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ÖNSÖZ
 Aksu İlaçlama Makinaları 1985 yılında Ankara’ da kurulmuştur. İcat ettiği "Yeni Nesil İlaçlama Makinalarını"  imal edip yerli üretime katan firmamız, ihracatta aranan 
marka olmuştur. Aksu U.L.V. cihazları çok geniş kullanım alanlarıyla; belediyelerde,  otellerde, askeri birliklerde, seralarda, depolarda, mandıralarda, tavuk kümeslerinin  
ilaçlamalarında ve dezenfeksiyonlarında kısaca tüm yerleşim yerlerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır.
 Türk tarımının gelişmesi, üreticilerimizin daha fazla verim ve daha fazla kar elde etmesinin yolu, bilinçli tarımdan geçmektedir. İlkel, eskiden kalma yöntemlerle yapılan 
tarım, üreticimizin hem büyük masraflar yapmasına, hem daha fazla çaba harcamasına, hem de tüm bunlara rağmen daha az kazanmasına yol açmaktadır. 
     Aksu İlaçlama Makinaları; vardığı nokta itibarıyla yerini, Aksu ürünleri kullanarak tercihini yerli üründen yana yapan siz değerli müşterilerine borçludur. Her yeni senede 
gelişmeleri arge uzmanları tarafından üretime ekleyen, uluslararası standartlarda kalite ve hizmet anlayışını benimseyen, en önemli referansın müşteri memnuniyeti 
olduğunu ilke edinen firmamız, konusunda Türkiye'nin ilk ve tek patentli üretim yapan kuruluşudur.
     Firmamız hiçbir U.L.V. cihazında olmayan, çok özel patentli ürünler imal etmiştir. Yıllar öncesinden tasarladığımız cihazların üretiminde, ilk günden bugüne kaliteden ve 
cihazın güvenliğinden ödün vermeden, elektrik motor gövdeleri elektrik çarpmalarına ve darbelerine karşı, yüksek maliyetli enjeksiyon kalıplarından, yüksek standartlarda 
plastik ham maddeleriyle üretilmektedir. Elektrik motorları yansa da patlasa da dışarı hiçbir şekilde elektrik kaçağı vermez. Cihazlarımızın bakım-onarımları kolay ve 
yedek parçaları ucuzdur. Üniversitelerin akademisyenleri tarafından desteklenen tek kuruluş olan firmamız, ürünlerine 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı garanti ile 15 yıl 
yedek parça temin ve servis garantisi vermektedir. Tescilli ürünlerimiz; ISO 9001, CE, TSE kalite yeterlilik, imalat yeterlilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ruhsatlar, 
T.O.B.B’ nden ayda 1500ad çıkartacak Kapasite Raporu, Sanayi Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleri ile hizmet vermektedir.

                Saygı ve iyi dileklerimizle
                              

FOREWORD
 Aksu Spraying Machines was established in Ankara in 1985. Our company became a sought for company with the manufacture of the “New Generation Spraying 
Machines” that is its own innovation. With their wide range of usage areas, Aksu U.L.V. devices can be used safely and reliably for the spraying and disinfection of 
municipalities, hotels, military units, greenhouses, warehouses, dairy farms, poultries and in short for all settlement areas. 
 The development of Turkish agriculture and the attainment of more efficiency and higher profits by our manufacturers can be possible via conscious agriculture.
Primitive and outdated agricultural practices result in high costs and high efforts for our farmers while giving them much less earnings. 
 Aksu Spraying Machines owes its current place to our valuable customers such as yourselves who preferred to use Aksu products. Our company which adds new
developments to its production line thanks to its experienced R&D specialists has internalized a quality and service understanding that is at par with international
standards and has become the first and only patented manufacturer in Turkey the foremost principle of which is to attain customer satisfaction as reference. 
 Our company has manufactured specially patented products with features that no other U.L.V. device has. The devices that we designed years ago are manufactured 
with no compromise from quality and device safety with high cost injection molds along with high quality plastic raw materials protecting electrical motor bodies from 
electric shocks and impacts. Our devices are easy to repair-maintain and their spare parts are cheap. Our company which is the only one supported by university academics 
gives 2 year warranty against fabrication errors and 15 year spare part supply and service warranty. Our registered products serve you with ISO 9001, CE, TSE quality 
competence manufacturing competence certificates, Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock authorizations, Capacity Report from Turkish Union of 
Chambers and Exchange Commodities for 1500 units per month, after sale service competence and warrant certificates from the Ministry of Industry. 

                      With kind regards, 
                            

KOLAY, ETKİLİ , EKONOMİK VE ERGONOMİK İLAÇLAMALARDA
AKSU U.L.V. CİHAZLARI KULLANILMAKTADIR.

