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Gübre Yönetim Sistemleri

Hakkımızda

Hakkımızda
Şirketimiz Türkiye’deki ve Dünya’daki çiftliklerin ve tarım arazilerinin 
yapılarını dikkate alarak yatırımcıların kullanım alanlarına özel, gübre 
yönetim sistemleri ve tarımsal arazilerde organik gübreleme metotları, 
hazırlamaya yönelik, danışmanlık, makine ekipman üretimi ve kurulum 
hizmetleri vermektedir. Ürünlerin imalatında ve gelişmesinde ileri teknoloji 
makinelere yatırım yaparak uluslar arası marka olma yolunda TSE, CE ve 
ISO kalite yönetim sistemleri ile ilerlemektedir.
 
Bu amaç kapsamında Lazer Kesim, Sac İşleme Tesisi, CNC Torna İşletmesi 
ve AR-GE çiftliğini kurmuş, şuan 10.000 m2 alanda faaliyetini 
sürdürmektedir. 
 
Hizmetlerimiz, başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, Hollanda, 
Almanya, Türkmenistan, Kazakistan, Fas, Cezayir, Tunus, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Rusya, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Yunanistan, İran, gibi birçok ülkede teknik kadromuz 
tarafından yürütülmektedir.
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About Us
Our company, considering structure of farms and agricultural lands in Turkey and 
the World, offers manure management systems specific for usage area of the 
investors and consultancy, machine equipment manufacturing and installation 
services for preparing organic fertilization methods in agricultural lands; and 
proceeds with TSE, CE and ISO quality systems in the way to be an international 
brand by making investment in advanced technology machines in manufacturing 
and development of the products. 

Within the scope of this purpose, our company has founded Laser Cut, Plate 
Processins Plant, CNC Lathe Enterprise and AR-GE farm and has carried out the 
activity on the area of 10.000 m2. 

Our services have been carried out by our technique staff in many countries such 
like Azerbaijan, Holland, Germany, Turkmenistan, Kazakhstan, Morocco, Algeria, 
Tunisia, the United Arab Emirates, Russia, Macedonia, Serbia, Bosnia 
–Herzegovina, Bulgaria, Greece, Iran, particularly Turkey. 

Çiftlik Teknolojileri
Farm Technology
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Bir çiftliğin en uygun maliyetle uzun vadeli hizmet verecek şekilde 
inşası, doğru plan ve projelendirme neticesinde olur. 

Firmamız yeni kurulacak veya hali hazırda kurulmuş olan çiftlikler 
için proje desteği, makine ekipman ve teknik destek hizmeti 
sunmaktadır. Bu konuda firmamızın deneyimli personelleriyle her 
zaman bağlantıya geçebilir fikir alışverişlerinde bulunarak 
çiftliğiniz için en iyi proje bilgisini, makine yerleşim planınızı, ihtiyaç 
duyduğunuz sistemlere göre teknik desteği alabilirsiniz.

Çiftlik Projeleri

Construction of a farm to provide long-term service 
at the most reasonable cost is the result of proper 
planning and project planning.

Our company provides project support and 
technical support for the farms to be founded or 
farms have been already founded. 

In this regard, you can get touch in experienced 
personnel of our company and can have an 
exchange of ideas and receive the best project and 
technical support for your farm. 

Farm Projects
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GÜBRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Gübre Sıyırıcı
Gübre yönetiminde gübrenin ahırlardan gübre çukurlarına 
sistematik bir şekilde enerji tüketimi ve işçilik verimini en aza 
indirgenmiş şekilde aktarımını sağlar, hayvanların yem yedikleri ve 
yattıkları alanda gübrenin sıyırıcı ile temizlenmesi hayvanların 
sağlığı, konforu ve verimi açısından önemlidir.

Markim Makine çiftliklerdeki sıyırıcı sistemlerini kendine has 
patentli ürünleri ile çiftçilerin ihtiyaç duydukları ölçülerde en üst 
düzeyde verim almaları amacı ile son sistem teknoloji ve kaliteli 
malzemeden üreterek montajını gerçekleştirmektedir. 

Manure Scrapers
In manure production, it enables that manure is transferred from barns to the 
manure holes systematically in such a way that energy consumption and labor 
efficiency are minimized; it is important in terms of health, comfort and 
productivity of the animal that manure is cleaned by the blade where the animals 
eat feed and sleep. 

Markim Machine manufactures the blade systems in the farms with the specific 
patented products and of the recent system technology and quality materials to 
the degree that farmers need, for the purpose of obtaining the maximum 
productivity, and install these products. 
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Mekanik
Mechanic

Halatlı / İpli
Stainless Rope / Rope

Model
Tahrik Ünite Sayısı

Motor Gücü
Gövde Malzemesi

Kaplama
Yol Sayısı

: MAR GZS 30
: 1 Adet Redüktör Sistem
: 1.1 kW -  1.5 kW
: ST Siyah Sac
: Sıcak Daldırma Galveniz
: Tek / Çift Kanal

Model
Dry Unit Pcs.

Engine Power
Material
Coating

Sled Road

: MAR GZS 30
: 1 Reducer System
: 1.1 kW - 1.5 kW
: ST Black Steel
: Hot Dip Galvanizing
: One / Two Channel

: MAR GMS 50
: 1 Adet Redüktör Sistem
: 1.1 kW -  1.5 kW
: ST Siyah Sac
: Sıcak Daldırma Galveniz
: Tek Kanal

: MAR GMS 50
: 1 Reducer System
: 1.1 kW - 1.5 kW
: ST Black Steel
: Hot Dip Galvanizing
: One Channel

: MAR GHS 75
: 2 Adet Redüktör Sistem
: 1.1 kW -  1.5 kW
: ST Siyah Sac
: Sıcak Daldırma Galveniz
: Tek / Çift Kanal

: MAR GHS 75
: 1 Reducer System
: 1.1 kW - 1.5 kW
: ST Black Steel
: Hot Dip Galvanizing
: One Channel

Zincirli 
Chain
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Dalgıç Gübre Karıştırıcı
Gübre çukurunda, gübre daima dibe çöker, gübrenin çukurda 
homojen bir şekilde karışması ve gübrenin çukurdan kolay 
aktarılması için etkili bir makinedir, karıştırıcının monte edildiği 
platform (kaide) gübre çukurunuzun derinliğine ve ölçülerine göre 
üretilerek dalgıç tip çalışmasını sağlar. 

Eğer gübre çukurunuzda karıştırıcı kullanmıyorsanız gübreyi 
çukurdan homojen bir şekilde çekemezsiniz pompa görevi gören 
makineniz tıkanır buda size, zaman ve para kaybettirir. 

Summersible Manure Mixer
In the manure hole, manure always subsides and it is an efficient machine to mix 
the manure homogenously in the hole and to transfer the manure easily from the 
hole. Platform on which mixer is installed (base) is produced according to depth 
and sizes of your manure hole and provides dağlıc (a kind of fat-tailed sheep) 
type operation.

If you don't use mixer in your manure hole, you cannot pull the manure from hole 
homogenously and therefore your machine serving as a pump will be blocked and 
this cause a waste of time and money for you. 

Model
Tip

Motor Gücü
Gövde Malzeme

Kanat Sayısı
Dahili Pompa

: MAR DGK 150
: Dalgıç
: 15 kW
: GG25 Pik Döküm
: 2 Adet AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Yok

Model
Type

Engine Power
Body Metarial
Wing Number

Internal Mixers

: MAR DGK 150
: Submersible
: 15 kW
: GG25 Pick Casting
: Two Wings AISI 304 Stainless Steel
: No

15 kW
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Dalgıç Gübre Pompası
Homojen bir şekilde karışmış olan gübreyi gübre çukurunuzdan 
istenilen bir noktaya tahliye etmenizi sağlar, gübre pompası gübre 
çukurları gibi zor ve ağır şartlarda çalışabilmesi için tasarlanmış 
pompalardır. 

Isıl işleme görmüş özel tip parçalama bıçağı sayesinde gübre 
çukurunda bulunan birçok yabancı maddeyi kırılmasını ve 
kesilmesini sağlar.

Pompanın monte edildiği platform (kaide) gübre çukurunuzun 
derinliğine ve ölçülerine göre üretilerek dalgıç tip çalışmasını 
sağlar.

Summersible Manure Pump
It enables you to discharge the manure mixed homogenously from the manure 
hole to an intended place and they are pumps designed to work in difficult and 
heavy conditions such like manure holes. 

The shattering knife enables the breaking and cutting of many foreign materials in 
the manure pit.

Platform on which pump is installed (base) is produced according to depth and 
sizes of your manure hole and provides dağlıc (a kind of fat-tailed sheep) type 
operation. 
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15 kW11 kW7,5 kW

Model
Tip

Motor Gücü
Pompa Mili

Gövde Malzeme
Kapasite

Dahili Karıştırıcı
Platform (Kaide)

: MAR DGP 75
: Dalgıç
: 7.5 kW
: Çelik 4140 (42CrMo4)
: GG25 Pik Döküm
: 30 - 35 m3/h
: Yok
: Var (Sıcak Daldırma Galvaniz)

Model
Type

Engine Power
Shaft

Body Metarial
Capacity

Mixers
Platform

: MAR DGP 75
: Submersible
: 7.5 KW
: Steel 4140 (42CrMo4)
: GG25 Pick Casting
: 30 - 35 m3/h
: No
: Yes (Hot Dip Galvanized)

: MAR DGP 110
: Dalgıç
: 11 kW
: Çelik 4140 (42CrMo4)
: GG25 Pik Döküm
: 40 - 45 m3/h
: Yok
: Var (Sıcak Daldırma Galvaniz)

: MAR DGP 110
: Submersible
: 11 kW
: Steel 4140 (42CrMo4)
: GG25 Pick Casting
: 40 - 45 m3/h
: No
: Yes (Hot Dip Galvanized)

: MAR DGP 150
: Dalgıç
: 15 kW
: Çelik 4140 (42CrMo4)
: GG25 Pik Döküm
: 50 - 60 m3/h
: Yok
: Var (Sıcak Daldırma Galvaniz)

: MAR DGP 150
: Submersible
: 15 kW
: Steel 4140 (42CrMo4)
: GG25 Pick Casting
: 50 - 60 m3/h
: No
: Yes (Hot Dip Galvanized)
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Seperatörler
Gübre çukurunda biriktirdiğiniz gübrenizi artık paraya dönüştürme 
vaktiniz geldi, Seperatörler gübre çukurundan pompa yardımı ile 
tahliye ettiğiniz gübreleri Katı ve Sıvı olarak ayrıştırmanıza yardımcı 
olur.

