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Firma Agripak Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa zajmuje się technologią magazy- 
nowania i zakiszania płodów rolnych w rękawach foliowych, a także produkcją i sprze-
dażą nowoczesnych maszyn rolniczych. Jesteśmy obecni w branży rolniczej ponad  
10 lat. W tym okresie zaufały nam największe polskie gospodarstwa rolnicze, przed-
siębiorstwa z branży rolniczej, a także wiodące krajowe i zagraniczne hodowle.
Zapraszamy do współpracy.

Działamy w ramach silnej i stabilnej grupy firm prowadzącej aktywność w różnych 
branżach. Zachęcamy do zapoznania się z projektami powiązanymi.

www.rokicki.eu
dystrybucja nasion

kukurydzy KWS

www.skladkamienia.com
sprzedaż maszyn do

zbierania kamienia polnego

www.biodiamond.pl
ekologiczne, biodegradowalne 

koncentraty do mycia,  
czyszczenia i odtłuszczania.

www.youtube.com/AgripakPoland znajdziesz nas na facebooku
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 Wyposażenie standardowe:
- komora pieca wykonana z szamotu
- palnik Riello
- pogrubione zwoje ślimaka centralnego
- cichy wentylator osiowy
- wał przekaźnika mocy 540 obr./min
- prądnica zasilająca szafę sterującą
- grawitacyjny system czyszczenia ziarna  
   z wymiennymi sitami
- mocne podwozie transportowe

- oświetlenie drogowe

- regulacja ilości wysypywanego zboża
- mieszadła zapobiegające zawieszaniu się ziarna w suszarni

- łatwy i szybki montaż i demontaż suszarni do pracy  
   i transportu

 Wyposażenie dodatkowe:
- zespół napędu elektrycznego
- palnik gazowy
- separator zanieczyszczeń lekkich z cyklonem
- dach
- centralne smarowanie

regulacja separatora 
zanieczyszczeń lekkich 

cyklonsprzęgła kosza zasypowego  
i wentylatora

pogrubione zwoje ślimaka grawitacyjny system  
czyszczenia ziarna

komora powietrzna

przekładnia centralnego ślimaka

komora szamotowa

otwór do pobierania prób dwufunkcyjny napęd

cichy wentylator osiowy

zbiornik paliwa

palnik Riello

kosz zasypowy przekładnia do składania ślimaka 
centralnego 

szafa sterująca przekładnia do podnoszenia 
 i opuszcznia sit

Suszarnie Agrimec do zbóż i ziarna kukurydzy produkowane są we Włoszech od 1968 roku. Firma 
oferuje szeroką gamę modeli o pojemności od 12 do 71m3 i wydajności od 35 do 350 ton na dobę.

Unikalne rozwiązania technologiczne powodują, że suszarnie Agrimec charakteryzuje wysoka 
wydajność przy stosunkowo niskim zużyciu energii. Piec wykładany szamotem gwarantuje dokładne  
i efektywne spalanie. Sita ze stali nierdzewnej, w odniesieniu do sit malowanych, są odporne na ścieranie  
i korozję. Wszystkie suszarnie mają solidne podwozie z regulacją wysokości.

01 rynna zasypowa
02 ślimak centralny
03 komora wewnętrzna
04 wlot powietrza
05 wentylator osiowy
06 komora szamotowa
07 przekładnia mieszadła
08 napęd mieszadła
09 mieszadło
10 czyszczalnik
11 wylot do pobierania próbek
12 ślimak załadowczy
13 paski napędowe
14 przekładnia centralnego    
      ślimaka
15 stopy suszarni
16 wały napędowe
17 szafa sterująca
18 napęd ciągnikowy
19 palnik

Schemat działania 
suszarni Agrimec
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Zalety
Ziarno w strefie suszenia jest w ciągłym ruchu – przesypy- 
wane jest przez ślimak centralny. Umieszczone w dolnej 
części komory suszenia mieszadło, zapobiega zawieszaniu 
się ziarna. Dzięki temu ziarno nagrzewa się równomiernie, 
a jego temperatura nie przekracza 60°C. Niska temperatu-
ra suszenia zapewnia lepszą jakość suszonego materiału.

Piec w suszarniach Agrimec zrobiony jest ze stali wyło-
żonej w środku szamotem. W komorze spalania utrzymuje 
się stała temperatura 1000°C, dzięki czemu spalanie oleju 
bądź gazu jest dokładne. 

Kopuła komory wewnętrznej jest dłuższa i szersza niż  
w innych tego typu urządzeniach. Dzięki temu powierzchnia 
suszenia ziarna jest większa. To rozwiązanie skraca czas 
suszenia.

Płomień palnika jest daleko od suszonego ziarna, co elimi- 
nuje ryzyko zapalenia się suszonego materiału.

W suszarniach Agrimec palnik ustawiony jest przed wen-
tylatorem. Takie ustawienie daje kilka korzyści:
- podgrzane powietrze nie jest tłoczone, ale zasysane   
   przez wentylator do komory wewnętrznej,
- podgrzane powietrze miesza się z zewnętrznym, dzięki 
   temu rozwiązaniu nie ma ryzyka, że ziarno będzie su-   
   szone zbyt gorącym powietrzem,
- łatwe i bezpieczne ustawienie palnika w czasie pracy,
- dokładne spalanie, niskie zużycie paliwa.

* wydajności suszarni są uśrednione i zależą od wilgotności ziarna i temperatury otoczenia

MODELE Pojemność
m3/t

Zapotrzebowanie mocy 
ciągnika/silników  

elektrycznych

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

Wydajność t/24h
pszenica      kukurydza



Suszarnie  
przewoźne  
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 Wyposażenie standardowe:
- palnik Riello
- pogrubione zwoje ślimaka centralnego
- cichy wentylator osiowy
- wał przekaźnika mocy 540 obr./min
- prądnica zasilająca szafę sterującą
- grawitacyjny system czyszczenia ziarna  
   z wymiennymi sitami
- mocne podwozie transportowe
- regulacja ilości zasypywanego ziarna
- mieszadła zapobiegające zawieszaniu się  
   ziarna w suszarni

- łatwy i szybki montaż i demontaż suszarni  
  do pracy i transportu
- sita ze stali INOX
- centralne smarowanie

 Wyposażenie dodatkowe:
- czujnik obrotu
- zespół napędu elektrycznego
- palnik gazowy
- separator zanieczyszczeń lekkich z cyklonem
- dach

dżwignie do sprzęgieł wentylatora  
i kosza zasypowego

przekładnia do składania  
ślimaka centrlanegootwór do pobierania prób ziarna

przekładnia kątowa ślimaka centralnego filtr paliwa

regulacja separatora zanieczyszczeń 
lekkich

centralny punkt smarny

grawitacyjny system  
czyszczenia ziarna

sita wewnętrzne i zewnętrzne 
ze stali INOX dwufunkcyjny  napęd

cichy wentylator osiowy

cyklon

silnik aspiracji

stopy z przekładnią do ustawienia 
poziomu suszarni

kosz zasypowy pogrubione zwoje ślimaka  
centralnego 

szafa  sterująca

Mecmar Group to jeden z największych producentów suszarni przewoźnych do ziarna zbóż i kukurydzy na 
świecie, produkujący maszyny od ponad 30 lat. Fabryka położona jest w północno-wschodniej części Włoch, 
w prowincji Werona i posiada 15 000 m² budynków produkcyjno-magazynowych, w skład których wchodzą 
działy projektowania, obróbki stalowej, montażu, lakiernia i magazyn elementów maszyn.

Aby zagwarantować najwyższą jakość, wysoką wydajność i trwałość suszarni, stała kontrola jakości od-
bywa się na wszystkich etapach produkcji, począwszy od projektowania a skończywszy na załadunku goto-
wego produktu do transportu.

Suszarnie produkowane są seryjnie z gotowych przygotowanych wcześniej elementów, dzięki czemu ofe-
rujemy krótkie terminy realizacji zamówień. W przypadku dostaw suszarni z magazynu Agripak, dostawa 
może być natychmiastowa.

W ofercie firmy Mecmar dostępne są modele o pojemności od 10 do 102 m³ i wydajności dobowej dla kuku-
rydzy od 28 do 230 ton na dobę. Suszarnie mogą być wyposażone w palniki olejowe firmy Riello lub w palniki 
gazowe ze zintegrowanym parownikiem. Wszystkie modele z palnikiem olejowym mogą być wyposażone  
w pełny wymiennik ciepła.

01 stopy z przekładnią do ustawienia            
     poziomu suszarni
02 cichy wentylator osiowy
03 szafa sterująca
04 palnik olejowy 
05 komora spalania
06 dwuzadaniowa głowica do  
      rozładunku i separacji
07 sita ze stali INOX
08 grawitacyjny system czyszczenia             
      ziarna
09 przekładnia do unoszenia kosza  
      zasypowego
10 przekładnia do unoszenia ślimaka        
     centralnego
11 przekładnia do wysuwania sit
12 kosz zasypowy
13 poziomica
14 właz inspekcyjny
15 przekładnia kątowa ślimaka  
     centralnego
16 ślimak centralny
17 przekładnia mieszadła dwuramiennego
18 mieszadło dwuramienne
19 punkt smarny
20 otwór do pobierania prób ziarna
21 sprzęgło ślimaka załadowczego
22 trójfazowy generator 
23 zbiornik paliwa
24 sprzęgło wentylatora głównego
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Schemat  
działania  
suszarni  
Mecmar
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Zalety
Mecmar inwestuje w badania i rozwój technologiczny swoich 
produktów tak, aby spełnić najwyższe oczekiwania klientów. 
Jest to firma dbająca o detale i jakość produkowanych przez 
siebie urządzeń. Suszarnie produkowane są z najwyższej 
jakości materiałów i charakteryzują się solidną budową. 
Wszystkie sita, zarówno komory zewnętrznej jak i wewnętrz-
nej, oraz blachy znajdujące się w środku zespołu grzewczego  
wykonane są ze stali Inox. 

