Silosy paszowe
CHORE-TIME®

Nasze doświadczenie.
Twój sukces.

Silosy paszowe Chore-Time sprawiają, że prace związane
z przechowywaniem paszy są łatwiejsze i wygodniejsze
Szeroki wybór rozmiarów i funkcji.
» Wszystkie modele silosów paszowych z oferty Chore-Time są

sm

wyposażone w standardzie w osłonę przeciwdeszczową
HYDROSHIELD®, pneumatyczny system napełniania i dach nachylony
pod kątem 30 stopni.
» Opcjonalnie dostępne są następujące akcesoria: pokrywa
SPRING-LOCK®, dach nachylony pod kątem 40°, właz ACCESS PLUS®,
płyta regulująca przepływ surowca SHAKER-PLATE®, drabina z
poręczami, drzwiczki zabezpieczające dostęp do drabiny, prowadnica
ślizgowa leja wyładowczego i różne systemy ważenia.

Silosy paszowe Chore-Time

STANDARD

Dzięki osłonie
przeciwdeszczowej
HYDROSHIELD® firmy
Chore-Time woda spływa po
bocznych ścianach silosu i nie
przedostaje się w okolice kosza
ani leja wyładowczego.

Firma Chore-Time oferuje silosy paszowe
dla przemysłu drobiarskiego od 1957
roku i stale ulepsza konstrukcję silosów,
zapewniając rozwiązania dostosowane
do potrzeb i problemów branży. Obecnie
silosy paszowe firmy Chore-Time wciąż
charakteryzują się wytrzymałością i najwyższej
jakości konstrukcją i posiadają gwarancję,
która sprawia, że możesz cieszyć się ich
niezawodnością przez długie lata.
» Silosy paszowe Chore-Time są produkowane w
naszym zakładzie zgodnie z naszymi
rygorystycznymi standardami.
» Wytrzymałe drabiny są przymocowane do dachu
oraz do ściany bocznej silosu. Każdy szczebel
drabiny pokryty jest antypoślizgową powłoką i
posiada otwór uniemożliwiający gromadzenie się
wilgoci wewnątrz szczebla.
» Korpus jest wykonany z falistej blachy ze stali
galwanizowanej o standardowym rozstawie fal 68
mm (2,66 cala) i grubości od 8 do 20 ga.
» Pokrywy silosów, kołnierze, blaszane kosze
samowyładowcze i panele dachowe są
wykonywane tak samo precyzyjnie.
» Dostępne są kosze samowyładowcze nachylone pod kątem 45, 60
i 67 stopni, umożliwiające dopasowanie do wymagań użytkownika
związanych z rodzajem paszy. Dachy nachylone pod kątem 40
lub 30 stopni umożliwiają napełnienie silosu do samego szczytu i
zapewniają lepszą widoczność otworu zsypowego.
» Podpory silosu wykonane są z grubej stali galwanizowanej i tworzą
kolumnową konstrukcję. Dodatkowo konstrukcja jest wzmocniona
sześcioma oddzielnymi, krzyżującymi się prętami wsporczymi.
» Silosy są montowane za pomocą wysoko wytrzymałych śrub
uszczelniających 8.2 pokrytych specjalną, odporną na działanie
czynników atmosferycznych powłoką JS-1000™. Dostępne
opcjonalnie śruby z łbem w obudowie polipropylenowej zapewniają
zwiększoną ochronę przed korozją.
» Wszystkie części są produkowane zgodnie ze specyfikacjami
projektowymi, a ich jakość jest sprawdzana w celu zapewnienia
bezproblemowego montażu i użytkowania.

STANDARD dla wszystkich modeli przenośników
FLEX-AUGER® lub przenośników 102 mm (4 cale) ze
sztywnym rdzeniem.

Kosz pod silos z czerwonego przezroczystego materiału
poliwęglanowego Chore-Time charakteryzuje się wysoką
wytrzymałością i odpornością na uderzenia. Kosze dostępne
są w wersji prostej oraz z nachyleniem pod kątem 30 stopni i
pasują do większości dostępnych silosów paszowych z otworem wyładowczym o średnicy 406 mm (16 cali). Opcjonalnie
dostępny jest również model z przezroczystego materiału.
Produkt JS-1000 nie jest własnością ani nie jest licencjonowany przez firmę CTB, Inc. i stanowi wyłączną własność odpowiedniego właściciela.