Pompa yardımı ile seperatöre aktarılan gübre %65 - %75 arası 
nem oranı ile katı gübre seperatörden çıkar. Buradan çıkan katı 
gübreyi yığın tekniği ile istifleyebilirsiniz, çıkan sıvı gübreyi ayrıca 
sıvı gübre çukurunuza tahliye edebilirsiniz.

Markim Makinenin patentli teknolojisi ile ve kaliteli malzemeden 
ürettiği seperatörler, Dünya markası olma yolunda hızla 
ilerlemektedir.

Seperatörlerimiz aynı zamanda Zeytinyağı, Kağıt, Gıda, Arıtma, 
Ahşap ve Sunta Sektörlerindede kullanılarak sektöre göre dizayn ve 
üretim yapılabilmektedir.

Separators / Screw Press
It is time to turn the manure you accumulated in manure hole into the money; 
Separators will help you to separate the manure as Solid and Liquid which you 
discharge from the manure hole by the help of pump. 

manure transferred to separator by the help of pump gets out the separator as 
solid manure with humidity rate of 65% to 75%. You can pack the solid manure 
getting out here and also drain the resulting liquid manure into your liquid manure 
pit. 

Separators manufactured with the patented technology of Markim Machine and of 
quality materials have been proceeding in a way to be a World's brand. 

Our separators, at the same time, can make design and manufacturing according 
to the sector by being used in Olive oil, Paper, Food, Refining, Wood and 
Chipboard Sectors as well. 
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MAR 800 HDMAR 800MAR 600
Model

Gövde Ve İç Aksam Mlz.
Çıkış Kapasite

Motor Gücü
Elek

Kontrol Panosu
Helezon

Helezon Kaplama

: MAR 600
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: 10 m3
: 5.5 kW - 7.3 Hp
: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
: Var - Elektronik Beyinli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Tungsten Karbür

Model
Body And Interior Material

Output Capacity
Engine Power

Screen
Control Panel

Spiral
Spiral Coating

: MAR 600
: AISI 304 Staınless Steel
: 10 m3
: 5.5 kW -7.3 Hp
: Yes (Electronic Brain)
: AISI 316 L Staınless Steel
: AISI 304 Staınless Steel
: Tungsten Carbıde

: MAR 800
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: 15 m3
: 5.5 kW - 7.3 Hp
: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
: Var - Elektronik Beyinli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Tungsten Karbür

: MAR 800
: AISI 304 Staınless Steel
: 15 m3
: 5.5 kW -7.3 Hp
: Yes (Electronic Brain)
: AISI 316 L Staınless Steel
: AISI 304 Staınless Steel
: Tungsten Carbıde

: MAR 800 HD
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: 3 m3
: 5.5 kW - 7.3 Hp
: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
: Var - Elektronik Beyinli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Tungsten Karbür

: MAR 800 HD
: AISI 304 Staınless Steel
: 3 m3
: 5.5 kW -7.3 Hp
: Yes (Electronic Brain)
: AISI 316 L Staınless Steel
: AISI 304 Staınless Steel
: Tungsten Carbıde
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Çiftliklerde gübre çukurundan pompa yardımı ile seperatöre 
aktarılan gübrenin katı gübre olarak seperatörden boşaltılması 
sırasında kolay yığınlama işlemi yapılması veya direk römorka 
boşaltılarak kolay tahliyesinin sağlanması amacı ile totem 
seperatör kaidesi kullanılmaktadır.

Seperatör Platformu
Separator Platform
There is totem separator base in order to make easy batching during the manure 
transferred from manure hole to separator by means of pump is emptied from 
separator as solid manure, or for the purpose of manure can be discharged easily 
by means of transferring into trailer directly.  

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR SEPK
: Totem
: ST 37 Siyah Sac
: Sıcak Daldırma Galveniz

Model
Type

Metarial
Coating

: MAR SEPK
: Totem
: ST 37 Black Sheet
: Hot Dip Galvanizing

MAR SEPK

GÜBRE TAŞIMA VE DAĞITMA SİSTEMLERİ

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

manure TRANSPORT AND DISTRIBUTION SYSTEMS

sIvı gübre tankı
Liquid Manure Spreader

katı gübre tankı
Solid Manure Spreader

Sıvı Gübre Serme Dispanseri
Liquid Manure Distributor Dispensary
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Katı Gübre Römorku
Elde ettiğiniz katı gübreyi arazinize 14-16 Metre genişlikte eşit ve 
homojen bir şekilde dağıtmanızı sağlar.

Katı gübre dağıtma işlemi günümüzde çiftçilerin ve arazi 
sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez işlemlerden birisi 
haline gelmiştir, çünkü artık suni gübreye para vermeye gerek 
kalmamıştır, çiftlikten çıkan organik gübre, toprağın su tutma 
özelliğini arttırarak içerisindeki yararlı mikroorganizmalar toprak ve 
ürün verimliliğini arttırmaktadır.

Solid Manure Spreader / Muck Spreader 
The solid manure you obtain gives you a uniform and homogeneous distribution of 
14-16 meters wide to your land.

Process to distribute solid manure has been one of the irrevocable processes 
which farmers and land owners need at most because it is not necessary 
anymore to spend money for artificial fertilizer. Organic manure from the farm 
increases the water holding feature of terrain and so useful microorganisms 
increase the terrain and product productivity. 
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5 m3

Model
Özellikler

Dingil Sayısı
Lastik Adedi

Güç Gereksinimi

: MAR KGD 5
: 5 m3
: Tek Dingil
: 2
: 60 - 65 HP Traktör

Model
Features

Axles
Number Of Tires

Power

: MAR KGD 5
: 5 m3
: Single
: 2
: 60 -  65 HP Tractor

: MAR KGD 10 HD
: 10 m3
: Tandem
: 4
: 80 - 85 HP Traktör

: MAR KGD 10 HD
: 10 m3
: Tandem
: 4
: 80 - 85 HP Tractor

: MAR KGD 15
: 15 m3
: Tandem
: 4
: 90 - 95 HP Traktör

: MAR KGD 15
: 15 m3
: Tandem
: 4
: 90 - 95 HP Tractor

: MAR KGD 20
: 20 m3
: Tandem
: 4
: 100 - 110 HP Traktör

: MAR KGD 20
: 20 m3
: Tandem
: 4
: 100 - 110 HP Tractor

: MAR KGD 10
: 10 m3
: Tek Dingil
: 2
: 70 - 75 HP Traktör

: MAR KGD 10
: 10 m3
: Single
: 2
: 70 - 75 HP Tractor

10 m3 10 m3 HD 15 m3 20 m3
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Sıvı Gübre Tankı
Seperatörden çıkan sıvı gübreyi dinlendirdikten sonra araziye 
tahliyesini sağlar, standart arkadan dağıtma sistemi ile homojen ve 
eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. 

Opsiyonel olan üstten atma nozülü ise engebeli arazilerde, 50 mt 
uzağa fırlatma özelliğine sahiptir, 

Sıvı gübre toprağınızın verimini arttırmakta, yıllardır kullanılmış 
arazinizde kaybolan veya azalan organik yapıyı toprağınıza tekrar 
kazandırmakta ürününüzün verimini arttırmaktadır.

Liquid Manure Spreader / Sullury Tank
After the liquid manure arising from the separator is rested, you can enable it to 
discharge to land and then distribute it homogenously and equally by means of 
distribution system. 

With its optional nozzle to throw over, it has a feature to throw 50 m away in 
rugged terrains. 

Liquid manure increases the productivity of your terrain, gives your terrain the 
organic structure which has lost or decreased on this land used over the years 
and increases the productivity of your product. 
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10 ton8 ton5 ton

Model
Özellikler

Dingil Sayısı
Lastik Adedi

Güç Gereksinimi

: MAR SGD 5
: 5 ton
: Tek Dingil
: 2
: 60 HP

Model
Features

Axles
Number Of Tires

Power

: MAR SGD 5
: 5 ton
: Single
: 2
: 60 HP

: MAR SGD 8
: 8 ton
: Tek Dingil
: 2
: 70 HP

: MAR SGD 8
: 8 ton
: Single
: 2
: 70 HP

: MAR SGD 10
: 10 ton
: Tek Dingil
: 2
: 80 HP

: MAR SGD 10
: 10 ton
: Single
: 2
: 80 HP

12 ton

: MAR SGD 12
: 12 ton
: Tandem
: 4
: 90 HP

: MAR SGD 12
: 12 ton
: Tandem
: 4
: 90 HP

: MAR SGD 14
: 14 ton
: Tandem
: 4
: 100 HP

14 ton

: MAR SGD 14
: 14 ton
: Tandem
: 4
: 100 HP

: MAR SGD 20
: 20 ton
: Makaslı Tandem
: 4
: 110 HP

: MAR SGD 20
: 20 ton
: Axle Tandem
: 4
: 100 HP

20 ton
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Sıvı gübreyi direk araziler de hat aralarına ve toprak altına boşaltma 
ve aktarma için kullanılan gübre serme makinesidir.

