D

AE-DANK190D

AE-DANK210D

A B

75

75

75

A B
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Antalya Modeli - Çift Taraflı
Antalya Model - Double Side

Antalya Modeli - Tek Taraflı
Antalya Model -One Side

Ref. Kodu/ Ref. Code

190

170

210

AE-DANT170D

AE-DANT190D

AE-DANT210D

60

60

60

A B

Ref. Kodu/ Ref. Code

190

170

210

AE-DANT170S

AE-DANT190S

AE-DANT210S

60

60

60

A B
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Yağmurlama ve Sisleme Sistemleri
Misting/ Fogging Systems

25°C ‘nin üstündeki çevre ısıları inekler için konforlu 
değildir ve verim kayıplarına yol uğrarlar.

İNTERMİLK nemlendirme/ sisleme sistemleriyle 
ahırlarda uygun çevre çevre sıcaklığı oluşturularak 
ineklerin verim kayıpları önlenir.

Nemlendirme/ sisleme sistemleri sağımhane giriş-
leri ve sağımhanede de çok iyi sonuçlar vermektedir.

Az su ve enerji tüketimiyle İNTERMİLK nemlendirme/
sisleme sistemlerini her türlü barınak, sağımhane ve 
özel iklim koşullarına uygun projelendirip uygulayarak 
en verimli sonucu elde ediyoruz.

Envoriment  temperatures above 25 °C are not 
comfortable for cows and effects their productivity 
negatively.

With INTERMİLK humidification / fogging systems, 
proper environmental temperatures are created in 
barns to avoid cows productivity losses.

Humidification / fogging systems gives also very 
good results in milking rooms.

To achieve the best result with low water and 
energy consuption we project and apply humi-
dification/ fogging system for every barns/milking 
rooms special layout, climate conditons.

Opsiyonlar / Options

Ortam ısısına göre otomatik nemlemdirme/ sisleme

Sürü takip ve yönetim sistemlerine entegrasyon

Automatic Humidification/ Frogging By Environmental Tem-
perature.

Integration to Herd Management.

Ref. Kodu/ Ref. Code AE-YAS
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Serinletme Fanları ve Vantilatörler
Fans and Ventilators

25 C nin üstündeki hava sıcaklıkları inekler için 
konforlu hava sıcaklıkları değildir ve sıcaklık stresin-
den kaynaklı ciddi verimlilik kayıpları yaşarlar. Yüksek ısı 
farklıkları da ineklerimizin verimlilik kaybına uğramasına 
yol açar.

Serinletme fanlarımız ve vantilatörlerimiz hayvan-
ların yürüyüş yollarının, hayvanların yattığı yerlerin kuru 
kalmasına da yardımcı olarak bir çok sakatlanmanın 
önüne geçer ve ineklerin kuru yataklarda yatmasına 
yardımcı olur.

İNTERMİLK serinletme fanları ve vantilatörleriyle 
ineklerinizin verimlilik kayıplarını önler; ayrıca barınak içi 
hava sirkülasyonu sağlayarak barınağın içindeki nemli 
ve pis havadan kurtularak ineklerinizi bir çok akciğer 
hastalığından korumaya yardımcı olmuş olursunuz.  

Tüm bunları ahırınız için düşük enerji sarfiyatıyla ve 
düşük desibel (ahır içinde ses kirliliği) ile başarıyoruz.

İNTERMİLK serinletme fanlarını ve vantilatörlerini 
çiftliğinizin otomasyonuna entegre ederek sizin hiç 
birşey yapmanıza gerek kalmadan belirleyeceğimiz 
kritik sıcaklıklarda otomatik olarak devreye girmesini 
sağlıyoruz. 

Air temperatures above 25 ° C are not com-
fortable for cows and it reduces milk productivity 
because of temperature stress. High temperature 
differences effects also negatively.

Our cooling fans and ventilators helps to  keep 
the walking pits and lie betting area dry which 
avoids many accidents and let cows to lie on dry 
mattress.

İNTERMİLK cooling fans and ventilators prevents 
productivity losses of your cows; In addition, the air 
circulation inside the barn helps to remove  dirty 
and damp air out of the barn. Which causes many 
lung diseas. 

We achieve all this benefits with our  low energy 
consumption and low decibel (sound pollution) 
fans and ventilations in the barn.

İt is also possible to integrate fans and ventilati-
ons with our automation or to an automation/ herd 
management which is already in the farm . Fans 
and ventilators will work  automaticaly in tempara-
ture range which is set. 

