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INNOWACJA

Dzięki opracowaniu i zastosowaniu w pełni 

innowacyjnego i proekologicznego systemu 

do składowania zboża, w postaci centralnie 

położonego sztucznego rdzenia wysypowego, 

gwarantującego:

   Oszczędność energii do 50% 

poprzez mniejszą potrzebę okresowego wietrzenia 

ziarna wentylatorami (dla dużych silosów nawet  

do 125 kWh/dobę)

   Wysoką ekologiczność 

związaną  z generowaniem mniejszej o ok. 15% 

ilości zepsutego i popękanego ziarna zboża, 

a w konsekwencji mniejszy o ok. 10% stopień 

fermentacji

   Bezpieczeństwo konstrukcji i komfort 
pracy 

poprzez zastosowanie sztucznego rdzenia 

wysypowego, redukującego obciążenie na 

silos o blisko 30% oraz niwelującego ryzyko 

asymetrycznego obciążenia ścian silosu, 

wpływającego na długość użytkowania silosu  

i bezpieczeństwo pracowników obsługujących 

silosy

   Zmniejszenie kosztów o 30% 

poprzez wykonanie nóg silosów z jednego 

elementu stalowego
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Pełna oferta zawiera wiele modeli silosów. Po otrzymaniu niezbędnych informacji konfigurujemy odpowiedni model, zgodnie z wymaganiami Klienta.

Przykładowe średnice silosów lejowych, w których 
może być zastosowany sztuczny rdzeń wysypowy:

Przykładowe średnice silosów płaskodennych, w których 
może być zastosowany sztuczny rdzeń wysypowy:

Wykonane ze stali konstrukcyjnej FALISTEJ z ocynkiem 350 g/m2. Służą do długoterminowego 

przechowywania ziarna, a także jako silosy buforowe przy suszarniach i czyszczalniach. Lej pod 

kątem 45 stopni pozwala na szybkie i bezproblemowe opróżnianie silosu. Montowany w standardzie 

system do napowietrzania, pozwala na utrzymanie ziarna w dobrej kondycji. Silosy lejowe duże  

oferujemy  w pojemnościach od 94 do 1055 ton w standardzie.

W naszej ofercie posiadamy również silosy lejowe na materiały trundoosypywalne.

Wyposażenie standardowe:
|  system do napowietrzania  

silosu
|  turbowentylator dachowy
|  przyłącze do wentylatora 

napowietrzającego fi 200
|  właz boczny z podestem
|  właz dachowy z podestem
|  drabina wejściowa
|  wywietrzniki dachowe
|  zestaw kotew mocujących  

silos z fundamentem

Wyposażenie opcjonalne:
|  wentylator do napowietrzania
|  drabina dachowa
|   cyfrowy system pomiaru temperatury
|  czujnik poziomu napełnienia

Wyposażenie standardowe:
|  podłoga perforowana  

do 30% powierzchni
|  właz boczny z podestem
|  właz dachowy z podestem
|  drabina wejściowa
|  wywietrzniki dachowe
|  turbowentylator dachowy
|  przyłącze do wentylatora 

napowietrzającego fi 200 mm
|  zestaw kotew mocujących silos z 

fundamentem

Wyposażenie opcjonalne:
|  drabina wewnętrzna
|  drabina dachowa
|  wentylator napowietrzający
|  cyfrowy system pomiaru temperatur
|  czujnik poziomu zasypu silosu

Model Średnica
[m]

Pojemność     
[m3]

Pojemność  
dla pszenicy 

[t]*

Wysokość 
całkowita 

[m]

 SLP 640-7  6.4  255  199  12.0

 SLP 640-8  6.4  285  222  12.9

 SLP 640-9  6.4  313  244  13.8

 SLP 640-10  6.4  342  267  14.7

 SLP 640-11  6.4  371  289  15.6

 SLP 640-12  6.4  400  312  16.5

 SLP 640-13  6.4  430  335  17.4

 SLP 640-14  6.4  458  357  18.3

 SLP 640-15  6.4  496 379 19.2

 SLP 640-16  6.4 515 402 20.1

Model Średnica
[m]

Pojemność     
[m3]

Pojemność  
dla pszenicy 

[t]*

Wysokość 
całkowita 

[m]

 SPP 750-10  7.5  428  334  11.2

 SPP 750-11  7.5  468  365  12.1

 SPP 750-12  7.5  507  395  13.0

 SPP 750-13  7.5  547  427  13.9

 SPP 750-14  7.5  587  458  14.8

 SPP 750-15  7.5  627  489  15.7

 SPP 750-16  7.5  666  520  16.6

 SPP 750-17  7.5  706  551  17.5

 SPP 750-18  7.5  746  582  18.4

 SPP 750-19  7.5  786  613  19.3

Wykonane ze stali konstrukcyjnej FALISTEJ z ocynkiem 350 g/m2. Przeznaczone do 

długoterminowego przechowywania suchego ziarna zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych. 

Podłoga perforowana do 30% powierzchni zapewnia optymalne  napowietrzanie 

magazynowanych produktów. Silosy płaskodenne duże  oferujemy  w pojemnościach  

od 380 do 2000 ton w standardzie, poza standardem do 10.000 ton.


