
Posklizňové linky

Doprava obilí

Naskladnění a vyskladnění

Čističky obilí

Sušárny obilí

Skladování obilí

Opravy a servis

Montáže

Reference

Poptávka

Čištění zrnin
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musí splňovat

především dva

nezbytné předpoklady, vyčistit

obilovinu na maximální čistotu,
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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.

Skladování obilí
Skladování obilovin je pevnou součástí hospodaření se zemědělskou produkcí zrnin.

Úroda musí být skladována od sklizně až po její použití ke zpracování na finální

výrobky, případně do finální spotřeby s ohledem na výkupní ceny obilí. Pro skladování

obilí a zrnin dodáváme jak samostatná obilní sila, tak kompletní skladové bloky

projektované na míru a dle jednotlivých požadavků zemědělců.

Ocelová sila z pozinkovaného nebo smaltovaného plechu
Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním

způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý

proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž sil. Uspokojíme

potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších pozinkovaných sil,

tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice. Neustále

hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti

Hledat

Smaltovaná obilní sila

Sila z Vítkovických plechů jsou

o nás velmi rozšířená.

Pozinkovaná obilní sila

Kvalitní povrchová úprava sila

žárovým zinkováním.

Komplex obílních sil
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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.

skladovacích sil. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Skladování zrna v sile
Skladování je ukládání obilovin do předem připravených skladovacích prostor,

postavených k tomuto účelu, zde musí být zabezpečeno udržení jakosti a hmotnosti

skladovaného zrna. Konstrukce skladu musí být z trvanlivých materiálů a prostory pro

uskladnění chráněny proti ptactvu a hlodavcům. Prostory ke skladování zrna musí být

čisté, suché, snadno větratelné, bez plísní, škůdců a cizích pachů. Všechny tyto

požadavky námi dodávané sila splňují beze zbytku.

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 skladování obilí najdete ve fotogalerii: 

Pozinkované sila je možné

stavět i v takových komplexech.

Skladovací smaltovaná
sila

Skladování obilovin je pevnou

součástí hospodaření se

zemědělskou produkcí zrnin.
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