Obecnie produkty Mecmar wyznaczają standardy jakości 
wśród producentów suszarni przewoźnych w Europie i na 
świecie. Suszarnie Mecmar są łatwe w obsłudze, ekologiczne 
i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Suszarnie pracują z niskim natężeniem hałasu, wszyst-
kie dźwignie i sprzęgła umieszczone są w jednym miejscu. 
Ustawianie suszarni z pozycji transportowej do roboczej lub 

odwrotnie może być wykonywane przez jedną osobę przy 
użyciu korb z przekładniami. Suszarnie standardowo wypo-
sażone są w centralny port smarowniczy. 

Utrata ciepła przez komorę spalania jest niewielka, zew- 
nętrzny płaszcz pieca jest zimny, a całe ciepło wykorzysta-
ne jest do suszenia.   

Wszystkie elementy suszarni pracujące w wilgotnym 
otoczeniu są galwanizowane lub wykonane ze stali Inox.

Ruchome części suszarń są osłonięte, w przypadku  
zatrzymania się wentylatora automatycznie wyłącza się 
palnik. Szafa suszarni wyposażona jest w awaryjny wy-
łącznik prądu.

Suszarnie Mecmar mogą być podłączone do zespołów 
grzewczych na paliwa stałe, takie jak węgiel, słoma lub 
pelet. 

* wydajności suszarni są uśrednione i zależą od wilgotności ziarna i temperatury otoczenia

MODELE Pojemność
m3/t

Zapotrzebowanie mocy 
ciągnika/silników  

elektrycznych

CPT 7/61F 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

Wydajność t/24h
pszenica      kukurydza
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Chłodnice  
do ziarna

Agripak

Zastosowanie przepływowej chłodnicy do ziarna wraz z suszarnią zwiększa wydajność procesu susze-
nia do 40% i pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.  Obniża to koszt suszenia o około 20%.

Duża wilgotność ziarna w momencie zbioru powoduje, że wymaga ono suszenia lub zakiszania w rę-
kawach. Dwuetapowy system suszenia polega na  obniżeniu zawartości wody w ziarnie do 17%, dzięki  
suszeniu w suszarni, a następnie poddaniu gorącego ziarna leżakowaniu w chłodnicy.

W ciągu 4-6 godzin leżakowania następuje wyrównanie wilgotności w ziarnie i odprowadzenie wody 
z jego wnętrza. Leżakowanie zmniejsza również naprężenia mechaniczne powodujące pękanie ziar-
niaków podczas chłodzenia. Po upływie czasu leżakowania, ziarno poddaje się przewietrzaniu zim-
nym powietrzem, które przetłaczane przez masę gorącej kukurydzy ogrzewa się i nasyca wilgocią 
pochodzącą z ziarna, a następnie jest wyprowadzane na zewnątrz przez daszki wylotowe. Dzięki temu 
zabiegowi ziarno ulega schłodzeniu, a jego wilgotność spada o kolejne kilka procent. 

Korzyści uzyskane poprzez dwuetapowe suszenie są ewidentne – ziarno jest lepszej jakości  
i cechuje się mniejszą ilością spękań, mniejszą łamliwością okrywy oraz lepiej zachowanym natural-
nym kolorem wysuszonych ziaren kukurydzy, a koszty suszenia zostają obniżone dzięki zwiększeniu 
wydajności suszarni.

 AC47 AC62
wydajność t/h 100-200 100-200

zapotrzebowanie mocy KW  8 9,5

objętość m³ 47 62

CHŁODNICE AGRIPAK

Ilość ton  
kukurydzy do  
wysuszenia

Szacunkowa oszczęd-
ność przy suszeniu 

gazem ziemnym  
w marcu (pln)

Szacunkowa oszczędność 
przy suszeniu olejem  

opałowym w marcu (pln)

Szacunkowa oszczędność 
przy suszeniu gazem 

ziemnym  
w październiku (pln)

Szacunkowa oszczędność 
przy suszeniu olejem 

opałowym  
w październiku (pln)

Różnica  
w długości 
suszenia  

w sezonie (dni)

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

KALKULACJA OSZCZĘDNOŚCI PRZY ZAKUPIE CHŁODNICY DO ZIARNA AGRIPAK

Wyliczenia zostały zrobione w oparciu o następujące parametry: wilgotnośc początkowa kukurydzy 30 %; wilgotność końcowa kukurydzy 14 %; cena zakupu litra oleju 
opałowego 2,8 pln; cena zakupu m³ gazu ziemnego 1,5 pln; cena zakupu kW energii elektrycznej 0,48 pln. Wszystkie podane ceny w pln nie zawierają podatku VAT.
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Rękawy
foliowe

RKW Hyplast N.V, który jest naszym podstawowym dostawcą rękawów foliowych, to belgijska firma na-
leżąca do niemieckiego koncernu RKW – pionier rynku producentów rękawów foliowych, który poprzez 
konsekwentną pracę nad rozwojem technologii stał się liderem w branży. Aktualnie zakład jest najno-
wocześniejszą fabryką rękawów foliowych na świecie. RKW Hyplast dysponuje własnym laboratorium 
badawczym, gdzie testowane są wytwarzane produkty, a także wyroby konkurencji. Oprócz rękawów 
foliowych fabryka wytwarza szereg produktówz polietylenu, dla ogrodnictwa, rolnictwa i przemysłu.

Rękawy produkowane przez RKW Hyplast to najwyższej jakości produkt wykonany z elastycznego po-
lietylenu, umożliwiający przechowywanie, w warunkach hermetycznych, pasz objętościowych, ziarna 
zbóż i kukurydzy, a także młóta browarnianego, wysłodków buraczanych, różnego rodzaju odpadów, soli 
drogowej i innych materiałów.

Rękawy dostępne są w różnych wymiarach (średnica, długość i grubość folii). Oferujemy również do-
datkowe produkty eksploatacyjne, w tym wentyle odpowietrzające i szyny zamykające rękaw.

W naszej ofercie znajdą Państwo również rękawy produkowane przez czeską firmę Eurobagging s.r.o, 
która produkuje rękawy we współpracy z fińskim koncernem Rani, a także rękawy koncernu  RPC-BPI.
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Zamknięcia  
do rękawów

Agripak

- Stosowanie zamknięć to przede wszystkim oszczędność folii. Rękaw może być napełniony niemal 
w całej swojej długości, tylko kilka centymetrów na początku i na końcu potrzebne jest, 
aby zamknąć rękaw. Stosowanie ziemi na końcu rękawa i wiązanie na początku to strata kilku 
metrów folii.

- Zamknięcia do rękawów Agripak pozwalają wyeliminować konieczność używania ziemi, opon 
lub desek na końcu rękawa.

- Stosowanie zamknięć do rękawów Agripak zapewnia szczelne zamknięcie rękawa foliowego, co 
zabezpiecza spakowany materiał przed dostępem powietrza, wilgoci, gryzoni i innych szkodników.

- Zastosowanie zamknięć gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie materiału zmagazynowanego 
na końcu rękawa i eliminuje ryzyko jego popsucia.

- Raz zakupione zamknięcia można używać przez wiele sezonów.

- Przy rozładunku ziarna z użyciem rozpakowywaczki Agripak, zastosowanie zamknięć na po-
czątku rękawa pozwala rozładować ziarno do końca. W przypadku związania rękawa, kilka ostat-
nich ton trzeba rozładować ręcznie.

Oszczędności wynikające z stosowania zamknięć do rękawów – Agripak.

Rozmiar 
rękawa

Długość za-
mknięcia na 
dwie strony 

rękawa

Zaoszczędzone 
metry rękawa 
przy wyładun-
ku ładowarką

Zaoszczędzone 
metry rękawa 

przy wyładunku 
rozpakowywaczką

Ilość ton ziarna 
kukurydzy na 
m/b w danym 

rozmiarze 
rękawa

Ilość ton ziarna kukury-
dzy możliwa dodatkowo 
do spakowania przy uży-
ciu zamknięć w tonach- 
wyładunek ładowarką

Ilość ton ziarna kukurydzy 
możliwa dodatkowo do 
spakowania przy użyciu 

zamknięć w tonach, wyła-
dunek rozpakowywaczką

6,5 7 4 2,5 2 8 5
8 8 4 2,5 3,5 14 8,75
9 9 4 2,5 4 16 10

10 10 4 2,5 5 20 12,5
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model R9

model RS9

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

Schemat pakowaczki 
Agripak R9/RS9

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, soli, osadu pofermentacyjnego, a także nawozów mineralnych. 

- Pakowaczka Agripak RS9 posiada możliwości zamontowania modułu śrutującego, a także 
tuneli na różne wielkości.

model RS9
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model R9

 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

- regulowany daszek nad ślimakiem załadowczym
- 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)
- opony 400/60 R15,5

wymienne tunele w RS9

opony 400/60 R15,5WOM 540 rpm

okienko do odpowietrzania  
podczas załadunku 

okienka inspekcyjne w koszu
zasypowym

dyszel ocynkowany

otwór do dozowania konserwantu

podest pod beczkę  
z konserwantem

mocowanie ślimaka 
 załadowczego RS9 mocowanie ślimaka załadowczego R9

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
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Pakowanie ziarna
Metoda pakowania w rękawy foliowe ziarna zbóż jest 
stosowana w wielu krajach na świecie. Magazynowa-
nie ziarna w rękawach foliowych jest znacznie tańsze od 
tradycyjnych metod. Całkowity koszt zmagazynowania 
jednej tony ziarna w rękawie foliowym to kwota od 10  
do 15 złotych, w zależności od ilości spakowanego ziarna.  
Podana kwota zawiera koszt rękawa foliowego, amorty- 
zację zakupionej maszyny, ciągnik i pracę człowieka.

Głównymi elementami pakowaczek Agripak są: kosz zasy- 
powy, podwozie transportowe, ślimak ładujący do ręka- 
wa, tunel na rękaw i winda do zakładania rękawów. Ma-
szyna wyposażona jest w hamulce do ustawiania siły  
nabicia w rękaw. Pakowaczka może być opcjonalnie wy- 
posażona w aplikator środków konserwujących.

