Tohum Sayma Makineleri
Seed Counter Machines

www.akytechnology.com

Tohum Sayma ve Paketleme Makineleri

Seed Counter Machines and Packaging Machinery

DATA COUNT & FILL S-25
DATA COUNT & FILL S-25 1mm büyüklüğündeki tohumları bile hızlı ve hassas sayım yapıp, ayrı
ayrı paketlere istenilen miktarlarda dolum yapar. Son derece güvenilir olan bu makina tohum
üreticileri ve tedarikçileri için günlük üretimin bir parçası olan hassas bir şekilde tohumu saymak
ve paketlemek için geliştirilmiştir.
DATA COUNT & FILL S-25 iş emri tamamlanıncaya kadar sürekli olarak dönen bir karosel
ile tasarlanmıştır.

DATA COUNT & FILL S-25

The DATA Count & Fill S-25 quickly and accurately counts seeds as small as 1 mm, automatiseed manufacturers and suppliers that require counting and packing precise numbers of seeds
as part of their daily production process.
The DATA Count & Fill S-25 is equipped with one carousel, continuously rotating until the order
is complete.

AVANTAJLARI

BENEFITS

- Yaklaşık %100 hassasiyet sağlar.
- Zamandan ve paradan tasarruf.
- Teraziye baglı olarak yapılan paketlemeden
ciddi anlamda daha karlıdır
- Daha karmaşık görevler için işin yeniden
tanımlanmasını saglar.
- Kullanım kolaylığı.
- Az bakım gerektirir, kolay temizlenebilir.

*Delivers nearly 100% accuracy
*Saves time and money

TEKNİK ÖZELLİKLER:

TECHNICAL REQUIREMENTS:

*Voltaj: 115/230 VAC, 1 faz
*Sıklık: 50/60 Hz
*Güç tüketimi: 120 W
*Hava bağlantısı: 6 mm, Hava tüketimi:
~ 4.5 L / dk
*Basınçlı hava: 0.1 Bar
(devamlı olarak çalışma sırasında)
*Boyutlar (cm): (G) 50 x (L) 67 x (H) 160
*Hazne boyutu: 1.000 cc, 1 Litre
*Ağırlık: ± 60 Kg
*Paket boyutu (mm): En az (en ) 85 x
(boy) 100 En fazla (en) 170 x (boy) 260

*Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
*Frequency: 50/60 Hz
*Power consumption: 120 W
*Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
*Air connector: 6 mm, Air consumption: ~ 4.5 L/
min
*Compressed air: 0.1 Bar (continuously during
operation)
*Dimensions (cm): (W) 50 x (L) 67 x (H) 160
*Hopper size: 1,000cc, 1 Liter
*Weight: ± 60 Kg
*Packet size (mm): Minimum (W) 85 x
(H) 100 Maximum (W) 170 x (H) 260

ÖZELLİKLER

FEATURES:

Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

*1mm den 18mm büyüklüğündeki her
şekildeki tohumu hassasiyetle sayar.
*Kısa zamanda fazla miktardaki tohumları
sayabilir.( Her biri 1000 domates tohumundan
oluşan en az 3 paketi 1 dakikada doldurur.)
*Karosel 30 paket için yer içerir.
*Dokunmatik ekran ile kullanılır.
Hızlı boşaltma özelliği
*Algılama ünitesinde hava sistem
koruması vardır.
*Önceden sayısı ayarlanmış tohumları sayar.
*Manuel dolum için seçenek mevcuttur.