Funkcje i opcjonalne wyposażenie
silosów paszowych Chore-Time

Nasze doświadczenie.
Twój sukces.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Nasza opatentowana pokrywa silosu
SPRING-LOCK® zwiększa poziom
bezpieczeństwa biologicznego
dzięki możliwości zdalnego
sterowania otwieraniem. Można ją
łatwo otworzyć jedną ręką, a system
sprężynowy ułatwia zamykanie.
Po otwarciu pokrywę przesuwa
się ku brzegowi dachu, tak aby
nie przeszkadzała podajnikowi z
ciężarówki.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Innowacyjna płyta regulująca przepływ surowca SHAKER-PLATE®
firmy Chore-Time jest zawieszona wewnątrz kosza
samowyładowczego silosu. Drgania płyty SHAKER-PLATE
umożliwiają przepływ paszy przechowywanej w silosie.
Ekonomiczna jednostka włącza się automatycznie po
uruchomieniu podajnika wyładowczego.

OPCJONALNE
WYPOSAŻENIE

Dostępne są wygodne
poręcze (opatentowane),
dopasowane do naszych
wytrzymałych drabin.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Po usunięciu kilku śrub właz ACCESS PLUS® podnosi się,
umożliwiając łatwy dostęp do wnętrza silosu i wyczyszczenie
go przed zmianą paszy dla kolejnego stada.

Mechaniczny system Chore-Time
WEIGH-MATIC®

Wybierz odpowiedni rozmiar kosza samowyładowczego silosu
(dostępne także dodatkowe modele) Pneumatyczny system napełniania, w tym
dach nachylony pod kątem 30° i osłona przeciwdeszczowa HYDROSHIELD®
pojemność*
641 KG/M3
Numer
części

tonaż

M3

Metrów
wysokości,
aby
wypełnić

Silosy o średnicy 1,8 metra z koszem samowyładowczym 60º

pojemność*
641 KG/M3
Numer
części

tonaż

M3

Metrów
wysokości,
aby
wypełnić

Silosy o średnicy 2,7 metra z koszem samowyładowczym 60º
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6,8
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16,4
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45-00905

19,4

30,3

7,72

Silosy o średnicy 2,1 metra z koszem samowyładowczym 67º
45-00721

4,2

6,5

4,29

45-00906

22,5

35,1

8,53

45-00722

6,0

9,4

5,11

45-00907

25,4

39,8

9,35

45-00723

7,9

12,3

5,92

45-00724

9,7

15,2

6,73

45-01202

20,3

31,7

6,32

45-00725

11,5

18,0

7,54

45-01203

25,7

40,1

7,14

45-00726

13,4

20,9

8,36

45-01204

31,1

48,6

7,95

45-01205

36,5

57,0

8,76

45-01206

41,9

65,5

9,58

45-01207

47,3

73,9

10,39

*Model z mechanicznym systemem napełniania z dachem
nachylonym pod kątem 40° posiada pojemność większą o
10 – 15%.

Silosy o średnicy 3,7 metra z koszem samowyładowczym 60º

Systemy ważenia paszy
System CHORE-TRONICS® do kontroli
zapasów paszy umożliwia łatwe i

ekonomiczne zarządzanie paszą
przechowywaną w silosach oraz jej
monitorowanie. Producenci mogą łatwo
odczytać masę silosa paszowego na ekranie.
Precyzyjne odczyty masy pomagają w lepszym
zarządzaniu zapasami paszy i pozwalają
uniknąć kosztownych problemów związanych z
brakiem paszy. System kontroli zapasów paszy
jest autonomiczny, dzięki czemu może także
współpracować z programem C-CENTRAL™
firmy Chore-Time umożliwiającym zdalne
sterowanie i monitorowanie wielu budynków
gospodarskich.

Ogniwa obciążnikowe
wytrzymują obciążenie do
4500 kg (10 000 funtów)
na jedną podporę
silosu.

Znajdź najbliższego dystrybutora za pomocą naszej internetowej wyszukiwarki dystrybutorów.
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