AE-FN14
Dikey/Vertical

AE-TT25 
Yatay/Horizontal

AE-TT40 
Yatay/Horizontal

AE-TT50
Yatay/Horizontal

AE-TT60 
Yatay/Horizontal

Ref. Kodu
Ref.Code Kw

0,75

1,5

1,5

1,5

0,75

12 m

12 m

15 m

18 m

22 m

930

240

100

96

87

Etki Alanı
Effect Range Devir/Rpm
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Travay
Cattle Crash

Tırnak bakımı yapılmayan ineklerde önemli sağlık 
sorunlarıyla birlikte süt verimliliklerinde ciddi düşüş 
meydana gelir.

Ayrıca tırnak bakımı yapılarak ineğin yere dengeli 
basması ve vücut ağırlığını bacaklarına dengeli bir 
şekilde dağıtması sağlanır. Ayaklarını yere dengeli 
basamayan hayvanda ciddi sakatlanmalar meyda-
na gelir.

Yılda 2 kere yapılması gereken tırnak bakımı çiftli-
ğin en önemli, fazla zaman alan, ineğiniz ve bakıcınız 
için en tehlikeli işlerinden biridir.

İNTERMİLK’in ergonomik travayları ile ineklerinizin 
tırnak bakımını, aşılamalarını, tohumlamalarını ve 
tedavilerini daha güvenli ve çok daha kısa zamanda 
yaparsınız

Cows hoof care which are not made will redu-
ce milk production and causes many illness.

The cows which hoofs are cared regularly 
treads  on the ground stable and this avoids many 
accidents which can cause disabilities.

Hoof care should be done twice a year and is 
one of the most important, time consuming, most 
dangerous duty for your cow and carer.

With INTERMİLK’s ergonomik and multifunctional 
cattle crash, you can do roof care, vaccinate, inse-
minate and treat your cows in a safer and much 
shorter time.

Ref.Kodu/Ref. Code Ref.Kodu/Ref. Code

Opsiyonlar/Options

Tekerlekli/With Tires

Tartım Sistemi/Weight System

AE-HTRAV AE-MTAV

AE-MTRAVTE

AE-TRAVKAN
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Suluklar
Water Trough

Yeterince su tüketmeyen hayvanların süt verimliliği 
düşer. İnekler yedikleri yemleri sindirebilmeleri için de 
yeterince su tüketmeliler, aksi taktirde süt verimliğinin 
düşmesinin yanında kilo kaybı, döl tutmama gibi bir-
çok sorun ortaya çıkar. 

İneklerin günlük tüketmeleri gereken su miktarı 
yaşam evreleri, canlı ağırlıkları, iklim koşulları ve laktas-
yon dönemlerine göre değişiklik gösterse de laktasyon 
döneminde (süt verme döneminde) olan bir sağmal 
günde 120 LT.’ye kadar su tüketebilir. Bu miktar iklim 
koşullarına göre arta da bilir.

İneklerin gereken miktarda su tüketebilmeleri için 
suyun temiz, serin, kolay ulaşılabilir ve sulukların yeteri 
miktarda olması gerekir.

Kolay temzilenebilir, şamandıralı İNTERMİLK hayvan 
suluklarıyla su ineklerinizin tam da içmek istedikleri gibi 
her daim temiz ve serin

• Özel izolasyon özelliği haznesindeki suyu -30 dereceye
kadar dondurmaz ve çok sıcak havalarda aşırı ısınma-
sını engeller.

• İçten şamandıralı
• Çift toplu donmaz suluk  80 LT.
• Tek toplu donmaz suluk 50 LT.

• Devirmeli ve alttan boşaltma özelliğiyle kolay temizleme
• Paslanmaz su haznesi
• Duvara ve yere montaj modelleri
• İçten şamandıralı
• Su haznesi dışındaki tüm şase ve aksamlar korozyon ve

paslanmaya dayanıklı sıcak daldırma galvaniz.
• 120 LT.-150 LT.-200 LT - 300 LT.

Milk productivity of milking cows which are not 
drinking enough water is decreasing.

Cows should also consume enough water to 
aid in digestion and absorption of feed. Otherwise 
milk production will decrease, as well as weight loss 
and fertility.

The amount of water that cows need to 
consume daily varies according to their life cycle,  
weight, climatic conditions and lactation periods. A 
cow can consume up to 120 LT per day in a milking 
period (lactation period). This amount can be more 
depending on climate conditions.

In order for cows to consume the required 
amount of water, the water must be fresh, clean,  
easily accessible.

With  INTERMİLK’s easy clean and with water float 
valve water troughts , have your cows  always cle-
an and fresh water as they like.

Donmaz Suluk 

Devirmeli Suluk 

Bireysel Suluk 3lt-4lt

Nonfreezing Water Trough

Tilting Stainless Water Troughts 

Individual Water Trough 3lt-4lt

• With special insulation feature does not freeze the
water in the chamber to -30 degrees and prevents
overheating in very hot weather.