*Precisely counts all seed shapes from
1 mm to 18 mm in size
*Rapidly counts vast quantities of
seeds. For example: at least
3 bags of 1,000 tomato seedsper
minute
*30 funnels per carousel
*Operation by Touch Panel PC
*Fast emptying
*Air system protection on the detection
unit
*Counts a pre-set number of seeds
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scale-reliant packaging
*Enables reassignment of labor to more
complicated tasks
*Low maintenance and easy to clean
*Simple to operate, with a user-friendly interface
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DATA COUNT & FILL S-60
DATA COUNT & FILL S-60
DATA COUNT & FILL S-60

DATA COUNT & FILL S-60 büyük miktardaki tohumları hızlıca ve duyarlı olarak sayar, otomatik
olarak istenen miktarları birbirinden ayrı paketlere doldurur. Tohumları sabit sayıda her pakete
doldurarak , mevcut tartma çözümlerindeki tutarsızlığı ortadan kaldırır. Bu sayım çözümü her
boyutta üretilen tohumlar için tasarlanmıştır.
Tohum sayma ve bunları farklı boyutlarda paketlemek günlük üretim sürecinizin bir parçası ise,
DATA COUNT & FILL S-60 ekonomik, verimli ve hızlı bir çözümdür. DATA Sayım & Paketleme S-60
iş emri tamamlanıncaya kadar sürekli olarak dönen bir karosel ile tasarlanmış olup, tüm belirtilen
tohumlar sayılır ve paketlenmektedir.

DATA COUNT & FILL S-60
The DATA Count & Fill S-60 quickly and accurately counts large quantities of seeds, automatically
you eliminate the imprecision of current weighing solutions. This counting solution was designed for
seed manufactures of all sizes.
If counting and packaging seeds of different sizes is part of your daily production process, the DATA
seeds are counted and packaged. With DATA’s Count and Fill S-60, your everyday packing procedures will be easier, quicker and more precise.

AVANTAJLARI

BENEFITS

* Yaklaşık %100 hassasiyet sağlar.
* Zamandan ve paradan tasarruf.
* Teraziye baglı olarak yapılan paketlerden ciddi
anlamda daha karlıdır
* Daha karmaşık görevler için işin yeniden tanımlanmasını saglar
* Kullanım kolaylığı.
* Az bakım gerektirir, kolay
temizlenebilir.

*Delivers nearly 100% accuracy
*Saves time and Money

TEKNİK ÖZELLİKLER:

TECHNICAL REQUIREMENTS:

Voltaj: 115 / 230 VAC, 1 fas
Sıklık: 50/60 Hz
Güç tüketimi: 150 W

*Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
*Frequency: 50/60 Hz
*Power consumption: 150 W
*Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
*Air connector: 6 mm, Air consumption:
~ 4.5 L/min
*Compressed air: 0.1 Bar (continuously
during operation)
*Dimensions (cm): (W) 83 x (D) 75 x (H) 205
*Hopper size: 11,500cc , 11.5 Liter
*Weight: ± 100 Kg
*Packet size (mm): Minimum: (W) 95 x (H) 140
Maximum: (W) 200 x (H) 300

Hava bağlantısı: 6 mm, Hava tüketimi: ~ 4.5 L / dk
Basınçlı hava: 0.1 Bar
(devamlı olarak çalışma sırasında)
Boyutlar (cm): (G) 83 x (D) 75 x (H) 205
Hazne boyutu: 11.500 cc, 11,5 Litre
Ağırlık : ± 100 Kg
Paket boyutu (mm): En az: (En ) 95 x (Boy) 140
En fazla : (En) 200 x (Boy) 300

ÖZELLİKLER
Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

Mi

k

To Qua tar
h
Se um ntity
ed Tü
Ty rü
pe

100
500
1000
5000
Tohum Tohum Tohum Tohum
Seeds Seeds Seeds Seeds

Çeri Domates
Cherry tomato
Domates
Tomatos
Biber
Pepper

15

10

6

3

scale-reliant packaging
*Enables reassignment of labor
to more complicated tasks
*Simple to operate, with a
user-friendly interface
*Low maintenance and easy to clean

FEATURES:

