
SEVGİLİ HAYVAN
DOSTLARIMIZ
Sizler, insanoğlunun evlerini paylaştığı en yakın 
dostları. Dünyada en sevilen ev hayvanı 
sıralamasında kedilerin ilk sırada yer aldığı 
belirtiliyor. Köpekler ise ikinci sırada 
onları takip ediyor. 

Bununla ilintili olarak da küresel evcil 
hayvan maması ihtiyacı giderek artmakta 
ve siz dostlarımızın sağlıklı beslenmesinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Evcil hayvan 
mama endüstrisinde, üretimin istikrarlı bir 
şekilde arttığı da görülmektedir.

Yemmak olarak evcil hayvan mama 
endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli 
mamayı, olası en düşük işletme ve enerji 
maliyetleri ile elde etmek amacını odak noktamızda 
tutuyor, bu doğrultuda ham madde alım sürecinden 
paketlemeye kadar anahtar teslim evcil hayvan mama 
fabrikası proses çözümleri sunuyoruz.

KEDİ/KÖPEK

EVCİL HAYVAN MAMASI 
ÜRETİM PROSESİ



EVCİL HAYVAN 
MAMA ENDÜSTRİSİNDE 
GÜVENİLİR ÇÖZÜM 
ORTAĞINIZ
Evcil hayvan mama fabrikanızın performansını optimize ederek 
üretim kapasitenizi artırır aynı zamanda da üretim maliyetlerinizi 
düşürmeye yönelik proses teknolojileri geliştiririz. 360 derecelik 
bir süreç yönetimi ile doğru ön görüleri sunar ve ekipmanların 
modüler tasarımı sayesinde her zaman sizin talebiniz için uygun 
çözümler buluruz.

Yem üretim teknolojilerindeki uzun yıllara dayanan 
deneyimimiz, siz müşterilerimize özel çözüm önerileri 
geliştirmemiz ve sürekli yeniliğe odaklanan felsefemiz ile 
evcil hayvan mama üretiminde sizlerin yanındayız.

Modern ve hijyenik evcil hayvan mama üretiminde doğru 
ekstrüzyon teknolojisinin, gün geçtikçe daha doğru bir araç olduğu 
kanıtlanmıştır. Yemmak'ın tek ve çift vidalı ekstruder 
çözümleri evcil hayvan maması üretiminiz için en son teknolojiyi 
sağlar.

RENK VE ŞEKİL 
STANDARDİZASYONU

Evcil hayvan mama üretiminde boyut, 
şekil, renk, doku, aroma, koku ve 
yoğunluk gibi faktörler mamanın 
beslenme ve sindirilebilirlik 
kalitesini doğrudan etkilemektedir.



İHTİYACA ÖZEL 
PROSES ÇÖZÜMLERİ
Felsefemiz bizi müşterilerimizle birlikte çalışmaya yönlendirerek, onları yenilikçi ürünler yaratma ve geliştirmede destekler. Sizlerin 
taleplerini en iyi şekilde karşılayan formülasyonların hayata geçirilmesinde; formları, kıvamları, ağırlıkları, tatları ve renkleri ile 
karakter sahibi mama üretimi yapmanız için gelişmiş proses çözümleri sunarız. Araştırma ile başlayan ve sunduğumuz inovatif proses 
teknolojileriyle yenilikçi ve kaliteli bir üretim elde etme hede�erinizi paylaşıyoruz.

DENGELİ BESLENME İÇİN 
DOĞRU REÇETE

Malzemeler, kedi ve köpekler için eksiksiz 
ve dengeli beslenme sağlamak üzere 
formüle edilmiş evcil hayvan maması 
üreticisinin tari�ne göre özenle seçilir. 
Seçilen malzemelerin depolanma koşulları, 
transfer süreçleri ve kontaminasyon 
risklerini görüyor, bu riskleri bertaraf 
edebilecek çözümler ile özel tari�erinizi 
özel dostlarımız ile buluşturuyoruz.



PROSES  
AKIŞI

HAM MADDE ALIM TEMİZLEME
Çeşitli nakil araçları ile fabrikaya gelen 
ham madde bunkere boşaltılır. Oluşan 
tozama filtre ve fan ile giderilir. Ayrıca 
transport ekipmanlarının üzerine 
konulan lokal filtre ve fanlarla da, 
oluşan tozlanma ve pozitif basınç 
önlenir.

ÖĞÜTME
Mikronize değirmenlerde tüm ham 
madde öğütülür, beslenme ve 
mama kalitesi için optimum boyuta 
indirgenir.

Ham madde, içinde bulunan yabancı 
maddelerin ve topakların ayıklanması 
için önce elenir. Sonra tabii magnetten 
geçirilerek içindeki metal parçalarından 
temizlenir

DOZAJLAMA
Üretilecek mamanın içerisinde yer alacak 
ham maddeler istenilen oranda, hassas 
ve hijyenik şekilde bir araya getirilir.

KARIŞTIRMA

MİKRO DOZAJ KATMA

Ögütülen ham madde, karıştırıcıda 
katkı maddeleri ile birlikte homojen 
bir karışım elde etmek için belli 
bir süre karıştırılır.

