Машини
та послуги

ЗМІСТ
Компанія Агріпак (Польща) займається технологією зберіган-

ня і силосування сільськогосподарської продукції в полімерних рукавах, а також продажом сучасної сільськогосподарської техніки, в тому числі мобільних
зерносушарок, зернодробарок, пакувальних машин для полімерних рукавів та
пресів для силосування.
Компанія Агріпак є національним лідером з продажу та оренди мобільних зерносушарок, продажу техніки і полімерних рукавів, а також провідною компанією в галузі технології пакування у полімерні рукави та впровадження сучасних
послуг для сільського господарства.
Запрошуємо до співпраці усіх, хто пов’язані із сільськогосподарською та переробною галузями, тих, кому наша техніка дозволить економічно зберігати сільськогосподарську продукцію.
Завдяки тому, що нам Довіряє велика кількість клієнтів, наші зернодробарки
та силосні преси, пересувні зерносушарки і пакувальні машини працюють на
просторах усієї країни.

www.youtube.com/AgripakPoland

www.agripak.pl
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Працюємо в складі сильної та стабільної групи компаній, що проводить свою
діяльність в різноманітних галузях. Пропонуємо Вам ознайомитись з нашими
проектами.

www.rokicki.eu
Дистрибуція
насіння
кукурудзи КВС

www.smileanddrive.pl
Реекспорт легкових
автомобілів

www.skladkamienia.com
Продаж техніки для
збирання каміння, продаж
польового каміння, продаж
і оренда будівельної техніки
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ТЕХНІКА
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Мобільні
зерносушарки
Agrimec
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Мобільні зерносушарки Agrimec виготовляються в Італії починаючи
з 1968 р. Компанія пропонує велику гамму моделей об’ємом від 12 до
71 м3 і продуктивністю від 35 до 350 т на добу.
Унікальні технологічні рішення дозволяють сушаркам Agrimec мати
високу продуктивність при відносно низькому споживанні енергії.
Пічка обкладається шамотом – вогнетривкою плиткою, що гарантує
детальне та ефективне горіння. Решітки-сита із нержавіючої сталі,
відносно металевих, окрашених решіток, є стійкішими до механічного
зносу та корозії. Усі сушарки мають посилену підвіску з можливістю
регулювання висоти.

Схема дії сушарки
Agrimec
01 Розвантажувальний жолоб
02 Центральний шнек
03 Циклон
04 Повітряний канал
05 Центральний вентилятор
06 Котел
07 Зубчастий редуктор
приводу вентилятора
08 Редуктор приводу
вентилятора
09 Перемішуючий механізм
10 Зерно очищувач
11 Отвір для зняття проб зерна
12 Завантажувальний шнек
13 Привідні ремні
14 Привідний редуктор
центрального шнеку
15 Регульовані опори
16 Обертовий вал
17 Щит управління
18 Тяговий привід
19 Пальник

Регулювання сепаратора легких
забруднень

Тихий осьовий вентилятор

Повітряна камера

Завантажувальний бункер

Гравітаційна система
очищення зерна

Вогнетривка камера

Отвір для зняття проб

Зчеплення завантажувального
бункера та вентилятора

Двохфункціональний привід

Пальник Riello

Редуктор складання
центрального шнеку

Щит управління

Редуктор до піднімання і
опускання решіток

Циклон

Привідний редуктор
центрального шнеку

Паливний бак

Стандартна комплектація:
- камера горіння виконана з вогнетривкого
матеріалу
- потовщені витки шнеку
- тихий осьовий вентилятор
- обертовий вал потужністю 540 обертів на
хвилину
- генератор щита управління
- гравітаційна система очищення зерна із
змінними ситами
- міцне шасі
- комплект дорожнього освітлювання
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Потовщені витки шнеку

- регулювання кількості зерна при відвантажуванні
- перемішуючі механізми, що запобігають, залишенню
зерна в сушарні
- легкий і швидкий монтаж та демонтаж сушарні для
роботи і транспортування

Додаткова комплектація:
- набір електричного приводу
- газовий пальник
- сепаратор легких забруднень з циклоном
- дах
- централізована система змащування
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НОТАТКИ

Переваги

Зерно в зоні сушіння перебуває у постійному русі – постійно пересипається по центральному шнеку. Розміщений у нижній частині сушильної камери перемішуючий механізм, запобігає застою зерна. Завдяки
цьому зерно рівномірно прогрівається, а його температура не перевищує 60˚C. Невисока температура сушіння забезпечує кращу якість зерна. Піч в сушарках
Agrimec зроблена із загартованої сталі, в середині оброблена вогнетривким матеріалом. В камері згоряння
постійно підтримується температура 1000˚C, завдяки
цьому спалювання дизпалива чи газу відбувається до
кінця.
Купол внутрішньої камери є довшим і ширшим, ніж в
інших пристроях цього типу. Завдяки цьому площа для
сушіння зерна є більшою. Дане рішення скорочує час

Моделі

Об’єм м3/тон

сушіння. Пальник розміщується далеко від осушуваного зерна, що унеможливлює ризик запалювання матеріалу що сушиться.
В сушарнях Agrimec пальник встановлено перед вентилятором. Таке розміщення надає декілька переваг:
- Підігріте повітря не втискається, а всмоктується вентилятором до внутрішньої камери, таким чином зерно
отримує не більше ніж необхідну кількість повітря,
- Підігріте повітря змішується з зовнішнім повітрям,
завдяки цьому рішенню, усувається ризик того, що зерно буде сушитись надмірно гарячим повітрям,
- Легке і безпечне налаштування пальника під час роботи,
- Повне згоряння палива, низьке використання палива.

Продуктивність тон/24г
пшениця кукурудза

Необхідна потужність
тяги/електричних
двигунів

AS 600

12 (9t)

50

35

60/23

AS 900

15,8 (12t)

80

48

60/30

AS 1000

16,7 (13t)

90

52

70/30

AS 1150

20 (15t)

100

60

80/31

AS 1750

32 (24t)

140

90

100/42

AS 2200

44 (35t)

200

110

120/60

AS 2700

53 (40t)

270

130

120/70

AS 3500

71 (55t)

315

180

130/90

* вказані потужності є орієнтовними, оскільки залежать від вологості зерна та температури навколишнього
середовища
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Мобільні
зерносушарки
Mecmar
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Mecmar Group це один із найбільших виробників мобільних зерносушарок у світі, що виготовляє техніку
вже більш ніж 30 років. Завод розташований в північно-східній частині Італії, в провінції Верона, і займає понад 15 000 м2 виробничо-складських приміщень, до яких входять відділи проектування, обробки
металу, монтажу, фарбувальні цехи і склади елементів машин.
Щоб гарантувати найвищу якість, високу продуктивність та витривалість сушарки, відбувається постійний контроль якості на усіх етапах виробництва, починаючи від моменту проектування і до завантаження готової продукції до транспорту.
Сушарки збираються серійно із виготовлених раніше елементів, завдяки цьому ми можемо запропонувати короткі терміни реалізації замовлень. У ситуації замовлення сушарок із складу Agripak, ваше
замовлення може бути реалізовано одразу.
У пропозиції компанії Mecmar доступні усі моделі, об’ємом від 10 до 102 м3 і продуктивністю від 28 до
230 тон на добу. Сушарки можуть бути обладнані дизельними пальниками компанії Riello або газовими
пальниками, із інтегрованими випарником. Усі моделі з дизельним пальником можуть бути обладнанні
повним теплообмінником.
1 Опори з можливістю регулювання
2 Центральний вентилятор
3 Щит управління
4 Пальник
5 Камера згорання
6 Жолоб із подвійним призначенням
для розвантаження та сепарації
7 Сталеві сита INOX
8 Гравітаційна система очистки зерна
9 Редуктор завантажувального шнеку
10 Редуктор центрального шнеку
11 Редуктор висування решіток
12 Завантажувальний шнек
13 Рівень
14 Оглядовий люк
15 Кутовий редуктор центрального
шнеку
16 Центральний шнек
17 Підключення перемішуючого
механізму
18 Перемішуючий механізм
19 Пункт централізованого змащування
20 Отвір для взяття проб зерна
21 Привід завантажувального шнеку
22 Трьох фазний генератор
23 Паливний бак
24 Привід головного вентилятора

муфти вентилятора і
завантажувального шнеку

паливний фільтр

гравітаційна система очищення
зерна

регуляція сепаратора легких
забруднень

Mecmar
dryer
operation
diagram
зовнішні і внутрішні
решітки із сталі inox

опори із редуктором
для регуляції рівня сушарки

отвір для взяття проб зерна

двофункційний привід

двигун

завантажувальний шнек

потовщені стінки
центрального шнеку

редуктор головного
шнеку

централізований
пункт змащування

Стандартне обладнання:
- Пальник Riello
- Потовщенні вітки центрального шнеку
- Тихий осьовий вентилятор
- Обертовий вал потужністю 540 обертів на
хвилину
- Електричний генератор шафи керування
- Міцне шасі
- Регуляція кількості подачі зерна
- Механізм для перемішування зерна
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кутовий редуктор
центрального шнеку