PATENTLİ YÜKSEK TÜRK TEKNOLOJİSİ
• T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Belgelidir.
• İlaç bitki üzerine çok iyi tutunduğu için, etkin ilaçlama yapar ve ilaçlama aralığı uzar.
• İlaç, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanır. İlaç damla çaplarını kullanıcı  ayarlayabilir.
• Ürünlerde ilaç kalıntısı ve lekesi olmaz. (kalıntı süresi kısa olan ilaçların kullanılabilme özelliğinden dolayı “rezidül kalıntı ve leke” sorunları yaşanmaz)
• Aksu U.L.V. cihazları, ilaçları zamanında uygun miktarda ve yalnızca hedefe ulaştırır. Bitkiyi yıkamadan kaplayarak ilaçlar ve ilaç damlacıkları toprağa akmaz.  Suda
 eriyen toz ve sıvı her türlü ilaç atılabilmektedir.
• Böceklerle mücadelede ve mantari hastalıklarda tek alternatiftir. (tuta, kırmızı örümcek, beyaz sinek, trips vb. tüm zararlılar)
• Yağmurlu havalarda bile ilaçlamalar kolayca ve pratik olarak yapılabilmektedir.
• Yerli üretimin tüm avantajlarını sunmaktadır. İyi tarım uygulamalarında, en iyi çözüm ortağınızdır. Aksu U.L.V. cihazları kendini bir dönemde amorti etmektedir. 
• Tüm ürünlerimiz 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı garantilidir. 15 yıl yedek parça temin ve servis garantisi verilmektedir. Uluslararası normlarda üretim yapılmaktadır.
• Çeşitli ebatlardaki seralara uygun hiç sera alanına girmeden ilaçlama yapabilen konforlu ilaçlama tekniği, Aksu U.L.V. cihazları ile yapılabilmektedir.
• Türkiye’ deki tüm Tarım Kredi Kooperatifleri ve Pancar Kooperatiflerinden ürünlerimiz 36 ay vade ile alınabilmektedir.
• AKSU U.L.V. cihazları ile ideal damlacık büyüklüğünün üretilmesi ve  havada mümkün olduğunca uzun süre askıda kalması, alan ve hacim
 ilaçlamalarında başarının anahtarıdır. Zira fazla ilaç atmak çok iyi ilaçlama yapmak anlamına gelmemektedir. 
• Patentli yüksek Türk teknolojisiyle üretilen, sınıfında benzersiz AKSU U.L.V. cihazlarını en iyi kullananlar anlamakta ve tanıtmaktadır. “İşinizi
 Profesyonellerle, Profesyonelce Yapınız”

AKSU U.L.V. DEVICES ARE USED FOR 
EASY, EFFICIENT, ECONOMIC AND ERGONOMIC SPRAYING

PATENTED ADVANCED TURKISH TECHNOLOGY
 

• Efficient spraying is attained due to the good bonding of pesticide and spraying intervals are extended. 
• Savings of pesticide, labor and time are attained. The pesticide droplet diameters can be adjusted by the user. 
• No pesticide residue or stain on the products. (no “residual stain” problem since pesticides with short reside times are used.)
• Aksu U.L.V. devices carry the proper amount of pesticide right on time to the desired target. The plant is covered without washing and thereby pesticide droplets are
, not lost on the soil. All kinds of water-soluble dust and liquid pesticides can be sprayed. 
• It is the only alternative in dealing with pests and fungal diseases. (tuta, red spider, white fly, trips etc. all pests)
• Spraying can be carried out easily and practically even in rainy conditions. 
• All advantages of local production are at your service. Your best solution partner in good agriculture practices. Aksu U.L.V. devices amortize themselves in one period. 
• All our products are under 2 year warranty against fabrication faults. 15 year spare part supply and service warranties are given. Production is compliant with international norms
• Aksu U.L.V. devices can be used for comfortable spraying without entering the greenhouse area for various greenhouse sizes. 
• Our products can be purchased with a 36 month credit from all Agricultural Credit Cooperatives and Beetroot Cooperatives. 
• The formation of ideal droplet size with Aksu U.L.V. Devices and the long suspension times of pesticides in air are keys to success in field and volume spraying. For
 using high amount of pesticides does not mean better spraying. 
• AKSU U.L.V. devices manufactured with patented high Turkish technology are unparalleled  in their class can best be told by those who use them. “Do Your Job
 Professionally with Professionals”

U.L.V. = Düşük Hacimli İlaçlama

U.L.V. = Ultra Low Volume
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Tüm araç üzeri U.L.V. cihazlarımız uzaktan kumanda edilebilmektedir. / All our truck mounted devices can be remotely controlled. 
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AKSU ECE-10 SIRT TİPİ U.L.V. CİHAZI

AKSU ECE-10 SIRT TİPİ U.L.V. CİHAZI (JEN.)

AKSU NAZ AHTAPOT 4 ÇIKIŞLI U.L.V. CİHAZI

AKSU EFE-10 ÇİFT ÇIKIŞLI U.L.V. CİHAZI

AKSU EFE-20 ELLE ÇEKİLİR TİP U.L.V. CİHAZI

AKSU EFE-20 ELLE ÇEKİLİR TİP U.L.V. CİHAZI (JEN.)

AKSU EFE-30 ELLE ÇEKİLİR TİP U.L.V. CİHAZI

AKSU EFE-100 BAĞ ve BODUR AĞAÇ MAKİNASI

AKSU ECE-30 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI

AKSU ECE-45 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI

AKSU ECE-60 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI  

AKSU ECE-90 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI

AKSU EFE-25 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI    

AKSU NAZ-45 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI  

AKSU NAZ-60 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI

AKSU NAZ-90 ARAÇ ÜZERİ ULV CİHAZI  

8 lt.

