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Čištění zrnin

Čistička na obilí

musí splňovat

především dva

nezbytné předpoklady, vyčistit

obilovinu na maximální čistotu,

a to s co nejnižšími náklady.

Sušení zrnin

Pokud je vlhkost

Posklizňové linky

Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části

posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při

rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně

posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení

nákladů na následný provoz.

Opravy a servis
Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti oprav a servisu technologií úpravy a

skladování zrnin. Opravy a servis posklizňových linek provádí naši proškolení

pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Opravy a servis provádíme jako doplňkovou

službu našeho standardního montážního programu stavby sil.

Opravy a modernizace posklizňových linek
Dle poptávky od zákazníků provádeme opravu nebo kompletní rekonstrukci či

modernizaci stávající posklizňové linky, případně dodáme a nainstalujeme nové

skladovací technologie vhodné k začlenění do těchto používaných linek. V rámci

realizace modernizace či stavby nových technologických celků zajišťujeme další

služby jako konzultace, studie, projektové přípravy a řešení.

Hledat

Čistění obilovin

Osvědčené, kvalitní čističky

obilí a zrnin.

Sušení obilovin

Velmi výkonné sušičky zrnin a

obilovin.
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naskladňované

plodiny velmi

vysoká nebo aktivní větrání

není dostatečně kvalitní, je

nutné do posklizňové linky

zařadit sušičku . Zařízení

doporučujeme vybírat s

ohledem na požadovaný výkon

a způsob využití.

Skladování zrnin

Nejvhodnějším

způsobem

skladování obilí, je

skladování v silech.

Nejpoužívanější jsou kruhová

sila z vlnitých pozinkovaných

nebo oboustraně

smaltovaných plechů.

Skladování zrna v sile
Sila jsou vyrobena z ocelového pozinkovaného nebo smaltovaného plechu a jsou

opatřena vloženou provětrávanou podlahou, zde je obilné zrno skladováno.

Provzušnění mají na staroti ventilátory které vhání přes podlahu do sila vzduch.

Naskladnění, vyskladnění i případné protáčení obsahu skladovacích sil je realizováno

pomocí dopravních technologií. Provoz skladovacích sil je většinou řízen

poloautomaticky s monitoringem všech možných poruchových stavů.

Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich

zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací

pro zemědělství i průmysl.

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Více informací naleznete v sekci SILA

Ukázky oprav a servisu najdete ve fotogalerii: 

Sila a zásobníky pro

uskladnění zrnin, obilovin.

Doprava obilovin

Dopravní cesty ke skladovacím

silům a zásobníkům zrnin.
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