Markim Makinenin üretmiş olduğu Sıvı Gübre Tankerlerine monte 
edilerek hat aralarına ve toprağın altına ulaştıracağınız şekilde 
dizayn edilmiştir,

Bu şekilde serdiğiniz gübre toprağınızdaki ekolojik dengeyi 
yenileyecek, ürünlerinizde verim artışını gözle görülür bir şekilde 
hissettirecek,

Kimyasal gübrelere verdiğiniz maddi manevi emekleriniz yanınıza 
kar olarak kalacaktır,

Sıvı Gübre Serme Dispanseri Liquid Manure Distributor Dispensary
Liquid manure is a manure spreading machine used for directing and transferring lines 
between land and under the soil.

has been designed as so you can reach under the terrain by installing it in Liquid manure 
Tankers designed by Markim Machine, 

manure you spread in this way will renew the ecological balance in your terrain and you will 
feel the increase in the productivity of your products visibly, 

You will benefit from your material and moral efforts which you have given the chemical 
fertilizers. 
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Model
Çalışma Sistemi

Kontrol
Gövde Malzeme
Gövde Kaplama

Dispanser Tahliyesi
Tahrik Gücü

: MAR GSD 12
: Sıvı Gübre Serme
: Traktör Hidrolik
: ST 37 Sac, Profil
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: 12 Adet
: Max 45 PSI (3 Bar)

Model
Type

Body Metarial
Body Coating

Dispanser Evacuatiom
Drives

: MAR GSD 12
: Submersible
: ST 37 Plate, Profile
: Hot Dip Galvanizing
: 12 pcs
: Max 45 PSI (3 Bar)

MAR GSD 24
: MAR GSD 24
: Sıvı Gübre Serme
: Traktör Hidrolik
: ST 37 Sac, Profil
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: 24 Adet
: Max 45 PSI (3 Bar)

: MAR GSD 24
: Submersible
: ST 37 Plate, Profile
: Hot Dip Galvanizing
: 24 pcs
: Max 45 PSI (3 Bar)

MAR GSD 12

ORGANİK KOMPOSTLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

ORGANIC COMPOSITION SYSTEMS

Organik Gübre Kompost
Organic Manure Compost

Kompost Karıştırıcı
Compost Mixer

Pelet Makinası
Pellet Machine

Gübre Paketleme Makinası
Manure Packing Machine
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: 12 Adet
: Max 45 PSI (3 Bar)

Model
Type

Body Metarial
Body Coating

Dispanser Evacuatiom
Drives

: MAR GSD 12
: Submersible
: ST 37 Plate, Profile
: Hot Dip Galvanizing
: 12 pcs
: Max 45 PSI (3 Bar)

MAR GSD 24
: MAR GSD 24
: Sıvı Gübre Serme
: Traktör Hidrolik
: ST 37 Sac, Profil
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: 24 Adet
: Max 45 PSI (3 Bar)

: MAR GSD 24
: Submersible
: ST 37 Plate, Profile
: Hot Dip Galvanizing
: 24 pcs
: Max 45 PSI (3 Bar)

MAR GSD 12

ORGANİK KOMPOSTLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

ORGANIC COMPOSITION SYSTEMS

Organik Gübre Kompost
Organic Manure Compost

Kompost Karıştırıcı
Compost Mixer

Pelet Makinası
Pellet Machine

Gübre Paketleme Makinası
Manure Packing Machine
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Organik Gübre Kompost
Seperatörden çıkan katı gübreyi, gübre yakma ve kurutma tamburuna aktararak 
kızaklı redaktör sistemi ile dönen izolasyonlu tamburun içinde, gübrenin 
içerisindeki böcek, anaç yumurtaları, larvalar, zararlı mikroorganizmalar, 
yabancı ot tohumları ve zararlı patajonler yok olur.

Tambur içersine belirli nem oranında verilen gübre aerobik ortamda oluşan 
bakterilerin gübreyi parçalayarak sindirmeleri sonucu oluşan ısı 68-70 oC ‘ye 
ulaşır. Bu sıcaklıklarda gübre içerisinde bulunan zararlı otlar, tohumlar, 
patojenler, zararlı bakteriler yok edilerek gübre hijyenizasyon haline getirilir.

3Günlük 25 m  şeklinde kapasiteye sahip tamburlarımıza, paketleme sistemi 
monte edilerek, elde ettiğiniz saf organik gübrenizi paketleyip satabilirisiniz.

Organic Manure Compost
Solid fertilizer from the separator, In the insulated drum which is rotated by the 
slide-type redactor system by transferring the fertilizer to the burning and drying 
drum, the insects, rootstocks, larvae, harmful microorganisms, weed seeds and 
harmful patajons in the fertilizer disappear.

The manure, which is given to the drum at a certain humidity ratio, breaks down 
the fertilizer of the bacteria formed in the aerobic medium and reaches the 
resultant heat of 68-70 oC. At these temperatures, the weeds, seeds, pathogens 
and harmful bacteria present in the fertilizer are destroyed and the manure 
becomes hygienic.

Packaging system is installed in our barrels with 25 m3 capacity in a day, and 
you can packaged and then sell your pure organic manure you would obtain. 
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Model
Kapasite

Seperatör
Gövde Malzeme
Güvde Kaplama

: MAR KGT 25
: 25 m3 / gün
: Var
: Konstrüksiyon Profil, Siyah Sac
: Kumlama Sonrası Epoksi Boya

Model
Capacity

Seperator
Body Material
Body Coating

: MAR KGT 25
: 25 m3 / day
: Yes
: Construction Profile, Black Plate
: Epoxy Paint After Sandblasting

MAR KGT 25



Youtube Link Site Link
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Organik Gübre Kompost
Seperatörden çıkan katı gübreyi, gübre yakma ve kurutma tamburuna aktararak 
kızaklı redaktör sistemi ile dönen izolasyonlu tamburun içinde, gübrenin 
içerisindeki böcek, anaç yumurtaları, larvalar, zararlı mikroorganizmalar, 
yabancı ot tohumları ve zararlı patajonler yok olur.

Tambur içersine belirli nem oranında verilen gübre aerobik ortamda oluşan 
bakterilerin gübreyi parçalayarak sindirmeleri sonucu oluşan ısı 68-70 oC ‘ye 
ulaşır. Bu sıcaklıklarda gübre içerisinde bulunan zararlı otlar, tohumlar, 
patojenler, zararlı bakteriler yok edilerek gübre hijyenizasyon haline getirilir.

3Günlük 25 m  şeklinde kapasiteye sahip tamburlarımıza, paketleme sistemi 
monte edilerek, elde ettiğiniz saf organik gübrenizi paketleyip satabilirisiniz.

Organic Manure Compost
Solid fertilizer from the separator, In the insulated drum which is rotated by the 
slide-type redactor system by transferring the fertilizer to the burning and drying 
drum, the insects, rootstocks, larvae, harmful microorganisms, weed seeds and 
harmful patajons in the fertilizer disappear.

The manure, which is given to the drum at a certain humidity ratio, breaks down 
the fertilizer of the bacteria formed in the aerobic medium and reaches the 
resultant heat of 68-70 oC. At these temperatures, the weeds, seeds, pathogens 
and harmful bacteria present in the fertilizer are destroyed and the manure 
becomes hygienic.

Packaging system is installed in our barrels with 25 m3 capacity in a day, and 
you can packaged and then sell your pure organic manure you would obtain. 
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Model
Kapasite

Seperatör
Gövde Malzeme
Güvde Kaplama

: MAR KGT 25
: 25 m3 / gün
: Var
: Konstrüksiyon Profil, Siyah Sac
: Kumlama Sonrası Epoksi Boya

Model
Capacity

Seperator
Body Material
Body Coating

: MAR KGT 25
: 25 m3 / day
: Yes
: Construction Profile, Black Plate
: Epoxy Paint After Sandblasting

MAR KGT 25



Çiftliklerdeki sıvıdan ayrışmış olan nemli gübreyi veya katı atık 
yığınlarınızı periodik olarak ( 20-45 gün ) karıştırarak kompost 
(organik gübre) haline getirmek üzere tasarlanmıştır. 

Katı atıkların veya gübrenin zararlı maddelerden (patojenlerden) 
arınıp organik kompost haline gelebilmesi veya paketlenebilmesi 
için nem oranının 12% ile 18% arasında olması gerekmektedir. 
Bunun icin sürekli olarak oksijenle temasının sağlanması, kimyasal 
reaksiyonlar sonucu yığının içerisinde biriken karbondioksit gazının 
dışarıya atılması gerekmektedir. Yığın içinde biriken karbondioksiti 
oksijenle değiştirir ve homojen parçacıklar haline getirir. 

Markim Makine özel olarak tasarladığı Kompost Karıştırma 
makinesi standardın dışında çiftçilere özel ölçülerde üretilebilir.

Kompost Karıştırıcı

Youtube Link Site Link

Mixer Compost Turner
It is designed to make compost (organic fertilizer) by periodically mixing (20-45 
days) the damp manure or solid waste piles that have been separated from the 
liquid in the farms.

The moisture content must be between 12% and 18% for solid wastes or manure 
to be removed from harmful substances (pathogens) and to be able to become an 
organic compost or packaged. For this to be continuously contacted with oxygen, 
the carbon dioxide gas that accumulates in the final batch of chemical reactions 
needs to be thrown out. The carbon dioxide that accumulates in the mass 
replaces with oxygen and turns it into homogeneous particles.

Markim Makina's specially designed Compost Mixing Machine can be produced in 
special measurements for farmers other than standard.
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Model
Çevirme Kapasitesi

Su Tankı
Gövde Malzeme
Güvde Kaplama

: MAR KT 250
: 650 m3 / saat
: Var -  AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Konstrüksiyon Profil, Siyah Sac
: Kumlama Sonrası Epoksi Boya

Model
Capacity Of Transmıssıon

Water Tank
Body Material
Body Coating

: MAR KT 250
: 650 m3 / hour
: Yes -  AISI 304 Stainless Steel
: Construction Profile, Black Plate
: Epoxy Paint After Sandblasting

MAR KT 250

Pelet makineleri toz haldeki hammeddelerin peletlenerek 
tabletlemesinde kullanılır. Bu peletleme işlemi sırasında delikli mil 
ile pres topları arasında basılacak olan ürüne göre yüksek basınç 
uygulanmaktadır. Bu basınç sırasında pelet pres makinesinde 
ortalama 60-70 derece ısı oluşmaktadır.

Peletleme makinası kereste ve mobilya üretim hammadde imalat 
tesisleri, yem üretim tesisleri, gübre üretim tesisleri, zeytin pirina 
üretim pelet tesisleri ve bilimum karton gazete gibi peletleme 
işlerinde kullanılmaktadır.

Pelet Makinası

Pellet Machine
Pellet machines are used in the pelletizing and tabletting of powdered raw 
materials. During this pelletizing process, 400 ton / cm2 pressure is applied to 
according to the product to be printed between the hollow shaft and press balls. 
During this pressure, the pellet press machine produces an average temperature 
of 60-70 degrees.

The pelletizing machine is used for pelletizing works such as timber and furniture 
production raw material manufacturing facilities, feed production facilities, 
manure production facilities, olive pine production pellet facilities and good 
carton newspapers.

Youtube Link Site Link
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Model
Tip

Kapasite
Biyokütle Tipi

: MAR PLT 10
: Biyokütle Baskı
: 1,25 ton / saat
: Yakıt - Gübre - Yem

Model
Type

Capacity
Biomass Type

: MAR PLT 10
: Biomass Press
: 1,25 ton / hour
: Fuel - Manure - Feed

MAR PLT 10
: MAR PLT 11
: Soğutma Ünitesi
: Verimli ve Hızlı
: -

: MAR PLT 12
: Besleme Ünitesi
: Ayarlanabilir Dozajlama
: -

: MAR PLT 11
: Cooling Unit
: Efficient and Fast
: -

: MAR PLT 12
: Feeding Unit
: Adjustable Dosage
: -

MAR PLT 11 MAR PLT 12



Çiftliklerdeki sıvıdan ayrışmış olan nemli gübreyi veya katı atık 
yığınlarınızı periodik olarak ( 20-45 gün ) karıştırarak kompost 
(organik gübre) haline getirmek üzere tasarlanmıştır. 