8 lt.

         -

8 lt.

20 lt.

20 lt.

45 lt.

100 lt.

30 lt.

45 lt.

60 lt.

90 lt.

30 lt.

45 lt.

60 lt.

90 lt.

Elektrikli

1,5 lt/h.

                   -   

Elektrikli

Elektrikli

1.5 lt/h.

Elektrikli

3 lt/h.

1.5 lt/h.

2.1 lt/h.

3 lt/h.

4.2 lt/h.

1.5 lt/h.

1.5 lt/h.

1.5 lt/h.

2.1 lt/h.

Elektrikli

3,8 kVA (3kW)

-

Elektrikli

Elektrikli

3,8 kVA (3kW)

Elektrikli

7 kVA (5,6 kW)

3,8 kVA (3 kW)

5,5 kVA  (4,4 kW)

7,5 kVA  (6kW)

11 kVA  (8,8kW)

3,8 kVA (3 kW)

3,8 kVA (3 kW)

3,8 kVA (3 kW)

5,5 kVA  (4,4 kW)

Elektrikli

4 lt.

-

Elektrikli

Elektrikli

4 lt.

Elektrikli

30 lt.

4 lt.

6 lt.

7 lt.

16 lt.

4 lt.

4 lt.

4 lt.

6 lt.

1400 w.

1400 w.

1400 w.

1400 w.

1400 w.

1400 w.

2800 w.

8400 w.

2800 w.

4200 w.

5600 w.

8400 w.

1400 w.

2800 w.

2800 w.

4200 w.

1-15 lt/h.

1-15 lt/h.

5-100 lt/h

3-25 lt/h.

1-15 lt/h.

1-15 lt/h.

3-60 lt/h.

15-100 lt/h.

4,5-30lt/h.

6-45 lt/h.

9-60 lt/h.

12-90 lt/h.

3-25 lt/h.

6-45lt/h.

8-60lt/h.

9-90lt/h.

30x30x50

75x50x70

115x40x40

30x30x50

90x90x170

90x90x170

95x50x170

110x125x100

90x65x65

100x75x80

110x100x75

110x125x100

90x65x65

100x75x80

110x100x75

110x125x100

Sıra No
Item No

Model
Model

7,5 kg.

25 kg.

11 kg.

7,5 kg.

75kg

105kg

60kg

230kg

90 kg.

95 kg.

175 kg.

210 kg.

90 kg.

100 kg.

120 kg.

150 kg.

Boş Ağırlık
Tare 
(Kg)

İlaç Depo Hacmi
Pesticide Storage

Volume (lt.)

Ort.Yakıt Tüketimi
Avg. Fuel

Consumption

Elektrikli

6 HP

-

Elektrikli

Elektrikli

6 HP

Elektrikli

15 HP

6 HP

9 HP

13 HP

18 HP

6 HP

6 HP

6 HP

9 HP

Motor
(Jeneratör)

Motor
(Generator)

Jen. Elk. Ür. Gücü
kVA (kW)

Gen. Elc. Gen.
Power kVa (kW)

Yakıt Depo
Hacmi

Fuel Tank
Volume (lt.)

Motor (U.L.V.)
Motor (U.L.V.)

(w.)

Ort.İlaç Çıkış Debisi
Avg. Pesticide

Exit Rate (lt./h.)

Boyutlar (UxGxY)
Dimensions

(LxWxH)

teknik özellikler/technical properties 
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ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS

Aksu Ece-10 Sırt Tipi U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-10 Backpack Type U.L.V. Device

Aksu Ece-10 Sırt Tipi U.L.V. Cihazı (Jen.)
Aksu Ece-10 Backpack Type U.L.V. Device

Aksu Efe-25 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Efe-25 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Naz-45 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Naz-45 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Naz-60 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Naz-60 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Naz-90 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Naz-90 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-30 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-30 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-45 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-45 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-60 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-60 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-90 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-90 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Efe-10 El ve Sırt Tipi U.L.V. Cihazı
Aksu Efe-10 Hand and U.L.V. Device

Aksu Efe-20 Elle Çekilebilir Tip U.L.V. Cihazı
Aksu Efe-20 Hand Retractable U.L.V. Device

Aksu Efe-30 Elle Çekilebilir Tip U.L.V. Cihazı
Aksu Efe-30 Hand Retractable U.L.V. Device

Aksu Efe-100 Bağ ve Bodur Ağaç U.L.V. cihazı
Aksu Efe-100 Orchard/

Vineyard and Shrub Tree U.L.V. Device

Aksu Naz Ahtapot U.L.V. Cihazı
Aksu Naz Octopus U.L.V. Device

“Uluslararası normlarda üretim yapılmaktadır” / “Production is compliant with international norms” “Uluslararası normlarda üretim yapılmaktadır” / “Production is compliant with international norms”
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Aksu Ece-10 Sırt Tipi U.L.V. Cihazı
“Seralarda İlaçlamalar Artık Daha Kolay ve Konforludur”