• Internal float
• Double freezer 80 LT.
• Single freezer 50 LT.

• Rapid cleaning due to tilting mechanism
• Stainless steel  shallow water trough
• Wall and floor mounting models
• Internal float valve
• All chambers and components except water tank are

hot-dip galvanized, resistant to corrosion and corrosi-
on.

• 120LT. – 150 LT. – 200LT - 300 LT.

Ref.Kodu

Ref.Kodu/Ref. Code Ref.Kodu/Ref. Code Ref.Kodu/Ref. Code

Ref.Code

AE-DS80

AE-BS4S AE-BSD3 AE-BSP3

AE-DS80

AE-DS50

AE-DS50

Kapasite
Capacity

Özellikler
Features

Duvar veya zemin montaj
Wall or floor mounting

Ref.Kod
Ref.Code

120 LT
150 LT

200 LT
300 LT

AE-PS120
AE-PS150
AE-PS200
AE-PS300
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Hayvan Kantarı
Livestock Scale

Hayvanlarımızın yaşam evrelerinde alması gere-
ken kiloları, kilo kayıplarını takip etmek veya besi çiftlikle-
rinde gereken canlı ağırlıklarına ulaştıklarında çiftlikten 
zamanında ayrımaları çiftlikler için önemlidir.

İNTERMİLK’in hassas hayvan kantarıyla hayvanları-
nızın kilo takibini yapabilir, almanız gereken önlemleri 
kayba uğramadan zamanında alabilirsizniz.

Arzu edilirse İNTERMİLK otomatik hayvan tanımlama 
ve otomasyon sistemimizle hayvanlarınızın kilo ve ge-
lişim seyirleri sizin hiç birşey yapmanıza gerek kalma-
dan en güncel verilerle sürü yönetim sisteminizde ve 
cep telefonunuzda

It is important for the live stock farms for prudu-
ctivity and profitability to follow up  the weight gains 
and weight lose.

INTERMİLK’s  sensitive livestock scale gives you 
the opportunity to follow up your livestocks weight  
which gives also the opportunity to take precaution.

With İNTERMİLK’s automatic animal identification 
and automation system are your livestocks weights 
without having to do anything with the latest data 
on your herd management system and mobile 
phone.

Ölçüler
Dimensions 100 X 200 X 120 cm

Ref.Kodu/Ref. Code AE-KANT

42 www.intermilk.com.tr



Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
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Hayvan Yatakları
Cow Mattress

İnek yatar ve yattıkça süt verir. İnekleriniz konforlu 
ve rahat İNTERMİLK hayvan yataklarında yatmayı seve-
cek; yattıkça da süt verimlikleri artacak.

İzolasyon özelliği ile yatan inekleriniz soğuktan kay-
naklı hastalıklardan korunur. 

Özel kaydırmaz ve su tutmaz yüzey tasarımıyla 
inekleriniz kayma sonucu oluşan kazalardan korunur 
ve daima kuru yerde yatarlar.

Yumuşak ve esnek yapısıyla ön bacaklarda, dizler-
de ve tırnaklarda yaralanmayı önler.

Happy cow lies, as long the cow lies increases 
their productivity. 

Cows  love to lie on comfortable INTERMILK 
mattress;  as long the cow lies  increases their pro-
ductivity.

İNTERMİLK mattress isolation feature is protecting 
cows from many disaeses which are caused by 
cold.

With its special anti-slip and water repellent 
surface design, the cows  are protected from acci-
dents  and they  lies on a  dry ground.

İt is soft and elastic to prevent legs, knees and 
hoof damage.

En/Width

154-180

180 cm

110 cm

120 cm 190 cm
190 cm

190-205
220-240cm

2,2 cm AE-HYBR110

AE-HYRUL

AE-HYCK

AE-HYBR1202,2 cm

2,2 cm

3,7 cm

Boy/Length Kalınlık/Thickness

Bireysel/Individual
Bireysel/Individual

Rulo Tek Katman/Single Layer

Rulo Çift Katman/Double Layer
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Kapılar ve Padoklar
Barriers and Service Gates

Ahırlarınız için özel tasarlanmış İNTERMİLK padok 
demirlerimizle ineklerinizi süt verimliliklerine, yaşam 
dönemlerine, canlı ağırlıklarına göre ayrı padoklara 
ayırabilir; fonksiyonel kapılarımızla ineklerinizin sağım-
hane-barınak-yemlik-revir-açık alan arasındaki trafiği 
kolayca yönetebilirsiniz.

