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Silage foil bagger



A fóliatöltő gép bizonyítottan ideális a kiváló minőségű, jól
emészthető takarmány előállításához, miáltal hozzájárul az
állatállomány átlag feletti fejlődéséhez és egészségügyi
állapotának megőrzéséhez.
A technológia előnye a hagyományos silótechnikákkal szemben,
hogy a fóliába töltött szilázs erjesztéséhez és tartósításához
szükséges anaerob körülmények gyorsan és tökéletesen
teremthetők meg, így minimalizálható a tápanyagveszteség. A
silózás helye tetszőlegesen megválasztható (mobil rendszer) és
könnyen lehet az állatállomány létszámához, és az aktuális
termésmennyiséghez alkalmazkodni.
A vontatott kivitelű, TLT maghajtású gép alkalmas, szálas és
tömegtakarmányok, szecskázott anyagok, illetve
melléktermékek fóliatömlőbe töltésére. A kialakított forma
kettős követelményt elégít ki: a művelet elvégzése után
alkalmas vontatási és munkahelyzetből adódó elvárásoknak is. A
termény fogadására egy előtároló garat szolgál, mely
közvetlenül kanalas rakodógéppel tölthető. A takarmányt nagy
teljesítményű, kopásálló fésűs-rotoros présegység tömöríti a
speciális fóliatömlőbe. A takarmányhalmazok bontását
hidromotor hajtású oszlatóhenger végzi. A fóliatömlő
felhelyezése egy speciális tartóval és kézi működtetésű,
forgatható emelőszerkezettel történik. A silófólia tömörsége
hidraulikus fék működtetésű feszítőrendszerrel állítható,
melynek része a fóliatömlő végén fixen elhelyezett kötélhálós
keret, drótkötél, féktárcsa, hidraulikus féknyereg és mérőóra.
A töltési teljesítmény függ a termény minőségétől,
nedvességtartalmától és a kiszolgáló gépektől!

The Ag-Bag system is proven to be the ideal machine for
preserving high quality, highly digestible feed that raises
production and herd health levels.
Compared to other silage technologies main advantages of
plastic foil bagging that anaerobic conditions needed for forage
fermentation and preserving can be created quickly and
perfectly therefore nutrition level and quality loss can be
minimized. Location of silage can be chosen arbitrarily (mobile
system) and can be easily adjusted to the livestock size and the
amount of harvested product.
The towed design, PTO driven machine is suitable for filling
fibrous and mass feed, chopped materials and by-products into
a foil bag.
The designed meets two requirements: itis also suitable for the
expectations arising from working position and the
transportation after the operation. The crop is received by a pre-
storage hopper, which can be filled directly with a bucket
loader. The forage is pressed into a special foil bag by a high-
performance rotating press unit. The fodder sets are broken
down by a hydromotor-driven spreading roller. The foil bag is
mounted with a special holder and a manually operated,
rotatable lifting crane. The tightness of the silo foil can be
adjusted with a tensioning system operated by a hidraulic brake,
which includes a rope-mesh frame fixed at the end of the foil
bag, brake disc, hydraulic caliper and a pressure gauge.
Charging performance depends on crop quality, moisture
content and serving machines!

Szállítási szélesség: 2.5 m Névleges térfogat: 2 m3

Szállítási magasság: 2.7 m Méret: 3 x 1.4 m
Szállítási hosszúság: 5.7 m Bontóhenger meghajtás: hidromotor

Munkaszélesség (traktorral): 5.0 m Térfogatáram-igény: 50 liter/min
Tömeg: 3 t

TLT fordulatszám: 540 ford/min Munkaszélesség: 1800 mm
Hajtás áttétel: 24 (lassító) Fordulatszám: 22,5 ford/min

Teljesítményszükséglet: 59-90 kW
Töltési teljesítmény: 60-100 t/h Átmérője (standard): 2.4 m

Munkasebesség: 14-18 m/h Hosszúsága (standard): 60 m
Az adatok tájékoztató jellegűek! Pontos információért keresse cégünket bizalommal!
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