
Prasa silosująca  
Kelly Ryan



 Wyposażenie standardowe:
- 9`(2,7m) samoczyszczący tunel
- 100” (254 cm) rotor
- hydraulicznie napędzany i składany łańcuchowy stół  
  podający z płynną regulacją prędkości o wymiarach  
  3,6 dł. 3,05 szer. 1,2 wys.
- wał odbioru mocy (WOM)
- przekładnia Bondioli 1000 lub 540 obr./min.
- hydrauliczne podnośniki do zmiany ustawienia maszyny   
   z pozycji roboczej na transportową
- hydrauliczna zwijarka linowa (75 metrów stalowej liny)

- hamulce z tarczami ze stali nierdzewnej do regulacji   
   siły prasowania
- przedłużany tunel
- winda do zakładania rękawów
- koła z oponami przystosowanymi do pracy na miękkim  
  podłożu
- niezależna hydraulika
- krata stalowa oporowa

 Wyposażenie dodatkowe:
- wymienny tunel o średnicy 8 ,̀10` lub 12` (2,4, 3 i 3,6m)
- aplikator środków kiszących (opcjonalnie)

hamulce tarczowe

krata oporowaprzekładnia do napędu rotora

winda do zakładania rękawów stół przyjęciowy z roztrząsaczami

niezależna hydraulika

 liny do podtrzymywania 
 karaty oporowej

silnik hydrauliczny do napędu 
roztrząsaczy

panel sterowniczy centralnie umieszczony rotor z samoczyszczącym tunelem

półka podtrzymująca rękaw

sterowanie hydrauliką

hydrauliczna pompa do  
ustawiania siły nabicia w rękawie

dyszel transportowy hydrauliczna stopa do zmiany  
pozycji transportowej w roboczą punkt smarny prosty system do zmiany tunelu

 Prasa silosująca Centerline De Luxe produkowana jest przez amerykańską firmę Kelly Ryan Equip-
ment – pioniera w branży, który od 1945 produkuje maszyny dla rolnictwa. 

Maszyna przeznaczona dla dużych gospodarstw hodowlanych, gorzelni i firm usługowych. Wypo-
sażona jest w rotor o długości 2,54 m i wymienne tunele. Prasą Silosującą centerline De Luxe moż-
na spakować w rękawy foliowe mokre ziarno zbóż i kukurydzy, sieczkę z traw, lucerny, kukurydzy, 
wysłodki buraczane oraz młóto browarniane. W rękawy stosowane do tego modelu prasy można 
spakować od 170 do 450 ton paszy. Maszyna wyposażona jest w centralną platformę, która umożli-
wia odbiór materiału z dużych przyczep z tylnym rozładunkiem.  Maszyna ustawiana jest w dwóch 
pozycjach roboczej i transportowej.  

Wszystkie modele pras silosujących Kelly Ryan mają centralnie umieszczony rotor w tunelu. 
Jest to opatentowane przez firmę rozwiązanie, dzięki któremu materiał napychany jest do rękawa w 
dwóch kierunkach do dołu i do góry. Zapewnia to lepsze ubicie i  zagęszczenie materiału w rękawie. 
Zmniejsza też zapotrzebowanie mocy maszyny i pozwala spakować w rękaw 15% więcej materiału. 
Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie lepszej jakości kiszonki i ograniczenie strat. 

Centralne umieszczenie rotora pozwoliło na skonstruowanie tunelu w taki sposób, że jego podło-
ga jest skośna. Dzięki temu po zakończeniu rękawa tunel maszyny zawsze pozostaje czysty.



Zalety
Wprowadzenie technologii pakowania w rękawy folio-
we pozwala na znaczną redukcje kosztów i zwiększenie 
opłacalności produkcji zwierzęcej.

Technologia daje możliwość przygotowania paszy o bar-
dzo dobrych parametrach i pozwala wyeliminować stra-
ty jakie powstają przy zastosowaniu tradycyjnych metod 
zakiszania w pryzmach i silosach przejazdowych.

Zastosowanie technologii  pakowania w rękawy folio-
we to nowoczesny i ekonomiczny sposób wytwarzania 
najwyższej jakości paszy.

Prasy silosujące i zakiszanie w rękawach foliowych 
stanowią alternatywę dla kosztownych inwestycji  
w silosy przejazdowe.
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SERWIS

zapotrzebowanie mocy KM  150-180

wydajność t/h 50-100 (w zależności od  
wilgotności i mocy ciągnika)

PRASA SILOSUJĄCA KELLY RYAN

Firma Agripak oferuje również:
śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące

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