Katı atıkların veya gübrenin zararlı maddelerden (patojenlerden) 
arınıp organik kompost haline gelebilmesi veya paketlenebilmesi 
için nem oranının 12% ile 18% arasında olması gerekmektedir. 
Bunun icin sürekli olarak oksijenle temasının sağlanması, kimyasal 
reaksiyonlar sonucu yığının içerisinde biriken karbondioksit gazının 
dışarıya atılması gerekmektedir. Yığın içinde biriken karbondioksiti 
oksijenle değiştirir ve homojen parçacıklar haline getirir. 

Markim Makine özel olarak tasarladığı Kompost Karıştırma 
makinesi standardın dışında çiftçilere özel ölçülerde üretilebilir.

Kompost Karıştırıcı

Youtube Link Site Link

Mixer Compost Turner
It is designed to make compost (organic fertilizer) by periodically mixing (20-45 
days) the damp manure or solid waste piles that have been separated from the 
liquid in the farms.

The moisture content must be between 12% and 18% for solid wastes or manure 
to be removed from harmful substances (pathogens) and to be able to become an 
organic compost or packaged. For this to be continuously contacted with oxygen, 
the carbon dioxide gas that accumulates in the final batch of chemical reactions 
needs to be thrown out. The carbon dioxide that accumulates in the mass 
replaces with oxygen and turns it into homogeneous particles.

Markim Makina's specially designed Compost Mixing Machine can be produced in 
special measurements for farmers other than standard.
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Model
Çevirme Kapasitesi

Su Tankı
Gövde Malzeme
Güvde Kaplama

: MAR KT 250
: 650 m3 / saat
: Var -  AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Konstrüksiyon Profil, Siyah Sac
: Kumlama Sonrası Epoksi Boya

Model
Capacity Of Transmıssıon

Water Tank
Body Material
Body Coating

: MAR KT 250
: 650 m3 / hour
: Yes -  AISI 304 Stainless Steel
: Construction Profile, Black Plate
: Epoxy Paint After Sandblasting

MAR KT 250

Pelet makineleri toz haldeki hammeddelerin peletlenerek 
tabletlemesinde kullanılır. Bu peletleme işlemi sırasında delikli mil 
ile pres topları arasında basılacak olan ürüne göre yüksek basınç 
uygulanmaktadır. Bu basınç sırasında pelet pres makinesinde 
ortalama 60-70 derece ısı oluşmaktadır.

Peletleme makinası kereste ve mobilya üretim hammadde imalat 
tesisleri, yem üretim tesisleri, gübre üretim tesisleri, zeytin pirina 
üretim pelet tesisleri ve bilimum karton gazete gibi peletleme 
işlerinde kullanılmaktadır.

Pelet Makinası

Pellet Machine
Pellet machines are used in the pelletizing and tabletting of powdered raw 
materials. During this pelletizing process, 400 ton / cm2 pressure is applied to 
according to the product to be printed between the hollow shaft and press balls. 
During this pressure, the pellet press machine produces an average temperature 
of 60-70 degrees.

The pelletizing machine is used for pelletizing works such as timber and furniture 
production raw material manufacturing facilities, feed production facilities, 
manure production facilities, olive pine production pellet facilities and good 
carton newspapers.

Youtube Link Site Link
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Model
Tip

Kapasite
Biyokütle Tipi

: MAR PLT 10
: Biyokütle Baskı
: 1,25 ton / saat
: Yakıt - Gübre - Yem

Model
Type

Capacity
Biomass Type

: MAR PLT 10
: Biomass Press
: 1,25 ton / hour
: Fuel - Manure - Feed

MAR PLT 10
: MAR PLT 11
: Soğutma Ünitesi
: Verimli ve Hızlı
: -

: MAR PLT 12
: Besleme Ünitesi
: Ayarlanabilir Dozajlama
: -

: MAR PLT 11
: Cooling Unit
: Efficient and Fast
: -

: MAR PLT 12
: Feeding Unit
: Adjustable Dosage
: -

MAR PLT 11 MAR PLT 12
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Paketleme makinasi, ürünlerin ambalajlanarak rahat bir şekilde 
korunmasını sağlayan çok önemli bir makinedir. Paketleme yapmak 
ayrıca insan sağlığını korumak için de önemli olan bir işlem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Paketleme işleminde, ürünü uzun süre saklamaya yönelik olarak 
işlemler gerçekleştirilir. Bu durum ürünlerin satılması noktasında 
da önemli bir paya sahiptir. Bu durumun tüketicilerin satın alma 
alışkanlıklarında ciddi değişikliklere neden olduğu açıktır. O yüzden 
paketleme makinası bu noktada önem kazanmaktadır. Eğer işinizi 
büyütmek için bu ürünleri kullanmak istiyorsanız, paketleme 
makinasine kesinlikle ihtiyacınız olacak

Gübre Paketleme Makinası
Manure Packing Machine
The packaging machine is a very important machine which ensures that the 
products are packaged and protected easily. Packing is also an important process 
for protecting human health.

In the packaging process, operations are performed to store the product for a long 
time. This situation also has an important share in selling the products. It is clear 
that this leads to serious changes in consumers' purchasing habits. As a result, 
the packaging machine gains importance at this point. If you want to use these 
products to grow your business, you will definitely need a packaging machine.

Youtube Link Site Link

Model
Paketleme Ağırlığı

Kapasite
Besleme Sistemi

: MAR PKT 25
: 25 -  50 kg
: 10 - 12 ton / saat
: Zincirli Paletli

Model
Packing Weight

Capacity
Feeding System

: MAR PKT 25
: 25 - 50 kg
: 10 - 12 ton / hour
: Chain Palette

MAR PKT 25

ÇİFTLİK EKİPMANLARI

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

Farm equipment

KISTIR
Livestock Crush

TRAVAY
Travay

HAYVAN KANTARI
Animal Scale

fırçalar
Brushes

büyükbaş yem kİlİdİ
Headlock

durak demİrİ
Freestalls

küçükbaş yem kİlİdİ
Sheep Headlock

devİrmelİ suluk
Stainless

Overturning Waterer

hayvan yatağı
Cow Mats

donmaz suluk
Energy Free

Waterer

buzağı kulübesİ & yatak
Feeder & Bed

İthal ürünler
Imported
Products
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Paketleme makinasi, ürünlerin ambalajlanarak rahat bir şekilde 
korunmasını sağlayan çok önemli bir makinedir. Paketleme yapmak 
ayrıca insan sağlığını korumak için de önemli olan bir işlem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Paketleme işleminde, ürünü uzun süre saklamaya yönelik olarak 
işlemler gerçekleştirilir. Bu durum ürünlerin satılması noktasında 
da önemli bir paya sahiptir. Bu durumun tüketicilerin satın alma 
alışkanlıklarında ciddi değişikliklere neden olduğu açıktır. O yüzden 
paketleme makinası bu noktada önem kazanmaktadır. Eğer işinizi 
büyütmek için bu ürünleri kullanmak istiyorsanız, paketleme 
makinasine kesinlikle ihtiyacınız olacak

Gübre Paketleme Makinası
Manure Packing Machine
The packaging machine is a very important machine which ensures that the 
products are packaged and protected easily. Packing is also an important process 
for protecting human health.

In the packaging process, operations are performed to store the product for a long 
time. This situation also has an important share in selling the products. It is clear 
that this leads to serious changes in consumers' purchasing habits. As a result, 
the packaging machine gains importance at this point. If you want to use these 
products to grow your business, you will definitely need a packaging machine.

Youtube Link Site Link

Model
Paketleme Ağırlığı

Kapasite
Besleme Sistemi

: MAR PKT 25
: 25 -  50 kg
: 10 - 12 ton / saat
: Zincirli Paletli

Model
Packing Weight

Capacity
Feeding System

: MAR PKT 25
: 25 - 50 kg
: 10 - 12 ton / hour
: Chain Palette

MAR PKT 25

ÇİFTLİK EKİPMANLARI

MARKIM
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Farm equipment

KISTIR
Livestock Crush

TRAVAY
Travay

HAYVAN KANTARI
Animal Scale

fırçalar
Brushes

büyükbaş yem kİlİdİ
Headlock

durak demİrİ
Freestalls

küçükbaş yem kİlİdİ
Sheep Headlock

devİrmelİ suluk
Stainless

Overturning Waterer

hayvan yatağı
Cow Mats

donmaz suluk
Energy Free

Waterer

buzağı kulübesİ & yatak
Feeder & Bed

İthal ürünler
Imported
Products
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Otomatik Hayvan Bakım Aracı
Büyük çiftliklerde hayvan bakımları başlı başına zaman alıcı bir iştir Markim 
Makinenin, çiftçilerin zamandan ve işçilikten kazanmak için tasarladığı son teknoloji 
Hidrolik Hayvan Bakım aracıdır.

Çiftçiler için eşsiz bir makinedir, Ahırda herhangi bir bölgeye götürülebilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Hayvan kaldırma mekanizması bulunmaktadır, her iki tarafta hidrolik 
sistemi kumanda eden kollar bulunur. Kolay kullanım için her iki tarafta harici elektrik 
prizi mevcuttur. 

Büyükbaş hayvanların tırnak bakımı, suni tohumlama, küçük cerrahi müdahaleler için 
kullanılır, kaldırma mekanizması ile hayvanın ön ve arka ayaklarının bakımının 
yapılabilmesi için hayvanı kaldırır. Ön ayak sıkıştırma hidrolik sistemi, aşırı 
sıkıştırmaya karşı duyarlıdır, arka kısmı hayvanın dışkılama ihtimaline karşı ızgara 
desenlidir.

Livestock Crush / Cattle Crush
In big farms, animal care is a time-consuming work all by itself and this is 
Hydraulic Animal Care Device of high technology designed by Markim Machine in 
order that farmers can save time and labor. 

It is a unique machine for farmer; it has been designed as so it can take away 
anywhere in the barn. It has animal lifting machine and there are arms 
commanding the hydraulic system on both sides. External power outlet is 
available on both sides for easy use. 