PAKOWACZKI AGRIPAK RS9      R9

wydajność   t/h 200-300* 200-300*

zapotrzebowanie mocy KM  od 60-80* od 60-80*

* wydajność i zapotrzebowanie mocy zależy od rodzaju zastosowanego śrutownika, sit i wilgotności ziarna



Pakowaczka
Agripak

ze śrutownikiem
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Pakowaczka Agripak ze śrutownikiem to kolejna maszyna opracowana  
i wyprodukowana przez firmę Agripak. Maszyna pozwala w tym samym cza-
sie ześrutować, spakować w rękaw i zakonserwować mokre ziarno. Ześru-
towane i spakowane w rękaw ziarno to najwyższej jakości pasza treściwa. 

Zastosowanie pakowaczki Agripak ze śrutownikiem pozwala na znacz-
ną redukcję kosztów przygotowania paszy przy jednoczesnym wzroście jej 
przyswajalności przez zwierzęta. 

Pakowaczka Agripak ze śrutownikiem to maszyna, która jest dedykowana 
małym i średnim hodowcom trzody chlewnej, bydła i drobiu, a także firm 
usługowych.

01 rama
02 kosz załadunkowy
03 ślimak załadowczy
04 półka podtrzymujca rękaw
05 winda do zakładania rękawów
06 tunel
07 cyklon
08 zespół śrutujący Gruber

Schemat
pakowaczki
Agripak ze  
śrutownikiem 
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 Wyposażenie standardowe:
- moduł śrutujący Gruber

- cyklon

- kosz zasypowy 3 na 1,5 metra

- podwozie transportowe do poruszania się  
   po drogach publicznych

- miejsce do dozowania konserwantu

- tunel na rękaw foliowy

- 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 (1,5 m, 2,40 m)

stopka podporowa

galwanizowany cyklongalwanizowany podest pod beczkę  
z konserwantem

hamulce okienko inspekcyjne  
w koszu zasypowym

regulacja ilości podawanego ziarna 
na śrutownik

okienko inspekcyjne ślimaka
załadowczego

półka podtrzymująca rękaw

zegar do ustawiania siły 
hamowania zespół śrutujący Gruber

zespół napędowy

krata w koszu zasypowym

ślimak załadowczy

winda do zakładania rękawów otwory do dozowania konserwantu układ hamulcowy uchwyty do zamocowania  
wałka WOM
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Technologia
Stosowanie technologii przygotowania mokrych pasz w rękawach folio-
wych pozwala na znaczą redukcję kosztów. Rozdrobnienie, spakowanie  
i zakonserwowanie jednej tony mokrego ziarna to koszt około 25 złotych.  
Jest to kwota zawierająca wszystkie koszty, to znaczy: ciągnik, rękaw  
foliowy, śrutowanie, pakowanie w rękaw i amortyzację maszyny. Jeśli 
zdecydujemy się dodać konserwant biologiczny, będzie to dodatkowy 
koszt 3 złotych, a chemiczny 19 złotych do tony.

Koszt wysuszenia jednej tony kukurydzy w zależności od rodzaju  
użytego paliwa to kwota od 90 do 130 zł. Gospodarstwo, które ma około  
500 tuczników i spakuje 300 ton mokrej kukurydzy, może zaoszczędzić 
do 25 800 złotych. Ześrutowana mokra kukurydza to lepsza i tańsza 
pasza. Strawność tak przygotowanej paszy jest wyższa w stosunku do 
suchej zmielonej kukurydzy. 

Korzyści stosowania pakowaczki 
ze śrutownikiem Agripak 
- śrutowanie, pakowanie i konserwacja mokre- 
go ziarna w jednym czasie.

- rękaw to wygodny magazyn pozwalający na 
zachowanie  najwyższej jakości paszy i skarmia-
nie jej przez cały rok.

- znaczna redukcja kosztów żywienia przy za- 
chowaniu wysokiej jakości paszy.

- wielofunkcyjność maszyny – jedna maszyna 
może być wykorzystana do śrutowania mokrego 
i suchego ziarna,  pakowania młóta browarnia-
nego oraz wysłodzin buraczanych.

- mobilność – maszyna może być transportowa-
na za ciągnikiem.

RS 6,5
wydajność t/h 12-18

zapotrzebowanie mocy KM  od 170-200

R 6,5
wydajność  t/h 200-300

zapotrzebowanie mocy KM  od 60-80

PAKOWACZKA AGRIPAK BEZ ŚRUTOWNIKA

PAKOWACZKA AGRIPAK ZE ŚRUTOWNIKIEM
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Rozpakowywaczka 
Agripak
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Rozpakowywaczka Agripak przeznaczona jest do wybierania z rękawa ziarna zbóż i kukurydzy. 
Jest to kolejna maszyna powstała na bazie naszych długoletnich doświadczeń w magazynowa-
niu ziarna w rękawach. Rozpakowywaczka Agripak to jedyna na rynku maszyna przystosowana 
do rozładunku mokrego ziarna z rękawów foliowych. 

Wyładunek ziarna przy pomocy rozpakowywaczki Agripak to proces prosty i efektywny. Pozwa-
lający zaoszczędzić czas i ograniczyć do minimum straty przy wyładunku materiału z rękawów.

 Wyposażenie standardowe:
- ślimak wyładowczy

- ślimak wybierający 

- wysyp

- wspornik rury wyładowczej

- W.O.M

- zaczep do  ciągnika

- stopa podporowa

- półka podtrzymująca rękaw

- siłownik do regulacji wysokości maszyny

- siłownik półki podtrzymującej rękaw

- przekładnia ślimaka wyładowczego

- przekładnia ślimaka zgarniającego

- rolka do nawijania folii

- silnik napędu rolki

- silnik napędu rozbijaków

- adapter do mokrej kukurydzy

- antypoślizgowy podest dla operatora maszyny

siłownik półki

napęd rolki zwijającejłącznik ślimaków

rozdzielacz hydrauliczny W.O.M

napęd ślimaka wyładowczego

łącznik ślimaka wyładowczego

siłownik do regulacji wysokości

półka dopychająca adapter do mokrej kukurydzy

rolka zwijająca

siłownik rury wyładowczej

napęd ślimaka zgarniającego

uchwyt transportowy W.O.M ślimak zgarniający nóż rozcinający napęd adapteru do mokrej 
kukurydzy 
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szacunkowa wydajność t/h 90-160*

zapotrzebowanie mocy KM  150

długość cm 6850

szerokość w położeniu roboczym cm 4250/6080

szerokość w położeniu transportowym cm 2800

wysokość w położeniu roboczym cm 5500

wysokość w położeniu transportowym cm 2850

ROZPAKOWYWACZKA AGRIPAK RP-1

* wydajność zależy od jakości i wilgotności ziarna



Śrutownik  
z prasą silosującą

Geringhoff
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 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-S330
- 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  
poziomowania maszyny

kosz zasypowy z osłonami  
na ślimak

przeciwnoże

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 bardzo wydajna maszyna do śrutowania i zakiszania w rękawach folio-
wych mokrego ziarna zbóż i kukurydzy. Powstała w wyniku współpracy dwóch fabryk: niemieckiej fir-
my Geringhoff i belgijskiej firmy Hyplast – światowego lidera w produkcji rękawów do zakiszania pasz.  
Firma Geringhoff daje gwarancję jakości i solidności wykonania maszyny, natomiast Hyplast swoje 
wieloletnie doświadczenie w magazynowaniu w rękawach.

Śrutownik z prasą silosującą to maszyna do rozdrabniania suchego i mokrego ziarna. Maszyna 
pozwala na ześrutowanie ziarna do żądanego stopnia rozdrobnienia, co daje możliwość taniego za-
gospodarowania mokrego ziarna nie tylko hodowcom 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 Geringhoff
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Technologia
Maszyna składa się ze śrutownika bijakowego, kosza 
zasypowego, podwozia i wymiennego tunelu, na który 
zakłada się rękaw. Dodając bądź ujmując przeciwnoże, 
możemy regulować stopień rozdrobnienia ziarna. Ilość 
ziarna podawanego na śrutownik regulowana jest za 
pomocą napędzanego hydraulicznie ślimaka znajdują- 
cego się na dole kosza zasypowego. Podwozie pozwala 
na transport maszyn po drogach publicznych. 

Hydrauliczne hamulce na kołach służą do regulacji sił 
nabicia w rękawie. W zależności od potrzeb maszynę 
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.

ŚRUTOWNIK 

zapotrzebowanie mocy KM  200-350*

wydajność t/h 20-30*

Z PRASĄ SILOSUJĄCĄ GERINGHOFF

* w zależności od rodzaju i wilgotności ziarna oraz mocy ciągnika



Gniotownik 
z prasą silosującą
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Gniotowniki służą do gniecenia i magazynowania ziarna w rękawach foliowych. Wyposażone są  
w walce o największej średnicy wśród tego typu urządzeń. Większa średnica to większa powierzch-
nia pobierania ziarna przez walce, i co za tym idzie, duża wydajność maszyny. Dokładne rozdrob-
nienie ziarna zapewnia dyferencjał walców. Ziarno jest zarówno gniecione, jak i rozcierane, co daje 
możliwość dokładnego rozdrabniania ziarna. 
Gniotowniki to maszyny zrobione z myślą o tych, którzy chcą świadczyć nimi usługi, jak i wykorzy-
stywać je na własne potrzeby.

01 kosz zasypowy
02 wałek W.O.M 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  
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 Wyposażenie standardowe:
- tunel o średnicy 1,95 m 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
- adapter do pakowania wysłodków, ziarna, młóta i wytłoczyn

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
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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 skar-
miania bez konieczności dodatkowego rozdrabniania.

Zgniecione ziarno kukurydzy to w żywieniu bydła najtań-
szy sposób na dostarczenie czystej energii, co bezpośred-
nio przedkłada się na wzrost mleczności krów.

Pasza otrzymana tą  metodą zawiera więcej cukrów rozpusz-
czalnych w wodzie i ma lepszą strawność. Stopień rozdrob-
nienia ziarna może być regulowany w zależności od przezna-
czenia (zarówno dla bydła jak i trzody a także drobiu).

