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V kostce
 ▪ jednoduchá manipulace

 ▪ žádné nebezpečí poškození fólie

 ▪ nepropustnost kyslíku, bezpečná 
bariéra

 ▪ pro všechny rozměry zátěžových 
pytlů s průhmatem

Pásový systém pro snadné a rychlé zabezpečení 
bariérových fólií na silu

silo-safeline optimalizuje 
zabezpečení sila a zjednodušuje 
manipulaci se zátěžovými pytli. 

JEDNODUŠE
 ▪ snadná manipulace
 ▪ spolehlivá fixace silážní plachty s vynaložením minimálního úsilí 
 ▪ pracovní úsilí se drasticky sníží ve srovnání s použitím pneumatik při 
přikrytí a odkrytí sila

BEZPEČNĚ
 ▪ žádné konce drátu ze starých pneumatik v krmivu
 ▪ žádné riziko poškození fólie díky velmi odolnému popruhu a 
zaobleným rohům destiček z nerezové oceli

 ▪ spolehlivou kyslíkovou bariéru i po otevření sila zajistíte, zamezením 
dotyku se zemí

 ▪ zajišťuje, že zátěžové pytle jsou bezpečně 
připevněny i na šikmých stranách sila

FLEXIBILNĚ
 ▪ individuálně přizpůsobitelné
 ▪ pasuje na každé silo
 ▪ pro všechny zátěžové pytle s průhmatem

silo-safeline ideálně doplní naše ochranná 
síť harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter  
a zátěžové pytle harvest INTERNATIONAL® 
silosack.  

1,5 m 1,5 m

Jak je používat

1.  silo-safeline položte přes silo tak, aby  
při použití jednoho 120 cm zátěžového  
pytle (např. harvest INTERNATIONAL® silosack) 
vznikl odstup se zemí ca 150 cm.  
silo-safeline zkraťte na požadovanou  
délku a konce svařte  
(pomocí zapalovače). 

2.  Připojte nerezové ocelové 
destičky se spodním průhmatem 
a fixujte přiloženou kabelovou 
páskou.
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3.  Vložte do každého třetího 
průhmatu další destičku. 

U jiných velikostí zátěžových 
pytlů můžete odstup destiček 
podle potřeby variovat.

4.  Zátěžové pytle vpravo a vlevo zavěste 
do vrchních destiček. Následně další 
zátěžové pytle zavěste do destiček dokud 
nejsou všechny destičky obsazené.

 

5.  Na vrchní části sila se rozloží další 
zátěžové pytle na silo-safeline k fixaci 
zakrytí sila.

6.  Pro optimální ochranu sila 
doporučujeme zleva a zprava 
připevnit vedle spodního 
zátěžového pytle ješte jeden 
zátěžový pytel pro udržení 
trvalého tlaku i po poklesu sila.

1.

2.

3.

1 m 1 m

Náznak: 
Fixujte tolik destiček 

na silo-safeline dokud 
nepřesáhnete vrchol sila 

do ca 1 m. 


