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Silážování se stroji EURO BAGGING
Naše firma se aktivní výrobou silážních lisů zabývá již
od roku 1997 a stroje jsou průběžně inovovány podle
požadavků zákazníka, aby uspokojily jak samotné
farmy, tak podniky služeb.
Traktorem poháněný stroj s označením EB 3000S je vhodný pro
všechny druhy travních senáží po
řezačkách i po sběracích vozech
a zákazník si může vybrat velikost
tunelu 2,4 m, 2,7 m a tři metry. Tyto
tunely jsou určeny pro travní senáže, kukuřičnou siláž, pivovarské
mláto, cukrovarské řízky nebo drcené zrno. Má-li však zákazník požadavek uskladnit menší množství
silážní kukuřice, mláta či řízků, lze
stroj osadit ještě přídavným adaptérem na vak o průměru dva metry.
Senážuje-li se tráva o rozdílné sušině a delší řezance, na vaku se často
dělají hrby, díky nimž ve vaku mohou být vzduchové kapsy. Tento

problém se eliminuje prodloužením tunelu, vaky jsou pak bez hrbů
a vzduchových kapes. Jako pohon
stroje doporučujeme traktor o výkonu 160 koní a má-li slabší hydrauliku, lze si stroj objednat s vlastním hydraulickým okruhem. Mezi
další příplatkové výbavy patří hydraulický naviják pro nasazení vaku,
čištění dna zásuvné pod rotor,
komfortní kabina, aplikátor či extra dlouhý podávací stůl, který
zvedne výkon stroje. Od roku 2010
také nabízíme stroj ve verzi na 40
km/h – jsou zde pneumatiky na vysokou rychlost s velkou únosností,
všechny brzděné nápravy, blatníky
a kvalitní brzdový systém. Během

vakování s touto výbavou lze při
plnění cukrovarských řízků zabrzdit stroj pomocí všech kol a nepoužívat tak zábranu a ocelová lana.
Stroje EB 3000S si na trhu vypracovaly skutečně dobrou pověst
a to nejen v České a Slovenské republice, ale jsou oblíbené i ostatních v zemích Evropy – Švédsko,
Německo, Lucembursko, Chorvatsko, Lotyšsko, Rumunsko, Ukrajina a další. Mimo Evropu jsme rozšířili nabídku i v Íránu, Saúdské
Arábii a Tunisku. Svoji dobrou pověst si stroje vypracovaly hlavně
díky své spolehlivosti, jednoduchosti, snadnou údržbou a kvalitou výsledného krmiva.
V roce 2007 naše firma zainvestovala do vývoje samochodného silážního lisu In-line bagger, který je
určen především pro bioplynové
stanice. V praxi se stroj osvědčil
zvláště z ekonomického hlediska

a vysokým výkonem. Nespornou
výhodou stroje je možnost ukládání vaku vedle vaku s minimální mezerou (10–20 cm) a délkou vaků až
150 metrů o průměru 2,7–3,6 metru. Utlačení silážovaného materiálu probíhá uvnitř tunelu, který je
dlouhý více než dva metry a stroj je
brzděn všemi koly a vnitřní lanovou smyčkou.
Výhody silážování do vaků:
 Na jednom místě lze mít hned
několik druhů krmiv
 Nezávislost na počasí – vak lze
ukončit kdykoliv bez rizika ztráty
kvality krmiva
 Nízká pořizovací hodnota oproti
novým žlabům
 Prakticky nulové ztráty na kvalitě
a objemu krmiva
Lukáš Jurek,
EURO BAGGING, s. r. o.

EURO BAGGING – kvalitní systém uskladnění krmiv do vaků

Silážní lis EB 3000S

Silážní lis In-line bagger

– určeno pro: - travní senáže, GPS, silážní kukuřice, mačkané a celé zrno,
cukrovarnické řízky, pivovarské mláto
- stroj určený pro zemědělské podniky i pro podniky služeb

– určeno pro: - GPS, silážní kukuřice, cukrovarnické řízky, mačkané zrno
- stroj určený především pro uskladnění vstupního materiálu pro
bioplynové stanice

Specifikace stroje

Přednosti stroje

Specifikace stroje

Přednosti stroje

 Tunely 2,0 m, 2,4 m, 2,7 m a 3,0 m

 Snadná údržba, levné náhradní díly,

 Tunely 2,7 m, 3,0 m a 3,6 m– rychlý výměnný systém

 Úspora místa potřebného pro vak

– rychlý výměnný systém

kvalitní záruční i pozáruční servis

 Plnicí rotor s extrémně dlouhou životností

+ pojistka proti přetížení

 Masivní konstrukce = dlouhá životnost stroje
 Nízká spotřeba paliva na 1 tunu uloženého

 Masivní pohonný systém
 Pohodlná přeprava, nyní i ve verzi 40 km/h

krmiva ve vaku
 Vysoká variabilita stroje díky bohaté výbavě

 Široká nabídka výbavy na přání dle požadavků

zákazníka
 Extra dlouhý podávací stůl ve výbavě na přání
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 Plnicí rotor s extrémně dlouhou životností

+ pojistka proti přetížení
 Hydraulický pohon rotoru s plynulou
regulací otáček
 Vlastní dieselový motor Perkins – výkon 225 k
 Komfortní kabina, masivní jeřáb na výměnu
tunelu a nasazení vaku
 Velkokapacitní příjmový stůl s řetězovým
dopravníkem

– mezera mezi vaky 0–20 cm
 Není potřeba externí pohon, stroj si vše udělá sám
 Výborná ekonomika provozu a spotřeby nafty
 Masivní pohonný systém stroje

Případným zájemcům nabízíme exkurzi v našem výrobním podniku ve Velkém Meziříčí.
Kontaktní osoba: Lukáš Jurek, +420 602 736 097, l.jurek@eurobagging.com
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