Zastosowanie technologii pakowania w rękawy foliowe 
to nowoczesny i ekonomiczny sposób wytwarzania najwyż-
szej jakości paszy treściwej. Jest to recepta na deszczowe 
żniwa i zbiór bardzo mokrego i porośniętego zboża. Zbie- 
rając wcześniej zboże, zmniejszamy straty powstałe w wy- 
niku wypadania ziarna i uzyskujemy w plonie więcej suchej 
masy.

GNIOTOWNIK 

W.O.M obr./min 1000

zapotrzebowanie mocy KM  110-130*

wydajność t/h 15-35*

Z PRASĄ SILOSUJĄCĄ

* w zależności od wilgotności i rodzaju oraz stopnia rozdrobnienia ziarna
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Prasy 
silosujące

Eurobagging
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Oferujemy pięć modeli pras silosujących produ-
kowanych przez czeską firmę Eurobagging s.r.o. 
Cztery napędzane ciągnikiem i jedną z własnym 
napędem. Wszystkie maszyny produkowane 
przez Eurobagging  posiadają dwie pozycje - do 
pracy i do transportu. Prasy wyposażone są w 
rotor i stół podający z taśmą PCV, co umożli-
wia załadunek maszyny bezpośrednio z przy-
czepy. Takie rozwiązanie gwarantuje klientowi 

wszechstronność, szybkość procesów, mniejsze 
zaangażowanie sprzętu a w konsekwencji do-
brze napełniony rękaw z kiszonką. 
Oferujemy możliwość realizacji zamówień ma-
szyn na podstawie indywidualnych potrzeb 
klientów, serwis i części zamienne w partner-
skich cenach i najwyższą jakość sprzętu. Zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą pras silosują-
cych Eurobagging.

Prasy silosujące Eurobagging to połączenie spra- 
wdzonych rozwiązań, wysokiej jakości materiałów  
i solidnego wykonania.
Dla zwiększenia komfortu obsługi, w modelach EB 
310 i EB 316 LG, dostępny jest pilot zdalnego stero-
wania, który służy do przestawiania maszyny z po-
zycji transportowej do roboczej i odwrotnie, a także 
do obsługi windy do rękawów, czyszczenia tunelu  
i obsługi liny hamującej. Pilot działa na bazie tech-

nologii Bluetooth, a dzięki tej technologii możliwe 
jest sterowanie maszyną za pośrednictwem tele-
fonu komórkowego z systemem Android, gdy pilot 
jest zepsuty lub zaginie. 
Maszyna samojezdna z silnikiem EB 310 GM jest 
również obsługiwana za pomocą pilota zdalne-
go sterowania. Sterowanie maszyną jest bardzo 
precyzyjne dzięki temu operator nie musi siedzieć  
w kabinie maszyny mając ją pod kontrolą.

EB 308 LS
od 2.000 ton rocznie

EB 308 LS to najmniejsza prasa silosująca prze-
znaczona dla rolników i małych przedsiębiorstw 
rolnych. Produkowana w dwóch wersjach - w wer-
sji bez kraty hamującej z liną hamującą i w wersji  
z kratą hamującą.

Wydajność maszyny: 40 – 70 ton / godzinę
Rotor: ø560 mm, długość robocza 2340 mm, 96 zębów 
Zapotrzebowanie mocy: 100-150 HP 
Hydraulika z ciągnika, stały przepływ: max. 70l/min 
- 180 bar
Wielkość tunelu 2,4 m
Prędkość transportowa: 20 km/h

Wyposażenie: podniesione burty stołu podającego, 
przedłużenie tunelu, hydrauliczna regulacja kół.
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EB 310 LS
od 4.000 ton rocznie

EB 310 LS to średniego rozmiaru prasa silosująca z 
możliwością zastosowania tuneli w rozmiarach 2,4-
3m. Maszyna przeznaczona dla firm i gospodarstw 
rolnych. Jest to maszyna z bogatym wyposażeniem
standardowym i wysoką wydajnością.

 

Moc maszyny: 70 - 120 ton / godzinę
Rotor: ø560 mm, długość robocza 2650 mm,  
108 zębów 
Zapotrzebowanie mocy: 160-200 HP
Hydraulika z ciągnika, stały przepływ: 70l / min  
- 180 bar
Wielkość tuneli 2,4 m | 2,7 m | 3,0 m
Prędkość transportowa: 20 km/h

Wyposażenie: podniesione burty stołu podające-
go, przedłużenie tunelu, hydrauliczna regulacja kół, 
winda do zakładania rękawów, liny hamujące (75m), 
hydrauliczne czyszczenie tunelu i regulacja kół.

Co można przechowywać w rękawach przy pomocy prasy silosującej Eurobagging?
- kiszonki trawy, kiszonki lucerny, kiszonki zboża - GPS
- kiszonka z kukurydzy
- wysłodki buraczane
- młóto browarniane
- gniecione I śrutowane ziarno
- ziarna zbóż i kukurydzy mokre lub suche
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EB 310 LG
od 7.000 ton rocznie

EB 310 LG to model prasy silosującej przeznaczony 
dla dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych. 
Maszyna jest oferowana z najwyższym poziomem 
wyposażenia i umożliwia osiąganie wysokich wy-
dajności jednocześnie gwarantując wysoki komfort 
obsługi dla operatora.

Wydajność maszyny: 80 - 150 t / godzinę
Rotor: ø560 mm, dług. robocza 2650 mm, 108 zębów
Zapotrzebowanie mocy: 180 - 230 HP
Układ hydrauliczny: z ciągnika za pomocą pompy  
z czujnikiem obciążenia (lub bez niego)
Wielkość tunelu: 2,4 m | 2,7 m | 3,0 m
Prędkość transportowa: 40 km/h

Wyposażenie: podniesione burty stołu podającego, 
przedłużenie tunelu, hydrauliczna regulacja kół, 
winda do zakładania rękawów, liny hamujące (75m), 
hydrauliczne czyszczenie tunelu i regulacja kół) 
unikalny system połączenia ciągnika z maszyną  
Quick system, oświetlenie robocze LED,
czujnik z sygnałem świetlnym do podjeżdżania przy-
czepą, zadaszona platforma pracy dla operatora.

EB 316 LG
od 15.000 ton rocznie

EB 316 LG to maszyna dla dużych gospodarstw rol-
nych, przedsiębiorstw i biogazowni. Tunel maszyny 
ma średnice 3,6 m. Maszyna jest oferowana z naj-
wyższym poziomem wyposażenia i umożliwia osią-
ganie wysokich wydajności jednocześnie gwarantu-
jąc wysoki komfort obsługi dla operatora.

Wydajność maszyny: 80 - 150 t / godzinę
Rotor: ø560 mm, dług. robocza 2650 mm, 108 zębów
Zapotrzebowanie mocy: 180 - 230 HP
Układ hydrauliczny: z ciągnika za pomocą pompy  
z czujnikiem obciążenia (lub bez niego)
Wielkość tunelu: 3,6 m
Prędkość transportowa: 40 km/h

Wyposażenie: podniesione burty stołu podające-
go, przedłużenie tunelu, hydrauliczna regulacja 
kół, winda do zakładania rękawów, liny hamujące 
(75m), hydrauliczne czyszczenie tunelu i regulacja 
kół) unikalny system połączenia ciągnika z maszy-
ną Quick system, oświetlenie robocze LED, czujnik 
z sygnałem świetlnym do podjeżdżania przyczepą, 
zadaszona platforma pracy dla operatora.

EB 310 GM
od 15.000 ton rocznie

EB 310 GM to maszyna samobieżna, wyposażona w sil-
nik Perkins 1206F ETA o mocy 225KM, przeznaczona 
dla dużych przedsiębiorstw rolnych i firm usługowych. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym i 
wyposażeniu, w tym klimatyzowanej kabinie operato-
ra, zapewniony jest maksymalny komfort pracy.

Wydajność maszyny: 80 - 150 t / godzinę
Rotor: ø560 mm, dług. robocza 2650 mm, 108 zębów
Jednostka napędowa: Perkins 1206F ETA o mocy 
225 KM
Układ hydrauliczny: kompletny i niezależny system 
SAUER DANFOSS
Wielkość tunelu: 2,4 m | 2,7 m | 3,0 m

Wyposażenie: podniesione burty stołu podającego, 
przedłużenie tunelu, CAVOTEC – 4 tryby zdalnego 
sterowania ruchem maszyny przy pomocy joystika 
(auto, synchroniczne, krab, pakowanie), hydraulicz-
na regulacja kół, napęd 4x4, klimatyzowana kabina 
z regulowanym fotelem i systemem stereo, winda 
do zakładania rękawów, liny hamujące (75m), hy-
drauliczne czyszczenie tunelu, oświetlenie robocze 
LED, czujnik z sygnałem świetlnym do podjeżdżania 
przyczepą.



