Zemědělské
skladovací vaky
Odolné. Pevné. Naprosto
spolehlivé
Skladovací vaky AgFlex® představují nejlepší řešení k
uložení sklizně ve venkovních podmínkách přímo na poli.
Díky technologii SmartStructure® se 7 vrstvami, která je první
svého druhu v tomto odvětví, jsou skladovací vaky AgFlex
vysoce efektivním řešením k ochraně skladovaného obilí a
siláže vyznačujícím se zvýšenou pevností a vyšší odolností
proti propíchnutí a roztržení – díky jejich vlastnostem
můžete být zcela bez starostí.
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O 50 % vyšší odolnost proti propíchnutí a roztržení v
porovnání s běžnými 3vrstvými skladovacími vaky
O 40 % vyšší odolnost proti „sléhání“
Technologie do každého počasí: testováno a osvědčeno
ve venkovních podmínkách na poli
Díky svým vlastnostem jsou tyto produkty vhodné k
použití v nejtěžších zimních podmínkách stejně jako při
vysokých teplotách
Garantovaná odolnost proti působení ultrafialového
záření po dobu 24 měsíců za běžných podmínek
Zdokonalené vlastnosti omezující pronikání kyslíku za
účelem ochrany siláže a obilí před před hnilobou

Kdekoliv. Kdykoliv. Mimořádná flexibilita
Díky moderním vysokokapacitním plničům siláže, plničům
obilných vaků a vytahovačům obilí z vaků přináší plnění
skladovacího vaku AgFlex přímo na poli úspory z hlediska
času, práce, skladování a nákladů na pohonné hmoty.
Urychlete si sklizeň obilí plněním skladovacích vaků AgFlex
přímo na poli místo převážení obilí na velké vzdálenosti do
skladovacích prostor. Po skončení sklizně můžete odebírat
obilí z vaku AgFlex podle potřeby.

Combining technology
with science

Technologie SmartStructure
Vědecké poznatky, chemické a vyfukovací výrobní
technologie (extruze), na nichž jsou vyráběny produkty s
technologií SmartStructure, společně zajišťují maximální
úroveň všech mechanických vlastností našich fólií.
Výsledkem jsou spolehlivé, stabilní a vysoce efektivní
produkty vytvářející ideální podmínky k silážování a
skladování.
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Jednoduše nejlepší skladovací
vaky k ochraně obilí a siláže
Společnost bpi, přední výrobce zemědělských skladovacích vaků zavádějící technologické inovace, jako jsou
automatizované skládání vaků a první vak o průměru 4,3 m v tomto segmentu produktů, stanovuje nová měřítka v oblasti
kvality a efektivity produktů a spokojenosti zákazníků díky svým 7vrstvým vakům AgFlex ke skladování obilí a siláže.
Skladovací vaky AgFlex jsou také kompatibilní se všemi plniči siláže, plniči obilných vaků a vysokokapacitními vytahovači
obilí z vaků.
Skladovací vaky Agflex jsou certifikovány jako produkty v souladu s požadavky úřadu FDA (Úřad pro kontrolu potravin
a léčiv). Výrobky série AgFlex vyráběné z pryskyřic nejvyšší kvality jsou vhodné k uskladnění všech druhů obilí pro lidi i
zvířata a ke skladování krmiv.
Svěřte své hodnotné komodity, jako jsou obilí a siláž, přednímu výrobci skladovacích vaků – společnosti bpi agriculture.
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Velikosti, které máme skladem, jsou zde uvedeny. Další velikosti 2 m, 2, 4m, 2,74 m, 3 m, 3,4 m, 3,7 m a 4,3 m jsou k dispozici.
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