 Aksu Ece-10 Sırt tipi ULV cihazı seranızdaki tüm haşereleri yok ederek, en etkili mücadeleyi sağlamaktadır. Aksu 
U.L.V. cihazlarıyla yok edilemeyen bir canlı başka hiçbir şekilde yok edilemez. Sadece yaprak altı ve üstü değil, 
seranın tamamı ilaçlanmaktadır. Seranın üstündeki demirinden, toprağına kadar her tarafı eşit homojen bir 
şekilde ilaçlama yapmaktadır. (aynı yayla dumanı gibi sera içerisinde sis oluşturmaktadır)
 İlaç dağılım düzgünlüğünü iyileştirmek ve ilaçlama hacmini azaltmanın yanında birim alanda kullanılan ilaç 
dozunu da azaltmak ekoloji ve ekonomi yönünden gereklidir.  Mükemmel püskürtme özelliğine sahip sınıfında 
benzersiz Aksu U.L.V. cihazları, sırtında taşınabilme kolaylığının yanında, sabit noktadan da ilaçlamalar 
yapılabilmektedir. 5dk. aynı noktaya baktırıldığında yaklaşık 30m. püskürtebilmektedir. Küçük tip seralarda hiç 
içeri girmeden bile ilaçlama yapılabilmektedir. Yardımcı fan desteği ile ise; 5 dönüm sera alanının içerisine hiç 
girmeden bile ilaçlama yapılabilmektedir.

Aksu Ece-10 Backpack Type U.L.V. Device
“Greenhouse Spraying is Now Easier and More Comfortable”

 Aksu Ece-10 Backpack Type U.L.V. device annihilates all pests in your greenhouse thereby ensuring the most 
efficient pest control. Pests that cannot be eliminated by using Aksu U.L.V. devices cannot be eliminated by any 
other device. The device carries out not only under leaf but also over leaf spraying and thereby all parts of the 
greenhouse are sprayed. Every part of the greenhouse from the iron bars at the top to the soil is sprayed homoge-
neously. (fog is formed in the greenhouse like flatland smoke) 
 Ecologically and economically it is necessary to decrease the dose of pesticide use in addition to enhance 
pesticide distribution homogeneity and the spraying volume. Aksu U.L.V. devices that are unprecedented in their 
class can perform spraying from a fixed point in addition to their ease of being carried on one’s back. It can spray 
up to a distance of 30 m. when left at one point for 5 minutes. Spraying can be carried out without entering the 
greenhouse for smaller greenhouses. With its auxiliary fan support, 5 decares of greenhouse area can be sprayed 
without entering. 

Aksu Ece-10 

400 micron 200 micron

100 micron 50 micron

51264
81

KOLAY, ETKİLİ, 
EKONOMİK

8 lt. ile en az 1,5 dönüm 
sera alanı 30 dakika da 

ilaçlanmaktadır.
KALINTI ve LEKE 

BIRAKMAZ

EASY, EFFICIENT, 
ECONOMICAL

At least 1,5 decares of 
greenhouse area is 

sprayed in 30 minutes 
with 8 lt.

NO RESIDUE OR STAIN

Seranın ilaçlamadan sonraki hali / The greenhouse after sprayingSeraya girmeden ilaçlamalar yapılırken Spraying without entering the greenhouse

Aksu Ece-10 U.L.V. cihazları ile çeşitli sera ilaçlamaları yapılırken

Examples of spraying carried out using Aksu Ece-10 U.L.V. devices 
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Aksu Efe-20 U.L.V. cihazları ile istenildiğinde nem alma ve nem verme, 
ilaçlama ve dezenfeksiyon içinde kullanılabilmektedir.

Aksu Efe-20 ULV devices can b used to remove moisture or supply 
moisture when desired. 
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Aksu Efe-20 Elle Çekilebilir Tip U.L.V. Cihazı
"Sera Alanına Hiç Girmeden İlaçlama İmkanı" 

   Çiftçi dostu ürünlerimizle 4 dönümlük bir sera alanının tam ortasına Aksu Efe-20 U.L.V. cihazını koyup 45 dk. bir 
yöne, 45 dk.' da diğer yöne çevirerek ilaçlama yapılmaktadır. Aynı yayla dumanı gibi sera içinde sis oluşturulmakta, 
homojen yayılımı ile sadece yaprağın altındaki ve üstündeki böceği değil, üsteki demirinden alttaki toprağına kadar 
ulaşır ve en etkili mücadele bu yöntemle olur. Tabanından  tavanına seranın tamamı ilaçlanmaktadır. İnsektisit ve 
fungusit tüm ilaçlar kullanılabilmekte ve sık ilaç yapmaya gerek kalmamaktadır. 20lt.'lik krom nikel ilaç deposu, ilaç 
vanası tam açıldığında yaklaşık 90dk.' da bitirilmektedir. İlaç vanası kısıldığında ise 5 saatte bile ilaç bitmemekte-
dir.  Aksu U.L.V.'leriyle öldürülemeyen bir böcek başka hiçbir metotla öldürülemez.  Konforlu bu ilaçlama metodu ile 
diğer işlerinizle ilgilenirken,  Aksu Efe-20 ULV cihazı seranızdaki tüm haşereleri yok ederek, en etkili mücadeleyi 
sağlamaktadır. Yardımcı fan desteği ile 30 dönüm sera alanı bile bu  metotla ilaçlanabilmektedir.