тихий осьовий вентилятор

шафа управління

циклон

- Легкий та швидкий монтаж або демонтаж
сушарки для роботи та транспортування
- Решітки зі сталі INOX
- Система централізованого змащування

Додаткове обладнання:
- Датчик обертання
- Обладнання електричного приводу
- Газовий пальник
- Сепаратор легких забруднень з циклоном
- Дах
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НОТАТКИ

Переваги

Компанія Mecmar постійно інвестує та займається дослідженням і технологічним розвитком своєї продукції,
щоб виправдати найвищі сподівання своїх клієнтів. Це
компанія, що дбає про якість техніки, яку виготовляє. Сушарки виготовляються з матеріалів найвищої якості. Усі
внутрішні та зовнішні решітки, а також обшивка всередині нагрівального комплексу виконані із сталі INOX.
Зараз продукція компанії Mecmar встановлює стандарти якості серед виробників мобільних сушарок на європейському та світовому ринку. Сушарки Mecmar легкі
в обслуговуванні, екологічні та відповідають найвищим
стандартам безпеки.
Сушарки працюють з низьким рівнем шуму, усі важелі і
приводи розташовано в одному зручному місці. Встановлення сушарки після транспортування та її складання для

транспортування може виконувати одна особа, за допомогою редукторів. Сушарки у своїй стандартній комплектації мають систему централізованого змащування.
Втрата тепла через камеру спалювання є незначною, зовнішня оббивка камери згоряння не нагрівається, усе тепло використовується для сушіння зерна. Усі елементи сушарки, що працюють у вологому
середовищі, пройшли гальванізацію або виконані із
сталі INOX.
Усі рухомі частини сушарок ізольовані. У випадку зупинки вентилятора пальник автоматично вимикається.
Щит управління сушарки обладнано аварійним вимикачем напруги. Сушарки Mecmar можуть бути під’єднані до систем нагрівання на твердому паливі, також
можуть використовуватись вугілля, солома та пелети.

Пшениця

Кукурудза

Необхідна потужність
тяги/електричних
двигунів

10/7.5

40

28

30/22

STR 9/87F

12/9

50

35

50/30

FSN 12/110/F

16/12

80

48

50/30

FSN 15/138/T

20/15

100

60

65/30

D 20/147/T2

27/19.5

115

75

75/45

SSI 25/203/T2

33/24

140

90

90/55

S 34/255/T

42,5/30

190

110

100/75

S 43/340/T2

58/42

270

130

120/75

S 55/420/F

74/53.5

300

170

160/100

F 75/570

102/75

350

230

175/120

Моделі

Об’єм
м3/тон

CPT 7/61F

Продуктивність тон/24г

* продуктивність сушарок узагальнена і залежить від вологості зерна та температури навколишнього
середовища
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Бункери активного
вентилювання
«Охолоджувачі зерна»

Використання бункерів вентиляційного охолодження зерна дозволяє двоетапне сушіння, що не тільки
збільшує продуктивність самої сушарні (збільшення продуктивності можливе навіть до 40 %), але також
дозволить зменшити використання енергії приблизно на 15%, що здешевить увесь процес приблизно на
20 відсотків.
Велика вологість зерна під час збору (35-40%) вимагає швидкого висушування або силосування. Двоетапна система сушіння можлива завдяки використанню бункера вентиляційного охолодження. Вона заснована
на початковому зниженню вологи у зерні до 17%, завдяки сушінню у високотемпературній сушарці, а потім
охолодженню зерна у бункері вентиляційного охолодження.
Протягом 4-6 годин перебування у бункері вентиляційного охолодження, під час «дозрівання» теплим повітрям, вирівнюється вологість зерна і відбувається виведення вологості із глибших шарів зернових, а також
зменшується механічне навантаження, що унеможливлює розтріскування зернових під час охолодження.
Після проходження «дозрівання», зерно піддається провітрюванню холодним повітрям, яке проникаючи через масу гарячого насіння кукурудзи, поглинає у себе тепло та вологу що виділяється із зерна, а потім виводиться назовні через вентиляційні шахти.
Завдяки цьому процесу зерно охолоджується, а його вологість зменшується ще на декілька додаткових
процентів.
Користь від двоетапного сушіння зерна є очевидною – отримуємо зерно кращої якості, відрізняється меншою кількістю тріснутого насіння, має меншу ламкість оболонки а також зберігає природній колір висушених
зерен кукурудзи, а кошти сушіння зменшуються завдяки збільшеній продуктивності сушарки.

Бункери Agripak

AC47

AC62

тон/год.

100-200

100-200

Необхідна потужність

кВт

4

4

Об’єм

m³

47

62

Продуктивність

ЕКОНОМІЧНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ ОХОЛОДЖУВАЧА ЗЕРНА
Кількість тон
кукурудзи
для сушіння

Орієнтовна
економія при
сушінні природнім
газом в березні (у
польських злотих)

Орієнтовна
економія при
сушінні мазутом в
березні у польських
злотих)

Орієнтовна
економія при
сушінні природнім
газом в жовтні (у
польських злотих)

Орієнтовна
економія при
сушінні мазутом в
жовтні (у ольських
злотих)

Різниця часу
сушіння в
сезоні (дні)

600

7 000

9 000

10 000

14 000

3

1200

14 000

19 000

20 000

28 000

6

1500

17 000

23 000

25 000

35 000

7

2000

23 000

31 000

33 000

46 000

9

2500

29 000

39 000

41 000

58 000

12

*розрахунки було зроблено опираючись на наступні параметри: початкова вологість кукурудзи 30%; кінцева вологість кукурудзи 14%; закупівельна ціна
одного літру мазуту 2,8 злотих; закупівельна ціна одного м3 природнього газу 1,5 злотого; закупівельна цін одного кВт електроенергії 0,48 злотого. Усі
вказані у злотих ціни не враховують ПДВ.
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Пакувальні
машини
Agripak

Модель RZ9

Модель R9

20
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Представляємо до Вашої уваги дві сучасні пакувальні машини виробництва компанї Agripak:
- Пакувальна машина Agripak R9, надає можливість швидкого складання у полімерних рукавах вологого та сухого зерна, кукурудзи, цукрового
буряка, пивної дробини, фруктової маси, солі, після ферментаційних залишків, а також мінеральних добрив.
- Пакувальна машина Agripak RZ9, надає можливість швидкого складання у полімерні рукави вологого та сухого зерна пшениці та кукурудзи,
соляної суміші для посипання доріг, після ферментаційних залишків.

Датчик тиску в системі гальмування

Лебідка для встановлення рукавів

Віконечко для видалення
надлишку повітря

Контрольне вікно у
завантажувальному бункері

Піддон під бочку з
консервантом

Оцинковане дишло

Схема пакувальної
машини Agripak R9

Схема пакувальної
машини Agripak RZ9

01 Рама
02 Завантажувальний бункер
03 Завантажувальний шнек
04 Підтримуюча полиця для рукава
05 Лебідка для встановлення рукавів
06 Тунель

01 Рама
02 Завантажувальний бункер
03 Завантажувальний шнек
04 Підтримуюча полиця для рукава
05 Лебідка для встановлення рукавів
06 Тунель

Завантажувальний шнек

З’єднання завантажувального шнеку

Полиця для підтримування
рукава, що монтується на рамі

Обертовий вал 540
обертів/хвилину

R9
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RZ9

Механізм
піднімання полиці рукава

Опора

Система гальмування

Регульований дашок
над завантажувальним шнеком

Бункер для засипання 3х1,5 м.

Отвір ля дозування консерванту

Кріплення обертового валу до
транспорту

Стандартне обладнання:

- Регульований дашок над завантажувальним шнеком

- Бункер для засипання 3х1,5м метри

- Полиця що підтримує рукав

- Шасі для перевезення по автомобільних

- Обертово-передавальний вал

шляхах

- Контрольні вікна засипному бункері

- Місце для встановлення бочки консерванту
- Тунель Ø 2,7 м

Додаткове обладнання:

- Гальма для встановлення сили пресування

- Дозатор силюсуючих засобів

- Датчик тиску в системі гальмування

- Можливість замовлення пакувальної машини з іншим
діаметром тунелю (Ø 1,95 м; Ø 2,4 м)

- Лебідка для встановлення рукавів
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НОТАТКИ

Пакування зерна

Метод пакування зерна у полімерні рукави застосовується у багатьох країнах світу. Зберігання зерна в полімерних рукавах є значно дешевшим від традиційних
методів. Повна вартість зберігання однієї тони зерна
у полімерному рукаві це сума від 10 до 15 злотих, в
залежності від кількості запакованого зерна. Подана
сума включає вартість полімерного рукава, амортизацію техніки, трактора та працю людини.

