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Sila na vlhkou kukuřici
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Vestavba do sila
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Hledat
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Rovné dno
Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k
železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena

Sila na biomasu

odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory.
Sila na dřevní odpad

Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného
uvnitř sila na dně.

Sila na popílek
Sila na pelety
Doplňkové vybavení
Revize sil

Smaltovaná sila dodáváme v

Obilní sila
Obilní sila dodáváme pro skladování obilí, kukuřice a dalších zrnin, např. řepky.

Opravy a renovace sil
Přestavby a přemístění sil

průměrech 6,0 a 8,57 m.

Pozinkovaná sila

Zákazník si může vybrat nová pozinkovaná sila nebo renovovaná smaltovaná sila typu
Vítkovice.

Montáže a demontáže sil
Reference

Nová pozinkovaná obilní sila
Pozinkovaná obilní sila jsou našim zákazníkům dostupná od průměru 4,57 m, až do

Poptávka
Výkup

průměru 32 m. Používáme výhradně vysoce kvalitní pozinkovaná sila s vlnitým

I pozinkovaná sila se montují

plechem se sílou vrstvy ve standardu G-115 (350 gr/m2), což je o 25% silnější ochrana

do velkých skladovacích celků.

před oxidací, než běžně používaný standard G-90.

Skladování a zpracování
obilovin
Naše společnost
Vám nabízí

Standardní kompletaci pozinkovaného sila s plochým dnem najdete ZDE
Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je ZDE

Malá smaltovaná sila

technologie pro

Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je ZDE

zpracování a skladování
obilovin. V našem sortimentu
naleznete veškeré komponenty

Ukázky pozinkovaných sil najdete ve fotogalerii:

potřebné pro zpracování zrnin
od sil, redlerů, elevátorů,
dopravníků obilí až po čističky

Pozinkovaná sila dodáváme i v

Renovovaná smaltovaná obilní sila typu Vítkovice

menším provedení.

a sušičky obilí. Nabízíme

Renovovaná smaltovaná sila jsou dostupná v průměru 6,0 a 8,57 m, vždy s úpravou

kompletní služby včetně

pro aktivní větrání s možností krátkodobého uskladnění zrna až do vlhkosti 20% či s

montáží a demontáží

možností vlastního dosušení z vlhkosti 18%! Vždy je dodáván nový (vysoce pevnostní)

jednotlivých prvků či dodávku

spojovací materiál a těsnící tmel. Životnost renovovaných dílů je 20 let.

Smaltovaná obilní sila

technologií na klíč. Sdělte nám
Vaše požadavky obratem Vám
odpovíme.

Ukázky smaltovaných sil najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí smaltovaných sil je ZDE

Sila z Vítkovických plechů jsou
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o nás velmi rozšířená.
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