
silotwin® 
600

Podwójnie chroni lepiej!

Główna i spodnia folia Główna i spodnia folia 
na jednej rolcena jednej rolce



silotwin® 600
Folia główna i spodnia silotwin® 600 są składane oddzielnie a następnie nawijane razem na 
rdzeń. silotwin® 600 rozkłada się na silosie w jednym kroku roboczym. W tym celu należy obie 
folie chwycić za rogi lub po bokach i jednocześnie je rozciągnąć.

przy zakupie można bezpłatnie 
wypożyczyć rozwijacz

 140 µ dla optymalnej ochrony

 bez spawów

 łatwa obsługa (tylko jeden krok roboczy)

 przylega ściśle do powierzchni kiszonki

 folia wierzchnia czarno-zielona (kolor zielony na zewnątrz) 

 na każdej rolce porady dotyczące rozkładania

 elastyczna i odporna

Dostępna w rozmiarach 

8, 10, 12 m

x 75 m & 150 m
oraz 14, 16, 18, 20, 22 m

x 150 m
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Zakiszacz

 szybkie i pewne obniżenie wartości pH

  możliwość zastosowania na: trawę, koniczynę, kukurydzę  

i GPS od 30 % SM

  redukuje straty suchej 

masy

 przed
łuża stabilność 

tlenową po odkryciu

 łatwo rozpuszczalny

Worki obciążeniowe

 wszyty ściągacz zamykający worek

 wytrzymale obszyty brzeg

 wszyte uchwyty do przenoszenia

 solidna, wysokiej jakości tkanina: monofil

 7 lat gwarancji filtra UV

  poręczny przy luźnym wypełnieniu (2/3)

Siatki ochronne
 7 lat gwarancji filtra UV

 220 g/m²

 uchwyty ułatwiające rozkładanie

 solidne obszycie na krawędziach

 metka rozmiarowa wszyta we wszystkich 4 rogach

silo-safeline

 łatwe w użyciu

 do wszystkich worków, z paskiem nośnym

 bez ryzyka uszkodzenia folii

 lepsza, bezpieczna bariera przeciwko tlenowi

Wąż na worki na silosy
 rolki o długości 50 m

 7 lat gwarancji na filtr UV

  otwór do wkładania wszy- stkich popularnych worków  do obciążania co 2 m
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5. Na powierzchni ułożyć siatki ochronne. 

6. Aby zapobiec wnikaniu tlenu do kiszonki 
silotwin® 600 należy obłożyć ją na brzegach 
workami z piaskiem.

Również teraz nie naciągać  
folii, to nie pomaga, lecz szkodzi  
kiszonce!

8. Na stabilność kiszonki podczas wybierania 
decydujący wpływ ma technika wybierania. 
Dlatego też powierzchnia cięcia powinna być 
gładka, nie uszkodzająca ubicia.

Z worków z piaskiem ułożyć co 3 - 5 m bariery. 
W przeciwieństwie do opon worki z piaskiem, 
mimo swej wagi, przywierają bardzo dobrze do 
powierzchni i zapobiegają przedostawaniu się 
tlenu w głąb kiszonki pod folią po jej odkryciu. 
silo-safeline oraz jbs barriereschlauch węże 
barierowe zapobiegają zsuwaniu się worków ze 
zboczy.

7.

Obie folie, pokładową i wierzchnią, rozciągnąć 
jednocześnie na silosie.

3.

Po ubiciu wyrównać powierzchnię i  
krawędzie. Najszybciej jak to możliwe  
rozpocząć okrywanie.

1.

Jeżeli folia jest rozciągana z podłoża,  
małe kamienie lub inne przedmioty  
o ostrych krawędziach mogą ją  
uszkodzić już przed jej użyciem!

2.

Folię silotwin® 600 rozciągnąć na środku silosu 
wzdłuż całej długości.

Folia spodnia znajduje się  
pod folią wierzchnią.

Aby silotwin® 600 optymalnie  
układała się na powierzchni silosu,  
należy ją punktowo mocować tylko  
przy silnym wietrze.

4.

Ziemia, którą się obsypuje folię, ciągnie ją  
w dół przez co folia nie dopasowuje się do 
podłoża. Poza tym może zostać uszkodzona, 
przez co do kiszonki dostaje się tlen.  
Folii nie należy mocno naciągać, musi pozostać 
elastyczna, poddawać się podczas chodzenia 
po niej i mieć możliwość nadęcia  
się w trakcie fermentacji!

Instrukcja obsługi