* 1mm den 25 mm büyüklüğündeki her şekildeki
*Precisely counts all seed shapes from
tohumu hassasiyetle sayar.
1 mm and up to 25 mm
* Kısa zamanda fazla miktardaki tohumları sayabilir. *Rapidly counts vast quantities of seeds.
( Her biri 1000 domates tohumundan oluşan en az 6 For example: at least 6 bags of 1,000
paket 1 dakikada doldurur.)
tomato seedsper minute
* Karosel 30 paket için yer içerir.
*Includes 30 funnels per Carousel
* Dokunmatik ekran ile kullanılır
*Operation by Touch Panel PC
* Hızlı boşaltma özelliği
*Fast emptying
* Algılama ünitesinde hava sistem koruması vardır.
*Air system protection on the
* Önceden sayısı ayarlanmış tohumları sayar.
detection unit
* Manuel dolum için Seçenek
*Counts a pre-set number of seeds

Tohum Sayma Makineleri
Seed Counter Machines
DATA SAYIM S-25 +
DATA Count S-25 PLUS yeni jenerasyon bir tohum sayma makinesidir. Bu sayma makinesi, boyutları 0.5 mm’den 18mm’ye kadar
değişen tohumları tartarak yanlış paketlemek yerine hızlı ve hassas
biçimde sayarak uzun vadede tasarruf sağlar.
S-25 PLUS tohum üreticilerinin ve ıslahçılarının, fidecilerin vb.
yüksek miktarlardaki tohumlarını saymak için dizayn edilmiştir.

DATA COUNT S-25 +
DATA Count S-25 PLUS is the new generation of bulk counters.
This Counter counts seeds of sizes ranging between 0.5 mm and
18 mm, quickly and accurately, eliminates the imprecision of
current weighing solutions and saves you money.
S25 PLUS is designed to count large quantities of seeds. It is
ideally suited for seed manufacturers, traders and plant nurseries.

AVANTAJLARI

BENEFITS

* Çalıştırılması kolay
* Yatırımı kısa sürede avantaja çevirir.
* Tartarak paketlemeden yüksek derecede daha
faydalı
* İstenilen miktarda tohumu çok hassas bir şekilde
sayabilir.
* Kolay bakım.
* Kusursuz sayım.

• Easy to operate
• Rapid Return on Investment (ROI)
• Significantly more profitable than scale-reliant
packaging
• Can be used for TGW/TSW/TKW
• Highly precise counting of any number of seeds
• Easy maintenance
• Foolproof

TEKNİK ÖZELLİKLER:

TECHNICAL REQUIREMENTS:

* Voltaj: 115/230 VAC, Monophase
* Frekans: 50/60 Hz
* Güç Tüketimi: 120 W
* Devre kesici oranı: Minimum 10 Amper yavaş
* Hava bağlantısı: 6mm, Air consumption: 4.5L/min
* Basınçlı kuru hava: 0.1 Bar (çalışma esnasına)
* Makine Ölçüleri: (L) 55 x (W) 45 x (H) 65
* Kefe hacmi: 1000cc, 1 Liter
* Ağırlık: ± 25 Kg

• Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
• Frequency: 50/60 Hz
• Power consumption: 100 W
• Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
• Air connector: 6 mm, Air consumption:~ 4.5 L/min
• Compressed Dry air: 0.1 Bar (continuously during
operation)
• Dimensions (cm): (W) 55 x (D) 45 x (H) 65
• Hopper size: 1,000cc, 1 Liter
• Weight: ± 25 Kg

ÖZELLİKLER

* %99.9 Hassasiyet
* Hızlı sayım
* Kullanıcıya özel arayüz
* 2 farklı sayım modu: Serbest sayım ve toplu sayım
* Manuel ve otomatik kalibrasyon modları. Sayım
esnasında kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
* Yabancı cisim algılama
* Çoklu dil seçimi
* Fazla dolum alarmı
* Dokunmatik ekran ile kontrol
* Hızlı kefe boşaltımı
* Uzaktan kontrol özelliği

FEATURES:

• 99.9% accuracy
• Rapid counting
• User friendly interface
• 2 Counting modes: free count and
Batch count
• Manual and automatic calibration
modes
• User-switchable while counting
• Foreign object detection
• Multilanguage user interface
• Overfilling alert
• Controlled by touch screen
• Fast emptying
• Remote control mode