Головними елементами пакувальних машин Agripak є:
завантажувальна камера, транспортне шасі, завантажувальний шнек, що подає зерно до рукава, тунель
для рукава і лебідка для встановлення рукавів. Машина обладнана гальмами для встановлення сили завантажування у рукав. Пакувальна машина може бути
обладнана дозатором силосуючих засобів.

Пакувальні машини Agripak
Продуктивність
Необхідна потужність

RZ9

R9

тон/год

200-300*

200-300*

KC

від 60-80*

від 60-80*

* продуктивність і необхідна потужність залежить від виду подрібнювача який застосовується,
решіток та вологості зерна
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Пакувальні машини
Agripak з подрібнювачем
зерна

26
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Пакувальна машина Agripak із зернодробаркою - це інноваційна машина, що
розроблена та виготовлена компанією Agripak. Машина дозволяє одночасно
подрібнити, запакувати в рукав і законсервувати вологе зерно. Подрібнене
і запаковане у рукав зерно - це корм для худоби найвищої якості. Може використовуватись без подрібнювача.Застосування пакувальних машин Agripak,
із подрібнювачем зерна, дозволяє економити велику кількість коштів на заготівлі кормів при одночасному покращенні засвоюваності зерна тваринами.
Пакувальна машина Agripak із подрібнювачем - це машина, яка рекомендується для малих та середніх сільськогосподарських виробників, що займаються годівлею свиней, великої рогатої худоби, птиці. Ця машина найкраще
підходить для компаній, що надають сервіс у цих напрямках.

Схема пакувальної машини
Agripak із подрібнювачем
01 Рама (шасі)
02 Завантажувальний бункер
03 Завантажувальний шнек
04 Полиця, підтримуюча рукав
05 Лебідка для встановлення
рукавів
06 Тунель
07 Циклон
08 Подрібнюючий вузол Gruber

Регулятор кількості
подачі зерна на подрібнювач

Гальванізована підставка для
бочки з консервантом

Оглядове вікно в
завантажувальному бункері

Підтримуюча полиця рукава

Датчик тиску у
гальмівній системі

Лебідка для закладання рукавів

Подрібнюючий вузол Gruber

Завантажувальний шнек

Отвори для дозування
консерванту

Гальмівна система

Хомути для підключення
обертового валу

Гальванізований циклон

Інспекційне вікно
завантажувального шнеку

Решітка в завантажувальному
бункері

Стандартне обладнання:
- Подрібнюючий вузол Gruber
- Циклон
- Завантажувальний бункер 3х1,5 метрів
- Шасі для перевезення по дорогах загального
користування
- Місце для встановлення дозатору
консерванту
- Тунель для полімерного рукава
- Гальма для встановлення сили пресування
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Гальма

Привідний вузол

Опора

- Датчик тиску в гальмівній системі
- Лебідка для встановлення рукавів
- Полиця для підтримування рукавів
- Обертово-передаточний вал
- Інспекційне вікно в завантажувальному бункері

Додаткове обладнання:
- Дозатор консерванів
- Можливість замовлення пакувальної машини з іншим
діаметром тунелю (Ø 1,5м., Ø2,40)
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Технологія
Застосування технології заготівлі вологого корму у полімерних рукавах призводить до значної економії коштів. Подрібнення, пакування та консервування однієї тони вологого
зерна коштує близько 25 злотих. Ця сума враховує усі витрати, тобто: трактор, полімерний рукав, подрібнення, пакування у рукав, і амортизацію машини. Якщо використовувати
біологічний консервант, це збільшить вартість на 3 злотих,
а хімічний на 19 злотих, на одній тоні.
Вартість сушіння однієї тони кукурудзи, в залежності від
виду палива яке використовувалось, коливається від 90 до
130 злотих. Господарство, яке має близько 500 свиней і спакує 300 тон вологої кукурудзи може заощадити до 25 800 злотих. Подрібнена волога кукурудза це дешевий і якісний корм.
Перетравлювання такого корму є кращим по відношенню до
сухої меленої кукурудзи.

НОТАТКИ
Переваги використання пакувальних машин
з подрібнювачем зерна Agripak:
Подрібнення, пакування і консервація вологого
зерна відбувається одночасно
Полімерний рукав – це вигідний засіб для складування, що дозволяє зберігати корм найвищої
якості і годувати ним протягом цілого року.
Значна економія коштів на годування тварин
при збереженні високої якості корму
Багатофункціональність машини – одна машина може використовуватись для подрібнення вологого чи сухого зерна, пакування пивної дробини, чи цукрового буряка.
Мобільність – машину можна транспортувати
за допомогою трактора.

Пакувальна машина Agripak із подрібнювачем
Продуктивність
Необхідна потужність

Тон/годину

12-18

КС

Від 170-200

Пакувальна машина Agripak без подрібнювача
Продуктивність
Необхідна потужність

30

RS 6,5

R 6,5

Тон/годину

200-300

КС

Від 60-80
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Машини для
розпакування
рукавів Agripak
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Машина для розпакування рукавів Agripak призначена для забирання зернових із рукава. Це новітня машина, яка була створена на основі
багаторічних досліджень та нашого багатого досвіду у галузі зберігання зерна у полімерних рукавах. Машина для розпакування рукавів
Agripak – це єдина машина на ринку, що пристосована до розпаковування вологого зерна.

Привід полиці

Намотувальний барабан

Привід вивантажувального шнеку

Привід регулювання висоти

Полиця для підтримки рукава

Місце для транспортування ОПВ

З’єднувач шнеків
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Обертово-привідний вал

Щиток гідравлічного управління

Привід шнеку, що
згортає зерно

Віяла для зерна

Згортаючий шнек

Ніж для розтинання рукава

Привід віял для зерна

Привід намотувального барабану

З’єднувач розвантажувального
шнеку

Привід розвантажувального
шнеку

Стандартне обладнання:

- Привід регуляції висоти

- Вивантажувальний шнек

- Привід довантажувальної полиці

- Забираючий шнек

- Редуктор вивантажувального шнеку

- Висип

- Редуктор згортаючого шнеку

- Підпора розвантажувальної труби

- Барабан для намотування рукава

- ОПВ

- Двигун приводу барабану

- З’єднувач до трактора

- Двигун приводу віял

- Опора

- Віяла

- Полиця підтримки рукава

- Платформа для обслуговування
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НОТАТКИ

Машина для розпакування рукавів AGRIPAK RP-1
Орієнтовна продуктивність

Т./год.

90-160*

Необхідна потужність

КС

150

Довжина

См

6850

Ширина у робочому стані

См

4250/6080

Ширина у підготовленому для транспортування стані

См

2800

Висота у робочому стані

См

5500

Висота у підготовленому для транспортування стані

См

2850

* продук тивність залежить від якості та вологості зерна
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Зернодробарка із
силосним пресом
Geringhoff
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Подрібнювач із силосним пресом Geringhoff – це дуже продуктивна машина,
призначена для подрібнення і консервування у полімерних рукавах вологого
зерна пшениці та кукурудзи. Вона була створена у результаті спільної співпраці двох заводів: німецької компанії Geringhoff та бельгійської компанії Hyplast,
світового лідера з виготовлення полімерних рукавів для зберігання зернових.
Компанія Geringhoff гарантує якість та надійність машин, а Hyplast - свій багаторічний досвід зберігання продукції у полімерних рукавах.
Подрібнювач із силосним пресом Geringhoff пристосовано для подрібнення
сухого та вологого зерна. Машина дозволяє подрібнити зерно до заданого ступеня, що дає можливість економнішого зберігання вологого зерна не тільки
для виробників великої рогатої худоби, а також і тих, хто займається розведенням свиней чи птиці.

Схематичне
зображення
подрібнювача
з силосним
пресом Gerinhoff
01 Завантажувальний бункер
02 Вал ОПВ 1000 об/хв
03 Молотковий млин
04 Широкі шини
05 Тунель
06 Завантажувальний шнек
07 Полиця для підтримування
рукавів
08 Масляний радіатор
09 Завантажувальний шнек із
дозатором консервантів
10 Інспекційні вікна
11 Гідравлічна опора
12 Кріплення
13 Редуктор приводу
подрібнювача
14 Ходові вогні

Магніти

Редуктор
приводу подрібнювача

Ножи всередині дробарки

Пробник

Завантажувальний бункер

Гідравлічна гальмівна система

Дозуючий шнек кількості
подачі зерна у подрібнювач

Завантажувальний шнек

Молоточковий млин

Полиця для підтримування рукавів

Аплікатор консервантів

Молотки

Масляний охолоджувач

Ударний млин

Стандартне обладнання:
- Дозуючий шнек з гідравлічним приводом в засипному
бункері з регульованою швидкість подавання.
- Гідравлічна система гальмування для встановлення
сили пресування
- Шини 385/55 R22,5

Гідравлічна опора для
підтримування машини

Дорожнє освітлення

- Набір дорожнього освітлення
- Скриня для інструментів
- Освітлення, що дозволяє працювати уночі

Додаткове обладнання:

- Обертово-передавальний вал потужністю 1000
обертів за хвилину.

