Składowanie bez szkodników,
grzybów i pleśni.

Szkolenia i skuteczne rozwiązania aby bezpiecznie
magazynować płody rolne (rzepak, zboża, ziemniaki...)
SCHŁADZANIE POPRZEZ WENTYLACJĘ I MIESZANIE
W temperaturze poniżej 12°C nie rozwijają się szkodniki,
grzyby i pleśń...

Mobilny system wentylacyjny wentylacja, schładzanie
i likwidacja gorących punktów
Wysoki na 2,3 m, przeznaczony do pracy w pryzmach o wyso-kości 3 m. Pracuje w oparciu o podciśnienie - wysysa ciepłe powietrze z pryzmy obniżając temperaturę składowanego
surowca. Nie wymaga siły do wkręcenia w pryzmę.

Mieszadło do zboża schładzanie ziarna
poprzez mieszanie
Dostosowane do rożnych produktów – zbóż, roślin oleistych
i strączkowych. Powoduje lepsze napowietrzenie ziarna bez
jego uszkadzania. Usuwa gorące punkty i zwiększa skutecz-ność wentylacji oraz zatrzymuje proces pozostawania ziarna
w wysokiej temperaturze i wilgotności. Przeznaczone do pra-cy w pryzmach do wysokości 4,5 m.

Stacjonarny system
wentylacyjny - wentylacja
i schładzanie wysokich pryzm
Modułowy system wentylacji przeznaczony do pracy w pry-zmach od 3 do 12 m wysokości. Pracuje w oparciu o podciśnienie - wysysa ciepłe powietrze z pryzmy obniżając temperaturę składowanego surowca. Wyposażony w specjalne
otwory kierunkowe których kształt zapobiega ich zatykaniu.
Możliwość podłączenia automatyki i sterowania zdalnego.

Rotacyjny system prowadzenia
mieszadła - oszczędność czasu
i pracy
Automatyczne prowadzenie mieszadła bez konieczności ręcznego sterowania oraz stałego nadzoru. Możliwość regulacji
promienia pracy. System jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia odcinające zasilanie w przypadku zakończenia pracy
lub awarii.

Sondy do pomiaru temperatury precyzyjny pomiar temperatury
w pryzmach
Systemy pomiaru temperatury składowanego surowca na magazynach płaskich począwszy od ręcznych sond kończąc na
rozwiązaniach z bezobsługowym pomiarem i zdalnym dostępem do danych.

Żmijka Supercharge wydajność 100 T/h
Wydajna żmijka z wózkiem jezdnym. Podnoszenie ręczne lub
hydraulicznie. Praca przy użyciu WOM (z możliwością podłączenia po lewej lub prawej stronie) lub silnika elektrycznego.
Wzmocnione krawędzie ślimaka i elementy wykańczane farbą
hartowaną termicznie znacznie zwiększają jej wytrzymałość.

Przegrody GKT - szybko
zoptymalizuj swoją
powierzchnię magazynową
Do przegradzania magazynów zbożowych celem składowania
różnych gatunków ziarna lub wszelkich innych płodów rolnych.
3 rodzaje wysokości do dyspozycji: 2, 3 lub 4 m. Mocowanie
pióro-wpust bez konieczności kotwienia do podłoża. Możliwość szybkiego przenoszenia z miejsca na miejsce za pomocą wideł do palet, co pozwala w krótkim czasie zorganizować
powierzchnię magazynową według indywidualnych potrzeb.

Żmijka Swingaway - wydajność
od 196 T/h do 626 T/h
Wysokowydajna żmijka z wózkiem jezdnym wyposażonym
w podnośnik hydrauliczny i dowolnie pozycjonowanym koszem odbierającym wyposażonym w 2 ślimaki i automatyczne poziomowanie. Przekazanie mocy poprzez WOM prostopadle lub w linii pracy żmijki. Wzmocnione krawędzie ślimaka
i elementy wykańczane farbą hartowaną termicznie znacznie
zwiększają jej wytrzymałość.

Minibatt - najmniejszy kombajn
na świecie
Doskonałe urządzenie stworzone do efektywnego pobierania
prób ziarna w celu oszacowania plonu oraz przygotowania
prób do analizy. Wymienne klepiska pozwalają pobierać próby z wielu gatunków a czas pobrania próby wynosi zaledwie
5 minut.
Zestaw do stacjonarnego omłotu minicolza oraz multitest
stanowią doskonałe uzupełnienie minibatt’a i dają możliwość
oszacowania plonu.

Minicolza - zestaw do
stacjonarnego omłotu
Połączony z Minibatt’em jest idealnie dostosowany do omłotu
małych partii kłosów.
Ułatwia pracę i oszczędza czas przy szacowaniu plonów.

Data hosting, interface, reports , alarms
The choice between two interfaces :
· http://www.ijitrack.com
· https://v2.ijitrack.com

Weight

Option : Local LCD display

Concentrator HF/Modbus

· AP1-MOD-90X

Modbus RS485 LCD display

· F0D00006

System zarządzania ilością materiałów sypkich w silosach i zbiornikach niezawodny, prosty w instalacji, mobilny e-dostęp
Pomiar zapełnienia w silosach lub zbiornikach przy użyciu sond ultradźwiękowych zasilanych wydajnymi bateriami lub zasilaniem
sieciowym. Inwentaryzacja i stan zapasów oraz pomiar temperatury dostępne on-line lub w dedykowanej aplikacji. Możliwość
pracy w strukturze rozproszonej. Optymalizacja zarządzania czasem przechowywania i logistyką pozwala uniknąć utrzymywania
nadmiernych zapasów, ich wyczerpywania się lub przepełnienia silosów. Eliminacja ryzyka wypadków gdyż nie ma potrzeby wchodzenia na silosy aby ocenić poziom wypełnienia. Intuicyjny interfejs użytkownika dostępny z dowolnego urządzenia (PC, tablet,
smartphone) z wizualizacją danych oraz powiadomieniami. Alarmy związane z poziomem zapełnienia silosów, temperaturą lub
poprawnością pracy czujników wysyłane w czasie rzeczywistym. Możliwość tworzenia wielowymiarowego raportowania oraz
eksportu wybranych informacji. Zabezpieczony dostęp do danych i bardzo wysoka dokładność pomiarów.
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