Ortalama sayma hız kapasitesi (Saniye olarak)
Average counting speed capabilities (in seconds)
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DATA SAYIM S-60 +
DATA COUNT S-60 +

DATA SAYIM S-60 +
Data Count S-60 PLUS, 0.5 mm’den 25 mm’e kadar olan
tohumları çok hızlı ve hassas şekilde saymak için geliştirilmiştir. Bu tohum sayma makinesi, tohum üreticilerinin ve
ıslahçılarının, fidecilerin vb. yüksek miktarlardaki olan tohumlarını saymak için idealdir.
Günümüzde tohumlar tartılarak paketlenmektedir. Patentli, özel
DATA Count S-60 PLUS’ı kullanarak, tartılarak yanlış miktarda
paketlenen tohumlar yerine, kusursuz, istenilen miktarda tohum
paketleyerek, kısa sürede makinenin kendi bedelini çıkarttığını
söyleyebiliriz.

DATA COUNT S-60
DATA Count S -60 PLUS is primarily developed for seed manufacturers that need to quickly and accurately count huge quantities of
seeds as small as 0.5 mm and up to 25 mm. This counter is
designed to count large quantities of seeds and is ideally suited for
seed manufacturers, Breeder producers, seed traders and plant
nurseries. DATA Count S-60 PLUS is the new generation of bulk
counters.
Using patented, proprietary technology, DATA Count S-60 PLUS
eliminates the imprecision of the weighing methods, used today,
providing a faster, more cost-effective solution that pays for itself
almost instantly!

AVANTAJLARI

BENEFITS

* Çalıştırılması kolay
* Yatırımı kısa sürede avantaja çevirir.
* Tartarak paketlemeden yüksek derecede daha
faydalı
* İstenilen miktarda tohumu çok hassas bir şekilde
sayabilir.
* Kolay bakım.
* Kusursuz sayım.

• Easy to operate
• Rapid Return on Investment (ROI)
• Significantly more profitable than scale-reliant
packaging
• Can be used for TGW/TSW/TKW
• Highly precise counting of any number of seeds
(Improve Stock Control)
• Easy maintenance
• Foolproof

TEKNİK ÖZELLİKLER:

TECHNICAL REQUIREMENTS:

* Voltaj: 115/230 VAC, Monophase
* Frekans: 50/60 Hz
* Güç Tüketimi: 120 W
* Devre kesici oranı: Minimum 10 Amper yavaş
* Hava bağlantısı: 6mm, Air consumption: 4.5L/min
* Basınçlı kuru hava: 0.1 Bar (çalışma esnasına)
* Makine Ölçüleri: (L) 71 x (W) 47 x (H) 86
* Kefe hacmi: 6000cc, 6 Liter
* Ağırlık: ± 52 Kg

• Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
• Frequency: 50/60 Hz
• Power consumption: 120 W
• Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
• Air connector: 6 mm, Air consumption:~ 4.5
L/min
• Compressed Dry air: 0.1 Bar (continuously
during operation)
• Dimensions (cm): (W) 71 x (D) 47 x (H) 86
• Hopper size: 6,000cc , 6 Liter
• Weight: ± 52 Kg

Ortalama sayma hız kapasitesi (Saniye olarak)
Average counting speed capabilities (in seconds)
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ÖZELLİKLER
* %99.9 Hassasiyet
* Hızlı sayım
* Kullanıcıya özel arayüz
* 2 farklı sayım modu: Serbest sayım ve toplu sayım
* Manuel ve otomatik kalibrasyon modları. Sayım
esnasında kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
* Yabancı cisim algılama
* Çoklu dil seçimi
* Fazla dolum alarmı
* Dokunmatik ekran ile kontrol
* Hızlı kefe boşaltımı
* Uzaktan kontrol özelliği