Ayrıca özel İNTERMİLK bakıcı geçiş kapılarımızla ba-
kıcılarınız padoklar arası geçişi zamandan kazanarak 
ve de çok daha güvenli yapar.

INTERMILK specially designed barriers allows you 
to separate your cows into separate paddocks 
according to their milk productivity, life cycle, weight 
etc.

With our functional doors and gates, you can 
easily manage the cow traffic between   milking 
parlor – barn - feeding area -open area.

İNTERMİLK’s  multi functional service gates lets 
herders  easy and save transition between paddo-
cks.

Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort
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Hayvan Refahı, Ahır İçi Ekipmanlar
/ Barn Equipments, Cow Comfort

Kaşıma Fırçaları
Cow Brushes

Parazitler, toz ve kıllar ineklerde kaşınma ihtiyacı 
doğurur ve bu da giderilmediği taktirde ineklerde 
stresle birlikte verim kaybına yol açar.

İNTERMİLK kaşıma fırçalarıyla inekleriniz kaşınma ihti-
yacını giderir ve kaşınmaya sebep olan parazitlerden, 
tozdan ve kıllardan kurtulur.

Süt kan dolaşımıyla oluşur ve bilinir ki kaşınma 
kan dolaşımını hızlandırarak süt verimini arttırmaya 
yardımcı olur

Parasites, dust and hairs cause itching in cows, 
which, affects the cows productivity negative be-
cause of stress.

With INTERMİLK cow brushes, the cows eliminate 
the need for itching and get rid of parasites, dust 
and hair that cause itching

Milk is formed by blood circulation and it is 
known that itching helps to improve milk yield by 
accelerating blood circulation.

46 cm

70
 c

m

100 cm

100 cm

Ref.Kodu/Ref. CodeRef.Kodu/Ref. Code
AE-KAFLAE-KAF
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Buzağı Bakımı/Calf Care

Buzağı Mama Makinesi/ Calf Feeding Trolley

Buzağı Kulübeleri /Calf Hutch House
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Buzağı Mama Makinesi
Calf Feeding Trolley

Bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş buzağılarınıza 
İNTERMİLK buzağı hazırlama ve dağıtma arabasıyla 
besleyerek her daim doğru miktarda ve doğru ısıda 
mama ve süt verirsiniz.

Mama hazırlama ve dağıtım arabalarımızdaki 
pastörisazyon opsiyonuyla buzağılarınızı pastörize etti-
ğiniz sütle daha güvenli ve daha sağlıklı beslersiniz.

Üstelik buzağılarınızın ihtiyaç duyduğu bu hassas 
beslemeyi çok daha kolay ve çok daha kısa zamanda 
yaparak zamandan tasarruf edersiniz.

İt is important to feed calves whichs immune 
system is not developed with right portion and right 
temperature. You will be sure with İNTERMİLK calf fe-
eding trolley that the calves get  their milk and food 
enough and with right temparature.  

With calf feeding trolleys pasteurisation feature 
it is possible to feed calves with pasteurized safe 
and healthy milk.

Moreover, you can save time by making this 
precise feeding easier and in a much shorter time

Mama Mak./Feeding Trolley 100 LT.

Mama Mak./Feeding Trolley 150 LT.

Mama Mak.  + Şaftlı /Feeding Trolley + Gearbox 150 LT.
Mama Mak. /Feeding Trolley 200 LT.

Mama Mak. + Şaftlı /Feeding Trolley + Gearbox 200 LT.
Mama Mak. + Pastörizasyon /Feeding Trolley + Pasteurisation 200 LT.
Mama Mak. + Pastörizasyon + Şaftlı /Feeding Trolley + Pasteurisation + Gearbox 200 LT.

BU-MM100

BU-MM150

BU-MM200
BU-MM150S

BU-MM200S
BU-MM200P

BU-MM200SP
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Buzağı Kulübeleri
Calf Hutch/ House

İNTERMİLK buzağı kulübeleri ile buzağılarınızın ba-
ğışıklık sistemi gelişeseye kadar  ayrı tutabilir gereken 
özel bakım ve beslemeyi kolayca yapabilirsiniz.
Kulübenin arka ve üst kısmındaki açılıp-kapanabilir 
havandırma kanallarıyla hava sirkülasyonu sağlayarak 
içinde nemli ve pis havayı barındırmaz.
Hafif yapısı ve tasarımıyla kullanıcıya kolay kullanım 
sağlar.

With INTERMİLK  individual calf housing, you can 
keep your calves apart until the immune system 
develops and you can easily do the special care 
and feeding calf  needs.
İNTERMİLK calf houses does not contain moist and 
dirty air by providing air circulation with vent holes 
which are on top and back of the house which can 
be open and close
Lightweight structure and design provides easy 
handle.