 58  59

Mobilna  
mieszalnia  

pasz Agripak
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cyklon z pochłaniaczem

szerokie opony

zbiornik na dodatki płynne

komora mieszalnika

zawór zabezpieczający pneumatyczny zawór zamykający

magnes do metali

hamulce pneumatyczne

bijaki z widią

kosz ze stali nierdzewnej do 
zadawania dodatków

oświetlenie

śrutownik bijakowy

rura ssąca do podawania ziarna 
 na śrutownik

sensometr do wagi

sita wydajny kompresor

ramię wydmuchowe z cyklonem

niezależna hydraulika do napędu 
ślimaka mieszającego

pulpit sterowania wraz  
z komputerem 

sterowanie do zaworów  
otrzepujących filtry 

Zalety mobilnej mieszalni pasz:
- oszczędność pieniędzy 
Sprzedając zboża wyprodukowane we własnym gospodarstwie rolnik traci podwójnie. Ceny zbóż po żniwach są zwykle najniższe, 
kupując gotowe mieszanki musi zapłacić wysoką marżę naliczaną przez producenta pasz. Sporządzanie paszy z własnych skład-
ników mobilną mieszalnią pasz to oszczędności do kilkuset złotych na tonie. 
- wysoka jakość paszy
Właściwe ześrutowanie ziarna oraz dobre wymieszanie z dodatkami białkowymi i mineralno-witaminowymi decyduje o przy-
swajalności paszy przez zwierzęta, co bezpośrednio przekłada się na zysk. Mobilna mieszalnia pobierając komponenty waży je, 
rozdrabnia i miesza w sposób zapewniający optymalną homogenność paszy. 
- oszczędność czasu i zdrowia
Przygotowanie paszy w gospodarstwie to wielogodzinny proces, który bardzo często wiąże się wysokim pyleniem i natężeniem 
hałasu. Mieszalnia to mniejszy nakład pracy, w ciągu godziny maszyna jest w stanie przygotować od 5 do 7 ton pełnoporcjowej 
paszy bez szkodliwego dla zdrowia pyłu i hałasu.
- wygoda i elastyczność
 Dzięki swojej mobilności mieszalnia może obsługiwać kilka gospodarstw dziennie. Komponenty mogą być pobierane z różnych 
miejsc, a gotowa pasza rozładowywana bezpośrednio do silosów znajdujących się na kilku fermach. Posiadanie własnej mie-
szalni pasz daje możliwość skorzystania z okazji, to znaczy wykorzystania tych surowców do produkcji paszy, które w danym 
okresie czasu możemy korzystnie kupić. Mieszalnia posiada wymienne sita dzięki czemu można przygotować paszę o zróżnico-
wanej frakcji. Mieszalnia transportowana i napędzana  przez ciągnik jest kilkaset tysięcy tańsza od mieszalni zamontowanej na 
samochodzie ciężarowym. Samochód ciężarowy to dodatkowy koszt, ciągnik to podstawowa maszyna znajdująca się w każdym 
gospodarstwie. Dużym problemem są dzisiaj pracownicy posiadający prawo jazdy kategorii C, na mieszalnie transportowaną za 
ciągnikiem wystarczy kategoria T. 
- precyzja
Elektroniczny system ważenia, w który wyposażona jest mieszalnia pasz, pozwala na precyzyjne dawkowanie i ważenie składni-
ków paszy. Daje to farmerowi dokładne dane na temat tego, co i w jakich ilościach zjadają jego zwierzęta. 
- dodatkowe źródło dochodu

Mobilna mieszalnia pasz może być wykorzystana do świadczenia usług dla sąsiadów, stanowiąc dodatkowe źródło dochodu w 
gospodarstwie.

Mobilna mieszalnia pasz to maszyna umożliwiająca przygotowanie pełnoporcjowej paszy dla 
wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. Maszyna pobiera poszczególne składniki, waży je, 
śrutuje ziarno i rozładowuje wymieszaną paszę  do silosów. Główne elementy mieszalni to: śru-
townik bijakowy, zbiornik paszy z pionowym mieszadłem, kompresor do zasysania składników  
i wydmuchu gotowej paszy, cyklon z samoczyszczącymi filtrami, elektroniczny system ważenia, 
zasobniki do podawania olejów i dodatków witaminowo-mineralnych oraz podwozie z pneuma-
tycznymi hamulcami. 

Mobilna mieszalnia pasz zapewnia przygotowanie jednorodnej, idealnie wymieszanej paszy 
gotowej do bezpośredniego skarmienia. 

MODEL MM 5000
Zbiornik Mieszalnika 3500 kg / 5000 kg pojemności z hydraulicznym silnikiem napędowym, oparty na 

4 czujnikach wagowych podłączonych do komputera mieszalnika
Młyn Ø 800 mm, szerokość 380 mm z 72 bijakami widia
Wydajność śrutownika 15 t/h przy mocy 160 KM
Wydajność pneumatyki 40m³ / min
Filtr 14 pochłaniaczy czyszczonych pneumatycznie
Długość /Szerokość/Wysokość 5100 mm / 2400 mm / 3200 mm / 3750 mm
Waga podstawowa 4280 kg / 4460 kg
Nacisk osi 10500 kg do 40 km/h
Opony 435/50 R19.5
Hamulec pneumatyczny do 40 km/h
Zapotrzebowanie mocy 118 kW / 160 KM
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Usługi

Gniecenie i zakiszanie ziarna
Kukurydza jest podstawową rośliną wykorzystywaną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Wysoka wartość pokarmowa, 
wysokie plony z hektara oraz łatwość zakiszania powodują, iż kiszonka z kukurydzy jest powszechnie stosowaną paszą wyso-
koenergetyczną. Rosnące ceny pasz treściwych sprawiają, że coraz powszechniejszą metodą bilansowania dawki pokarmowej 
jest wykorzystanie do tego mokrego ziarna kukurydzy. Optymalna wilgotność ziarna kukurydzy, przeznaczonego do gniecenia  
i zakiszenia w rękawie, powinna wynosić od 32 do 38 % suchej masy. Zastosowanie gniecenia poprawia 
strukturę fizyczną dawki pokarmowej. Ziarno takie jest wolniej rozkładane w żwaczu, co powoduje, że 
duża część skrobi dostaje się do jelita cienkiego i tam zostaje strawiona. Przyczynia się to do lepszego 
wykorzystania energii przez zwierzęta.

Najlepszą metodą konserwacji i przechowania rozdrobnionej kukurydzy jest rękaw foliowy. Roz-
drobnione ziarno, spakowane w rękaw, odcięte jest od dostępu powietrza z zewnątrz, co umożliwia 
jego przechowywanie nawet przez okres dwóch lat. Wewnątrz rękawa panują warunki beztlenowe, 
umożliwiające szybką fermentację mlekową. Dzięki temu po czterech tygodniach ziarno można za-
cząć skarmiać.

Gniecenie i pakowanie ziarna w rękawy z przeznaczeniem na pasze, to przede wszystkim ogromne oszczędności w porówna-
niu do skarmiania pasz suchych. Kompleksowa usługa przygotowania paszy z mokrej kukurydzy, na którą składa się: gniecenie 
mokrego ziarna, pakowanie w rękaw foliowy, rękaw foliowy i praca operatora kosztuje, 40 złotych. W porównaniu do tego, wy-
suszenie jednej tony ziarna kukurydzy w zależności od jej wilgotności i warunków atmosferycznych waha się od 90 do 130 zł/t. 
Dodatkowo, w przypadku suszenia ziarna z przeznaczeniem na pasze należy uwzględnić konieczność rozdrobnienia ziarna, co 
wiąże się z dalszymi kosztami.

Na terenie całego kraju wykonujemy usługi gniecenia i pakowania mokrego ziarna kukurydzy w rękawy foliowe. Wykorzystuje-
my do tego gniotowniki z prasą silosującą kanadyjskiej firmy Rennmill. Maszyny wyposażone są w parę walców o zróżnicowanych 
obrotach, co daje możliwość dokładnego rozdrobnienia ziarna. Jedna maszyna gniecie i jednocześnie pakuje ziarno w rękaw. 
Może również rozdrobnić inne rodzaje zbóż, takie jak pszenica lub żyto. Przygotowanie 110 ton paszy zajmuje jej około 5 godzin. 
Gniotownik, wyposażony w aplikator środków konserwujących, napędzany jest traktorem o mocy minimalnej 130 KM. Do jego 
załadunku  potrzebna jest ładowarka teleskopowa lub ładowacz czołowy.

Śrutowanie ziarna śrutownikiem z prasą silosującą Geringhoff
Maszyna, którą wykonujemy usługi, to śrutownik z prasą silosującą Geringhoff. Powstał w wyniku współpracy dwóch fabryk: 
niemieckiej firmy Geringhoff i belgijskiej firmy Hyplast światowego lidera w produkcji rękawów do zakiszania pasz. Firma  
Geringhoff daje gwarancję jakości i solidności, Hyplast wieloletnie doświadczenie w zakiszaniu pasz w rękawach. Śrutownik  

z prasą silosującą to maszyna do rozdrabniania suchego i mokrego ziarna. Maszyna pozwala na 
ześrutowanie ziarna do żądanego stopnia rozdrobnienia, poprzez dodanie lub ujęcie noży w module 

śrutującym.
Maszyna składa się z kosza zasypowego, śrutownika nożowego, podwozia i tunelu, na który zakłada 

się rękaw. Ilość ziarna podawanego na śrutownik dozowana jest za pomocą napędzanego hydraulicznie 
ślimaka, umieszczonego na dole kosza zasypowego. Podwozie pozwala na transport maszyny po dro-

gach publicznych. Hydrauliczne hamulce umieszczone na kołach służą do regulacji siły nabicia ma-
teriału w rękawie. W zależności od potrzeb maszynę można wyposażyć w tunele o średnicy 1,5 m 

 lub 2,4 m i pojemności od 80 do 200 ton. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w dodatkowy 
kosz z adapterem do pakowania sieczki z kukurydzy, młóta browarnianego, całego ziarna kukurydzy, 

wysłodzin buraczanych i innych materiałów.
Stosowanie technologii przygotowania mokrych pasz w rękawach foliowych pozwala na znaczą redukcję kosztów. Rozdrobnie-

nie, spakowanie i zakonserwowanie jednej tony mokrego ziarna usługowo to koszt około 55 złotych. Jest to kwota zawierająca 
wszystkie koszty, to znaczy: ciągnik, rękaw foliowy, śrutowanie, pakowanie w rękaw i obsługę operatora. Do tego należy doliczyć 
koszt konserwantu chemicznego lub biologicznego. Konserwant chemiczny w zalecanej dawce 3 litry do tony to koszt 19 zł/t, 
biologiczny 3 zł/t. Koszt wysuszenia jednej tony kukurydzy w zależności od rodzaju użytego paliwa to kwota od 90 do 130 zł.  



 64  65

 

 

 

Dzięki rękawom możemy szybko skończyć żniwa we własnym gospodarstwie i równocześnie prowadzić skup mokrej kukurydzy  
w swojej okolicy, bez konieczności dodatkowych inwestycji w infrastrukturę magazynową i suszarnię.

