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Lehké opravy sil
Lehká oprava smaltovaného sila řeší případnou netěsnost, korozi či
mechanickou závadu jen na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se
provádí za plného provozu zemědělského sila, to znamená že silo nemusí

Sila na dřevní odpad
Sila na popílek

být vyprázdněno. Upozorňujeme že pro trvalé odstranění případných
závady je potřeba povést opravu střední nebo generální.

Sila na pelety
Doplňkové vybavení
Revize sil

Nevyužitá senážní sila před

Přestavby a přemístění sil
Nabízíme provedení přestavby a přemístění Vašich stávajících sil. Navrhneme Vám

Opravy a renovace sil
Přestavby a přemístění sil

vlastní demontáží.

Kompletní demontáž sila

řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení přestavby a přemístění sil. Veškeré
demontážní a montážní práce provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými
zkušenostmi.

Montáže a demontáže sil
Reference

Specialisté na přestavbu a přemístění sil

Poptávka
Výkup

Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České

V tomto případě demontáž sil

republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby

za pomocí jeřábu.

v oblastech: přestavby a přemístění sil, přestavby a přemístění technologických

Skladování a zpracování
obilovin
Naše společnost
Vám nabízí

zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi.
Samozřejmě výsledky naší odborně způsobilé činnosti nejsou dány slovy, ale
realizovanými zakázkami a zejména důkladnou certifikací kvality.

Demontážní práce

technologie pro
zpracování a skladování
obilovin. V našem sortimentu
naleznete veškeré komponenty
potřebné pro zpracování zrnin
od sil, redlerů, elevátorů,
dopravníků obilí až po čističky
a sušičky obilí. Nabízíme
kompletní služby včetně

Nabízíme kompletní služby neboť:
disponujeme potřebným technickým vybavením k přestavbě a přemístění sila
Použitelné demontované díly

disponujeme týmy vyškolených a certifikovaných montérů

budou následně zrenovovány.

disponujeme týmem certifikovaných projektantů a statiků
máme zkušenosti a jsme schopni realizovat i velmi složité zakázky

Odvoz k renovaci

montáží a demontáží
jednotlivých prvků či dodávku

striktně dodržujeme nařízení v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

technologií na klíč. Sdělte nám
Vaše požadavky obratem Vám

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

odpovíme.

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

Technologie sil
Pro správný chod
sila jsou také
zapotřebí systémy
ventilace, provzdušnění a
chlazení skladovaných plodin
a produktů včetně systémů pro

pro zemědělství i průmysl.

Ukázky přestaveb a přenístění sil najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je ZDE
Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je ZDE

Po ukončení demontáže budou
jednotlivé díly odvezeny.

Původní betonové základy

Tabulka velikostí smaltovaných sil je ZDE

měření teploty a vlhkosti.
Kontaktujte naše obchodní
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