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A Hevesgép Kft. horganyvédelemmel ellátott sík- vagy
kúpfenekű acélsilókat kínál szemestermény szakszerű
tárolására 50 m3-től 20.000-m3 térfogatig. A betárolást külön
anyagmozgató rendszer végzi, a kitárolás gravitációs elven,
leeresztő tolózárakkal és láncos szállító segítségével történik.
Síkpadozatos siló esetén bolygócsiga gondoskodik a
maradványkúp eltávolításáról. A siló el van látva munkavédelmi
szempontból megfelelő kialakítású létrákkal, járópadozattal,
szellőztető és hőmérsékletmérő rendszerrel. A szellőztető fix
illetve mobil ventilátoros nyomott levegős rendszer, mely a
levegőt a padlóba épített szellőző csatornákon illetve a teljes
padozaton keresztül áramoltatja át az egész terményoszlopon. A
hőmérsékletérzékelő rendszer kapható mind manuális, mind
központi számítógépes adatellenőrzéssel, hogy a betárolt
gabona minőségi változása nyomon követhető legyen.
A biztonságos tárolás alatt a termény minőségének megőrzését
kell érteni. A kínált rendszerrel elkerülhetők a legjelentősebb
károk, melyek a hőmérséklet emelkedésből, rovarfertőzésből és
a törtszemarány növekedéséből adódnak.
Az optimális siló elrendezés, meglévő vagy új telepi rendszerbe
integrálás, és a megfelelő a magasság-átmérő viszony
megállapítása érdekében keresse cégünket bizalommal!

Hevesgép Kft. Offers flat or cone-bottomed steel silos with zinc
protection for professional storage of grain from 50 m3 to
20,000-m3 volumes. Intake is carried out by a separate material
transport system, and the extraction is taken out by gravity, with
drain gates and a chain conveyor. In the case of a flat-floored
silo, a planetary snail ensures that the residual material cone is
removed. The silo is equipped with well-designed ladders, a
walking floor, a ventilation and a temperature measuring
system. The ventilator is a compressed air system with fixed or
mobile fans, which flows the air through the ventilation ducts
built into the floor and the entire floor through the entire stored
material. The temperature sensor system is available with both
manual and central computer data control to monitor changes in
the quality of the stored grain.
Safe storage means preserving the quality of the crop. The
proposed system avoids the most significant damages caused
by temperature rise, insect infestation and increase in fractured
grain ratio.
Feel free to contact our company to determine the optimal silo
layout, integration into an existing or new plant system, and the
right height-diameter ratio!
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