FEATURES:
• 99.9% accuracy
• Rapid counting
• User friendly interface
• 2 counting modes: Free Count and Batch
• Manual and automatic calibration modes.
Userswitchable while counting
• Foreign object detection
• Multilanguage user interface
• Overfilling alert
• Controlled by touch screen
• Fast emptying
• Remote control mode

DATA SAYIM S-JR
DATA COUNT S-JR
DATA SAYIM S-JR
DATA S-JR sayım makinesi, size para kazanmak amacıyla tartım
çözümlerinde meydana gelen tutarsızlığı ortadan kaldırarak 0.7
mm küçüklüğündeki tohumları hem hızlı hem de doğru olarak
sayar.
kontrol sağlamanın etkin ve yeterli yolunu sunar. Tohum
endüstrisinde üreticiler, yetiştiriciler ve yetiştirme
çiftlikleri için temel bir araçtır.

DATA COUNT S-JR
The DATA Count S-JR quickly and accurately counts
seeds as small as 0.7 mm, eliminating the imprecision of weighing solutions to save you money.
Designed for companies of all sizes, DATA Count
is an essential tool for manufacturers, breeders and
nurseries in the seed industry.

AVANTAJLARI

BENEFITS

* Neredeyse %100 dakiklik sunar.
* Zaman ve paradan tasarruf sağlar.
* Tartıya dayalı paketlemeden çok daha avantajlıdır.
* Büyük bir tohum çuvalını daha küçük torbalara hızlı
bir şekilde ayırabilir.
* Binlik tohum ağırlığını analiz etmek için kullanılabilir.
* İşgücünü daha karmaşık görevlere yeniden
tahsis yapabilir.
* Çalıştırılması kolaydır, kullanıcı dostu arayüze
sahiptir.
* Düşük bakım ücreti ve kolay temizleme olanağı
sunar.
* Her türlü masa veya tezgahta kullanılabilecek
kadar küçüktür.

*Delivers nearly 100% Accuracy
*Saves time and money
*Controls stock through precise rather than
estimated counts
*Can quickly separate a large bag of seeds into
smaller ones
*Can be used to analyze thousand seeds weight
*Enables reassignment of labor to more
complicated tasks
*Simple to operate, with a user-friendly interface
*Low maintenance and easy to clean
*Small enough to use on any desk or worktop

TEKNİK ÖZELLİKLER:

TECHNICAL REQUIREMENTS:

* Voltaj: 100/240 VAC, 1 faz
* Frekans: 50/60 Hz
* Elektrik tüketimi: 22 W

*Voltage: 100 / 240 VAC, 1 phase
*Frequency: 50/60 Hz
*Power consumption: 22 W
*Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
*Dimensions: 21×21×20 cm
*Weight: 5 KG

* Boyutlar: 21×21×20 cm
* Ağırlık: 5 KG

ÖZELLİKLER

FEATURES:

* Dakikada 3,000 tohumu bir dakikada sayacak hızda 0.7 mm’den 4 mm’ye kadar tüm tohum şekillerini
doğru olarak sayar.
* Sonuçlar Bilgisayar yazılımına,
Excel sayfalarına veya özel bir yazılıma aktarılabilir.
* Önceden sayısı ayarlanmış tohumları sayar.
* Tohumlar doğrudan plastik torbalara veya
ölçüm kabına dökülebilir.
* Bluetooth bağlantısı
* Seikolabel yazıcı ile uyumludur.

*Counts seeds of all shapes from 0.7 to
4 mm, at speeds of up to 3,000 seeds per
minute
*Counts a pre-set number of seeds
*Seeds can be poured directly into plastic
bags or a measuring cup
*Bluetooth connectivity
*Results can be transferred to PC software,
Excel spreadsheets or proprietary software
*Compatible with Seikolabel printer

Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)
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DATA SAYMA S-260
DATA COUNT S-260
DATA SAYMA S-260
DATA Count S-260, endüstriyel tip tohum sayma makinelerinin bir üyesidir. Bu
makine bir paketleme makinesi entegre edilir. Beraber koordine çalışarak, yüksek
sayıdaki tohumların hızlı bir şekilde sayılıp paketlenmesine olanak sağlar.
DATA S-260, basit bir haberleşme protokolü ile yeni veya mevcut paketleme
makinesine kolayca entegre edilebilir. Bunun sonucunda, son derece modern
tohum paketleme sistemi kurulabilir.