Aksu Efe-20 Hand Retractable Type U.L.V. Device
“Spraying Without Entering the Greenhouse Area”

 Using our farmer friendly products, a 4 decare greenhouse field can be sprayed by placing Aksu Efe-20 U.L.V. 
device and spraying for 45 minutes in one direction and 45 minutes in the other direction. Fog is formed in the 
greenhouse like flatland smoke thereby ensuring the most efficient pest control with its homogeneous distribu-
tion to not only the under leaf but also the overleaf area along with the iron bars and the soil. All kinds of incesti-
cides and fungicides can be used and there is no need for frequent spraying. Its 20 lt. chrome-nickel pest tank is 
finished in 90 minutes when the pesticide valve is fully opened. The pesticide cannot be finished even in 5 hours 
when the valve is turned down. Pests that cannot be killed with Aksu U.L.V. devices cannot be killed by any other 
method. With this comfortable spraying method, Aksu Efe-20 ULV device kills all the pests in your greenhouse 
effectively while you deal with your other works. With its auxiliary fan support, 30 decares of greenhouse area can 
be sprayed without entering.

Aksu Efe-20 Elle Çekilebilir Jen. Tip Aksu Efe-20 Elle Çekilebilir Tip

Yüksek Devirli Sirkülasyon Fanı
3300 m3  Hava

1 dönüm sera alanına 2 adet fan yeterlidir. 
Özellikle sabah saatlerinde çiğ kaldırmak 
içinde kullanılmaktadır. Dona karşı faydalıdır.

High Speed Circulation Fan
3300 m3 Air

2 fans are sufficient for 1 decare of greenhouse 
area. Used to remove frost especially in the 
early hours of the morning. 

SERANIN ORTA YOLU / MIDDLE PATH OF THE GREENHOUSE

4800m2’ lik Sera Alanı /  4800m2 Greenhouse Area
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20 m 20 m 20 m 20 m 20 m20 m

Ø 35 cm



Aksu Efe-10 

Aksu Efe-30 

Aksu Efe-10 El ve Sırt Tipi U.L.V. Cihazı
   Aksu Efe-10 El ve Sırt tipi ULV cihazı kapalı alan ilaçlama ve dezenfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Tüm 
haşereleri yok ederek, en etkili mücadeleyi sağlamaktadır. Aksu U.L.V. cihazlarıyla yok edilemeyen bir canlı başka 
hiçbir şekilde yok edilemez. Kapalı alanın tamamını eşit bir şekilde homojen ilaçlama yapmaktadır. Mükemmel 
püskürtme özelliğine sahip olduğu için, sırtında taşınabilme kolaylığının yanında, sabit noktadan da ilaçlamalar 
yapılabilmektedir

Aksu Efe-10 Hand and Backpack Type U.L.V. Device
 Aksu Efe-10 Hand and Backpack Type U.L.V. Device is used for the spraying and disinfection of closed areas. It 
provides the most efficient pest control by killing all the pests. Pests that cannot be killed with Aksu U.L.V. devices 
cannot be killed by any other method. Due to its perfect spraying feature, it can easily be carried on the back as 
well as used to spray from a single point.

Aksu Efe-30 Elle Çekilebilir Tip U.L.V. Cihazı
• 10 dönüm sera alanı, 2000 lt. yerine 45 lt. ile 60 dk. ilaçlanmaktadır. 
• Eski sistem ilaçlamalarla; kullanılması zaruri ve pahallı olan, kalıntı süresini uzatan sistemik ağırlıklı
 ilaçlar kullanılmaktadır. Oysaki Aksu Efe-30 ilaçlama cihazında daha ucuz olan ve kalıntı süresini
 uzatmayan kontak etkili ilaçlar kullanılmaktadır. 
• Yaprağın her tarafına ilaç ulaştığından yani etkili ilaçlama yapıldığından, sık sık ilaçlama yapmaya
 gerek yoktur. 
• Cihazla sera aralarına hiç girmeden 30m sağ ve 30m sol taraftaki sera tünellerini çok rahat ulaşarak
 ilaçlayabilmekte ve içerideki böcekleri etkisiz hale getirmektedir.
• Cihazın hortumu aşağı yukarı hareket ettirilebilmesiyle serada çok rahat kullanılabilmesinin
 yanında bitkinin yüksekliğine göre ayarlanabilmektedir. 
• Dezenfeksiyon amaçlı uygulamalarda ve “ortam nemlendirilmesi” içinde kullanılmaktadır.

