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Obilní sila

Sila na vlhkou kukuřici

Sila na biomasu

Sila na dřevní odpad

Sila na popílek

Sila na pelety

Doplňkové vybavení

Revize sil

Opravy a renovace sil

Přestavby a přemístění sil

Montáže a demontáže sil

Reference

Poptávka

Výkup

Nabízíme doplňky sil

Námi dodávaná

sila jsou pro

zajištění plné

Rovné dno

Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k

železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena

odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory.

Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného

uvnitř sila na dně.

Doplňkové vybavení pro sila
K silům nabízíme tyto doplňky:

Žebříky

Pochůzné plošiny a podesty

Technologie vybírání a dopravní cesty

Ventilátory

Aktivní podlahy

Filtry a klapky

Zastřešení stávajících sil

Opláštění stávajících sil

Hledat

Žebříky

Ke všem druhům sil můžeme

dodat žebříky...

Pochůzné plošiny

V nabídce máme pochůzné

plošiny a podesty.

Technologie vybírání sil

Rovné dno Betonová výsypka Vestavba do sila Falešné dno
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zajištění plné

funkčnosti vybavena

doplňkovými zařízeními a

technologiemi jako jsou

žebříky, schodiště a inspekční

otvory.

Technologie sil

Pro správný chod

sila jsou také

zapotřebí systémy

ventilace,provzdušnění a

chlazení skladovaných plodin

a produktů včetně systémů pro

měření teploty a vlhkosti.

Široká nabídka vybavení sil

Sila jsou určena pro skladování obilovin, šrotů, krmných směsí,

popřípadě dalších materiálů. Pro maximální využití

skladovacích sil dodáváme další příslušenství a doplňky. Toto

doplňkové vybavení sil je potřebné pro snadnou obsluhu a

provoz sil. Dodáváme žebříky, schodiště, inspekční otvory,

aktivní odvětrávání, dopravní cesty a technologie určené pro

snadné vybírání skladovaných plodin či materiálů. Naše sila

jsou výhodná z důvodu snadného vyprazdňování či častou

manipulaci se skladovaným produktem. Nabízíme perfektní

možnost umístění dopravních cest přímo pod výsypku s

možností udržování dodkonalé čistoty pod silem.

Standardní kompletaci pozinkovaného sila s plochým dnem najdete ZDE

Ukázky vybavení sil najdete ve fotogalerii: 

Dodáváme celou řadu

technologií pro vybírání sil.

Provzdušňovací ventilátory

Pro dosažení vysoké kvality

uskladněných obilovin v silech

je nutné provzdušňování.
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