DATA COUNT S-260

DATA Count S-260 is a part of DATA's integrative industrial seed counters
series, which provides the opportunity of upgrading seed processing procedures
by integrating a highly accurate seed counter with an existing packaging
machine.
Following a simple protocol, DATA's S-260 integrative industrial seed counter
can be easily integrated with existing or new packaging machines, resulting in a
new modern counting and packaging system.

ÖZELLİKLER

FEATURES:

* Sayılabilecek tohum büyüklüğü 1mm-25mm
arasında olmalıdır.
* Paketleme makinesi ile koordine çalışabilir.
* Operatör hatası ile yanlış sayılan tohumları
pnömatik bir mekanizma ile sistem dışarısına
atabilme özelliği.
* Dokunmatik ekran ile kontrol
* Algılama ünitesi hava sistemi ile korunur.
* Direkt olarak veya platform üzerine kurulabilir.

* 2-Tracks system
* Counting range: 1-25 mm
* Can be integrating with existing or new
packaging machine
* Pneumatic reject system
* Operation by touch panel
* Air system protection on each detection unit
* Can be installed either directly or on a mobile
frame

AVANTAJLARI

BENEFITS

* %100’e yakın hassasiyet ile çalışır.
* Stok kontrolünü sayılan tohum adeti ile sağlayabilir.
* Zamandan ve paradan tasarruf.
* Yatırımı, yaptığı tasarruf ile beraber yüksek oranda
geri çevirir.

* Delivers nearly 100% accuracy
* Controls stock through actual rather than
estimated counts
* High return on targeted investment
* Saves time and money
Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

M

* Intergrating DATA’s counting machine
requires DATA’ guidance throughout the
process
* Electricity connection: 110-230V 50/60 hz,
150 W, 1 Phase
* Compressed air: 4 bar, Air connect

Seed Type
Domates
Tomato
Biber
Pepper
Kavun/Salatalık
Melon/Cucumber
Karpuz
Watermelon
Kabak
Squash
Kabak
Zucchini

Max Quantity
185,000

To Qua ikta
h
r
Se um ntity
ed Tü
Ty rü
pe

500
1,000 5,000
Tohum Tohum Tohum
Seeds Seeds Seeds

10,000
Tohum
Seeds

Lahana
Cabbage

17

15

6

4

Salatalık
Cucumber

12

8

3

1

Kavun
Melon

12

8

3

1

8,000

Biber
Pepper

17

15

6

3

2,000

Domates
Tomato

17

15

6

3

4,000

Karpuz
Watermelon

12

8

3

1

70,000
13,000

www.akytechnology.com

TECHNOLOGIES
AKY TEKNOLOJİ Makina Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti.,
DATA Detection Technologies LTD. Makinelerinin TÜRKİYE’deki TEK SATIŞ MÜMESSİLİDİR.

AKY TEKNOLOJİ MAKİNA REKLAMCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Katalogda yer alan tüm resim ve bilgilerin hakları
saklıdır. Katalog ve broşürde yer alan makine üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AKY TEKNOLOJİ MAKİNA REKLAMCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Have all the copyrights of the information and
pictures provided in this catalogue. We have all the rights to do necessary adjustments on the product &
these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our upmost to inform
you all the changes if and when.

Fabrika: Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi
Factory: Rasim Dokur Bulvarı No: 19 Akdeniz MERSİN/TURKEY
Tel: 0324 502 00 60-61 Fax: 0324 502 00 62 Gsm: 0532 154 94 19
Showroom: Çilek Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 104 Akdeniz/MERSİN TURKEY
Tel: 0324 221 73 08 - 0324 221 73 22
e-mail: info@akytechnology.com

Fax: 0324 221 73 10