Aksu Efe-30 Hand Retractable Type U.L.V. Device
• 10 decares of greenhouse area is sprayed using 45 lt. in 60 minutes instead of 2000 lt. 
• In old system sprayings, expensive and systemic intensive pesticides that increase residue time are used.
 Whereas in Efe-30 spraying devices contact-effective drugs that do not increase residue time are used. 
• Since the drug can reach all areas of the leaf, spraying is efficient and frequent spraying is not necessary. 
• Greenhouse tunnels that are 30 m to the right and 30 m to the left can easily be sprayed without entering the
 greenhouse paths and all pests can be eliminated. 
• The hose of the device can be moved up and down thereby giving ease of use in the greenhouse while it can
 also be adjusted according to the plant height. 
• It can also be used to “supply moisture” in disinfection applications.

Aksu Efe-100 Bağ ve Bodur Ağaç  U.L.V. Cihazı
• 10 dönüm alan, 2000lt. yerine 100lt. ile ilaçlanmaktadır. 
• Traktör sadece taşıyıcı olduğu için zorlama olmayacağından, traktörün ömrü uzayacaktır.
• En önemlisi de ilaçlamadan  kaynaklanan lekeler ve kalıntı sorunu olmayacaktır.
• Eski sistem ilaçlamalarla; kullanılması zaruri ve pahallı olan, kalıntı süresini uzatan sistemik ağırlıklı ilaçlar
 kullanılmaktadır. Oysaki Aksu Efe-100 ilaçlama cihazında daha ucuz olan ve kalıntı süresini uzatmayan
 kontak etkili ilaçlar kullanılmaktadır. 
• Yaprağın her tarafına ilaç ulaştığından yani etkili ilaçlama yapıldığından, sık sık ilaçlama yapmaya gerek yoktur. 
• Cihaz uzaktan kumanda ile traktör giderken kontrol edilmektedir.
• Sadece sağ tarafta ağacın olduğu zamanlarda, uzaktan kumanda ile sadece sağ taraf ilaçlanmaktadır.
 Sadece sol tarafta ağacın olduğu zamanlarda, uzaktan kumanda ile sadece sol taraf ilaçlanmaktadır. Her iki
 tarafta ağacın olduğu zamanlarda, uzaktan kumanda ile her iki taraf ilaçlanabilmektedir.
• Yabancı ot ilaçlaması içinde yine uzaktan kumandanın kontrolünde sadece alt taraf ilaçlanmaktadır.

Aksu Efe-100 Orchard / Vineyard and Shrub Tree U.L.V. Device
• 10 decares of land is spreyed using 100lt pesticide instead of 2000 lt. 
• Since there will be no strain on the tractor due to the tractor being only a carrier, the life cycle of the tractor will
 increase. 
• Most important of all, residues and strains that form due to spraying will not be a problem any longer. 
• In old system spraying systems, expensive and systemic drugs that increase residue time are used. Whereas
 in Efe-100 devices contact-effective drugs that do not increase residue time are used. 
• Since the pesticide can reach all areas of the leaf, spraying is efficient and frequent spraying is not necessary. 
• The device can be controlled remotely while the tractor is running. 
• Only the right hand side is sprayed using the remote when there are trees only on the right hand side. Only the
 left hand side is sprayed using the remote when there are trees only on the left hand side. Both sides can be
 sprayed using the remote when there are trees on both sides. 
• Weed spraying can also be carried out only for the underside using the remote control. 

Aksu Efe-100 
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BELEDİYE VE OTELLERDE GÜVENLİ OLARAK KULLANILMAKTADIR.
Belediye Ve Otellerde Niçin AKSU U.L.V.' si ?
• Teknolojinin son ürünü olma avantajını taşır, benzeri yoktur ve Türk Mühendislerin buluşudur. Patent No: TR 2005 00558 Y
• Firmamız kendine has geliştirdiği teknikle, muadillerine oranla en az 3 misli az ilaçla 3 misli daha geniş alanda etkili
 olabilmektedir. Bu şekilde onlarca milyarlık gereksiz ilacı doğaya atarak taban suyunu da zehirlemekten vazgeçebilmektedir.  
• İlaç çıkış memelerinin her biri birer U.L.V. özelliği taşır. Bu özellik cihaza, muadillerinde olmayan "memelerin biri
 bozulduğunda diğerlerinin işlevine devam edebilme yeteneği" sağlar.
• Araç üstü U.L.V. cihazlarımız, aynı zamanda 220V elektrik akımı üretmektedir. Bu özeliği sayesinde; gündüz elektrik
 ihtiyacında kullanılan cihaz, akşamda karasinek ve sivrisinek mücadelelerinde kullanılmaktadır. Bu özellik muadil
 yabancı ve kopyası yerli ürünlerde yoktur.
• Güç istenilen oranda bölünebildiğinden, standardı yakalamak için gereksinim duyulan ve muadil eski sistem cihazlara
 has blower sisteminin getirdiği yüksek bakım ve onarım maliyeti, AKSU ürünlerinde tasarruf edildiği gibi gücün istenilen
 oranda bölünmesinden dolayı,  zaman içinde cihazın U.L.V özelliğinin kaybı söz konusu değildir.
• Zamanla değiştirilmesi gereken parçalar, bakım ve onarımı muadillerine oranla son derece ucuz ve kolaydır. 
• Araç üstü U.L.V. cihazlarımızla akşamları yapılan ilaçlamalarda, efekt özelliği sayesinde muadillerinde olmayan, dumanlama
 yapar gibi görünür olma özelliği  ile sivrisineği üzerine çekmesi sağlanmıştır.
• Araç üzeri U.L.V. cihazlarımız 220V elektrik üretmekte olduğu için ara kablo kullanılarak, portatif sırt tipi U.L.V.
 cihazlarımızla logarlar, ahırlar, arıtma tesisleri, çöp alanları v.b. girilemeyen açık ve kapalı tüm alanlarda haşere ile
 mücadelede başarılı olunmaktadır.