Karıştırıcıya alınan yarı mamule 
premiks, mikro malzeme, mineral 
ve vitaminler katılır. Bu katkı 
maddeleri her şarjda, rasyona göre 
belirli oranlarda otomatik olarak 
katılır.

HAM MADDE ALIM

TEMİZLEME ÖĞÜTME VE
KARIŞTIRMA

DOZAJLAMA MİKRO DOZAJ
KATMA
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EKSTRUDER İLE İŞLEME
Tartımlı ve karıştırıcılı depoda 
hazırlanan yarı mamul, frekans hız 
kontrollü besleme ile kondisyonere 
getirilir. Kondisyonerde buhar ile 
pişirilen yarı mamul, katılması gereken 
sıvılar da eklenerek ekstrudere 
gönderilir. Ekstruderde yine buhar 
verilerek ve oluşan kesme kuvvetlerinin 
de etkisiyle yüksek sıcaklık ve basınçta 
mamul pişirilir. Su da verilerek 
ekstruderin çıkışındaki diskten istenilen 
çap ve şekilde ürün çıkartılır.

KURUTMA
Ekstruderden çıkan ıslak-nemli ve sıcak 
ürün, kurutucuda malın içinden sıcak 
hava geçirilerek kurutulur. Siklon ve 
fan yardımı ile emilen sıcak hava ürüne 
derinlemesine nüfuz ederek kurutma 
işlemi gerçekleştirilir.

VAKUM YAĞ KAPLAMA
Kurutulmuş ürüne belli bir vakum 
altında, yağ vb. sıvılar katılarak 
belli bir süre karıştırılır. Vakum 
altında yağ kaplamanın amacı, yağı 
yemin tüm yüzeylerine ve daha 
derinlemesine nüfuz ettirmektir.

SOĞUTMA
Kurutulmuş sonrasında yağ kaplanmış 
ürün bir miktar sıcaktır. Sıcak ürün 
soğutucuya alınarak, siklon ve fan 
yardımıyla ürünün içinden ürüne göre 
soğuk hava geçirilerek ürünün sıcaklığı 
düşürülür. Ürünün paketlendikten sonra 
raf ömrünüm uzaması için soğutmaya 
ihtiyaç duyulur.

PAKETLEME
Mamul depolarda stoklanan ürün, 
işletme şartlarına göre torbalama 
kantarında, 1,5-15 kg olarak tartılıp 
paketlenir ve ambara sevk edilir. Aynı 
zamanda 750-1000 kg’lık big-bag 
çuvallarında da dolum yapılabilir.
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Yemmak VCD serisi vakum yağ 
kaplamalar, toz ve sıvı formda katkı 
maddelerini ekstrüde olmuş mamaya 
hassas bir şekilde eklemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Hijyenik yapısı ürün 
geçişlerinde kontamisayon riskini 
minimumu düzeye indirir. Paslanmaz 
çelikten imal güçlü gövde tasarımı yüksek 
vakum seviyelerinde çalışma imkanı 
sağlar.

PROSESTEKİ 
ANA MAKİNELER

Yemmak tek vidalı FPFE serisi ekstruder, 
minimum işletme maliyetiyle yüksek kaliteli 

evcil hayvan maması üretimini sağlar. Hızlı 
tepki veren işleme esnekliği ile istenilen 
evcil hayvan maması üretimi yapılabilir. 

İşletme ve bakım için kullanıcı dostu 
tasarımı duruş sürelerini minimuma çeker. 

TEK VİDALI EKSTRUDER

VAKUM YAĞ KAPLAMA

Yemmak FGHM serisi mikronize değirmenler 
evcil hayvan maması üretiminde tüm 

ürünlerin mikronize düzeyde öğütülmesini 
garanti eder. Sessiz ve titreşimsiz tasarımı ile 

güvenli çalışma ortamı sunan mikronize 
değirmenler sarf malzeme konusunda 

kullanıcı dostudur.

MİKRONİZE DEĞİRMEN



Yemmak CFSD serisi mikronize santrifüj elekler 
yüksek eleme kapasitesi, kolay bakım ve düşük 

enerji sarfiyatı nedeniyle tercih edilmektedir. 
Modüler ve değiştirilmesi kolay elek sepetleriyle 

istenilen tane büyüklüğünde ürün elde etmek 
mümkündür.

Toz ve taneli ürünlerin yatay ve dikey 
olarak taşınmasında kullanılan Yemmak 
BESZ serisi z elevatörler, özel tasarıma 
sahip ürüne göre geliştirilmiş besleme 
sistemi ile istenilen hacimde ve hasarsız 
olarak kova dolumunu gerçekleştirir. 
Hijyenik kova gövde tasarımı kontami-
nasyonun önüne geçer.

MİKRONİZE SANTRİFÜJ ELEK

KURUTUCU

Z ELEVATÖR

Yemmak HBD serisi yatay kurutucular 
direkt veya endirekt özelikte elde 
edilen sıcak havanın mama içerisin-
den geçirilerek kontrollü kurutmayı 
garanti eder. Optimum sayıda 
kurutma bölgesi içeren iç tasarım, 
ayarlanabilir ürün yüksekliği ve bant 
hızı ile mama kırılmalarının önüne 
geçer.
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