Kulübe/House

En/width

120 cm

130 cm

130 cm

170 cm

120 cm

95 cm

Boy/Lenght Yükseklik/Height

Bahçe/Fence

Ref.Kodu/Ref. Code BU-BK
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Yem Makineleri 
Feeding Machines

Yem Karma ve Dağıtma/Feed Mixer Wagons

Yem Kırma Makinesi/ Feed Breaker/Grinding Machine

Yem Ezme Makinesi/ Feed Crusher Machine

Sap Saman Parçalama Makinesi/ Straw-Stalk Grinder Machine

51

53

53

53



Yem Karma ve Dağıtma Makinesi
Feed Mixer Wagons

Yem çiftliğimizin en büyük işletme gideri, en önemli 
yaşam kaynağı olduğu gibi yem hazırlama ve dağıt-
ma yine çiftliğimizin en fazla zaman alan işi.

Özenle hazırlanan yem rasyonlarının reçetede 
olduğu gibi hazırlanıp, homojen bir şekilde karıştırılıp 
dağıtılması gerekir.

İNTERMİLK yem karma ve dağıtma makinaları ile 
yemlerinizi istenildiği şekilde hazırlayıp, çok kolayca 
dağıtabilirsiniz.
• Hidrolik kepçe sayesinde kolay, rahat ve hızlıca

yükleme
• Tartım sistemi hafızasına girebileceğiniz farklı yem

rasyonlarını hatasız hazırlama olanağı ile hayvan-
larınızda dengeli besleme

• Çift tarafalı yem dağıtma konveyor bandıyla çift
tarafa da yem dağıtma kolaylığı

• Düşük güç ihtiyacı sayesinde daha küçük güçler-
de traktörlerle çalıştırma imkanı ve yakıt tasarrufu

• Özel ısıl işlem görmüş bıçaklarıyla daha kısa sü-
rede daha küçük ebatlarda parçalayarak daha
homojen karışım elde etme

• Kalın ve özel taban, yan duvar ve helezon yapısıy-
la daha uzun çalışma ömrü

Feed is livestock farms  biggest operating 
expense. Also preparation and distribution of the 
feed is one of  the most time consuming work of 
our farm.

Feed rations wich are prepared with pains  
should be also prepared as prescribed, homoge-
neously mixed and distributed.

INTERMİLK feed mixer wagons , allows you to 
prepare your feeds as desired and distribute them 
very easily and with saving time.
• Thanks to hydraulic grap for fast and easy

loading
• The opportunity to enter different feed rations

that you can set into the weighing allows  opti-
mum feed preparation.

• Easy  feed dispensing on both sides with two
way conveyor belt

• low power requirements allows to operate with
low power tractors and fuel saving

• Special heat treated knives cut into smaller
sizes to obtain more homogeneous mixture in
less time

• Long  life with thick and special base, side wall
and spiral structure

Yatay Yem Karma ve 
Dağıtma Makinesi 

Horizontal Feed Mixer Wagons Kapasite
Capacity

Ref.Kod
Ref.Code

3 m³
4 m³
6 m³
8 m³

10 m³

12 m³
14 m³
16 m³

YE-YYK3
YE-YYK4
YE-YYK6
YE-YYK8
YE-YYK10

YE-YYK12
YE-YYK14
YE-YYK16
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Yem Makineleri / Feeding Machines

Dikey Yem Karma ve Dağıtma Makinesi 
Vertical Feed Mixer Wagons

Kapasite
Capacity

Ref.Kod
Ref.Code

3 m³
4 m³
6 m³
8 m³

12 m³
12 m³Çift Helezon

Çift Helezon

Çift Helezon

Çift Helezon

Double Auger

Double Auger

Double Auger

Double Auger

16 m³

20 m³

YE-DYK3
YE-DYK4
YE-DYK6
YE-DYK8
YE-DYK12
YE-DYK12D

YE-DYK14
YE-DYK16

YE-DYK16
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Yem Makineleri /Feeding Machines

Yem Kırma Makinesi

Sap Saman Parçalama Makinesi

Yem Ezme Makinesi

Feed Breaker / Grinding Machines

Straw-Stalk Grinder Machine

Feed Crusher Machine

İNTERMİLK yem kırma makinalarıyla arpa, buğday mısır gibi dane 
yemlerinizi kendiniz kırıp kendi yeminizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. 

İki farklı elek sayesinde dane yemlerinizi farklı ebatlarda kırabilir, 
kırma eleklerini çıkararak içindeki bıçaklarla pancar, mısır koçanlarınızı 
parçalayarak yem olarak kullanabilirsiniz.