Technologię pakowania mokrej kukurydzy w rękawy stosują również największe w Polsce firmy paszowe. Zmagazynowana  
w rękawach mokra kukurydza jest wybierana zimą i suszona na bieżąco, a następnie używana w procesie produkcji pasz.

Mokra kukurydza zmagazynowana w rękawach jest również wykorzystywana do produkcji bioetanolu i w gorzelniach. Dla tych 
przedsiębiorstw rękawy to przede wszystkim oszczędności z powodu braku konieczności suszenia ziarna.  Podobnie jak w przy-
padku firm paszowych rękaw daje im możliwość skupienia i zmagazynowania większych ilości kukurydzy w trakcie żniw, kiedy 
kukurydza jest najtańsza.

Na terenie całego kraju wykonujemy usługi pakowania i rozpakowywania ziarna. Dysponujemy kilkunastoma maszynami do 
pakowania i rozpakowywania ziarna z rękawów foliowych. Usługi wykonujemy w gospodarstwach, gorzelniach, firmach pasz-
owych i fabrykach bioetanolu. Mamy możliwość wykonania kompleksowej usługi z maszyną pakującą, ciągnikiem, ładowarką  
i maszyną do rozpakowywania rękawów.

Zakiszanie zielonek i sieczki z kukurydzy
Kiszonki z traw, lucerna i kiszonka z kukurydzy to podstawowa pasza objętościowa dla bydła mlecznego. Czas zbioru kiszonek 
nie jest zbyt długi, dlatego ważne jest, aby przebiegał sprawnie i z zachowaniem zasad, które ograniczą późniejsze straty oraz 
zapewnią wysoką jakość kiszonki.

Najważniejszą rzeczą w procesie przygotowania kiszonek jest ich właściwy proces zakiszania. Aby ten proces przebiegał pra-
widłowo, należy spełnić trzy podstawowe warunki: właściwie ubić zakiszaną masę, zapewnić beztlenowe warunki w okresie 
rozwoju bakterii mlekowych oraz zabezpieczyć kiszonkę przed działaniem warunków 
atmosferycznych w ciągu całego roku.

Stosowanie technologii pakowania zielonek w rękawach foliowych pozwa-
la na spełnienie tych wszystkich warunków. Pocięta przez sieczkarnię masa, 
pakowana jest prasą silosującą wyposażoną w rotor do rękawa foliowego. 
Rotor napełniający rękaw w połączeniu z hamulcami powoduje bardzo sil-
ne ubicie zakiszanej masy. W trakcie napełniania rękawa całe powietrze wypy-
chane jest na zewnątrz, a po napełnieniu rękaw zostaje zamknięty. Panujące w rękawie 
warunki beztlenowe gwarantują szybką i właściwą fermentację. Rękaw stanowi doskonałe zabezpieczenie kiszonki przed wo-
dami opadowymi przez cały okres skarmiania. Dzięki temu, że kiszonka znajdująca się w rękawie odizolowana jest od podło-
ża, znika problem przenikania soków z kiszonki do gleby. Dużym problemem w gospodarstwach hodowlanych, sąsiadujących  
z innymi zabudowaniami, jest kwestia nieprzyjemnych zapachów i wypływających soków z kiszonki - rękawy w pełni go eliminują.

Składowanie kiszonki na pryzmach i w silosach przejazdowych wymaga dużego nakładu pracy, kosztów i użycia różnego ro-
dzaju sprzętu do ugniatania, formowania i  zabezpieczenia. To zawsze oznacza większe straty niż w rękawie. Stosowanie tech-
nologii pakowania sieczki w rękawy pozwala też na zgromadzenie większego asortymentu kiszonek. W jednym gospodarstwie 
można położyć rękawy z sieczką z kukurydzy, trawy i z lucerny. Nasza prasa silosująca Centerline De Luxe może być wyko-
rzystana do pakowania każdego rodzaju sieczki, która wcześniej jest przygotowana przez sieczkarnię lub przyczepę samozbie- 
rającą z adapterem tnącym. Można nią również spakować wysłodki buraczane, całe lub mielone ziarno kukurydzy i młóto  
browarniane.

Na terenie całego kraju oferujemy usługi zakiszania sieczki z kukurydzy, traw i lucerny przy użyciu prasy silosującej Center-
line De Luxe. Maszyna wyposażona jest w centralny stół podający, umożliwiający załadunek maszyny bezpośrednio z przyczep 
technologicznych. Ze stołu sieczka trafia na rotor, który pakuje ją w rękaw. W jeden rękaw o średnicy 2,7 m i długości 75 m można 
spakować ok. 270 ton sieczki.

Zakiszanie wysłodków
Zakiszenie wysłodków w rękawie eliminuje problem wyciekania soków bogatych w składniki pokarmowe. O wiele trudniej uzyskać 

takie warunki składując je w pryzmach lub w silosach przejazdowych. Aby możliwe było zakiszenie 
wysłodków w rękawie, ich zawartość suchej masy musi minimalnie wynosić 20 %. 
Oferujemy Państwu usługi zakiszania  wysłodków buraczanych na terenie całego kraju.

Dysponujemy kilkoma rodzajami maszyn, których można użyć do zakiszania. Jeżeli do załadunku 
 do maszyny pakującej planujecie Państwo użyć ładowarki teleskopowej lub ładowacza czołowego, 

 proponujemy usługę pakowaczką Agripak. Przy większych ilościach wysłodków możemy wykonać 
 usługę prasą silosującą Centerline De Luxe. Jest ona wyposażona w centralny stół podający, co daje 
możliwość załadunku materiału do maszyny bezpośrednio z samochodu ciężarowego tzw. łódki.

Zakiszanie młóta browarnianego
Młóto browarniane to odpad powstały w procesie produkcji piwa. Zawiera w swoim składzie słód jęczmienny, jęczmień  
i pszenicę, dzięki temu jest wartościową paszą, wykorzystywaną w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Dla bydła mlecz-
nego jest to pasza mlekopędna, bogata w białko i energię. Jego białko charakteryzuje się umiarkowaną podatnością na 
rozkład w żwaczu, przez co sporo białka przemieszcza się do jelita cienkiego i tam zostaje trawione do aminokwasów. 

 

 

Dodatkowo, w przypadku suszenia ziarna z przeznaczeniem na pasze należy uwzględnić konieczność rozdrobnienia ziarna, co 
wiąże się z dalszymi kosztami.  Zestawiając koszty technologii karmienia „na sucho” i „na mokro”,  gospodarstwo, które ma około 
500 tuczników i spakuje 300 ton mokrej kukurydzy, może zaoszczędzić do 20 000 złotych.

Ześrutowana mokra kukurydza to lepsza i tańsza pasza, charakteryzująca się wysoką przyswajalnością przez zwierzęta. Jej 
udział w całkowitej dawce pokarmowej może wynosić od 30 do 50 proc. Strawność tak przygotowanej paszy jest wyższa w sto-
sunku do suchej zmielonej kukurydzy. Ześrutowaną mokrą kukurydzę można również stosować przy karmieniu trzody suchymi 
paszami. Ilość mokrej ześrutowanej kukurydzy musi być tak dobrana, aby wilgotność finalna podawanej paszy nie powodowała 
zapychania się urządzeń do karmienia trzody. W zależności od wilgotności ześrutowanej kukurydzy jej udział w dawce pokarmo-
wej może wynosić do 20 proc.

Wilgotne ziarno jest transportowane z pola do maszyny i za pomocą ładowarki lub przyczepy przeładunkowej wsypywane do 
kosza zasypowego. Z kosza ziarno wpada do śrutownika, gdzie zostaje zmielone, a następnie ślimakiem ubite w rękawie folio-
wym. W trakcie ubijania zmielonego ziarna w rękawie poprzez dysze zainstalowane na ślimaku może być aplikowany konserwant 
biologiczny lub chemiczny.

Na terenie całego kraju świadczymy usługi śrutownikiem z prasą silosującą Geringhoff. Usługa może być wykonana z ciągni-
kiem gospodarza lub naszym.

Śrutowanie ziarna pakowaczką Agripak ze śrutownikiem
 
Pakowaczka Agripak ze śrutownikiem to maszyna opracowana i wyprodukowana przez firmę Agripak. Maszyna pozwala w tym 
samym czasie ześrutować, spakować w rękaw i zakonserwować mokre ziarno. Ześrutowane i spakowane w rękaw ziarno to 
najwyższej jakości pasza treściwa. 

Stosowanie technologii przygotowania mokrych pasz w rękawach foliowych pozwala na znaczą reduk-
cję kosztów. Rozdrobnienie, spakowanie i zakonserwowanie jednej tony mokrego ziarna usługowo to 
koszt około 55 złotych. Jest to kwota zawierająca wszystkie koszty, to znaczy: ciągnik, rękaw foliowy, 
śrutowanie, pakowanie w rękaw i obsługę operatora. Do tego należy doliczyć koszt konserwantu 
chemicznego lub biologicznego. Konserwant chemiczny w zalecanej dawce 3 litry na tonę to koszt 
19 zł/t, biologiczny 3 zł/t. Koszt wysuszenia jednej tony kukurydzy w zależności od rodzaju użytego 
paliwa to kwota od 90 do 130 zł. Dodatkowo, w przypadku suszenia ziarna z przeznaczeniem na 
pasze należy uwzględnić konieczność rozdrobnienia ziarna, co wiąże się z dalszymi kosztami.  

Zestawiając koszty technologii karmienia „na sucho” i „na mokro”,  gospodarstwo, które ma oko-
ło 500 tuczników i spakuje 300 ton mokrej kukurydzy, może zaoszczędzić do 20 000 złotych.

