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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

Sila na biomasu

provádí za plného provozu zemědělského sila, to znamená že silo nemusí
Sila na dřevní odpad

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

Sila na popílek
Sila na pelety
Doplňkové vybavení
Revize sil

Provedeme revizí Vašeho sila

Revize sil

a posoudíme jeho technický
stav.

Nabízíme provedení revizí Vašich stávajících sil a posouzení jejich aktuálního
Opravy a renovace sil
Přestavby a přemístění sil

technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska suroviny, tak i z

Nabízíme prohlídky sil

hlediska očekávané další životnosti. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový
návrh na provedení případné opravy či renovace.

Montáže a demontáže sil
Reference

Revize a kontroly

Poptávka

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky zemědělských sil a

Výkup

Skladování a zpracování
obilovin
Naše společnost
Vám nabízí

dalších technických zařízení potřebných pro provoz sila. Pro objednatele, vlastníky,

Provádíme revize, kontroly,

provozovatele, správce sil nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní

prohlídky, měření, zkoušky.

agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace
- revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně.

Kontrolní prohlídky

technologie pro
zpracování a skladování

Dodržování revizních prohlídek sil

obilovin. V našem sortimentu

Základem řádné péče o zemědělské silo je vždy průběžné sledování jeho stavu – tedy

naleznete veškeré komponenty

provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované,

potřebné pro zpracování zrnin

chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje

od sil, redlerů, elevátorů,

jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou

dopravníků obilí až po čističky

několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola sila.

průběžné sledování jeho stavu.

a sušičky obilí. Nabízíme
kompletní služby včetně

Standardní kompletaci pozinkovaného sila s plochým dnem najdete ZDE

montáží a demontáží
jednotlivých prvků či dodávku
technologií na klíč. Sdělte nám
Vaše požadavky obratem Vám
odpovíme.

Zemědělské silo vyžaduje

Opravy a renovace

Ukázky revizí sil najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je ZDE
Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je ZDE
Tabulka velikostí smaltovaných sil je ZDE

Navrhneme řešení, cenovou
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kalkulaci opravy či renovace.
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