
Śrutownik 
z prasą silosującą Geringhoff



 Wyposażenie standardowe:
- napędzany hudraulicznie  ślimak dozujący w koszu    
   zasypowym z regulacją prędkości podawania
- hydrauliczne hamulce do ustawiania siły prasowania
- opony 385/55R22,5
- wał przekaźnika mocy 1000 obr/min.
- okienka inspekcyjne w koszu zasypowym
- śrutownik bijakowy CGM- S220
- zestaw świateł drogowych

- skrzynka na narzędzia
- oświetlenie umożliwiające pracę po zmroku

 Wyposażenie dodatkowe:
- wymienny tunel o średnicy: 1,5 lub 1,95 lub 2,4 metra

- aplikator środków kiszących

- adapter umożliwiający pakowanie sieczki z kukurydzy, młóta   
   browarnianego, całego ziarna i wysłodzin buraczanych

magnesy

chłodnica olejuślimak załadowczy

hydrauliczny system  
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kosz zasypowy z osłonami  
na ślimak
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młyn bijakowy

hydrauliczna regulacja hamulców

ślimak dozujący ilość ziarna  
na śrutownik

śrutownik bijakowy

przekładnia do napędu śrutownika

belka oświetleniowa

półka do podtrzymywania rękawów

próbnik aplikator bijaki do śrutownika hydrauliczna stopa do  
podtrzymania maszyny

Śrutownik z prasą silosującą to maszyna, która jako jedyna na rynku daje możli-
wość jednoczesnego śrutowania i zakiszania ziarna w rękawach foliowych, pow- 
stała w wyniku współpracy dwóch fabryk: niemieckiej firmy Geringhoff i belgij- 
skiej firmy Hyplast – światowego lidera w produkcji rękawów do zakiszania pasz.  
Firma Geringhoff daje gwarancję jakości i solidności wykonania maszyny, nato- 
miast Hyplast  swoje wieloletnie doświadczenie w zakiszaniu.

Śrutownik z prasą silosującą to maszyna do rozdrabniania suchego i mokrego 
ziarna. Maszyna pozwala na ześrutowanie ziarna do żądanego stopnia rozdrobnie-
nia, co daje możliwość taniego zagospodarowania mokrego ziarna nie tylko przez 
hodowców bydła, ale także trzody chlewnej i drobiu. 

01 kosz zasypowy
02 wałek WOM 1000 rpm  
     ze sprzęgłem
03 młyn bijakowy
04 szerokie opony
05 tunel
06 ślimak załadowczy
07 półka do podtrzymywania
     rękawów
08 chłodnica oleju
09 ślimak dozujący ziarno na     
     śrutownik
10 okienka inspekcyjne
11 hydrauliczna stopka
12 zaczep
13 przekładnia do napędu  
      śrutownika
14 oświetlenie drogowe  
    

Schemat działania 
śrutownika z prasą 
silosującą Gerighoff



Technologia
Maszyna składa się ze śrutownika bijakowego, kosza 
zasypowego, podwozia i wymiennego tunelu, na który 
zakłada się rękaw. Dodając bądź ujmując noże, mo-
żemy regulować stopień rozdrobnienia ziarna. Ilość 
ziarna podawanego na śrutownik regulowana jest za 
pomocą napędzanego hydraulicznie ślimaka  znajdu-
jącego się na dole kosza zasypowego. Podwozie po-
zwala na transport maszyn po drogach publicznych. 

Hydrauliczne hamulce na kołach służą do regulacji 
siły nabicia w rękawie. W zależności od potrzeb ma-
szynę można wyposażyć w tunele o średnicy od 1,5 m 
do 2,4 m i pojemności od 60 do 200 ton. Opcjonalnie 
maszyna może być wyposażona w dodatkowy kosz  
z adapterem do pakowania sieczki z kukurydzy, młóta 
browarnianego, całego ziarna i wysłodzin buraczanych.
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SERWIS

ŚRUTOWNIK 
zapotrzebowanie mocy KM  200-350

wydajność t/h 10-30 (w zależności od wil- 
gotności ziarna i mocy ciągnika)

Z PRASĄ SILOSUJĄCĄ GERINGHOFF

Firma Agripak oferuje również:
śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące

pakowaczki • rozpakowywaczki • usługi • rękawy foliowe 
suszarnie • wynajem suszarni • zbieracze kamieni