- Змінний тунель Ø1,5м, Ø1,95м, Ø2,4м

- Оглядові віконечка в завантажувальному бункері

- Адаптер, що дозволяє запаковувати січки із кукурудзи,
пивну дробину, ціле зерно, і жом із цукрового буряка.

- Ударний млин CGM-S220
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Гідравлічна система
виставлення рівня машини

- Аплікатор силосних засобів
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НОТАТКИ

Технологія

Машина складається з млину для подрібнення, бункеру для завантаження, шасі і змінного тунелю на який
встановлюється рукав. Додаючи або знімаючи ножі,
можна регулювати ступінь подрібнення зерна. Кількість зерна що подається на подрібнювач, регулюється за допомогою, гідравлічного шнеку, що знаходиться на дні завантажувального бункеру. Шасі дозволяє
транспортувати машину дорогами загального корис-

тування. Гідравлічні гальма на колесах служать для
регулювання сили наповнення у рукаві. В залежності
від потреб, машини можна обладнати тунелями з різним діаметром від Ø1,5м до Ø2,4м, і об’ємом від 60 до
200 тон. Додатково машина може бути обладнана додатковим завантажувальним бункером, з адаптером
до пакування січки з кукурудзи, пивної дробини, цілого зерна та жому із цукрового буряка.

Подрібнювач з силосним пресом GERINGHOFF
Необхідна потужність
Продуктивність

КС

200-350*

т/год

20-30*

* в залежності від виду і вологості зерна та потужності трактора
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Зернодробарка із
силосним пресом
Renn Mill
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Канадська компанія Renn Mill більше ніж 40 років займається виготовленням
дробарок для сухого і вологого зерна та кукурудзи. Зернодробарки Renn Mill
використовуються для подрібнення і зберігання зерна у полімерних рукавах,
обладнані валами з найбільшим діаметром, серед пристроїв даного типу. Більший шнек – це більша поверхня забору зерна, що відповідно, збільшує продуктивність. Ретельне подрібнення зерна гарантує диференціал валів. Зерно рівномірно подрібнюється та перетирається, а тому його можна використовувати
для годування свиней.
Компанія Agripak надає послуги подрібнення і пакування зерна, а також займається продажом машин компанії Renn Mill.
Зернодробарки Renn Mill це машини зроблені з думкою як і про тих, хто використовуватиме їх для власних потреб, так і тих хто надаватиме ними послуги.

Схема дії
подрібнювача
Renn Mill
01 Завантажувальний бункер
02 Обертово-передаточний вал
03 Лебідка для встановлення
консерванту
04 Широкі колеса
05 Тунель
06 Завантажувальний шнек
07 Полиця для підтримування
рукавів
08 Механізм для піднімання
завантажувального бункера
09 Механізм для встановлення
відстані між валами
10 Інспекційне вікно
11 Гідравліка для встановлення
машини
12 Зачіп
13 Привід машини з
диференціалом

Гідравлічні гальма для встановлення
сили наповнення рукава

Завантажувальний бункер з магнітами
для виловлювання металу

Отвори для додавання
консерванту

Пробник

Зачіп, з можливістю
регулювання

Аплікатор консерванту

Оглядове вікно в
завантажувальному бункері

Полиця для бочки із
консервантом

Механізм для встановлення відстані від валами

Регулятор кількості
подачі зерна на вали

Широкі колеса з поперечним
перерізом

Завантажувальний шнек

Обертово-передавальний вал
потужністю 1000 об/хв. З з’єднувачем

Ліфт для встановлення
консерванту

Вали

Привід машини з диференціалом

Стандартне обладнання:
- Тунель Ø 1,95м для рукава об’ємом від 110 до 140 тон зерна
- Гідравлічні гальма для встановлення сили наповнювання рукава
- Диференціал валів
- Зміцнені вали
- Захисне обладнання валів від пошкодження камінням
- Широкі колеса з протектором, що зменьшує занос
- Обертово-передавальний вал потужністю 1000 об/хв.
- Механізм регулювання кількості подачі зерна на вали
- Засипний бункер з можливістю нахилу, що полегшує
доступ до валів
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Гідравлічний привід
встановлення висоти машини

- Оглядові вікна в завантажувальному бункері
- Регульовані пластини для очищення валів
- Механізм налаштування відстані між валами
- Ліфт для встановлення бочки з консервантом на підставці
- Рукоятка для встановлення відстані між валами для досягнення необхідного ступеня подрібнення

Додаткове обладнання:
- Можливість встановлення подрібнювача з тунелем 5
футів (1,5 м.)
- Аплікатор консервантів
- Адаптер для пакування жому, зерна, та ін..
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НОТАТКИ

Технологія

Впровадження технології пакування у полімерні рукави дозволяє значно економити кошти і збільшує рентабельність тваринництва. Застосування зернодробарки
з силосним пресом виключає процес сушіння, що дає
значну економію коштів. Кошт подрібнення та силосування однієї тони кукурудзи у полімерний рукав становить 1/3 коштів ї ї сушіння. Фермер заощаджує час
та гроші, отримує подрібнений корм для годування без
додаткового подрібнювання.
Подрібнене зерно кукурудзи при годуванні великої рогатої худоби це найдешевший спосіб для забезпечення
чистою енергією, що безпосередньо збільшує удій корів.

Корм отриманий цим методом містить більше вуглеводів, і краще перетравлюється тваринами. Ступінь подрібнення зерна може регулюватись, залежно від потреб, як для годівлі великої рогатої худоби, свиней, чи
птиці.
Застосування технології пакування у полімерні рукави це сучасний і економний спосіб створення кормів для
худоби найвищої якості.
Це є рішення на дощові жнива, і збір дуже вологої та
зарослої пшениці. Збираючи зернові раніше, зменшуємо втрати, що виникають в результаті випадання зерна
і отримуємо більше сухої маси.

Подрібнювач з силосним пресом RENN MILL
Обертово-привідний вал
Необхідна потужність
Продуктивність

Об/хв.

1000

КС

110-130*

т/год

15-35*

* в залежності від вологості, виду та ст упеню подрібнення зерна
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Силосні преси
Kelly Ryan
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Силосні преси Centerline De Luxe виготовляються американською компанією Kelly Ryan Equipment – піонером у галузі, який з 1945 року виготовляє
машини для сільського господарства.
Машина призначена для великих господарств, спиртозаводів і фірм
що надають послуги у галузі. Обладнана ротором довжиною 2,54 метра
і змінними тунелями.
Використовуючи силосні преси Centerline De Luxe можна пакувати
у полімерні рукави вологе зерно збіжжя, зерно кукурудзи, січку з трав,
люцерни, кукурудзи, буряковий жом, пивну дробину. У полімерні рукави
можна запакувати від 170 до 450 тон корму. Машина обладнана центральною платформою, що дозволяє забирати матеріал з великих причепів з
заднім розвантаженням. Центральне розміщення ротора дозволило сконструювати тунель в такий спосіб, що його низ є похилим. Завдяки цьому
після закінчення рукава тунель машини завжди залишається чистий.

Підтримуюча полиця для
рукава

Дискові гальма

Приймальний стіл з
розкидачами

Лебідка для встановлення
рукавів

Гідропривід для
приводу розкидачів

Незалежна гідравліка

Панель управління

Транспортне дишло

Розташований центрально ротор що самостійно очищується

Гідравлічна опора для зміни з позиції
транспортування в робочий режим

Пункт змащування

Опорна решітка

Трос для підтримування
опорної решітки

Редуктор приводу ротора

Стандартне обладнання:
- 9-ти футовий ( 2,7 м) тунель з функцією самоочистки
- 100 дюймовий (254 см) ротор
- Складний ланцюговий подавальний стіл з регульованою швидкістю та гідравлічним приводом, розмірами
3,6х3,05х1,2 м (ДШВ)

Проста система для зміни тунелю

Управління гідравлікою

- Дискові гальма з нержавіючої сталі для регулювання
сили наповнення рукава
- Лебідка для встановлення рукавів
- Колеса з шинами пристосованими до роботи на м’якій
поверхні
- Незалежна гідравліка

- Обертово-привідний вал

- Сталева опорна решітка

- Редуктор Bondioli 1000 або 540 об/хв.

