
Pakowaczki przewoźne 
Agripak

model R9

model RZ9



 Wyposażenie standardowe:
- kosz zasypowy 3 na 1,5 metra
- podwozie transportowe do poruszania się  
   po drogach publicznych.
- miejsce do dozowania konserwantu
- tunel o średnicy 9 stóp (2,7 m)
- hamulce do ustawiania siły prasowania
- wskaźnik ciśnienia w układzie hamulcowym
- winda do zakładania rękawów

- półka podtrzymująca rękaw
- wał przekaźnika mocy
- okienka inspekcyjne w koszu zasypowym

 Wyposażenie dodatkowe:
- aplikator środków kiszących

- możliwość zamówienia pakowaczki z innym  
   tunelem (1,95 m, 2,40 m)

01 rama
02 kosz załadunkowy
03 ślimak załadowczy
04 półka podtrzymujca rękaw
05 winda do zakładania rękawów
06 tunel

01 rama
02 kosz załadunkowy
03 ślimak załadowczy
04 półka podtrzymujca rękaw
05 winda do zakładania rękawów
06 tunel

Schemat pakowaczki 
Agripak R9

Schemat pakowaczki 
Agripak RZ9

zegar do ustawiania siły hamowania

kosz zasypowy 3 m na 1,5 mWOM 540 rpm

okienko do odpowietrzania  
podczas załadunku 

okienka inspekcyjne w koszu
zasypowym

dyszel ocynkowany

otwór do dozowania konserwantu

podest pod beczkę  
z konserwantem

ślimak załadowczy mocowanie ślimaka załadowczego

winda do zakładania rękawów

mocowanie WOM do transportu

mechanizm do podnoszenia
półki od rękawa

półka do podtrzymywania rękawa  
montowana na ramie do transportu 

stopka podporowa prosty system hamulcowy regulowany daszek nad
ślimakiem załadowczym

Przedstawiamy państwu dwie nowoczesne maszyny firmy Agripak.
- Pakowaczka Agripak R9 umożliwia szybkie magazynowanie w rękawach 
foliowych mokrego i suchego ziarna zbóż, kukurydzy, wysłodzin buraczanych, 
młóta browarnianego, wytłoczyn z owoców, a także nawozów mineralnych. 
- Pakowaczka Agripak RZ9 umożliwia szybkie magazynowanie w rękawach 
foliowych, tylko i wyłącznie mokrego i suchego ziarna zbóż i kukurydzy.

model R9 model RZ9



Pakowanie ziarna
Metoda pakowania w rękawy foliowe ziarna zbóż jest sto-
sowana w wielu krajach na świecie, między innymi w Sta- 
nach Zjednoczonych, Argentynie i w Kazachstanie. Maga-
zynowanie ziarna w rękawach foliowych jest znacznie tań-
sze od tradycyjnych metod. Całkowity koszt zmagazyno-
wania jednej tony ziarna w rękawie foliowym to kwota od 
10 do 15 złotych, w zależności od ilości spakowanego ziar-
na. Podana kwota zawiera koszt rękawa foliowego, amor- 

tyzację zakupionej maszyny, ciągnik i pracę człowieka.
Głównymi elementami Pakowaczek Agripak jest kosz 
zasypowy, podwozie transportowe, ślimak ładujący do 
rękawa, tunel na rękaw i winda do zakładania rękawów. 
Maszyna wyposażona jest w hamulce do ustawiania siły  
nabicia w rękaw. Pakowaczka może być wyposażona  
w aplikator środków konserwujących.

Agripak Sp. z o. o. Sp. k. 
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e-mail: biuro@agripak.pl, www.agripak.pl

SERWIS

PAKOWACZKI AGRIPAK RZ9 R9
wydajność   t/h 200-300 200-300

zapotrzebowanie mocy KM  od 60-80 od 60-80

Firma Agripak oferuje również:
śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące

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