It is used for nail care of bovines, artificial insemination, small surgical 
interventions; by means of lifting mechanism, it lifts the animal in order that front 
and hind legs of the animal can be made. Hydraulic system for compressing front 
legs is sensitive to over compressing and the rear side is grille-patterned in case 
of defecation of the animal. 

27
Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR KST 30
: Sabit
: ST Siyah Sac, Profil, Boru
: Epoksi Boya

Model
Type

Material
Coating

: MAR KST 30
: Fixed
: ST Black Steel, Profile, Pipe
: Epoxy Paint

MAR KST 30

Youtube Link Site Link
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Travay
Bütün büyükbaş hayvanlar için, hayvana zarar vermeden tırnak bakımı, sakinleştirici 
ilaç kullanmadan tırnak kesimi ve diğer bakımlar için güvenle kullanılır. Travay 
hayvanın bakımını yapacak kişiyi yormadan bakıma yardımcı olur.

Özellikler; Sıcak daldırma galvanizli sağlam platform ağır çiftlik koşullarına 
dayanıklıdır. Boyun sabitleme mekanizması, ön ve arka ayakları sabitleme 
mekanizması, her iki yana açılan kilitli kapı, gövdeyi askıya almak için ön gerdirme 
mekanizması, arkadan sıkıştırma mekanizması, tekerlekli sistem ve çeki demiri ile 
römork gibi taşıyabilme özelliklerine sahiptir.

Travay
For all cattle, it is used safely for nail cuts and other treatments without 
damaging the animal, without using calming medicines. It does not tire the 
person who cares.

Features; The hot dipped galvanized robust platform is resistant to heavy farm 
conditions. It has the features of fixing the front and rear feet, the locking 
mechanism opening on both sides, the front tensioning mechanism for hanging 
the body, the rear compression mechanism, the wheeled system and the trailer.

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR TRV 20
: Mobil, Manuel
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Epoksi Boya

Model
Type

Material
Coating

: MAR TRV 20
: Mobile, Manuel
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Epoxy Paint

MAR TRV 20
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çİftlİk ekİpmanları

Otomatik Hayvan Bakım Aracı
Büyük çiftliklerde hayvan bakımları başlı başına zaman alıcı bir iştir Markim 
Makinenin, çiftçilerin zamandan ve işçilikten kazanmak için tasarladığı son teknoloji 
Hidrolik Hayvan Bakım aracıdır.

Çiftçiler için eşsiz bir makinedir, Ahırda herhangi bir bölgeye götürülebilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Hayvan kaldırma mekanizması bulunmaktadır, her iki tarafta hidrolik 
sistemi kumanda eden kollar bulunur. Kolay kullanım için her iki tarafta harici elektrik 
prizi mevcuttur. 

Büyükbaş hayvanların tırnak bakımı, suni tohumlama, küçük cerrahi müdahaleler için 
kullanılır, kaldırma mekanizması ile hayvanın ön ve arka ayaklarının bakımının 
yapılabilmesi için hayvanı kaldırır. Ön ayak sıkıştırma hidrolik sistemi, aşırı 
sıkıştırmaya karşı duyarlıdır, arka kısmı hayvanın dışkılama ihtimaline karşı ızgara 
desenlidir.

Livestock Crush / Cattle Crush
In big farms, animal care is a time-consuming work all by itself and this is 
Hydraulic Animal Care Device of high technology designed by Markim Machine in 
order that farmers can save time and labor. 

It is a unique machine for farmer; it has been designed as so it can take away 
anywhere in the barn. It has animal lifting machine and there are arms 
commanding the hydraulic system on both sides. External power outlet is 
available on both sides for easy use. 

It is used for nail care of bovines, artificial insemination, small surgical 
interventions; by means of lifting mechanism, it lifts the animal in order that front 
and hind legs of the animal can be made. Hydraulic system for compressing front 
legs is sensitive to over compressing and the rear side is grille-patterned in case 
of defecation of the animal. 
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Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR KST 30
: Sabit
: ST Siyah Sac, Profil, Boru
: Epoksi Boya

Model
Type

Material
Coating

: MAR KST 30
: Fixed
: ST Black Steel, Profile, Pipe
: Epoxy Paint

MAR KST 30

Youtube Link Site Link

markim.com.tr
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Travay
Bütün büyükbaş hayvanlar için, hayvana zarar vermeden tırnak bakımı, sakinleştirici 
ilaç kullanmadan tırnak kesimi ve diğer bakımlar için güvenle kullanılır. Travay 
hayvanın bakımını yapacak kişiyi yormadan bakıma yardımcı olur.

Özellikler; Sıcak daldırma galvanizli sağlam platform ağır çiftlik koşullarına 
dayanıklıdır. Boyun sabitleme mekanizması, ön ve arka ayakları sabitleme 
mekanizması, her iki yana açılan kilitli kapı, gövdeyi askıya almak için ön gerdirme 
mekanizması, arkadan sıkıştırma mekanizması, tekerlekli sistem ve çeki demiri ile 
römork gibi taşıyabilme özelliklerine sahiptir.

Travay
For all cattle, it is used safely for nail cuts and other treatments without 
damaging the animal, without using calming medicines. It does not tire the 
person who cares.

Features; The hot dipped galvanized robust platform is resistant to heavy farm 
conditions. It has the features of fixing the front and rear feet, the locking 
mechanism opening on both sides, the front tensioning mechanism for hanging 
the body, the rear compression mechanism, the wheeled system and the trailer.

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR TRV 20
: Mobil, Manuel
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Epoksi Boya

Model
Type

Material
Coating

: MAR TRV 20
: Mobile, Manuel
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Epoxy Paint

MAR TRV 20
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Hayvan Kantarı
Hayvancılıkta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların verilen yem miktarına göre kilo alma 
randumanının ölçülmesi ve sağlık probleminin olup olmadığı konusunda en önemli 
kararı canlı hayvan baskülleri vermektir. 

Bu sebeple hayvan baskülleri her çiftlikte mutlaka bulundurulması gereken bir baskül 
türüdür.

Animal Scale
The most important decision regarding the measurement of weight gain according 
to the amount of feed given to livestock and cattle and whether there is a health 
problem is to give livestock scales. 

For this reason, animal scales are a kind of scale that must be kept in every farm.

Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme
Ölçüm

: MAR HKE 10
: Sabit
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Elektronik

Model
Type

Material
Measurement

: MAR HKE 10
: Fixed
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Electronic

MAR HKE 10

çİftlİk ekİpmanları

Tüm kir ve tozlardan cildi arındırdığı için, cildin teneffüs etmesini 
sağlar, deri üzerindeki dış parazitleri yok eder, kılcal damarlara 
masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır. 

Hayvanda psikolojik olarak rahatlığı sağlayarak süt ve et verimini 
önemli ölçüde arttırır, hayvanın gelişimine çok büyük katkıda 
bulunur. Sığırların temiz bir görünüme, tozdan ve kirden arınmış 
parlak bir tüy yapısına kavuşmasını sağlar. 

Hayvanın et ve süt verimini %10 arttırdığı kanıtlanmıştır. Elektrik 
tüketimi 0,18 Kw 220 W elektrikle çalışan bir makinedir montajı çok 
basit ve kolaydır, özellikle hayvanın kuyruğunun sıkışması gibi 
durumlarda fırça anında ters dönebilme özelliğine sahiptir. 
Dolanmış olan kuyruğu tekrar açar. 

Makine tam otomatik olup elektronik açıya duyarlı devre ile çalışır. 

Hayvan Fırçası

Youtube Link Site Link

Animal Brush
As it clean all dirt and dust from the skin, enables the skin to breathe, removes 
the external parasites on the skin, massages the capillary vessels and 
accelerates the blood flow.

It provides animal with psychological comfort and increase the milk and meat 
productivity significantly and contributes to development of animal to a large 
extent. It provides cattle with a clear look, a bright feather structure free from dirt 
and dust. 

It has been demonstrated that it increases milk and meat productivity of animal 
up to 10%. It consumes electricity at 0,18 Kw and 220 W electric and it 
installation is too simple and easy. Its brush has a feature to turn down in case 
the tail of animal squeezes. It opens up the lapped tail. 

Machine is been fully automatic and operates with a cycle sensitive to electronic 
angle. 
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Model
Tip

Kaplama
Fırça Adeti

: MAR OHF 40
: Dikey
: Gövde Dış Kaplama
: 7

Model
Type

Coating
Brushes

: MAR OHF 40
: Vertical
: Hot Dip Galvanizing
: 7

MAR OHF 40

farm equıpment



markim.com.tr
MARKIM

Gübre Yönetim Sistemleri

29

Hayvan Kantarı
Hayvancılıkta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların verilen yem miktarına göre kilo alma 
randumanının ölçülmesi ve sağlık probleminin olup olmadığı konusunda en önemli 
kararı canlı hayvan baskülleri vermektir. 

Bu sebeple hayvan baskülleri her çiftlikte mutlaka bulundurulması gereken bir baskül 
türüdür.

Animal Scale
The most important decision regarding the measurement of weight gain according 
to the amount of feed given to livestock and cattle and whether there is a health 
problem is to give livestock scales. 

For this reason, animal scales are a kind of scale that must be kept in every farm.

Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme
Ölçüm

: MAR HKE 10
: Sabit
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Elektronik

Model
Type

Material
Measurement

: MAR HKE 10
: Fixed
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Electronic

MAR HKE 10

çİftlİk ekİpmanları

Tüm kir ve tozlardan cildi arındırdığı için, cildin teneffüs etmesini 
sağlar, deri üzerindeki dış parazitleri yok eder, kılcal damarlara 
masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır. 

Hayvanda psikolojik olarak rahatlığı sağlayarak süt ve et verimini 
önemli ölçüde arttırır, hayvanın gelişimine çok büyük katkıda 
bulunur. Sığırların temiz bir görünüme, tozdan ve kirden arınmış 
parlak bir tüy yapısına kavuşmasını sağlar. 

Hayvanın et ve süt verimini %10 arttırdığı kanıtlanmıştır. Elektrik 
tüketimi 0,18 Kw 220 W elektrikle çalışan bir makinedir montajı çok 
basit ve kolaydır, özellikle hayvanın kuyruğunun sıkışması gibi 
durumlarda fırça anında ters dönebilme özelliğine sahiptir. 
Dolanmış olan kuyruğu tekrar açar. 

Makine tam otomatik olup elektronik açıya duyarlı devre ile çalışır. 