Додаткове обладнання:

- Гідравлічні опори для встановлення машини із позиції
транспортування в робочий режим.
- Гідравлічний барабан для тросу (75 метрів сталевого
тросу)
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Гідравлічний насос для встановлення
сили наповнення рукава

- Змінний тунель діаметром 8,10,12 футів (2,4м, 3м, 3,6м)
- Аплікатор консервантів
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НОТАТКИ

Переваги

Впровадження технології пакування у полімерні рукави
дозволяє значно зменшити витрати та збільшити рентабельність продуктів тваринництва. Технологія дає можливість приготування корму з дуже високими характеристиками і дозволяє виключити втрати які виникають
при застосуванні традиційних методів консервування
кормів у силосних ямах і бункерах.
Усі моделі силосних пресів Kelly Ryan мають ротор, центрально розміщений у тунелі. Це є запатентоване фірмою
рішення, завдяки якому матеріал завантажується у рукав

у двох напрямках догори і донизу, що забезпечує краще пресування матеріалу в рукаві, а це, в свою чергу,
дозволяє спаковувати в рукав на 15% більше матеріалу.
Зменшується також необхідна потужність. Це рішення
покращує якість силосу і зменшує витрати.
Застосування технології пакування у полімерні рукави - це сучасний і економічний спосіб створення кормів
найвищої якості, це альтернатива для вартісних інвестицій в силосні бункери та ями.

Силосуючий Прес Kelly Ryan
Необхідна потужність
Продуктивність

КС

150-180*

т/год.

50-100*

* в залежності від виду матеріалу що пакується і потужності трактора
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Перевантажувальні
бункери
PBN

PBN-20 Модель
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Перевантажувальні бункери це універсальні машини, що служать для забирання з комбайнів зернових, збіжжя та к кукурудзи, транспортування до
господарств або перезавантаження у вантажівки, чи завантаження посівного матеріалу до сіялок. Можуть бути використані усюди, де в’їзд важкої
техніки на поле ускладнений чи взагалі неможливий, а комбайни мали б
проїхати великі відстані для спорожнення бункерів - збірників. Застосування PBN-у дозволяє уникнути простоїв у роботі комбайну, завдяки чому
заощаджується біля 30 відсотків часу і грошей під час збору врожаїв.

Гідравлічно регульований висип

Гідравлічна опора

Інспекційне віконце
розвантажувального шнеку

Підпора бункера для
монтажу ваг

Колесо

Дорожні вогні

Осі фірми ADR

Електронні ваги

Гідравлічні заслінки шнеку, що регулюють швидкість висипання зерна

Ревізійні отвори для очищення
скрині

Дробина

Фаркоп

Гідравлічне блокування системи безпеки
механізму розкладання конвеєра

Стандартне обладнання:

PBN-20 Модель
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Гальма для паркування

- Система гальмування, пневматична (гідравлічна або змішана)
- Вісь фірми ADR (Італія)
- Кутовий редуктор приводу шнеку
- О.п.в.
- Фаркоп Ø 50
- Колеса
- Гідравлічна опора
- Завантажувальна скриня з 4-а опорами
- Жорстке дишло, інтегроване з рамою для підключення до
нижнього кульового фаркопу трактора
- Гальма для паркування
- Двох сегментний передній конвеєр, з гідравлічною системою
розкладання
- Гідравлічне блокування системи безпеки механізму розкладання конвеєра
- Ревізійні отвори для очищення скрині

Клини до коліс

Індикатор відкривання заслінок
шнеку

Двох сегментний передній конвеєр, з
гідравлічною системою розкладання

- Два вікна для контролювання рівня завантаження скрині
- Клини до коліс
- Гідравлічні заслінки шнеку, що регулюють швидкість висипання зерна

Додаткове обладнання:

- Ваги із принтером
- Тент
- Рукави Ø300мм, 400мм, довжиною 1,2 м. для завантажування
сівалок
- Гідравлічно регульований висип
- Шнековий передавач шрп-5, ⌀ 250мм., довжиною 5 метрів для
завантажування сівалок.
- Можливість монтажу змінного корпусу розтрушувача добрив,
бочки, саморозвантажувального корпусу на шасі бункера
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Переваги

В пропозиції фірми Agripak знаходяться перевантажувальні бункери різних об’ємів (16, 20, 30, 40 м 3), що дозволяє вибрати машину об’ємом, що відповідає об’ємові
приймача комбайну. Також, перевізні бункери PBN, за
замовченням обладнані шасі, що мають можливість заміни бункеру на бочку, або розкидач добрив, також додатково можна обладнати тентом і вагами. Такі рішення
дозволяють спрямовувати кошти виключно до купівлі

PBN-16

PBN-20

PBN-30

PBN-40

м3

16

20

30

40

Повна маса

Кг

16000

20000

28200

40000

Власна маса

Кг

4 750

4 950

6 900

9 250

Вантажопідйомність

Кг

11 250

15 050

21 300

30 750

Причеп: довжина

Мм

7 100

7 500

8 500

10 200

Ширина

Мм

2 550

3 000

2 980

2 980

Висота завантажування з комбайну

Мм

2 900

3 400

3 480

3 480

Загальна висота

Мм

3 380

3 850

3 850

3 900

Вісь (міст)

Шт.

2

1

2

3

16,5/70-18

750/70 R 26

560/60 R22,5

560/60 R22,5

Перезавантажуваний бункер
Об’єм

Розмір коліс
Обов’язкова потужність трактора

КС

120

120-150

180-220

220-300

Діаметр шнеку

Мм

420

420/520

520

520

т/хв.

3

3/6

6

6

Швидкість розвантажування
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надбудов до шасі, що дає можливість обмежувати
кількість техніки в господарстві, а також подовжує
період використання цієї техніки. Загальна економія
це 50-70 % вартості усієї нової машини. Досконала
конструкція машин і якість матеріалів з впевненістю
дозволяє розраховувати на довготривале та безаварійне використання.
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Послуги
Подрібнення і силосування зерна
Кукурудза є основною рослиною яка використовується для харчування великої рогатої худоби. Її висока харчова цінність, висока
врожайність з одного гектару, а також легкість консервування призводять до того, що кукурудзяний силос, є найбільш використовуваний, високоенергетичний корм.
Постійно зростаючі ціни кормів, для збалансування раціону, щораз поширюють метод використання вологого
зерна кукурудзи. Оптимальна вологість зерна кукурудзи призначеного для подрібнення і силосування у рукаві,
повинна бути у межах від 32% до 38% сухої маси. Застосування подрібнення покращує фізичну структуру
раціону. Таке зерно повільніше розкладається у рубці, що дозволяє більшій кількості крохмалю дістатися
до тонкого кишечника і вже там перетравитися. Це сприяє кращому використанню енергії тваринами.
Найкращим методом консервування і зберігання подрібненої кукурудзи є використання полімерних рукавів. Подрібнене зерно, упаковане в рукав, відсторонене від доступу свіжого повітря ззовні, що
дозволяє зберігати його протягом довго періоду, навіть до двох років. Всередині рукава створюються
без кисневі умови, що спричиняє швидку ферментацію. Завдяки цьому, уже через чотири тижні зерном можна годувати худобу.
Подрібнення і пакування у полімерний рукав з призначенням на корм, це перед усім величезна економія, в порівняні із використанням сухих кормів. Комплексна послуга приготування кормів з вологої кукурудзи, яка складається з: подрібнення вологого
зерна, пакування у полімерний рукав, сам полімерний рукав і робота оператора коштує 40 злотих за тону. В порівнянні із цим,
сушіння однієї тони зерна кукурудзи, в залежності від її вологості і атмосферних умов, коливається у межах від 90 до 130 злотих
за одну тонну. Додатково, у випадку сушіння зерна з призначенням на корм, необхідно передбачити також подрібнення зерна, що
пов’язується додатковими витратами.
Наша компанія надає послуги подрібнення та пакування вологого зерна кукурудзи на усій території Польщі та України. Для
цього ми використовуємо подрібнювачі із силосним пресом канадської компанії Renn Mill. Машини обладнані подрібнювачами з
двома валами, що обертаються із різними швидкостями (1000 та 700 об/хв), що дає можливість якісного подрібнення зерна. Одна
машина подрібнює та одночасно запаковує зерно в рукав. Також можливо подрібнювати інші види зернових, такі наприклад
як пшениця чи жито. Приготування 110 тон корму займає приблизно 5 годин. Подрібнювальна машина, обладнана аплікатором
консервуючи засобів, приводиться у рух трактором із мінімальною потужністю 130 КС. Для його завантаження також необхідна
телескопічна завантажувальна машина або передній завантажувач.

