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Вентиляційне обладнання для Вентиляційне обладнання для 
регулювання вологостірегулювання вологості
повітря у силосі повітря у силосі 

Повітропровід спеціальної Повітропровід спеціальної 
конструкції, яка сприяє конструкції, яка сприяє 
швидкому стіканню опадівшвидкому стіканню опадів

Сходові модулі розташовані від основи Сходові модулі розташовані від основи 
до даху силосів, надають можливість  до даху силосів, надають можливість  
доступу до технологічних люків на даху доступу до технологічних люків на даху 

Панелі силосу мають хвилєподібну форму, кріпляться Панелі силосу мають хвилєподібну форму, кріпляться 
між собою болтовими з’єднаннями, міцністью 10,9між собою болтовими з’єднаннями, міцністью 10,9

Термопідвіска для безперирвного вимірюванняТермопідвіска для безперирвного вимірювання
температури продукту у силосітемператури продукту у силосі

Ребра жорсткості та з’єднувальні накладки Ребра жорсткості та з’єднувальні накладки 
змикаються між собою та панелями силосу  змикаються між собою та панелями силосу  
болтами, міцністю 10,9болтами, міцністю 10,9





Голова стрічкової та ланцюгової норій, Голова стрічкової та ланцюгової норій, 
вивантажувальна поверхня футерованавивантажувальна поверхня футерована
 зносостійким полимером або сталлю  зносостійким полимером або сталлю 
HARDOX 450HARDOX 450

Башмак cтрічкової норії, завантажувальна поверхня Башмак cтрічкової норії, завантажувальна поверхня 
футерована зносостійким полімером або футерована зносостійким полімером або 
сталлю HARDOX 450сталлю HARDOX 450

Труба норійна звичайна та посилена, для Труба норійна звичайна та посилена, для 
самонесучої норії самонесучої норії 

Башня норійна зі сходами та монтажними Башня норійна зі сходами та монтажними 
майданчикамимайданчиками





Транспортер ланцюговий у загальному виглядіТранспортер ланцюговий у загальному вигляді

Проміжна секція з підтримуючою лижоюПроміжна секція з підтримуючою лижою

-600600

350350





Завантажувальная секція Завантажувальная секція Проміжна секція з подвійним дномПроміжна секція з подвійним дном









Проміжна секція  відкритого типу Проміжна секція  відкритого типу Проміжні секції з огорожеюПроміжні секції з огорожею

Натяжна  гвинтова станція стрічкового транспортераНатяжна  гвинтова станція стрічкового транспортера Плужковий скидаючий пристрійПлужковий скидаючий пристрій

до 300 

Приводна станція транспортераПриводна станція транспортераЗавантажувальна секція критого стрічкового транспортераЗавантажувальна секція критого стрічкового транспортера





Загальний вигляд шнеку для зачистки дна силоса з плоскодонного силосаЗагальний вигляд шнеку для зачистки дна силоса з плоскодонного силоса

Секції транспортера шнекового у жолобіСекції транспортера шнекового у жолобі Секція транспортера шнекового у трубіСекція транспортера шнекового у трубі
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