
Gniotownik 
z prasą silosującą Renn Mill



 Wyposażenie standardowe:
- tunel o średnicy 1,95m na rękaw o pojemności  
   od 110 do 140 ton ziarna
- hydraulicznie regulowane, tarczowe hamulce do  
   ustawienia siły nabicia w rękawie
- dyferencjał walców
- utwardzone walce
- bezpiecznik zabezpieczający wały przed kamieniami
- szerokie opony z poprzecznym antypoślizgowym      
   bieżnikiem
- wał przekaźnika mocy 1000 obr./min.
- regulacja ilości podawanego na walce ziarna

- uchylany kosz zasypowy umożliwiający łatwy dostęp do      
   walców
- okienka inspekcyjne w koszu zasypowym
- regulowane listwy czyszczące walce
- precyzyjny mechanizm ustawiania odległości między walcami,
- winda do ustawiania beczki z konserwantem na podeście
- pokrętło do ustawiania odległości między walcami dla  
   osiągnięcia żądanego stopnia rozdrobnienia

 Wyposażenie dodatkowe:
- możliwość zamontowania gniotownika z tunelem 5 ft (1,5)
- aplikator środków kiszących

hydrauliczne hamulce do ustawiania 
siły nabicia w rękawie

winda do ustawiania zakiszaczaaplikator

hydrauliczne ustawienie  
wysokości maszyny

okienko inspekcyjne  
w koszu zasypowym

otwór do aplikacji konserwantu

walce

podest na beczkę z konserwantem

próbnik precyzyjny mechanizm do ustawienia odległości 
między walcami

kosz zasypowy z magnesami  
do wyłapywania metalu

napęd maszyny z dyferencjałem

regulacja ilości podawanego  
ziarna na walce

solidny regulowany zaczep szerokie opony z poprzecznym 
bieżnikiem

ślimak załadowczy wałek WOM 1000rpm ze sprzęgłem

Kanadyjska firma Renn Mill od 40 lat zajmuje się produkcją gniotowników do su-
chego i mokrego ziarna zbóż i kukurydzy. Gniotowniki Renn Mill służą do gniecenia 
i magazynowania ziarna w rękawach foliowych, wyposażone są w walce o najwię- 
kszej średnicy wśród tego typu urządzeń. Większa średnica to większa powierz- 
chnia pobierania ziarna przez walce, i co za tym idzie, duża wydajność maszyny. 
Dokładne rozdrobnienie ziarna zapewnia dyferencjał walców. Ziarno jest zarówno 
gniecione, jak i rozcierane, co daje możliwość dokładnego rozdrobnienia ziarna,  
a przez to może ono być wykorzystywane również w karmieniu trzody chlewnej. 

Firma Agripak od 6 lat świadczy usługi gniecenia i pakowania ziarna oraz sprze-
daje maszyny firmy Renn Mill w Polsce i w Europie. Gniotowniki Renn Mill to ma-
szyny zrobione z myślą o tych, którzy chcą świadczyć nimi usługi jak i wykorzysty-
wać je na własne potrzeby.

01 kosz zasypowy
02 wałek WOM rmp ze  
     sprzęgłem 
03 winda do ustawiania  
      zakiszacza
04 szerokie opony  
      z poprzecznym bieżnikiem
05 tunel
06 ślimak załadowczy
07 półka do podtrzymywania      
     rękawów
08 mechanizm do podnoszenia     
     kosza zasypowego
09 mechanizm do ustawienia    
     odległości między walcami
10 okienka inspekcyjne
11 hydraulika do ustawienia     
      maszyny
12 zaczep
13 napęd maszyny  
      z dyferencjałem

Schemat działania 
gniotownika  
Agripak
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SERWIS Firma Agripak oferuje również:
śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące

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

Technologia
Wprowadzenie technologii pakowania w rękawy folio-
we pozwala na znaczną redukcję kosztów i zwiększenie 
opłacalności produkcji zwierzęcej. Zastosowanie gnio-
townika z prasą silosującą wyeliminuje koszty suszenia, 
co daje duże oszczędności. Koszt  zgniecenia i zakiszenia 
tony kukurydzy w rękawie foliowym stanowi 1/3 kosz-
tów jej usługowego suszenia. Hodowca oszczędza czas  
i pieniądze, otrzymuje rozdrobioną paszę gotową do 
skarmiania bez konieczności dodatkowego rozdrabnia-
nia. Zgniecione ziarno kukurydzy to w żywieniu bydła 
najtańszy sposób na dostarczenie czystej energii, co bez-
pośrednio przedkłada się na wzrost wydajności mleka.

Pasza otrzymana tą  metodą zawiera więcej cukrów roz-
puszczalnych w wodzie i ma lepszą strawność. Struktu-
ra paszy może być uzyskiwana wg wymaganej grubości 
i siły rozdrobnienia w zależności od przeznaczenia (za-
równo dla bydła jak i trzody a także drobiu).
Zastosowanie technologii pakowania w rękawy folio-
we to nowoczesny i ekonomiczny sposób wytwarzania 
najwyższej jakości paszy treściwej. Jest to recepta na 
deszczowe żniwa i zbiór bardzo mokrego i porośnięte-
go zboża. Zbierając wcześniej zboże zmniejszamy stra-
ty powstałe w wyniku wypadania ziarna i uzyskujemy  
w plonie więcej suchej masy.

Gniotownik 
WOM obr./min. 1000

zapotrzebowanie mocy KM  110-130

wydajność t/h 15-35 (w zależności  
od wilgotności ziarna)

z prasą silosującą Renn Mill