Hayvan Fırçası

Youtube Link Site Link

Animal Brush
As it clean all dirt and dust from the skin, enables the skin to breathe, removes 
the external parasites on the skin, massages the capillary vessels and 
accelerates the blood flow.

It provides animal with psychological comfort and increase the milk and meat 
productivity significantly and contributes to development of animal to a large 
extent. It provides cattle with a clear look, a bright feather structure free from dirt 
and dust. 

It has been demonstrated that it increases milk and meat productivity of animal 
up to 10%. It consumes electricity at 0,18 Kw and 220 W electric and it 
installation is too simple and easy. Its brush has a feature to turn down in case 
the tail of animal squeezes. It opens up the lapped tail. 

Machine is been fully automatic and operates with a cycle sensitive to electronic 
angle. 
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Model
Tip

Kaplama
Fırça Adeti

: MAR OHF 40
: Dikey
: Gövde Dış Kaplama
: 7

Model
Type

Coating
Brushes

: MAR OHF 40
: Vertical
: Hot Dip Galvanizing
: 7

MAR OHF 40

farm equıpment
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Yem kilitleri çiftliklerde hayvanların eşit ve adil yem tüketimi için 
tasarlanmış ekipmanlardır, aynı zamanda kilitleme yapıldıktan 
sonra rahatlıkla suni tohumlama ve aşı işlemi yapılabilmektedir.

Bireysel ve çoklu kilitleme yapılabilir.

Büyük Baş Yem Kilidi

Headlock
Feed locks are equipments designed for equal and fair feed consumption of 
animals in the farm, artificial insemination process and vaccine can be carried 
out easily after the locking is performed as well. 

Individual and multiple locking can be done.

Model
Gövde Malzeme

Kaplama

: MAR YKS 10
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

Model
Body Material

Coating

: MAR YKS 10
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR YKS 10

çİftlİk ekİpmanları

Durak Demirleri çiftliklerde hayvanların birbirlerine zarar 
vermemeleri, birbirlerinin memelerine basmamaları, ergonomik 
dinlenme ve düzenli yatmaları için, tasarlanmış ekipmanlardır.

Durak Demiri

Youtube Link Site Link

Freestalls
Stop Irons are equipments designed in order that animals in the farms do not 
harm each other, do not press the breasts of each other, and for ergonomic rest 
and sleep. 
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Model
Gövde Malzeme

Kaplama

: MAR DDS 10
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

Model
Body Material

Coating

: MAR DDS 10
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR DDS 10

farm equıpment



Youtube Link Site Link

markim.com.tr
MARKIM

Gübre Yönetim Sistemleri

31

Yem kilitleri çiftliklerde hayvanların eşit ve adil yem tüketimi için 
tasarlanmış ekipmanlardır, aynı zamanda kilitleme yapıldıktan 
sonra rahatlıkla suni tohumlama ve aşı işlemi yapılabilmektedir.

Bireysel ve çoklu kilitleme yapılabilir.

Büyük Baş Yem Kilidi

Headlock
Feed locks are equipments designed for equal and fair feed consumption of 
animals in the farm, artificial insemination process and vaccine can be carried 
out easily after the locking is performed as well. 

Individual and multiple locking can be done.

Model
Gövde Malzeme

Kaplama

: MAR YKS 10
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

Model
Body Material

Coating

: MAR YKS 10
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR YKS 10

çİftlİk ekİpmanları

Durak Demirleri çiftliklerde hayvanların birbirlerine zarar 
vermemeleri, birbirlerinin memelerine basmamaları, ergonomik 
dinlenme ve düzenli yatmaları için, tasarlanmış ekipmanlardır.

Durak Demiri

Youtube Link Site Link

Freestalls
Stop Irons are equipments designed in order that animals in the farms do not 
harm each other, do not press the breasts of each other, and for ergonomic rest 
and sleep. 
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Model
Gövde Malzeme

Kaplama

: MAR DDS 10
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

Model
Body Material

Coating

: MAR DDS 10
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR DDS 10

farm equıpment
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Yem kilitleri çiftliklerde hayvanların eşit ve adil yem tüketimi için 
tasarlanmış ekipmanlardır, aynı zamanda kilitleme yapıldıktan 
sonra rahatlıkla suni tohumlama işlemi yapılabilmektedir.

Headlock
Feed locks are equipments designed for equal and fair feed consumption of 
animals in the farm, artificial insemination process can be carried out easily after 
the locking is performed as well. 

Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR KYK 10
: Otomatik Yemlik
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

Model
Type

Material
Coating

: MAR KYK 10
: Mobile, Robotic
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR KYK 10
: MAR KYP 10
: Kombi otluk
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

: MAR KYP 10
: Mobile, Robotic
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR KYP 10

çİftlİk ekİpmanları

Hayvanların verimliliği sağlıklarıyla doğru orantılıdır, yedikleri yem 
kadar içtikleri suyunda kontrolde olması gerekir. Su içtikleri 
sulukların kolay temizlenebilir olması çok önemlidir. Bu amaca 
uygun üretilen suluklarımız, kolay şekilde devrilebilen ve 
şamandıralı mekanizması sayesinde çiftliklerdeki hayvan sulama 
sistemlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. 

AISI 304 paslanmaz malzemeden ürettiğimiz suluklarımız isteğe 
göre ayaklı yada duvara monte olabilir.

Devirmeli Suluk

Stainless Overturning Waterer
Productivity of animals is in direct proportion to their health, the water they drink 
should be controlled as well as their feed. It is too important that water bowls 
which they drink water should be easily cleanable. Our water bowls manufactured 
hereof provide a great convenience in animal watering systems in the farms by 
means of its mechanism with water-gauge which can tip over easily.

Our water bowls made of AISI 304 stainless material can be movable or wall-
mounted optionally. 

Youtube Link Site Link
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Model
Tip

Malzeme
Kaplama

Resistant

: MAR GS 150
: Devirmeli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: Yok

Model
Type

Material
Coating
Heater

: MAR GS 150
: Rocker
: AISI 304 Stainless Steel
: Hot Dip Galvanizing
: No

MAR GS 150
: MAR GSI 150
: Devirmeli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: Var

: MAR GSI 150
: Rocker
: AISI 304 Stainless Steel
: Hot Dip Galvanizing
: Yes

MAR GSI 150

farm equıpment
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Yem kilitleri çiftliklerde hayvanların eşit ve adil yem tüketimi için 
tasarlanmış ekipmanlardır, aynı zamanda kilitleme yapıldıktan 
sonra rahatlıkla suni tohumlama işlemi yapılabilmektedir.

Headlock
Feed locks are equipments designed for equal and fair feed consumption of 
animals in the farm, artificial insemination process can be carried out easily after 
the locking is performed as well. 

Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme
Kaplama

: MAR KYK 10
: Otomatik Yemlik
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

Model
Type

Material
Coating

: MAR KYK 10
: Mobile, Robotic
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR KYK 10
: MAR KYP 10
: Kombi otluk
: ST 37 Siyah Sac, Profil, Boru
: Sıcak Daldırma Galvaniz

: MAR KYP 10
: Mobile, Robotic
: ST 37 Black Steel, Profile, Pipe
: Hot Dip Galvanizing

MAR KYP 10

çİftlİk ekİpmanları

Hayvanların verimliliği sağlıklarıyla doğru orantılıdır, yedikleri yem 
kadar içtikleri suyunda kontrolde olması gerekir. Su içtikleri 
sulukların kolay temizlenebilir olması çok önemlidir. Bu amaca 
uygun üretilen suluklarımız, kolay şekilde devrilebilen ve 
şamandıralı mekanizması sayesinde çiftliklerdeki hayvan sulama 
sistemlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. 

AISI 304 paslanmaz malzemeden ürettiğimiz suluklarımız isteğe 
göre ayaklı yada duvara monte olabilir.

Devirmeli Suluk

Stainless Overturning Waterer
Productivity of animals is in direct proportion to their health, the water they drink 
should be controlled as well as their feed. It is too important that water bowls 
which they drink water should be easily cleanable. Our water bowls manufactured 
hereof provide a great convenience in animal watering systems in the farms by 
means of its mechanism with water-gauge which can tip over easily.

Our water bowls made of AISI 304 stainless material can be movable or wall-
mounted optionally. 

Youtube Link Site Link
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Model
Tip

Malzeme
Kaplama

Resistant

: MAR GS 150
: Devirmeli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: Yok

Model
Type

Material
Coating
Heater

: MAR GS 150
: Rocker
: AISI 304 Stainless Steel
: Hot Dip Galvanizing
: No

MAR GS 150
: MAR GSI 150
: Devirmeli
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Sıcak Daldırma Galvaniz
: Var

: MAR GSI 150
: Rocker
: AISI 304 Stainless Steel
: Hot Dip Galvanizing
: Yes

MAR GSI 150

farm equıpment



Besi sığırlarını ıslak ve soğuk zeminden izole ederek üşütmeye bağlı 
sperm kalitesi bozukluklarını, süt sığırları için; meme iltihabı 
(mastisis) oluşumunu ve meme yapısının soğuğa bağlı 
deformasyonunu önler. 

Ayrıca hayvan yatağı kullanımıyla soğuktan ve bakteriden 
uzaklaştırılan süt sığırlarında süt veriminin artışı gözle görülür 
şekilde izlenmektedir, zemin optimum sertliğe getirilerek, çatı 
ayrılması problemlerinin önüne de geçilmiştir. 

Kauçuk Yatak

Youtube Link

Site Link

Cow Mats
It isolates feeder cattle from wet and cold floor and prevents sperm quality 
deformations related to chill, and prevents mastisis formation and deformation of 
breat structure depending on the cold for dairy cattle. 

In addition, a visible increase is seen in milk productivity of dairy cattle kept away 
cold and bacteria by use of animal bed; floor is provided with optimum hardness 
and root separation problems are prevented. 

markim.com.tr
MARKIM

Gübre Yönetim Sistemleri

35

Model
Tip

Malzeme
Katman Sayısı

: MAR HYK 2
: Bireysel
: Kauçuk
: 1

Model
Type

Material
Number of Layers

: MAR HYK 2
: Separate
: Rubber
: 1

MAR HYK 2
: MAR HYK 3
: Bireysel
: Kauçuk
: 2

: MAR HYK 3
: Separate
: Rubber
: 2

MAR HYK 3
: MAR RSK 
: Rulo
: Kauçuk + Sünger
: 2

: MAR RSK
: Rancbed
: Rubber + Sponge
: 2

MAR RSK

çİftlİk ekİpmanları

Youtube Link Site Link
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oSoğuk dış ortamlarda yaklaşık -28 C donmama özelliğine sahip 
tam izolasyonludur, yüksek kaliteli plastik hammaddeden imal 
edilmiş olup güneşe dayanıklıdır, suyu daima şebeke sıcaklığında 
tutar.

