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Za boljšo fermentacijo 

priporočamo, da vsako balo 
ovijete vsaj s 6 ovoji.
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Silage Safe is patented by: 
Silage Safe

Eigenhaard 29
8561 EX Balk (Netherlands)

Glavne značilnosti Silage Safe sistema so:

Silage Safe sistem 
za zapiranje silosov
Zapiranje in odpiranje silosov je lahko naporno in 
dolgotrajno delo. Kvaliteta silažnega materiala je 
odvisna od tega, kako dobro bomo silos zaprli.

Nepredušno zapiranje silosov na hiter in učinkovit 
način je zelo pomembno. Silage Safe sistem 
ponuja način, da zapremo silos hitro, natančno in z 
minimalnim fizičnim naporom.

www.silagesafe.com

Z uporabo Silage Safe 
tesnilnega sistema dosežete 
boljšo kvaliteto silažnega 
materiala!

Omogoča nepredušno tesnjenje na hiter in 
enostaven način

Najmanjša možna izguba silažnega materiala

Brez obtežitve z opeko, gumami ali peskom se
doseže pritisk na silažni material z vrha in s 
strani silosa

Optimalna zaščita pred pticami, divjimi živalmi 
in vremenskimi vplivi

Nastavljiv odvzem odvisen od vaših potreb, 
tesnjenje silažnega materiala za naslednje dni 
ostaja optimalno 

Skladiščenje travne in koruzne silaže v plasteh, 
saj je odpiranje in ponovno zapiranje silosa 
enostavno

Ob skrbnem ravnanju z materialom je sistem 
Silage Safe uporaben več let

  HITRO        
  UČINKOVITO    

ZAPIRANJE SILOSOV



Prednosti
Silage Safe zapiralni sistem omogoča številne 
prednosti ena od pomembnih je tudi, da 
namesto uporabe opeke, pnevmatik ali peska 
zmanjšamo možnost poškodbe na pokrivni foliji.

Hitro in učinkovito tesnjenje
Silage Safe sistem omogoča nepredušno zapiranje 
silažnega materiala v kratkem času, natančno in 
z minimalnim fizičnim naporom. Na takšen način 
dosežemo optimalno skladiščenje silažnega materiala, 
kar zagotavlja najboljšo možno kvaliteto. Zaradi 
enostavnejšega pokrivanja oziroma nepredušnega 
zapiranja, postaja enostavnejše skladiščenje v plasteh, 
ko se morda odločimo za spravilo travne in koruzne 
silaže v isti silos ob različnem času. Enostavno hitro 
odpiranje in zapiranje oziroma prilagoditev odpiranja 
lastni porabi omogoča konstantno kvaliteto silažnega 
materiala. Vzdrževana kvaliteta je ključen dejavnik pri 
skrbi za zdravje goveda in povečanju proizvodnje.

Zmanjšana izguba 
silažnega materiala in 
konstantna kvaliteta

Najprej namestimo tkano tkanino iz 
sintetičnega materiala na obe strani 
silosa

Nato namestimo folijo na obe strani 
silosa

Ko je silažni material v silosu, ga 
pokrijemo s folijo in tkanino z obeh 
strani. 

Povežemo obe strani z vpenjalnimi 
pasovi

Sedaj lahko vlečemo tkanino z obeh 
strani s privijanjem vpenjalnih pasov
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Sistem zatezanja deluje z uporabo 2 
vpenjalnih trakov, ki vlečejo skupaj cevi vpete 

v sintetično tkanino

Zapiranje silosov 
v 5 enostavnih 
korakih

www.silagesafe.com

PVC-cevi Ø 25 mm, potrebno prekrivanje med 
tkaninami je 10 cm

Tkanina izdelana iz sintetičnega materiala, je 
med steno in folijo

Manj dela
Potem, ko smo silos napolnili ga lahko 
brez večjega fizičnega napora pokrijemo in 
nepredušno zapremo. Odpiranje je prav tako 
lažje.

Visoka kvaliteta silažnega materiala
Z optimalno uporabo Silage safe sistema 
zagotovimo nepredušnost na celotni pokrivni 
površini. Pritisk tesnjenja skozi celotno 
površino se ohranja.

Enostaven sistem
Brez uporabe večjih kosov lesa ali veznih 
plošč. Uporabimo role tkanega sintetičnega
materiala, cevi (PVC in železne) ter vezne 
pasove.  
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