Ześrutowana mokra kukurydza to lepsza i tańsza pasza, charakteryzująca się wysoką przyswajalnością przez zwierzęta. Jej 
udział w całkowitej dawce pokarmowej może wynosić od 30 do 50 proc. Strawność tak przygotowanej paszy jest wyższa w sto-
sunku do suchej zmielonej kukurydzy. Ześrutowaną mokrą kukurydzę można również stosować przy karmieniu trzody suchymi 
paszami. Ilość mokrej ześrutowanej kukurydzy musi być tak dobrana, aby wilgotność finalna podawanej paszy nie powodowała 
zapychania się urządzeń do karmienia trzody. W zależności od wilgotności ześrutowanej kukurydzy jej udział w dawce pokarmo-
wej może wynosić do 20 proc.

Wilgotne ziarno jest transportowane z pola do maszyny i za pomocą ładowarki lub przyczepy przeładunkowej wsypywane do 
kosza zasypowego. Z kosza ziarno wpada do śrutownika, gdzie zostaje zmielone, a następnie wdmuchiwane jest na ślimak, który 
ubija je w rękawie foliowym. W trakcie ubijania zmielonego ziarna w rękawie poprzez dysze zainstalowane na ślimaku może być 
aplikowany konserwant. Zastosowanie śrutownika bijakowego zapewnia właściwe dla żywienia trzody rozdrobnienie ziarna. 
Spakowanie go w rękaw pozwala na zachowanie optymalnych warunków beztlenowych, co jest warunkiem koniecznym dla wła-
ściwego przechowania gotowej paszy. Maszyna może być wyposażona w tunel o średnicy 1,5 m lub 1.65 m lub 2,4 m średnicy. 
Śrutownik Grubera ma wymienne sita, dzięki czemu możemy zestroić maszynę tak, aby mieliła pasze na bardzo drobną frakcję 
dla trzody, jak i grubszą dla bydła.

Na terenie całego kraju świadczymy usługi produkowanymi przez nas pakowaczkami ze śrutownikiem. Usługa może być wy-
konana z ciągnikiem gospodarza lub naszym.

Magazynowanie ziarna
W rękawach foliowych można magazynować suche i mokre ziarno. Suche ziarno magazyno-

wane jest ze względu na brak infrastruktury magazynowej lub kiedy jest ona niewystarczająca.  
W sytuacji kiedy gospodarstwo jest wyposażone lub wynajmuje maszynę do pakowania ziarna w rękawy  

i maszynę do rozpakowywania rękawów, technologia rękawów może być alternatywą dla inwestycji 
w bazę magazynową.

Powodów pakowania mokrej kukurydzy w rękawy jest kilka. Przede wszystkim technolo-
gia rękawów foliowych pozwala na skupienie dużych ilości mokrej kukurydzy w czasie żniw, 
kiedy jej cena zwykle jest najniższa. Czynnikiem limitującym skup lub szybkość koszenia ku-

kurydzy jest często wydajność suszarni. Dzięki zasosowaniu magazynowania mokrej kukurydzy w 
rękawie foliowym możemy ten czynnik wyeliminować, ponieważ pakowaczką Agripak w ciągu 24 godzin  

można zmagazynować około 2500 ton kukurydzy a  średniej wielkości suszarnia może wysuszyć na dobę tylko 100 ton kukury-
dzy. Technologia pakowania w rękawy foliowe daje możliwość zmagazynowania zapasu mokrej kukurydzy, którą można suszyć  
w trakcie następnych kilku miesięcy. 
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Młóto jest bardzo dobrym komponentem TMR-u, ponieważ ze względu na swoją „soczystą” strukturę ogranicza sortowanie 
pasz przez krowy.

Świeże młóto charakteryzujące się na wysoką zawartością wody, białka i składników fermentacyjnych jest paszą wyjątkowo  
nietrwałą i trudną do zakiszenia. Bez zakiszenia może być przechowywane w temperaturze 5 stopni najwyżej przez dwa dni.  
Najszybszą i najskuteczniejszą metodą zakiszania młóta jest rękaw foliowy. Zakiszanie w rękawie zapewnia natychmiastowe  
odcięcie tlenu i przyspiesza fermentację mlekową. Młóto w rękawie można przechowywać przez długi czas bez ryzyka  
popsucia się materiału. Przy zakiszaniu młóta w silosach przejazdowych lub pryzmach trudno jest szybko ubić i zakryć kiszonkę.  
Dlatego jakość zakiszonego materiału może być niska, a straty mogą wynosić do 30 proc. 

Dodatkową zaletą zakiszania w rękawie jest to, że można kupić i zmagazynować młóto w okresie lata, kiedy jego dostęp-
ność jest największa.

Usługi pakowania młóta świadczymy na terenie całego kraju pakowaczkami Agripak. Maszyny mogą być wyposażone  
w tunele o średnicy 1,95 m lub 2,4 m lub 2,7 m i pojemności od 110 do 270 ton. Młóto do maszyny może być ładowane łado-
warką teleskopową lub ładowaczem czołowym. Pakowaczki mogą być wyposażone w aplikatory środków zakiszających.

Wynajem suszarni 
Co roku do Państwa dyspozycji oddajemy suszarnie przewoźne do zbóż i ziarna kukurydzy. Posiadamy 
na wynajem suszarnie o wydajności od 35 do 100 ton kukurydzy na dobę. Wszystkie suszarnie mają po-
dwójny napęd i mogą być zasilane silnikiem elektrycznym lub ciągnikiem. 
 Nasze suszarnie to urządzenia kompletne, umożliwiające przeprowadzenie całego procesu susze-
nia. Wyposażone są w kosz zasypowy, ślimak załadowczy, separator zanieczyszczeń lekkich z cyklo-
nem, czyszczalnik grawitacyjny, palnik olejowy Riello i wentylator.

  Suszarnie można załadować bezpośrednio z przyczepy transportowej. Ziarno jest naj-
pierw suszone, a następnie schładzane. Po wysuszeniu przy pomocy ślimaka centralnego 
i rynny zsypowej, wysuszone ziarno można wysypać na przyczepę lub do silosu.

Usługi transportowe 
Firma Agripak Sp. z o.o. Sp.k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą usługowo-handlową w branży rolniczej. Od 2015 roku 

rozszerzyliśmy naszą działalność o usługi transportowe w zakresie krajowego i międzynarodowego drogowego przewozu 

towarów. Na nasz tabor składają się zestawy ciągników siodłowych z naczepą firanką (24 t), z lawetą niskopodwoziową  

(19t), a także laweta (8t) oraz bus z plandeką (0,9t). W oparciu o profesjonalizm i bezpieczeństwo oferujemy swoim klientom 

terminową realizację zleceń.

Wynajem ciągników 
W 2015 r. wprowadziliśmy do naszej oferty wynajem ciągników rolniczych. Masz suszarnię lub gniotownik, ale brakuje 

Ci ciągnika odpowiedniej mocy? Ta oferta jest dla Ciebie. Posiadamy ciągniki rolnicze marki Fendt model Vario 930 i 936  

o mocy odpowiednio 300 i 360 KM. Mocy na pewno nie zabraknie.

Ciągnik to jedna z podstawowych maszyn rolniczych, stosowana powszechnię do wielu celów. Z myślą o tych, którzy pro-

wadzą niewielkie gospodarstwo rolne, bądź z innych powodów potrzebują ciągnika wyłącznie okazjonalnie, Agripak oferuje 

wynajem ciągników na korzystnych warunkach. Skorzystaj, by sięgnąć po sprawdzony sprzęt w dobrej cenie.

Dlaczego warto się zdecydować na wynajem ciągników w Agripak? Jesteśmy doświadczonym przedsiębiorstwem, od lat 

działającym na rynku sprzedaży i wynajmu maszyn rolniczych. W naszej ofercie czekają wyłącznie najwyższej klasy ciągniki 

o różnorodnych parametrach technicznych, tak więc z łatwością dopasujesz sprzęt do swoich potrzeb.

Zapewniamy:

• fachową pomoc przy doborze ciągnika,

• możliwość wynajmu w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju,

• najwyższej jakości sprzęt – w pełni sprawny, zapewniający wysoką wydajność pracy,

• konkurencyjne warunki finansowe – nasze stawki są przyjazne i korzystne dla Klienta.

Po szczegóły oferty zapraszamy do naszych doradców. Wystarczy kontakt telefoniczny, by uzyskać pełną informację i na-

wiązać współpracę!

Podsiewy traw
Podsiew traw stosuje się do renowacji łąk i pastwisk jako skuteczny i efektywny sposób walki z degradacją darni użytków 

zielonych na skutek niesprzyjających warunków siedliskowych lub atmosferycznych. Odpowiednio przeprowadzony po-

zwala utrzymać użytki zielone na bardzo wysokim poziomie. Podsiew to metoda pośrednia między nawożeniem a pełną 

uprawą. Stosuje się ją w celu wyrównania, pobudzenia, przewietrzenia i zagęszczania darni oraz uzupełnienia lub wzbo-

gacenia składu gatunkowego łąk i pastwisk poprzez siew nasion. Siew zarówno na powierzchnię, jak i wprowadzanie  

w darń łąkową wykonujemy przy zastosowaniu specjalistycznego siewnika GÜTTLER GreenMaster, wyposażonego w bronę, 

wał Güttler i siewnik pneumatyczny. Renowacja użytków zielonych poprzez wysiew nasion w darń to znacznie większa 

skuteczność odnawiania runi, cechująca się wysoką wydajnością. Posiada znaczną przewagę nad klasycznymi metodami 

renowacji, np. przez pełną uprawę, która ogranicza ciągłość użytkowania ziemi.

Usługi podsiewu traw świadczymy na terenie całej Polski siewnikami Güttler GreenMaster. W jednym cyklu roboczym 

urządzenie zapewnia: bronowanie, dosiew lub wysiew nowej trawy i wałowanie. W efekcie czego następuje wyjątkowe 

pobudzanie zagęszczenia traw, likwidacja chwastów szerokolistnych, prawidłowe wciskanie nasion trawy w darń, usunię-

cie obumarłych resztek traw, wyrównanie kretowin i ubytków po dzikach. Dodatkowo oferujemy sprzedaż nasion traw do 

podsiewu.