Подрібнення зерна зернодробаркою
з силосним пресом Geringhoff
Техніка, якою ми надаємо послуги - це зернодробарка з силосним пресом Geringhoff. Ця машина була створена у результаті співпраці
двох заводів: німецької компанії Geringhoff і бельгійської компанії Hyplast - світового лідера у виробництві рукавів для силосування
і закладання кормів. Компанія Geringhoff гарантує високу якість, Hyplast - багаторічний досвід в консервуванні кормів у рукавах. Зернодробарка з силосним пресом - це машина для подрібнювання сухого
і вологого зерна. Машина дозволяє подрібнювати зерно до необхідного ступеню, завдяки додавання або
усунення ножів в модулі подрібнення.
Машина складається з завантажувального бункеру, подрібнювача із ножами, шасі і тунелю, на який встановлюється рукав. Кількість зерна, що подається на подрібнювач, дозується за допомогою шнеку з гідравлічним
приводом, що міститься на дні завантажувального бункеру. Шасі дозволяє транспортувати машину дорогами загального користування. Гідравлічні гальма на колесах служать для регулювання сили пакування матеріалу у рукави. За необхідності машину можна обладнати тунелем з діаметром 1,5м, або 2,4м під
рукава об’ємом від 80 до 200 тон. Додатково машина може бути переобладнана для пакування січки з кукурудзи,
пивної дробини, цілого зерна кукурудзи, бурячного жому і інших матеріалів.
Застосування технології приготування вологих кормів у полімерних рукавах дозволяє значно зменшити витрати. Подрібнення, пакування, і консервування однієї тони вологого зерна, користуючись нашими послугами, буде коштувати приблизно 14 євро. Ця сума містить у собі усі витрати, тобто: Трактор, полімерний рукав, подрібнення, пакування у рукав і обслуговування оператором. До цього слід додати вартість хімічного або біологічного консервування. Хімічний консервант в
рекомендованій дозі 3 літри на одну тонну коштує приблизно 4,5 євро/т, вартість біологічного консерванту близько 1 євро/т. Вартість сушіння однієї тони кукурудзи, в залежності від того яке паливо використовувалось, буде коливатись у межах від 23 до 34 євро.
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Додатково, у випадку сушіння зерна, яке призначається на корм, необхідно враховувати додаткові витрати, пов’язані із
необхідністю подрібнити зерно. Порівнюючи вартість технології сухого і вологого годування, фермерське господарство яке
має біля 500 свиней, і упакує 300 тон вологої кукурудзи у рукави, може заощадити близько 5000 євро.
Подрібнена волога кукурудза – це дешевий і якісний корм, що характеризується високою засвоюваністю. Його участь, у
повному раціоні харчування, може складати від 30 до 50 %. Засвоюваність приготованого у такий спосіб корму є вищою по
відношенню до сухої перемеленої кукурудзи. Подрібнена волога кукурудза також може використовуватись при годуванні
свиней сухими кормами. Кількість вологої подрібненої кукурудзи повинна підбиратись так, щоб фінальна вологість корму не
була причиною забивання пристроїв для годування свиней. В залежності від вологості подрібненої кукурудзи, ї ї кількість не
повинна перевищувати 30 відсотків від денного раціону.
Вологе зерно транспортується з поля до машини і за допомогою завантажувача, або перевантажувального причепу, пересипається до завантажувального бункеру. З Бункеру зерно попадає у подрібнювач, де перемелюється, а потім, за допомогою шнеку під високим тиском пакується у полімерні рукави. В ході наповнення рукава змеленим зерном, може додаватись
консервант біологічного або хімічного походження, через форсунки встановленні на шнеку.
На території усієї Польщі та України ми надаємо послуги зернодробарками з силосним пресом Geringhoff. Послуга може
надаватись з використанням нашого трактора, а також трактора господаря, якому надаються послуги.

Подрібнення зерна пакувальною машиною
Agripak із подрібнювачем
Пакувальна машина Agripak із подрібнювачем зернових – це сучасна машина спроектована і виготовлена компанією Agripak.
Машина дозволяє одночасно подрібнити, упакувати у рукав і законсервувати вологе зерно. Подрібнене і упаковане в рукав
зерно - це корм найвищої якості.
Застосування технології приготування вологих кормів у полімерних рукавах дозволяє значно знизити витрати. Подрібнення,
пакування і консервування однієї тони вологого зерна коштує приблизно 12 євро.
Ця сума містить у собі усі витрати, тобто: Трактор, полімерний рукав, подрібнення, пакування
у рукав і обслуговування оператором. До цього слід додати вартість хімічного або біологічного
консервування. Хімічний консервант в рекомендованій дозі 3 літри на одну тонну коштує
приблизно 4,5 євро/т, вартість біологічного консерванту близько 1 євро/т. Вартість сушіння
однієї тони кукурудзи, в залежності від того яке паливо використовувалось, буде коливатись
у межах від 23 до 34 євро. Додатково, у випадку сушіння зерна з призначенням на корм, необхідно передбачити також подрібнення зерна, що пов’язується додатковими витратами.
Порівнюючи вартість технології сухого і вологого годування, фермерське господарство
яке має біля 500 свиней, і упакує 300 тон вологої кукурудзи у рукави, може заощадити близько 5000 євро.
Подрібнена волога кукурудза – це дешевий і якісний корм, що характеризується високою засвоюваністю. Його участь, у
повному раціоні харчування, може складати від 30 до 50 %. Засвоюваність приготованого у такий спосіб корму є вищою по відношенню до сухої перемеленої кукурудзи. Подрібнена волога кукурудза також може використовуватись при годуванні свиней
сухими кормами. Кількість вологої подрібненої кукурудзи повинна підбиратись так, щоб фінальна вологість корму не була причиною забивання пристроїв для годування свиней. В залежності від вологості подрібненої кукурудзи, її кількість не повинна
перевищувати 30 відсотків від денного раціону.
Вологе зерно транспортується з поля до машини і за допомогою завантажувача, або перевантажувального причепу, пересипається до завантажувального бункеру. З Бункеру зерно попадає у подрібнювач, де перемелюється, а потім, за допомогою шнеку
під високим тиском пакується у полімерні рукави. В ході наповнення рукава змеленим зерном, може додаватись консервант
біологічного або хімічного походження, через форсунки встановленні на шнеку.
Пакування зернових до рукавів дозволяє обмеження від кисню, що є обов’язковою умовою для правильного зберігання готового корму. Машина може бути обладнана тунелем із діаметром 1,5м; 1,65м або 2,4 м. Подрібнювач Gruber має змінні решітки,
завдяки чому можемо налаштувати машину таким чином, щоб подрібнення корму відбувалося як на дуже дрібні частини для
свиней, так і на більші частини - для ВРХ.
На території усієї Польщі та України ми надаємо послуги нашими пакувальними машинами із подрібнювачем Gruber. Послуга може надаватись з використанням нашого трактора, а також трактора господаря, якому надаються послуги.

Зберігання зерна
У полімерних рукавах можна зберігати як сухе так вологе зерно. Сухе зерно пакуємо та
зберігаємо у випадку відсутності складів або коли їх кількість є недостатньою. В ситуації коли
господарство має, або орендує пакувальну та розпакувальну машини, технологія рукавів може бути
альтернативною для інвестування у складські приміщення.
Є декілька причин для пакування зерна вологої кукурудзи у полімерні рукави. Передусім технологія полімерних рукавів дозволяє заготовити велику кількості вологої кукурудзи в часі жнив, коли ї ї ціна зазвичай є найнижча. Головним чинником, що обмежує
закупівлю або швидкість збирання кукурудзи, досить часто є продуктивність сушарки.
Завдяки застосуванню зберігання вологої кукурудзи у полімерні рукаві можемо усунути цей
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фактор, оскільки пакувальна машина Agripak, протягом 24 годин може упакувати на зберігання біля 2500 тон кукурудзи, а
середньої величини сушарка може висушити за добу тільки 100 тон кукурудзи. Технологія пакування у полімерні рукави дає
можливість складати запас вологої кукурудзи, яку можна сушити протягом кількох наступних місяців.
Завдяки рукавам можемо швидко закінчити жнива у своєму господарстві і у той самий час проводити закупівлю вологої
кукурудзи в своїй місцевості, без необхідності додаткових інвестицій у складські приміщення і сушарки.
Технологію пакування вологої кукурудзи у рукави також застосовують і найбільші компанії виробники кормів у Польщі та
Україні. Закладена у рукави кукурудза забирається з них взимку і сушиться за потребою або використовується у виготовленні кормів.
Волога кукурудза, що зберігається у рукавах, також використовується до виготовлення біопалива та на спиртових заводах. Для цих підприємств рукави - це передусім економія з огляду на відсутність необхідності сушіння зерна. Подібно як і у
випадку компаній, що виготовляють корми, дає можливість зосередити і зберегти більшу кількість кукурудзи під час жнив
коли кукурудза є найдешевшою.
На території України та Польщі ми надаємо послуги з пакування і розпаковування зерна. У нас є в наявності декілька
пакувальних машин та техніки для розпаковування зерна із полімерних рукавів. Надаємо послуги для підприємств, спиртозаводів, для фірм-виробників кормів, і на заводах по виробництву біо-палива. Маємо можливість надавати усі послуги у
комплексі, пакувальною машиною, трактором, технікою для розпаковки рукавів.