İNTERMİLK sap-saman parçalama makinasıyla kuru otlarınızı, yon-
canızı ve samanınızı parçalayıp yem yapabilirsiniz.

İNTERMİLK yem ezme makinasıyla arpa, buğday, mısır gibi dane 
yemlerinizi kendiniz ezip kendi yeminizi kendiniz yapabilirsiniz. 

Ayarlanabilir, ısıl işlemle sertleştirilmiş dayanıklı silindirleriye istediğiniz 
incelikte ezme yapabilirsiniz.

With INTERMİLK feed grinding machines can you grind your grain 
feed such as barley, wheat, corn and prepare your own feed yourself.

Thanks to two different sieves which allows  you to  grain feeds in 
different sizes and with taking out  the sieve and operating only with 
knifes it is possible to cut beet, corn cobs and use them as feed.

INTERMİLK stalk-straw grinder machine cuts stalk, straw, hay to 
small sizes which gives you the opportunity to use them as feed.

Thanks to INTERMİLK feed crushing machine which  crushes grains 
such us  barley, wheat, corn , which gives you the opportunity to pre-
pare your own feed.

1 Ton/Saat Ton / hour 220 V. 3 KW YE-YK1

380 V. 18.5 KW YE-YK33 Ton/Saat Ton / hour

1 Ton/Saat Ton / Hour 

2 Ton/Saat Ton / Hour 

220 V. 3 KW

380 V. 11 KW

YE-YE50

YE-YE80

380 V. 7.5 KW

380 V. 18.5 KW

220 V. 3 KW

YE-YE60

YE-YE100

YE-OSP

1,5 Ton/Saat Ton / Hour

2,5 Ton/Saat Ton / Hour 
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Gübre Yönetimi
Manure Management
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Gübre Sıyırıcıları/ Manure Scrapers

Gübre Karıştırıcılar/ Manure Mixers

Gübre Seperatörü/ Manure Seperator

Gübre Pompası/ Manure Pump

Katı Gübre Dağıtma Römorku/ Solid Manure Spreader

Sıvı Gübre Dağıtma Römorku/ Liquid Manure Spread Tanker

Kompost Karıştırıcı/Compost Turner

Kompost Tamburu/ Manure Compost - Bedding System
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Gübre Sıyırıcıları

Zincirli Gübre Sıyırıcıları - Chain Scraper
Halatlı Gübre Sıyırıcıları - Rope Scraper
Hidrolik Gübre Sıyırıcıları - Hydraulic Scraper

Manure Scraper
Ahır içinde biriken, temizlenmeyen gübre ineklerde 

ciddi tırnak, ayak, ve akciğer rahatsızlarına sebep olur.
Hatta gübre ineklerin yürüyüş yollarını kayganlaştırdığı 
için başta çatı ayrılması olmak üzere ineklerde telafisi 
olmayan birçok sakatlanmaya yol açabilir.

İNTERMİLK’in ahır projenize, iklim koşullarınıza en 
uygun sıyırıcı modellerinden biriyle inekleriniz barınak-
larda daha sağlıklı, güvenli ve verimli.

Ahır içindeki gübrenizi İNTERMİLK sıyırıcıları ile ister 
manuel isterseniz otomasyonlu modelleriyle hiç bir iş 
gücüne gerek kalmadan kolayca ve hızlıca sıyırabilir-
siniz. 

Not scraped, accumulated manure in the barn 
causes serious nail, foot, and lung diseases.

Manure which are not scraped can make the 
cows walking pits slippery which is very dangerous 
and couse irreparable injuries.

With one of İNTERMİLK’s manure scraper model 
will cows in safe, heathy  and more productive in 
your scraped barn.

You can easily and quickly scrape your manure 
out from the barn with INTERMILK scrapers, whether 
manual or automated, without the need for any 
labor.

GY-GSZB

GY-GSHAT

GY-GSHIT
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Gübre Yönetimi/Manure Management

Gübre Sıyırıcı Panosu/Otomasyonu
Racleurs De Lisiers Boîtier de Commande

1

1

2

3
4

1

1

2 2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

Voltaj ve akım görebilirsiniz

Küreklerin nerede olduğunu görebilirsiniz

Alarm ve sesli ikaz

Kaç amperde çalıştığını görebilirsiniz

Kilitleyebilirsiniz

Hata ve uyarıları görebilirsiniz

Başlatma

Soğuk Hava Modu Başlatma

Yön Değiştirme

Acil Durdurma

Voltage and phase display

Follow up where scrapers are

Alarm buzzer

Follow up work Amp.