Donmaz Suluk

Energy Free Waterer
It has a feature of non-freezing in cold outdoor environments about -28 degrees 
and is fully insulated; it has been made of quality plastic raw material and solar 
resistant, it keeps the water at network temperature all the time. 

Model
Tip

Kapasite
Malzeme

Bölme Sayısı
Şamandıra

: MAR DS 110
: Donmaz
: 110 lt
: Polietilen Plastik
: 2
: Var

Model
Type

Capacity
Material

Chamber Number
Buoy

: MAR DS 110
: Nonfreezing Water Balls
: 110 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

MAR DS 110
: MAR DS 80
: Donmaz
: 80 lt
: Polietilen Plastik
: 2
: Var

: MAR DS 40
: Donmaz
: 40 lt
: Polietilen Plastik
: 1
: Var

: MAR AS 4
: Akıllı Suluk Yalaklı
: 4 lt
: Polietilen Plastik
: 1
: Var

: MAR AS 5
: Akıllı Suluk Yalaklı
: 5 lt
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: 1
: Var

: MAR DS 80
: Nonfreezing Water Balls
: 80 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

: MAR DS 40
: Nonfreezing Water Balls
: 40 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

: MAR AS 4
: Smart Waterer Through
: 4 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

: MAR AS 5
: Smart Waterer Through
: 5 lt
: AISI 304 Stainless Steel
: 2
: Yes

MAR DS 80 MAR DS 40 MAR AS 4 MAR AS 5

farm equıpment



Besi sığırlarını ıslak ve soğuk zeminden izole ederek üşütmeye bağlı 
sperm kalitesi bozukluklarını, süt sığırları için; meme iltihabı 
(mastisis) oluşumunu ve meme yapısının soğuğa bağlı 
deformasyonunu önler. 

Ayrıca hayvan yatağı kullanımıyla soğuktan ve bakteriden 
uzaklaştırılan süt sığırlarında süt veriminin artışı gözle görülür 
şekilde izlenmektedir, zemin optimum sertliğe getirilerek, çatı 
ayrılması problemlerinin önüne de geçilmiştir. 

Kauçuk Yatak

Youtube Link

Site Link

Cow Mats
It isolates feeder cattle from wet and cold floor and prevents sperm quality 
deformations related to chill, and prevents mastisis formation and deformation of 
breat structure depending on the cold for dairy cattle. 

In addition, a visible increase is seen in milk productivity of dairy cattle kept away 
cold and bacteria by use of animal bed; floor is provided with optimum hardness 
and root separation problems are prevented. 
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Model
Tip

Malzeme
Katman Sayısı

: MAR HYK 2
: Bireysel
: Kauçuk
: 1

Model
Type

Material
Number of Layers

: MAR HYK 2
: Separate
: Rubber
: 1

MAR HYK 2
: MAR HYK 3
: Bireysel
: Kauçuk
: 2

: MAR HYK 3
: Separate
: Rubber
: 2

MAR HYK 3
: MAR RSK 
: Rulo
: Kauçuk + Sünger
: 2

: MAR RSK
: Rancbed
: Rubber + Sponge
: 2

MAR RSK

çİftlİk ekİpmanları

Youtube Link Site Link
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oSoğuk dış ortamlarda yaklaşık -28 C donmama özelliğine sahip 
tam izolasyonludur, yüksek kaliteli plastik hammaddeden imal 
edilmiş olup güneşe dayanıklıdır, suyu daima şebeke sıcaklığında 
tutar.

Donmaz Suluk

Energy Free Waterer
It has a feature of non-freezing in cold outdoor environments about -28 degrees 
and is fully insulated; it has been made of quality plastic raw material and solar 
resistant, it keeps the water at network temperature all the time. 

Model
Tip

Kapasite
Malzeme

Bölme Sayısı
Şamandıra

: MAR DS 110
: Donmaz
: 110 lt
: Polietilen Plastik
: 2
: Var

Model
Type

Capacity
Material

Chamber Number
Buoy

: MAR DS 110
: Nonfreezing Water Balls
: 110 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

MAR DS 110
: MAR DS 80
: Donmaz
: 80 lt
: Polietilen Plastik
: 2
: Var

: MAR DS 40
: Donmaz
: 40 lt
: Polietilen Plastik
: 1
: Var

: MAR AS 4
: Akıllı Suluk Yalaklı
: 4 lt
: Polietilen Plastik
: 1
: Var

: MAR AS 5
: Akıllı Suluk Yalaklı
: 5 lt
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: 1
: Var

: MAR DS 80
: Nonfreezing Water Balls
: 80 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

: MAR DS 40
: Nonfreezing Water Balls
: 40 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

: MAR AS 4
: Smart Waterer Through
: 4 lt
: Polyethlyene Thermoplastic
: 2
: Yes

: MAR AS 5
: Smart Waterer Through
: 5 lt
: AISI 304 Stainless Steel
: 2
: Yes

MAR DS 80 MAR DS 40 MAR AS 4 MAR AS 5

farm equıpment
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Buzağı yetiştiriciliği, günümüzde büyükbaş hayvan üretimi ve 
damızlık sığır yetiştiren üreticilerde önemli İşlerin başında gelmekte 
ve hassasiyetle üzerinde durulan konulardan biri olmaktadır.

Yeni doğan buzağıların hastalıklara ve diğer mikrobiyel 
organizmalara karşı bağışıklık ve direnç kazanması İlk 5 ila 7 
haftalık dönem içerisinde gerçekleşir. Bu zaman zarfı İçerisinde 
buzağılar dışarıdan gelecek olan mikrop ve hastalıklara karşı 
savunmasız olduğundan akciğer, ishal vb. hastalıklara 
yakalanabilirler. Bunun sonucu olarak da %20 ila %30 oranında 
yaşamsal bir kayıp da görülebilmektedir.

Polietilen buzağı kulübesi orjinal polietilen plastikten üretilmiştir, 
geri dönüşüm malzemesi içermez, sağlık için sakıncası yoktur.

Buzağı Kulübesi ve Yatağı

Calf Hutch
Today calf rearing became very important and focused issue for cattle production 
and breeding cattle breeding .

Newborn calves gain immunity and resistance against diseases and other 
microbial organisms within the first 5 to 7 week period. In this period, calves are 
vulnerable to germs and diseases, and can be lung, diarrheal diseases. As a 
result, loss of 20% to 30% vital can occur.

Polyethylene calf hutch is produced with original polyethylene plastic, does not 
contain recycling material and is not detrimental to health..

Youtube Link Site Link

Model
Tip

Malzeme

: MAR BKB 10
: Mobil Taşınabilir
: Fiber Glass

Model
Type

Material

: MAR BKB 10
: Mobilize
: Fiber Glass

MAR BKB 10
: MAR BYK 10
: Bireysel
: Kauçuk

: MAR BYK 10
: Separate
: Rubber

MAR BYK 10

çİftlİk ekİpmanları

BUZAĞI BESLEME SİSTEMLERİ

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

Calf Feeding System

BUZAĞI BESLEME SİSTEMLERİ
Calf Feed Transport

(Milk Taxi)

BUZAĞI BESLEME pastörİze sİstem
Calf Feed Pasteurizied System
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Buzağı besleme sİstemlerİ

Buzağı besleme ağır fiziksel bir iştir. 100 Kg dan fazla kovaları 
günde birkaçkez hareket ettirmek kolay bir iş değildir, Eğimli yada 
engebeli arazilerde, özellikle kış aylarında buz ve kar da bu işle başa 
çıkmak çok zordur. Markim olarak sizeleri düşünürek ürettiğimiz 
Elektrikli Milk Taksi uzun mesafelerde bile rahatlıkla ve kolaylıkla 
taşımaya olanak sağlar. 

Buzağı Besleme Sistemleri

Calf Feed System
Calf feeding is a heavy physical job. Moving chests more than 100 Kg a few times 
a day is not an easy task. It is very difficult to deal with ice and snow, especially 
in the winter months, on sloping and hilly terrain. The electric MilkTaxi, which we 
produce as you think about it, allows you to carry it easily and easily even at long 
distances.

Youtube Link Site Link

Model
Tip

Kapasite
Malzeme

Karıştırma Sistemi

: MAR BME 150
: Mobil Manuel
: 150 lt
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Var, Tek Kademe

Model
Type

Material
Mixing System

Capacity

: MAR BME 150
: Mobile Manuel
: 150 lt
: AISI 304 Stainless Steel
: Yes, One Stage

MAR BME 150
: MAR BMM 150
: Mobil Manuel
: 150 lt
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: Var, Çift Kademe

: MAR BMO 250
: Mobil Otomatik
: 250 lt
: AISI 304 LB2 Paslanmaz Çelik
: Var, Çift Kademe

: MAR BMM 150
: Mobile Manuel
: 150 lt
: AISI 304 Stainless Steel
: Yes, Double Stage

: MAR BMO 250
: Mobile Automatic
: 250 lt
: AISI 304 LB2 Stainless Steel
: Yes, Double Stage

MAR BMM 150 MAR BMO 250
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calf food system

Buzağılar için süt pastorizatörü,  termal işleyişi ile hem basit hem de etkili 
olması ve hiç bir ek kimyasal yönteme gerek bırakmaması sayesinde  
hayvanların doğru beslenmesini, bu şekilde de onların daha iyi ve daha sağlıklı 
gelişmelerini sağlaması  nedeniyle hayvancılık  dünyası için yenilikçi bir çözüm 
olarak sunulmuştur.

Buzağı Besleme Pastörizasyon Sistemi

Calf Feed Pasteurized System
The milk pasteurizer for the frosts has been presented as an innovative solution 
for the animal breeding world because it is both simple and effective with thermal 
processing and ensures that the animals are fed correctly and that their better 
and healthier development can be achieved thanks to the fact that no additional 
chemical treatment is required.