Usługowe mieszanie pasz u klienta
Agripak wprowadza usługi sporządzania pełnoporcjowej paszy w Twoim gospodarstwie. Mo-

bilna mieszalnia pasz jest to maszyna łącząca w sobie śrutownik bijakowy, mieszalnik pasz 

oraz wiele innych podzespołów umożliwiających pobieranie zboża, obróbkę oraz trans-

port gotowej paszy do silosu lub magazynu. Mieszalnia napędzana jest przez 

ciągnik, który wchodzi w skład zestawu.

Oferujemy śrutowanie ziarna zbóż i kukurydzy, mieszania surowców z moż-

liwością dodawania komponentów, w miejscu wskazanym przez klienta. 

Mobilna mieszalnia pasz zapewnia przygotowanie jednorodnej, ideal-

nie wymieszanej paszy gotowej do bezpośredniego skarmienia. W skład 

usługi wchodzi pneumatyczne pobieranie i ważenie zboża, śrutowa-

nie na bijakach, precyzyjne mieszanie z możliwością dodawa-

nia komponentów, wyładunek pneumatyczny w wyznaczone 

miejsce.

Oszczędzaj pieniądze i nie przepłacaj
Sprzedając wyprodukowane zboża i kupując pasze pełnoporcjowe rol-

nik traci podwójnie. Po pierwsze traci na słabej cenie zbóż nieadekwatnej 

do poniesionych nakładów, po drugie na wysokiej marży producenta paszy 

pełnoporcjowej. Mobilna mieszalnia pasz sporządzi pełnowartościową paszę nawet o kilkaset złotych taniej od paszy 

gotowej z zakupu!

Zyskaj dodatkowy czas, szanuj zdrowie
Śrutowanie zboża w gospodarstwie jest praco- i czasochłonne, ponadto mało wydajne maszyny hałasują  i wytwarzają dużo 

pyłu. Mobilna mieszalnia pasz to wydajność ok. 10t/h bez zbędnego pyłu i hałasu.

Jakość = Zysk
Jakość ześrutowania ziarna oraz wymieszanie z dodatkami białkowymi, mineralno-witaminowymi decyduje o przyswajalności 

paszy, co bezpośrednio przekłada się na zysk. Mobilna mieszalnia pasz pobierając komponenty waży je, rozdrabnia i miesza 

 w sposób zapewniający optymalną homogenność paszy.

Sprzedaż
Oprócz usług mieszania pasz oferujemy sprzedaż mobilnych mieszalni pasz różnych wydajności.  W sprawie szczegółów 

oferty prosimy o kontakt z działem handlowym.
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Na podstawie wieloletnich doświadczeń wprowadziliśmy do sprzedaży środek konserwujący i zakiszający AGRIPAK ACID  do 
zakiszania w rękawach foliowych i w silosach przejazdowych materiałów paszowych, jak również do konserwacji mokrych 
zbóż i kukurydzy na pryzmach.

• zabezpiecza materiały i mieszanki paszowe przed rozwojem pleśni i wytwarzaniem przez nie mykotoksyn,
• zabezpiecza materiały i mieszanki paszowe przed rozwojem bakterii toksynotwórczych,
• obniża straty składników pokarmowych,
• ułatwia proces granulacji, zmniejszając przy tym zużycie energii,
• ogranicza zagrzewanie i psucie kiszonek w czasie wybierania pryzmy,
• przyspiesza proces kiszenia,
• zakwaszenie środowiska paszy i treści pokarmowej,
• polepsza zdrowotność zwierząt, zmniejsza upadki,
• zwiększa przyrosty masy ciała zwierząt, zmniejsza zużycie paszy na 1 kg przyrostu.

Preparat AGRIPAK ACID jest dodatkiem przeznaczonym do zabezpieczania materiałów i mieszanek paszowych przed roz-
wojem pleśni i bakterii patogennych. Zwłaszcza zboża, a szczególnie kukurydza i pszenica są naturalnie skażone przez 
mikroorganizmy (bakterie, drożdże, grzyby). 

Dlatego też zalecane jest jak najszybsze zabezpieczenie ziarna zbóż i kukurydzy przed rozwojem grzybów. W prze- 
ciwnym wypadku możemy odnotować lawinowe namnażanie się grzybów w trakcie przechowywania. Dzieje się tak, gdyż 
w wyniku metabolizmu pleśni tworzy się woda i podnosi się temperatura w zbiornikach ze zbożem, co w konsekwencji do-
prowadza do dalszego rozwoju pleśni.

 Skutkiem namnażania się grzybów jest nie tylko utrata wartości pokarmowej ziarna (spadek zawartości aminokwasów 
egzogennych, tłuszczu, wartości energetycznej, witamin) oraz pogorszenie smakowitości. Znacznie groźniejsze są metabo-
lity powstające wskutek metabolizmu grzybów, a więc mykotoksyny. Podawanie zwierzętom materiału porażonego myko-
toksynami prowadzi do pogorszenia wyników produkcyjnych (przyrostów masy ciała, konwersji paszy, wskaźników rozrod-
czych), a przy dużym skażeniu - do biegunek i upadków. 

Działanie preparatu AGRIPAK ACID polega na wnikaniu zawartych w nim kwasów organicznych i ich soli do wnętrza ko-
mórki i zakłóceniu równowagi mikroorganizmu skutkiem nadmiaru jonów wodorowych i związane z tym obniżenie pH płynu 
komórkowego oraz utrudnianiu rozmnażania się patogenów w wyniku zakłócenia syntezy DNA przez anion kwasu lub soli.

Oprócz bezpośredniego wpływu na mikroorganizmy, AGRIPAK ACID wiąże wodę, która jest wykorzystywana przez mi-
kroorganizmy do wzrostu. AGRIPAK ACID ogranicza także kondensację pary wodnej w silosach zbożowych, która wzrasta 
zwłaszcza w niekorzystnych warunkach przechowywania – szczególnie przy dużych dobowych wahaniach temperatury.

Głównym składnikiem aktywnym w preparacie AGRIPAK ACID jest kwas propionowy oraz jego sól (propionian amonu). 
Dzięki temu AGRIPAK ACID wykazuje bardzo wysoką aktywność antygrzybową zwłaszcza w stosunku do grzybów pleśnio-
wych. 

W skład preparatu AGRIPAK ACID wchodzi także kwas mrówkowy, dzięki czemu charakteryzuje się on także silnym od-
działywaniem antybakteryjnym, zwłaszcza przeciw bakteriom Gram-ujemnym, jak Salmonella i Escherichia coli. AGRIPAK 
ACID wpływa na obniżenie pH hamując rozwój patogenów. Dzięki zawartości kwasu mrówkowego wykazuje także inten-
sywne, bezpośrednie, selektywne działanie bakteriobójcze. Kwas mrówkowy jest szczególnie efektywny w przenikaniu do 
wnętrza komórek bakterii warunkowo chorobotwórczych, takich jak Salmonella i pałeczki okrężnicy (E. Coli). Efektywnie 
doprowadza on do nadmiaru jonów wodorowych w komórkach patogenów, obniżając pH płynu komórkowego i prowadząc do 
ich śmierci. Drugi mechanizm działania tego kwasu polega na utrudnianiu rozmnażania się patogenów w wyniku zakłócenia 
syntezy DNA przez anion kwasu. 

Z kolei występujący również w składzie AGRIPAK ACID benzoesan sodowy jest substancją chemiczną, która wykazuje 
bardzo dobre właściwości konserwujące. Ten organiczny związek chemiczny zabezpiecza przed namnażaniem się grzybów 
poprzez zahamowanie rozwoju drobnoustrojów i ich przetrwalników. Ponadto - dzięki dodaniu tego składnika – obserwuje-
my wolniejsze rozwijanie się wirusów i bakterii chorobotwórczych. Benzoesan sodu zapewnia stabilniejszy proces kiszenia, 
hamując rozwój pleśni i drożdży w środowisku kwaśnym (pH ok. 3 – 4,5). 

Środki
konserwujące  

i zakiszające

Po wieloletnich doświadczeniach w stosowaniu i handlu siatkami zabezpieczającymi różnych producentów, wybraliśmy opcję 
najbardziej efektywną pod kątem zestawienia ceny i jakości.

Niemiecka firma Zill GmbH&Co.KG, ma wieloletnie doświadczenie i prowadzi ciągły dialog z rolnikami, dzięki któremu 
możliwe jest wyprodukowanie wyrobów gwarantujących najwyższą efektywność i opłacalność w codziennym stosowaniu.

Oferujemy Państwu siatki zabezpieczające w różnej gramaturze i rozmiarach, worki obciążające i system łatwego mocowania 
worków. W sprawie szczegółów, cen i dostępności prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Siatki ochronne do silosów, pryzm i rękawów
Najnowocześniejsze techniki produkcji i surowa kontrola 
jakości w firmie Zill zapewniają równomierne utkanie, naj-
wyższą stabilność UV, największą gęstość, maksymalną 
odporność na przesuwanie i długą żywotność.

Siatki ochronne i worki do obciążania Zill są produkowa-
ne wyłącznie z wysokiej jakości surowców.

 
 

Korzyści:
• maksymalna ochrona przed ptakami, zwierzętami,  
   bydłem i gradem
• wysoka odporność na rozrywanie i stąpanie
• wysoka jakość obróbki szwów i obrabiania krawędzi
• znaczna oszczędność czasu dzięki prostej obsłudze
• bardzo długa żywotność
• sprawdzone stosowanie podczas silnych wiatrów
• przykrywanie bez opon, piasku

Worki obciążające
Zapewniają one pełne uszczelnienie krawędzi silosu lub dodatkowe obciążenie siatki ochronnej Zill. Mankiet worka służy do 
wzajemnej stabilizacji worków do silosów. 

kiszonka (przechowywana)

kiszonka (przechowywana )

siatka ochronna do silosów

siatka ochronna do silosów

folia kiszonkarska
ja kość premium

folia podkładowa
przezroczysta

ja kość premium

worki do obciąż ania silosów

folia podkładowa
przezrocz ysta

folia kiszonkarska
jakość premium

ja kość premium

worki do obciążania silosów

Siatki
zabezpieczające
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