Консервування зеленого корму та силосу з кукурудзи
Силос із трав, люцерни і кукурудзи це основний корм для великої рогатої худоби молочних порід. Час збору силосу не є дуже
довгим, тому дуже важливо, щоб збір пройшов правильно і з збереженням умов, які обмежують втрати
а також забезпечать високу якість силосу.
Найважливішою умовою в процесі приготування силосу є сам процес силосування. Щоб
цей процес пройшов правильно, необхідно виконати три основні умови: правильно пресувати силосну масу, забезпечити відсутність доступу повітря у період розвитку
молочних бактерій, а також вберегти силос від впливу атмосферних умов протягом усього року.
Використання технології пакування у полімерні рукави зеленої маси, дозволяє дотриматись усіх необхідних умов. Подрібнена маса запаковується у полімерний рукав силосним пресом обладнаним ротором. Ротор наповнює
рукав і завдяки гальмами спричиняє дуже сильне пресування силосної маси. Під час наповнення рукава усе повітря витісняється
назовні, а після наповнення - рукав закривається і вже за 10 – 15
днів у рукаві закінчується увесь кисень. Безкисневі умови, що створюються у рукаві, забезпечують правильний процес ферментації. Рукав становить досконалий захист силосу від опадів протягом усього часу використання. Завдяки тому, що силос
знаходиться в рукаві і його ізольовано від контакту з підлогою або землею, зникає проблема проникнення соків із силосу до
землі. Великою проблемою у сільських господарствах, що межують із іншими будівлями, є ситуація із неприємними запахами, та
соками що витікають із силосу – рукави повністю усувають цю проблему. Зберігання силосу у силосних бункерах чи ямах вимагає
великої кількості праці, коштів і використання різноманітної техніки для подрібнення, формування і зберігання. Це завжди означає більші втрати аніж при використанні рукавів. Застосування техніки пакування у полімерні рукави дозволяє також зберігання
більшого асортименту силосу. В одному господарстві можна поставити рукави із січкою з кукурудзи, трави або люцерни. Наш
силосний прес Centerline De Luxe може використовуватись для пакування будь-якого виду силосу. Можна також пакувати жом із
буряків, ціле або мелене зерно кукурудзи, чи пивну дробину.
На території усієї країни пропонуємо послуги силосування з використанням силосних пресів Centerline De Luxe. Машина обладнана центральним подавальним столом, що дозволяє завантаження машини безпосередньо з технологічних причепів. Зі столу
матеріал потрапляє на ротор, який пакує його в рукав. В один рукав діаметром 2,7м та довжиною 75 метрів можна спакувати близько
270 тон силосу.

Силосування жому
Зберігання жому із буряків у рукавах усуває проблему витікання соків, які є багатими на поживні речовини. Набагато важче є створити такі умови зберігання у силосних бункерах чи силосних ямах. Для того щоб можна було зберігати буряковий жом у
рукавах, його суха маса повинна становити мінімум 20 відсотків.
Пропонуємо Вам послуги консервування бурякового жому на території усієї
країни. До використання може запропонувати декілька видів машин. Якщо
плануєте використовувати для завантажування телескопічний елеватор або
передній підйомник, пропонуємо вам послуги пакувальної машини Agripak.
При більших кількостях жому можемо запропонувати Вам надання послуги силосним пресом Centerline De Luxe. Він обладнаний центральним приймальним столом, що дає можливість завантажування до пресу безпосередньо з вантажного автомобіля.
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Консервування пивної дробини

НОТАТКИ

Пивна дробина це відходи що отримуються під час виготовлення пива. Містять у своєму складі ячмінний солод, ячмінь і
пшеницю, завдяки чому є цінним кормом, що використовується у годівлі корів та свиней. Для молочних корів це є корм що
збільшує лактацію, багатий на білок та високоенергетичний. Його білки характеризуються поміркованою піддатливістю до
розчинення у рубці, завдяки чому багато білка дістається тонкого кишечника і там перетравлюються до стану амінокислот. Пивна дробина є дуже добрим компонентом TMR-у, оскільки з погляду на свою
«соковиту» структуру обмежує перебирання кормів коровами.
Свіжа пивна дробина, з погляду на високу кількість води у його складі, білка і інших ферментаційних складників, є винятково непостійним і важким до консервації
кормом. Без консервування може зберігатись у температурі не вище 5 градусів і не
більше двох днів. Найшвидшим і найвдалішим способом зберігання пивної дробини є полімерний рукав. Консервування у рукаві робить можливим швидке і повне
усунення доступу повітря і прискорює молочну ферментацію. Пивну дробину в
рукаві можна зберігати протягом довгого часу, без ризику що віно зіпсується.
При заквашуванні пивної дробини у в бункерах чи ямах важко швидко утворити
і закрити їх. Тому якість заквашуваного матеріалу може бути низькою, а втрати можуть складати до 30 відсотків.
Додатковою перевагою консервування у рукаві є те що, можна купити і зберігати пивну дробину протягом літа, коли ї ї
доступність є найбільшою, а ціна – найменьшою.
Ми надаємо послуги пакування пивної дробини пакувальними машинами Agripak на території всієї країни. Машини можна
обладнати тунелями з діаметром 1,95м, 2,4м, або 2,7м, і об’єми від 110 до 270 тон. Пивна дробина до машини може подаватись
телескопічним завантажувачем або переднім завантажувачем. Пакувальні машини можуть бути обладнанні аплікатором
консервуючих засобів.

Зберігання у рукавах дорожньої солі
Технологія зберігання дорожньої соляної суміші у полімерних рукавах все більше застосовується у Німеччині та Великій Британії. Цей спосіб зберігання дає можливість
купування солі поза сезоном, коли вона є найдешевша. Додатково дозволяє вона
уникнути логістичних проблем пов’язаних із доступністю солі у зимовому сезоні,
оскільки запакований раніше матеріал, є доступний у будь-яку мить.
Сіль, що зберігається у рукаві, є повністю ізольованою від вологи, завдяки чому
може зберігатись у такий спосіб декілька років. Рукав із сіллю може бути закладений у будь-якому місці, що є дуже добрим із погляду логістики.
Компанія Agripak надає на території усієї держави послуги складування дорожньої соляної суміші, пакувальними машинами власної розробки фірми Agripak. Машини можуть бути обладнані тунелями діаметром 1,95м, 2,4м, 2,7м. Беручи до уваги,
що на одному метрі рукава можемо розмістити 7 тон солі, це значить що у рукаві довжиною 75 метрів і діаметром 3 метри
можемо спакувати навіть 525 тон. Сіль до машини може завантажуватись телескопічним завантажувальним пристроєм, або
переднім завантажувальним пристроєм.

Оренда сушарок
Що року пропонуємо для оренди мобільні сушарки для збіжжя та кукурудзи. Маємо
для надання в оренду сушарки продуктивністю від 35 до 100 тон кукурудзи на добу.
Усі сушарки мають подвійний привід і можуть працювати від електричного мотору,
або трактора.
Наші сушарки це повністю укомплектовані системи, що надають можливість проведення повного циклу сушіння зерна. Обладнані сепаратором дрібних засмічень з
циклоном, гравітаційним очищувачем, дизельним пальником Riello і вентилятором.
Сушарки можна завантажувати безпосередньо з причепу. Зерно спочатку підсушується, а потім охолоджується. Після висушення, за допомогою центрального шнеку і
висипного каналу, висушене зерно можна висипати у причепи або до силосу.
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Обслуговування 24/7
Компанія Агріпак пропонує гарантійне та післягарантійне обслуговування проданих машин.
Наші сервісні працівники доступними для Вас 24 години на добу за номером телефону +48 46 892 17 17;
+38 044 209 66 33
Пропонуємо оригінальні запасні частини і консультації в галузі поза сезонних експлуатаційних робіт.