Can be lock

Follow up warning and trouble

Start

Activating cold mode

Change work direction

Emergency Stop

Ref.Kodu/Ref. Code GY-SP
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Gübre Yönetimi/Manure Management

1

1

2

2

3

3

4

4

Tüm ayarları kontrol edebilirsiniz

12 adet otomatik zaman modu

İngilizce seçeneğini kullanabilirsiniz

Döngü modu gece/gündüz

Hassasiyetini 1/10’a sn. kadar düşürebilirsiniz

Zaman + Döngü modu

Engel gördüğünde geri ve bekleme sürelerini 
belirleyebilirsiniz

Soğuk modu/ donma engelleyici

Isı sensörü

Soğuk bekleme zamanı: Ne kadar za-
man aralığında çalışacağını belirler

Soğuk çalışma: Belirleyeceğiniz za-
man kadar ileri ve geri çalışır

Controlling all settings

12 different automatic timing mode

Possible to use English language

Cycle mode Night /day

Possible to increasesensivity to 1/10 second

Time cycle mode 

Cold mode / avoid freezing

Heat sensor

Interval working time

Cold mode will work front-rear adjustab-
le time

In case of obstacle rear and stay times adjustable
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Gübre Yönetimi/Manure Management

Gübre Karıştırıcısı
Manure Mixer

Gübre çukurundaki gübre pompası tarafından 
pompalanmadan önce homojene edilmelidir. Gübre 
karıştırıcısıyla karıştırılarak  homojene edilmiş gübre 
gübre pompasıyla daha rahat ve daha uzağa pom-
palanır.

Ayrıca gübre karıştırıcısıyla karıştıralarak homojene 
edilmiş gübre daha iyi separe edilir.

Gübre çukurunuzun kapasitesi ne olursa olsun 
İNTERMİLK’in farklı kapasitedeki sağlam ve uzun ömürlü 
gübre karıştırıcılarıyla uzun yıllar sorunsuz bir şekilde 
gübrenizi homojene edebilirsiniz.   

The manure in the manure pit must be ho-
mogenized before being pumped by the manure 
pump. The homogenised manure can be pumped 
more easily and further away with the manure 
pump.

In addition, homogenized manure can be bet-
ter separate from manure seperator.

İNTERMİLK’s manure mixer Regardless of the ca-
pacity of the manure pit, can seamlessly homoge-
nize manure for many years with the robust and 
long-lasting.

SICAK DALDIRMA GALV ASE

YA

PASLANMAZ KROM BIÇAKLAR

OLAYLIK

GY-GK11

GY-GK15

GY-GK18

GY-GK22

Kapasite
Capacity

Ref. Kodu
Ref. Code

11 KW

15 KW

18.5 KW

22 KW
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Gübre Yönetimi/Manure Management

Gübre Seperatörü

Gübre Pompası

Manure Seperator

Manure Pump

Çiftliğinizden elde ettiğiniz ve büyük bir kısmı 
sıvıdan oluşan homojen gübre sıvıdan ayrıştırılmalı, 
susuzlaştırılmalıdır.

Çiftliğinizin ihtiyacına göre farklı kapasitelerdeki 
İNTERMİLK’in sağlam ve dayanıklı gübre seperatörleriyle 
tarlalarınızın gübresi hazır.

İNTERMİLK separatörleri sağlam yapısı ve perfor-
mansıyla bir çok farklı kullanım alanlarında farklı atık 
maddelerin sıvılsızaştırılması için de kullanılmaktadır.

Farklı kapasitelerdeki gübre çukurları ve farklı 
basma mesafeleriniz için İNTERMİLK’in size uygun gübre 
bompalarını uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

Homogenous manure obtained from your farm 
which consisting mostly of liquid should be separa-
ted from the liquid and dewatered.

Dewatered manure is ready with the robust 
and durable manure separators of INTERMİLK’s 
different capacities according to the needs of your 
farm.

İNTERMİLK’s robust and high performanced 
manure separators are used  also in many different 
usage areas to dewatering

You can use İNTERMİLK’s suitable manure  pumps 
for many years without any problem for different ca-
pacity manure pits and different spray distances.

GY-GS600

GY-GS800

Kapasite
Capacity

Ref. Kodu
Ref. Code

5,5 KW

5,5 KW
Düşük Devir
Yoğun Susuz-
laştırma
Low RPM,
High Dewarting

GY-GP5

GY-GP7

GY-GP11

GY-GP18
GY-GP22

Kapasite
Capacity

Ref. Kodu
Ref. Code

5,5 KW

7,5 KW

11 KW

18,5 KW
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Gübre Yönetimi/Manure Management

Katı Gübre Dağıtma Römorku

Sıvı Gübre Dağıtma Römorku

Solid Manure Spreader

Liquid Manure Spread Tanker

İyi bir katı gübre dağıtma römorkundan beklenen 
homojen dağıtım ve geniş serpme aralığıdır.

