chráníme vaši úrodu

Farmářská sila
pro skladování obilí

Precizní dílenské zpracování
pro vynikající výkon

www.farmix.cz

Spolehlivé. Otestované. Opravdové.

Vyztužená a neVyztužená sila CHieF
Optimálníochrana zrnazačíná se systémem
ocelových bočních stěn CHIEF

Pokud hledáte nejlepší poměr „cena versus výkon“ mezi obilnými
sily, pozorně se podívejte na sila od společnosti CHIEF. Každé silo
CHIEF je přesně navrženo tak, aby poskytovalo vynikající pevnost,
nízké náklady na materiál, snadnější instalaci a optimální ochranu
zrna. Pokud si zakoupíte silo značky CHIEF, máte jistotu, že
dostanete to nejlepší, co vaše obilí potřebuje a služby, které splní
veškeré vaše nároky.
Váš CHIEF zástupce, FARMIX a.s., Vám pomůže s tím, jaký typ
sila bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům a ujišťujeme Vás,
že budou expertně smontována a včas připravena až je budete
potřebovat.

• Boční stěny našich sil jsou
vyrobeny z vlnité vysoce
kvalitní pozinkované oceli
s pevností až 483 MPa, aby
vyhověly i velkému zatížení.

• Oproti konkurenci je
zvlnění od nejvyššího
bodu k druhému nejvyššímu bodu širší a to 11,97 cm
a výška zvlnění je 1,905 cm, což snižuje možnost nalepování
a shromažďování materiálu na vnitřní stěně sila.

• Stěny sil CHIEF s prstencem vysokým 107,7cm zvyšují kapacitu
naskladnění a vyžadují méně surového materiálu než boční stěny
konkurenčních sil, s prstenci vysokými 81,28 cm. Tím se také
snižuje finančně nákladná doba instalace.
• Boční stěny mají standartní
pozinkovaný povrch G115
(350g/m²),který poskytuje
o 28% větší odolnosti proti
korozi než průmyslová
norma G90 (275 g/m²).

standard
provides over

(275g/
• Toto unikátní zvlnění má
připevňovací (šroubovací)
systém. Používá šrouby
vyšší třídy pevnosti 8
s kuželovými těsnícími
podložkami a přírubovými maticemi. To dává silům CHIEF
ještě větší pevnost, možnost většího vertikálního zatížení, vyšší
boční stěny a více vnitřních šnekových dopravníků než u sil
konkurenčních společností.

Kotevní systém poskytuje pevnouzákladnu
Přesným a pevným ukotvením výztuh a bočních stěn sil do
základové desky, jsou vyztužená i nevyztužená sila CHIEF velice
odolná vůči laterálnímu pohybu a zvedání. CHIEF nabízí dva
modely kotevních systémů, v závislosti na velikosti sila.

PŘESNÁ KONSTRUKCE PRO VYNIKAJÍCÍ PEVNOST
Střešní systémyCHIEFjsounejlepší vesvé kategorii
Střechy na silech CHIEF AGRI jsou navrženy tak, aby poskytovali
přidanou skladovací kapacitu a optimální ochranu proti živlům
a snadnější přístup pro naskladňování obilí.

Standardní konstrukce
střechy V-žebrování
Střešní konstrukce
CHIEF V-žebrování
využívá o více než
30% více střešních
žeber než přední
konkurenti, poskytující
krytí pro menší sila bez
strukturované střechy.
Obilná sila o průměru
11,28 m mají hloubku žeber 6,35 cm. Sila o větším průměru mají
hloubku žeber 10,16 cm. Střešní konstrukce V-žebrování jsou ze
stejné galvanizované oceli G140 jako naše komerční střechy.

Standardní konstrukce
střechy J-žebrování
Střešní panely J-žebrování
jsou z vysoce kvalitní
pozinkované oceli
s 6,35 cm propojeným
„J“ žebrovýmdesignem,
který se snadno sestaví
a zkrátí se tak doba
výstavby. Strukturovaná
konstrukcežebra „J“ dává
hotové střeše pevnost, kterou potřebuje k podpoře střešního
schodiště a většiny dopravníků. Nestrukturované možnosti střešní
konstrukce jsou k dispozici na vyžádání pro modely 4,7 – 10,4 m.

Vyztužená sila CHIEF
nabízí optimální pevnost
„W“ VýztuhyCHIEFjsou
leaderem v soutěži v pevnosti.
Vyztuženásila CHIEF jsou
vybavena exkluzivnímivnějšími
„W“ výztuhami, která jsou
navržena tak, aby unesla
téměř dvojnásobek hmotnosti
oproti jiným typům výztuh. „W“
vyztužovací systém poskytuje
podporu vertikálního zatížení,
tím umožňuje snadnou oporu
lávek a dopravníků vedenými
nad sily a také výšku stěn sil
přes 30,48 m.
Spojení „desky s deskou“
zajišťuje pozitivní přenesení
složitého střihového zatížení
do unikátních „W“ výztuh na
silech, při narůstajícím zatížení
vnitřních stěn.

Rozdíly mEzI
VýztuHamI

Ventilátory a střešní odtahovéventilátory
CHIEF nabízí jednu
z neucelenějších
odtahových řad.
Všechny ventilátory jdou
jednoduše nainstalovat
a jsou navrženy tak, aby
minimalizovali nánosy
ledové pokrývky a cizího
materiálu. Instalace
předpřipravených
střešních panelů je rychlá
a snadná!
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DOKOnalá OCHRana ObilÍ
Dveřní systém CHIEF
usnadňuje údržbu.
CHIEF nabízí dveře v rámu přes jeden prstenec, anebo přes
dva prstence (průchozí ve vzpřímené poloze). Rámy jsou žárově
zinkovány pro vynikající odolnost proti korozi.

Jedno-prstencové dveře
Rám jedno-prstencových
dveří měří velkorysých
0,66 m na šířku a je
vysoký 0,96 m. (Standard
pro vyztužená sila)

dvou-prstencové dveře
Velké „snadno průchozí“
dveře CHIEF jsou široká
0,66 m a vysoká 1,57 m.
Bez závor a háků
připevněných k vstupnímu
rámu, může osoba dveřmi
bez obav a překážek
procházet.

Systém snadnézápadky
Systém snadné západky
na vnitřní a vnější straně
panelů umožňuje vstup
bez potřeby jakékoli
pomůcky. Uzamykatelný
venkovní kryt zajišťuje
obsah sila a chrání před
neoprávněným vstupem.

Střešní schody
Sila CHIEF jsou vybavena
schody se zábradlím,
které zajišťují bezpečnější
a pohodlnější přístup ke
střední a horní sekci sila.

uzamykatelnýpřístup
k žebříku
Tato volitelná
bezpečnostní funkce
zabraňuje neoprávněnému
přístupu k žebříku.

Schody, žebříkya plošinysil
CHIEF nabízí volitelná schodiště sila stejně tak jako vnitřní/vnější
žebříky, plošiny a bezpečnostní klece. Všechny tyto části sil jsou
pozinkované a splňují požadavky BOZP.

Systém monitorováníobilí
CHIEF AGRI je
distributorem vysoce
sofistikovaných
produktů na
monitorování
skladovaného obilí,
od jednoduché
manuální monitorovací
jednotky až po kompletní, počítačem
řízené systémy pro spravování obilí.

5letá záruka
Na sila CHIEF se vztahuje 5letá záruka. Další informace o
zárukách získáte od společnosti FARMIX a.s. – zástupce
společnostiCHIEF AGRI.

FARMIX a.s., Radomyšl 89
telefon: +420 606 651 950
e-mail: farmix@farmix.cz