Полімерні
рукави
HYPLAST N.V це бельгійська компанія виробник – піонер на ринку виробників полімерних рукавів. Через постійну працю
над розвитком технології, компанія HYPLAST N.V стала лідером у своїй галузі. Зараз у власності компанії є найсучасніший завод із виготовлення полімерних рукавів на світі. HYPLAST має власну дослідницьку лабораторію, де тестується
власна продукція, а також продукція конкурентів. Окрім полімерних рукавів завод також виготовляє ряд продуктів з
пластику та поліетилену, для садівництва, сільського господарства, і промисловості.
Рукави, що виготовляються компанією HYPLAST, це продукт найвищої якості виконаний з еластичного полімерного
матеріалу, що має декілька шарів і дозволяє зберігати в герметичних умовах об’ємні корми, зернові, кукурудзу, а також
пивну дробину, буряковий жом, різні відходи, дорожні сольові суміші, та інші матеріали.
Рукави доступні у різних розмірах (діаметр, довжина, товщина плівки). Пропонуємо також додаткові експлуатаційні
продукти, в тому числі крани для втравлювання повітря, і зіпери, що закривають рукав.
Наші рукави мають багато переваг серед інших виробників, наприклад:
• Більший діаметр рукава – в наших рукавах можна зберігати до 10 % більше сировини, в порівняні із рукавами інших
виробників. Завдяки цьому використання наших рукавів є ефективнішим, а ціна на 10% нижчою, що при великому використанні дає надає економію.
• Безкоштовний експлуатаційний комплект – до кожного рукава також додаємо відновлювальну стрічку, кабельні
стяжки, ніж, лінійку та маркер – все безкоштовно.
При замовленні більше 100 рукавів існує можливість друкування логотипу вашої компанії.
Також існує можливість відвідати завод HYPLAST у Бельгії.
Запрошуємо відвідати нашу інтернет сторінку www.agripak.pl
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Засоби
консервації та
силосування зерна

Захисні
сітки
Після багаторічного досвіду в використанні і торгівлі захисними сітками різних виробників, ми вибрали найбільш оптимального виробника з погляду порівняння ціни та якості. Німецька фірма Zill GmbH&Co.KG має багаторічний досвід
і проводить постійний діалог із фермерами, завдяки чому виготовляють вироби, що мають гарантію найвищої якості,
ефективності, і корисності в щоденному використанні.

Захисні сітки для силосів, силосних ям та рукавів.

Користь:

Найсучасніші технології виготовлення і суворий контроль якості у фірмі Zill, забезпечують рівномірний пошив і найбільшу стабільності UV, найбільша густота,
максимальна стійкість до пересувань і довге використання.
Захисні сітки і мішки для обтягування Zill, виготовляються виключно з матеріалів найвищої якості.

• Максимальний захист від звірів, птахів, худоби та граду
• Висока стійкість до розривання і стирання
• Висока якість обробки швів і опрацювання країв
• Значна економія часу завдяки простому обслуговуванню
• Довготривалість
• Перевірене застосування під час сильних вітрів
• Накривання без шин, піску.

Обтягувальні мішки
Забезпечують повне ущільнення краю силосу, або додаткове навантаження захисної сітки Zill. Манжет мішка
служить для взаємної стабілізації мішків і силосів.

Засоби консервації та силосування зерна.
На підставі багаторічного досвіду нашої компанії, ми впровадили на ринок засоби консервування і силосування
у полімерних рукавах кормів, а також консервування вологих зернових, збіжжя та кукурудзи.
Основні переваги:
• Захищають матеріали і кормові суміші від розвитку плісняви і мікотоксинів, що виробляються нею.
• Захищає матеріали і кормові суміші від розвитку токсиноутворюючих бактерій
• Зменшують втрати кормових складників
• Покращують процес грануляції, зменшуючи при цьому використання енергії.
• Пришвидшують процес силосування, заквашування корму і кормового раціону
• Покращує стан здоров’я тварин, зменшує захворюваність тварин
• Збільшує прирости маси тіла тварин, зменшує використання корму на один кілограм приросту
Препарат AGRIPAK ACID є добавкою, призначеною для захисту матеріалів і кормових сумішей від виникнення плісняви та патогенних бактерій. Збіжжя, а особливо кукурудза і пшениця є природно заражені мікроорганізмами (бактерії, дріжджі, гриби). Основною умовою розвитку цих мікроорганізмів є відповідні волога та температура.
Гриби можуть дуже швидко розвиватись і виробляти мікотоксини при умові перевищення вологості більше 13 % в температурі 20°. Зараження зерна під час жнив, в типових для Польщі та України умовах, складає близько 5 тисяч спор
плісняви на 1 грам. При вологості біля 16%, за період близько 38 днів, це зараження може зрости до 2 мільйонів спор
на 1 грам, під час коли допустима кількість спор для кормових не може перевищувати 200 тисяч спор на 1 грам.
Тому є необхідним зробити якнайшвидшу обробку зерна, щоб попередити розвиток грибка. В протилежному разі
можемо помітити лавиноподібне збільшення грибку та плісняви під час зберігання зерна. Так відбувається, коли

Пропонуємо Вам захисні сітки в різній щільності і розмірах, обятягувальні мішки та системи легкого монтування мішків. Якщо
Ви маєте будь-які питання, чи хочете дізнатися більше деталей, цін і перевірити наявність на складі просимо зв’язатися відділом продажів.
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НОТАТКИ
внаслідок метаболізму плісняви утворюється вода і підіймається температура в збірниках із зерном, а в результаті
це призводить до ще більшого розвитку плісняви.
Результатом примножування грибів є не тільки втрата харчової цінності зерна (зменшення кількості екзогенних
амінокислот, жиру, енергетичної цінності, вітамінів) а також погіршення смакових якостей. Значно небезпечнішими є метаболіти що виникають в результаті продукції метаболізму грибків, а також мікотоксини. Якщо дати тваринам корм, заражений мікотоксинами, це призведе до погіршення таких параметрів, як приріст маси тіла, перетравлення корму, плідність, а при більшому зараженні може привести до діареї чи навіть смерті тварин.
З погляду на небезпеку, що виникає з присутності у зерні найпростіших і їх метаболітів, обов’язковим є його
консервування, яке можна з успіхом здійснювати при допомозі хімічного препарату AGRIPAK ACID. Дія препарату
AGRIPAK ACID полягає в прониканні органічних кислот і їхніх солей у внутрішні комірки і руйнуванню рівноваги
мікроорганізмів надлишком кількості іонів водню, як наслідок цього, понижується рівень кислотності клітин що
ускладнює розмножування патогенів, в результаті порушення синтезу ДНК через аніон кислоти або солі.
Окрім безпосереднього впливу на мікроорганізми, AGRIPAK ACID зв’язує воду, яка використовується мікроорганізмами для росту. AGRIPAK ACID обмежує також конденсацію водяної пари в зернових силосах яка зростає,
особливо у неправильних умовах зберігання – особливо при великих добових коливаннях температури.
Головним активним складником у препараті є мурашина кислота, завдяки чому він має антибактеріальну дію,
особливо проти грам-негативних бактерій таких як Salmonella i Escherichia coli. Хвороботворні бактерії, такі як
Salmonella i Escherichia coli, вимагають відповідних умов для розмножування, особливо це стосується рівня кислотності. Оптимальні умови рівня pH для розвитку цих патогенів знаходиться у межах від 6,0 до 8,0. Знову ж, мінімальний рівень pH, що дозволяє їм розвиватися, коливається між 4,0 та 5,0. AGRIPAK ACID впливає на зниження рівня pH що сповільнює розвиток патогенів. Вміст мурашиної кислоти надає також інтенсивну, безпосередньо
вбивчу для бактерій дію. Мурашина кислота є особливо ефективною у прониканні до середини комірок бактерій,
таких як Salmonella i Escherichia coli. Ефективно збільшує кількість водню в клітинах патогенів, знижуючи кислотний рівень комірок, що просто вбиває ці бактерії. Другий механізм дії цієї кислоти полягає на ускладненні розмножування патогенів в результаті перешкод для правильного синтезу ДНК через аніон кислоти. Сильна антибактерицидна дія мурашиної кислоти (HCOOH) впливає на грам-негативні бактерії, оскільки вони є особливо вразливі до
кислоти з кількістю атомів нижче 8.
Також склад AGRIPAK ACID включає бензоат натрію C6H5COONa (Е211), що є хімічною субстанцією, яка показує
дуже добрі консервуючи властивості. Ця органічно-хімічна сполука захищає від розмноження грибів через зменшення швидкості реакції розвитку бактерій. Також, завдяки додаванню цього складника, спостерігаємо повільнішій розвиток вірусів і хворобоутворюючих бактерій. Бензоат натрію забезпечує стабільніший процес силосування,
зменшуючи швидкість процесу розвитку плісняви та дріжджів в кислотному середовищі (pH близько 3 - 4,5)

74

75

Дислокація наших
клієнтів

Компанія Агріпак також пропонує:

Зернодробарки • Силосні преси • Пакувальні машини
Машини для розпаковки рукавів • Послуги з пакування та сушки
Полімерні рукави • Зерносушарки • Оренда зерносушарок
Каменезбиральні машини
Agripak Sp. z o. o. Sp. k.
Polska, Stary Drzewicz 3, Wiskitki
Тел.: +48 (46) 892 17 17
Факс: +48 (46) 856 70 73
Ел.пошта: biuro@agripak.pl
Http: www.agripak.pl

ТОВ Агріпак Україна
Україна, м.Київ, вул. Солом’янська 3
Тел.: +38 (044) 209 66 33
Тел.: +38 (067) 533 33 13; +38 (067) 533 33 15
Факс: +38 (067) 231 13 58
Ел.пошта: malish.sergey@agripak.pl
Http: www.agripak.ua; www.agripak.pl