USED SAFELY IN MUNICIPALITIES AND HOTELS
Why is AKSU U.L.V. used in municipalities and hotels?
• It has the advantage of being a one of a kind state of the art technological product. It is the invention of Turkish
 Engineers. Patent No: TR 2005 00558 Y
• With the special method developed by our country, the device can work effectively with 3 times less pesticide at an area
 that is 3 times larger. This way billions of liras worth of pesticides are not spread out on the natural habitat thereby
 causing groundwater pollution. 
• Each of the pesticide outlet nozzles have U.L.V. property. Unlike its equivalents, this feature enables the device to
 “continue operation even when one of the nozzles break down”. 
• Our truck-mounted U.L.V. devices can also generate 220V electric current. Hence, the device that is used for electricity
 needs during daytime can be used to fight against flies and mosquitoes at night. Equivalent foreign and counterpart
 local products do not have this feature. 
• The power division feature enables AKSU products to make savings thereby eliminating the high maintenance and repair
 costs of equivalent older system devices. 
• Parts that should be replaced over time are very cheap compared with their counterparts and the replacement proce-
 dure is very easy. 
• Thanks to the effect feature of our truck-mounted U.L.V. devices, mosquitoes are drawn to the device by seemingly
 emitting smoke which is a feature that its counterparts do not have. 
• Since our truck-mounted U.L.V. devices produce 220V electricity, pest control can be easily made in all open and closed
 areas that cannot be accessed such as barns, purification plants, waste areas etc.

Aksu Efe-25 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Efe-25 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Naz-45 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Naz-45 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Naz-60 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Naz-60 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Naz-90 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Naz-90 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-30 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-30 Truck mounted U.L.V. Device

BELEDİYELERİN VE OTELLERİN ÇEVRE İLAÇLAMALARINDA AKSU U.L.V. CİHAZLARI
      
 Firmamız yerli ve yabancı hiç bir U.L.V. cihazında olmayan özel bir sistem ile blower sistemi olmaksızın tasarladığı, çok özel patentli ürünler 
imal etmiştir. Dolayısıyla blower sistemlerindeki aşırı maliyetler tasarladığımız ürünlerimizde olmadığı gibi bakım-onarımı kolay ve yedek 
parçaları ucuzdur. Belediye ilaçlamacılığında görselliğin çok önemli olduğu bilinmektedir. U.L.V. (sulu-soğuk sisleme) sistemleri 
görünmediğinden, genellikle halk tarafından belediye çalışanlarına, "su sıkıp geçiyorlar" diye eleştirilerde bulunulur. Entegre Vektör Mücade-
lesinde görevli profesyonel ilaçlama ekiplerimiz tarafından keşfedilen, görünür olma metodu ile dumanlama yapar gibi görselliğe hitap 
edilmekte ve sivrisineği cihazın üzerine çekmesi sağlanmaktadır. Bu sistem Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği geliştirilen son teknoloji ile 
üretilen ilaçlama tekniği sistemidir. 
    Firmamız tarafından özel olarak dizayn edilen, şehirlerin nem oranları durumuna göre ayarlanabilen ve muadillerinde olmayan, her başlık 
birer U.L.V. olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı U.L.V. başlıklardan biri arıza yapsa diğerleri faaliyetlerine devam edebilmektedir. 
Tüm modellerimizde kullandığımız jeneratörler, hava yerine elektrik üretmektedir, ihtiyaç duyulan basınçlı havayı elektrik kompresörlerimiz 
sağlamaktadır.  Dolayısıyla gündüz elektrik ihtiyaçlarınızda, akşamları da sivrisinek ve karasinek mücadelesinde kullanılabilmektedir.
 Kamyonet, pıckup v.b. gibi araçları olamayan belediyeler, traktörlerinin arkasına adapte edilerek kullanılan U.L.V. cihazlarımızı tercih 
etmektedir. Girilemeyen dar alanlarda lokal ilaçlama yapmak için sırt tipi U.L.V. cihazlarımız en ideal çözümdür. (çöp alanları, logarlar, fosseptik 
çukurları, ahırlar vb. alanlar)

AKSU U.L.V. DEVICES in the SPRAYING ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES AND HOTELS
 