Youtube Link

Site Link

Model
Tip

Malzeme

: MAR BMP 10
: Sabit
: AISI 304 LB2 Paslanmaz Çelik

Model
Type

Material

: MAR BMP 10
: Fixed
: AISI 304 LB2 Stainless Steel

MAR BMP 10
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Buzağı besleme ağır fiziksel bir iştir. 100 Kg dan fazla kovaları günde birkaç 
kez hareket ettirmek kolay bir iş değildir, Eğimli yada engebeli arazilerde, 
özellikle kış aylarında buz ve kar da bu işle başa çıkmak çok zordur, işte 
tamda bu noktada Urban sizin için MilkShuttle üretti. Elektrikli MilkShuttle 
uzun mesafelerde bile rahatlıkla ve kolaylıkla taşımaya olanak sağlar. 

Urban Buzağı Mama Dağıtım Sistemleri
(Urban Calf Mama Distribution Systems )

Youtube Link Site Link

Veterinerlik ve Hayvancılıkta kullanılan, Ultrason , Mastitis, Gebelik 
ve Kızgınlık ölçüm, cihazları gibi ürünleri kalitesini Dünyaya 
kanıtlamış Draminski firması, ISO 9001:2000 Kalite güvencesi ve 
CE sertifikası altında imal edilmektedir. 

Bu noktada firmamız çiftlik makine ve ekipmanları konusunda ki 
tecrübesi ile Draminski firmasının Türkiye satış temsilciliğini ve 
Distribitörlüğünü üstlenmiş bu konuda uzmanlaşma yolunda 
ilerlemektedir.

Draminski Medikal Ürünleri
(Draminski Medical Products)
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 HAYVAN SERİNLETME SİSTEMLERİ

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

ANIMAL COOLING SYSTEMS

havalandırma fanı
Vantilation Fan

SU PÜSKÜRTME NOZÜLÜ
Water Sprey Nozzle
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Ahırlarda hayvan sağlığının en iyi şekilde korunmasında kusursuz 
biçimde çalışan bir havalandırma sisteminin rolü oldukça büyüktür. 
Hayvanlar için mümkün olan en iyi koşulların sağlanması için 
herşeyin dengeli olması gerekir.

Hayvan Serinletme Sistemleri

Animal Cooling System
The role of a ventilation system that works flawlessly in the best way of protecting 
animal health in stables is quite large. Everything must be balanced to ensure the 
best possible conditions for animals.

Youtube Link Site Link

MAR SNZ20MAR HF140MAR HF100

Tipi
Gövde

Kaplama

: Havalandırma Fanı
: 
: 

Type
Material
Coating

: Ventilation Fan
: -
: -

: Havalandırma Fanı
: 
: 

: Ventilation Fan
: -
: -

: Su Püskürtme Nozülü
: AISI 304 Paslanmaz Çelik
: -

: Water Spray Nozzle
: AISI 304 Stainless Steel
: -

yem karma sİstemlerİ

MARKIM
Gübre Yönetim Sistemleri

Food Mixer System

yem karma sİstemLERİ
Food Mixer Wagon
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yrm karma sİstemlerİ

Yem Karma Makinası Charger, dikey helezon sistemli olup tüm yem 
çeşitleriyle çalışabilmesi ve ön kesime gerek kalmadan karma yapabilmesi 
için özellikle tasarlanmıştır. Çeşitli kapasitelerde üretilen Yem Karma 
Makineleri büyük ve küçük ölçekli bütün işletmelerin Yem hazırlama 
işlemlerine çözüm getirmekte ve Sonuç ise; kaliteli ve homojen yem 
olmaktadır. 

Homojen bir karışım: hayvanlarınızın, beslenme ve fizyolojik ihtiyaçlarının 
tamamen karşılanması için gerekli olmaktadır. Özel geliştirilmiş açılıı 
helezon bıçakları; Yonca, Sap vb. lifli yem maddelerinin yeme dahil 
edilebilecek kadar parçalanmasını sağlamaktadır.

Yem Karma Sistemleri

CHARGER Mixer Feeder Wagons have been designed to work with all 
kinds of feed and to perform mixing without requiring pre-cutting. 
CHARGER double auger system provides super easiness to mix 
completely fibrous or bale materials and all components that should be 
mixed. 

Consequently, it becomes quality and homogenous feed. A homogenous 
mixture is necessary to completely meet feeding and physiologic needs 
of your animals.Specially developed angle auger blades provide cutting 
fibrous feed materials like alfalfa, stem as much as they can mixed in 
feed.

Feed Mixer Wagon

Youtube Link Site Link
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SÜT SAĞIM sİstemLERİ
Milking System
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Günümüzde hayvancılık işletmelerinde yaşanan temel sorunlar hepimizin 
bildiği üzere yüksek yem maliyetleri, yüksek enerji maliyetleri, yetersiz 
sağımcı personel ve personele dayalı yönetim şekilleri verimsiz hayvancılık 
işletmelerine neden olmuştur. Ancak bu işletmeler için işler kapatıp gitmek 
o kadar kolay değil,bu işle mücadele etmek zorundalar. Bu durumda 
kurtuluşun temel formülü işletmeleri verimli halde tutabilmek ve 
yaşanabilecek problemleri önceden tespit edebilmek ve önlemler 
alabilmek. ,

Sürü yönetim programları ve sağım teknolojileri bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda günden güne gelişerek işletme sahibinin yardımcısı haline 
geliyor. 

MARKIM olarak bizler bu teknoloji ile dünyada bir ilki, Türkiye'deki 
hayvancılık işletmeleriyle buluşturuyoruz. 

Süt Sağım ve
Sürü Yönetim Sistemleri

Today, as all know, main problems experienced in breeding institutes are 
high feed costs, high energy costs, inadequate milking personnel and 
management types based on personnel, and these conditions have 
caused inefficient breeding institutes. However, it is not easy for these 
institutes to close the works and go on, they have to struggle with this 
work. In this case, the main solution is to keep institutes in an efficient 
condition and to be able to determine the possible problems beforehand 
and so take measures. 

Herd management programs and milking technologies have advanced in 
direction of these needs day by day and become the assistance of owner 
of enterprise. 

We, as MARKIM, bring breeding institutes in Turkey together this 
technology as a first in the world. 

Milking and Herd Management Systems
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Sürü yönetim programları ve sağım teknolojileri bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda günden güne gelişerek işletme sahibinin yardımcısı haline 
geliyor. 

MARKIM olarak bizler bu teknoloji ile dünyada bir ilki, Türkiye'deki 
hayvancılık işletmeleriyle buluşturuyoruz. 

Süt Sağım ve
Sürü Yönetim Sistemleri

Today, as all know, main problems experienced in breeding institutes are 
high feed costs, high energy costs, inadequate milking personnel and 
management types based on personnel, and these conditions have 
caused inefficient breeding institutes. However, it is not easy for these 
institutes to close the works and go on, they have to struggle with this 
work. In this case, the main solution is to keep institutes in an efficient 
condition and to be able to determine the possible problems beforehand 
and so take measures. 

Herd management programs and milking technologies have advanced in 
direction of these needs day by day and become the assistance of owner 
of enterprise. 

We, as MARKIM, bring breeding institutes in Turkey together this 
technology as a first in the world. 

Milking and Herd Management Systems
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Sac İşleme Tesisi

Sac işleme tesisimiz 4 kw gücünde lazer 12 mm giyotin kesme, 10 mm Abkant 
Presle 150 watt galvo lazer işletmemizin imalat ihtiyacını karşılamakta ayrıca 
fason olarakta sanayi sektöründe hizmet vermektedir. 

Her zaman son teknoloji makineleri, eğitimli çalışanları ve daima güncel kalite 
belgelendirmeleri müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ‘iyi kalite-iyi fiyat’ gerektiren 
projelerimizde 1000 m2 kapalı alan kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Our plant processing plant meets the manufacturing need of our company with 
laser 12 mm guillotine cut at 3 kw power and 10 mm Abkant Pres, in addition, 
provides service in industry sector as fason. 

It provides services with always high technology machines, trained   personnel 
and always recent quality licensing and 1000 m2 indoor capacity in our projects 
required “good quality-good price” which our customers need. 
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Şirketimizin 2010 yılında Önsen Kasabasında kurduğu çiftlik; kendi ürettiği 
ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve sahada uygulanması amacıyla 

2
faaliyete başlamıştır. Toplam kapasite 250 büyükbaş hayvan, 7000 m  

2açık alan, 3500 m  kapalı alanda kuruludur. Bu çiftliğimiz aynı zamanda 
Ar-Ge ve Ür-Ge Çiftliği Olarak Kullanılmaktadır.

Farm founded by our company in Önsen Town in 2010 has entered into 
service for the purpose of research, develop and implement in the field of 
products which our company manufacture. Total capacity is 250 bovine 
animals founded on 7000 m2 outdoor area and 3500 m2 outdoor area. 
This farm is used as R&D Farm as well. 
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R&D Farm



Sac İşleme Tesisi

Sac işleme tesisimiz 4 kw gücünde lazer 12 mm giyotin kesme, 10 mm Abkant 
Presle 150 watt galvo lazer işletmemizin imalat ihtiyacını karşılamakta ayrıca 
fason olarakta sanayi sektöründe hizmet vermektedir. 

Her zaman son teknoloji makineleri, eğitimli çalışanları ve daima güncel kalite 
belgelendirmeleri müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ‘iyi kalite-iyi fiyat’ gerektiren 
projelerimizde 1000 m2 kapalı alan kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Our plant processing plant meets the manufacturing need of our company with 
laser 12 mm guillotine cut at 3 kw power and 10 mm Abkant Pres, in addition, 
provides service in industry sector as fason. 

It provides services with always high technology machines, trained   personnel 
and always recent quality licensing and 1000 m2 indoor capacity in our projects 
required “good quality-good price” which our customers need. 

markim.com.tr
MARKIM

Gübre Yönetim Sistemleri

Laser Processing Plant

49 50

Şirketimizin 2010 yılında Önsen Kasabasında kurduğu çiftlik; kendi ürettiği 
ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve sahada uygulanması amacıyla 

2
faaliyete başlamıştır. Toplam kapasite 250 büyükbaş hayvan, 7000 m  

2açık alan, 3500 m  kapalı alanda kuruludur. Bu çiftliğimiz aynı zamanda 
Ar-Ge ve Ür-Ge Çiftliği Olarak Kullanılmaktadır.

Farm founded by our company in Önsen Town in 2010 has entered into 
service for the purpose of research, develop and implement in the field of 
products which our company manufacture. Total capacity is 250 bovine 
animals founded on 7000 m2 outdoor area and 3500 m2 outdoor area. 
This farm is used as R&D Farm as well. 

markim.com.tr
MARKIM

Gübre Yönetim Sistemleri

R&D Farm



MARKIM
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Suitable Solutions For You
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