İNTERMİLK’in size en uygun kapasitedeki katı gübre 
dağıtma römorkuyla tarlanızın heryerine eşit ve ho-
mojen gübre serptiğinize emin olabilir; geniş serpme 
aralığıyla daha kısa zamanda, daha az maliyetle 
gübreleme yaparsınız.

İNTERMİLK sıvı gübre dağıtma tankeri sadece sıvı 
gübresinizi değil aynı zamanda susuzlaştırmadığınız 
ham gübreyi de tarlanıza uzun mesafe basabileceği-
niz şekilde tasarlanmıştır.

Uzun basma mesafesi, size uygun kapasite ve se-
çenekleriyle zamandan ve yakıttan tasarruf edersiniz.

From a qualified solid manure spreader is ex-
pected to provide homogeneous distribution and a 
wide spreading.

With one of İNTERMİLK ‘s different capacity solid 
manure spreader can you be sure that manure is 
equal spread to the land. Thanks to high spreading 
distance which will save time and cost. 

INTERMILK liquid manure spreader is designed 
not only for liquid manure spreading but also for 
homogenized manure that you have not dewate-
red.

You will save time with İNTEMİLKS liquid manure 
spreader tanker  and cost with its high spreading 
distance.

5 - 10 - 15 - 20 Ton/TonneKapasite/Capacity

8 - 10 - 14 - 20 Ton/TonneKapasite/Capacity

GY-KGD5

GY-SGD8

GY-KGD10

GY-SGD10

GY-KGD15

GY-SGD14

GY-KGD20

GY-SGD20

Kapasite
Capacity

Kapasite
Capacity

Dingil
Axle

Dingil
Axle

Ref. Kodu
Ref. Code

Ref. Kodu
Ref. Code

5 Ton

8 Ton

1

1

10 Ton

10 Ton

2

1

15 Ton

14 Ton

2

2

20 Ton

20 Ton

2

3
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Gübre Yönetimi/Manure Management

Kompost Karıştırıcı
Compost Turner

Çiftliğinizde susuzlaştırarak elde ettiğiniz katı gübre 
kullanılabilmesi için kompost haline getirilmelidir.

Susuzlaştırdığınız katı gübreyi İNTERMİLK kompost 
makinasıyla belli aralıklarla homojen bir şekilde hava-
landırarak çok ekonomik bir şekilde kendi kompostu-
nuzu kendiniz hazırlar; çiftliğinize çok değerli bir ürün 
kazandırırsınız.

The obtained solid manure which is  dewatered 
should be composted before spreading the land.

İt is possible to optain your own manure with 
İNTERMİLK’s compost turner with earating periodically 
the dewarted manure. İt is the most economical 
way to obtain compost manure which is an impor-
tant asset for your farming.

Gübre Kurutma/Kompost Tamburu
Manure Compost - Bedding System

Tambur içerisine belirli nem oranında verilen 
gübre aerobik bakterilerle parçalanarak fermentas-
yon (yanma) gerçekleşir. 68-70°C sıcaklıklarda gübre 
içerisinde bulunan zararlı ot tohumları, patojenler ve 
zararlı bakteriler yok olur.

Böylelikle organik gübre elde edilir. Günlük kapasi-
tesi 25 m3 dir.

Elde ettiğiniz gübreyi kompost karıştırıcısıyla karıştı-
rarak paketleyebilirsiniz. PLC sistemi ile otomatik olarak 
çalışır. Bu sistem 2 motora sahiptir. Tamburun dönme-
si için 5,5 kw. Havandırma için 1,1 kw.

Fermentation (combustion) performed with 
fertilizer aerobic bacteria given with the specific 
humidity of the ingredient. At 68-70 °C temperatu-
res, no penetrations, patgents and harmful bacteria 
in the fertilizer will be not available. Organic fertilizers 
can be obtained. Daily capacity 25m3. You have 
to make package by compatibilizing your fertilizer 
compost. İt runs automatically with PLC system. This 
system has two motor 5,5 kw. for turning 1,1 kw. for 
ventilation. 

15m³/gün/ dayKapasite/Capacity

Ref.Kodu/Ref. Code

Ref.Kodu/Ref. Code

GY-KK

GY-GKT
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Römork/Trailer

Römork/Trailer63
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Römork /  Trailer
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Intermilk Milking & Farm Technologies
Intermilk Süt Sağım ve Çiftlik Teknolojileri

Fabrika/Factory : Erenler OSB Mah.
Mehmet Altınsoy Bul. No:2/1 Aksaray/Turkey

Phone/Fax: +90 382 266 24 44
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