 Our company has manufactured patented special products without blowers and with a system that no local or foreign company has. Hence, 
the maintenance-repair of our products designed without high cost blower systems is very easy and the spare parts are cheap. It is known 
that visuality is very important in municipality disinfection. Since U.L.V. (wet cold-fogging) systems are not visual, the public generally 
criticizes municipality workers stating that they just “spray water and go”. Thanks to the visibility method discovered by our professional 
disinfection team working at Integrated Pest Management, smoke is thrown off to provide visibility and attract mosquitoes. This is the 
disinfection system produced by the method developed using the latest technology suggested by the World Health Organizayion.
 Each cap specially designed by our company can be adjusted according to the moisture conditions of cities and this is a feature that the 
counterpart devices do not have. Therefore, even if one of the U.L.V. caps breaks down, the others can continue operation. The generators 
used in all of our models produce electricity instead of air. Hence, the device that is used for electricity needs during daytime can be used to 
fight against flies and mosquitoes at night.
 Municipalities without any trucks, pick-ups etc. prefer our U.L.V. devices that can be mounted behind tractors.  
Our backpack type U.L.V. devices are the most ideal solution for local spraying of narrow areas that are hard to access. (waste areas, 
cesspools, barns etc.)

Aksu Ece-45 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-45 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-60 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-60 Truck mounted U.L.V. Device

Aksu Ece-90 Araç üzeri U.L.V. Cihazı
Aksu Ece-90 Truck mounted U.L.V. Device
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belgelerimiz / certificatesDEZENFEKSİYON,  TAVUKÇULUK VE MANDIRALARDA AKSU U.L.V. CİHAZLARI
Tavukçulukta, entegrecilerin yeni gözdesi "Aksu Naz Ahtapot"
Aksu ürünleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon ürünlerinin yanı sıra, broiler kümeslerinin civciv bölümlerinde nemlendirme işlevi ile kümes içi 
soğutmaya yönelik çözümler de  sunuyor. Teneffüs yoluyla bazı aşıları da verebilen Aksu ürünleri, tavukçuluk sektöründe üretim 
yapan lider entegrecilerin arge uzmanlarının uzun araştırmaları sonucunda, bir elektrik motorundan dört U.L.V. çıkışı sağlanarak enerji 
tasarrufu elde edildiği gibi, bir “Aksu Naz Ahtapot” cihazı ile nem, ilaçlama, soğutma, aşı, dezenfeksiyon ve koku giderilebilmektedir. 
Civcivlerin ilk günden 15 günlük hale gelene kadar, et oranlarında %15 artış olduğu görülmüştür. Kümes alanına istenilen nem 
aralığını “Aksu Nem Sensörü” sağlamaktadır. 

 KOLAY, ETKİLİ ve EKONOMİK
* Civciv bölümü nemlendirme,
* Kümes içi ilaçlama ve dezenfekte,
* Fan arkası toz ve koku giderme,
* Kümes içi soğutma,

Aksu İlaçlama Makinaları Üretimi, arge çalışmaları sonucunda üre�iği yeni cihazlarla, mandıra ve kümeslerdeki en etkili ilaçlama ve 
dezenfeksiyonun yapılabilmesi yanında, broiler kümeslerinin civciv bölümlerinde nemlendirme işlevi ile kümes içi soğutma 
yapılabilmektedir. AKSU U.L.V. cihazları ile başarı oranı çok yüksektir. Yapılan ilaçlamalar kısa sürede kolayca ve sadece hedefi bularak 
yapılmaktadır. Zira fazla ilaç atmak çok iyi ilaçlama yapmak anlamına gelmemektedir.

   AKSU U.L.V. EQUIPMENT IN DISINFECTION, POULTRY AND DAIRY FARMS
"Aksu Naz Ahtapot" – The New Favorite of Integrators in the Poultry Sector
Aksu products provide coop cooling and moisturizing solutions in addition to its spraying and disinfection products. Aksu products can 
also supply some inhalation vaccines while providing energy saving by providing four U.L.V. outputs from a single electric motor in 
addition to carry out moisturizing, spraying, cooling, vaccination, disinfection and odor removal procedures with its “Aksu Naz 
Octopus” device. “Aksu Moisture Sensor” provides the desired moisture interval for chicks from their birth to until they are 15 days old. 

 EASY, EFFICIENT AND ECONOMIC
* Chick section moisturizing,
* Poultry house spraying and disinfection,
* Rear fan dust and odor removal,
* Poultry house cooling,

 In addition to providing the most effective spraying and disinfection in poultries and dairy farms with its newest production line, 
Aksu Spraying Machines Production can also carry out moisturizing and cooling in the chick sections of broiler poultries. The success 
rate of Aksu U.L.V. devices is very high. The sprayings are carried out in a short amount of time and right on target. Since using high 
amount of pesticide does not mean good spraying.                      

Aksu
Nem

Sensörü,
Kümes İçi

Nem Ayarlayıcı

Aksu
Moisture Sensor,

Moisture Adjuster
for Use in Coops
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* Damızlık kümeslerde ilaçlama, nemlendirme ve soğutma,
* Yumurta üretim kümeslerinde ilaçlama, nemlendirme ve soğutma,
* İlaç damla çapı ayarlanabilir,
* Sınıfında benzersiz ve en iyi çözüm ortağınızdır. 

* Spraying, moisturizing and cooling in breeder houses,
* Spraying, moisturizing and cooling in hatcheries,
* Pesticide droplet diameter can be adjusted,
* It is your unprecedented solution partner in its class,
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