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Silažni kombajni

Tradicija  anesljivost • Kvaliteta• Z

V SIP-u že vrsto let posvečamo posebno pozornost 
pripravi kakovostne koruzne silaže. Plod tega so enovrstni 
silokombajni SILO, ki jih odlikuje vrhunska kakovost in 
velika delovna zmogljivost. 
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Silažni kombajn 80 B 80 D 100 D

Dolžina [mm] 2350 2300 2100

Dolžina brez vodil  [mm] 1200 800 1000

Širina  [mm] 2200 2300 2300

Višina  [mm] 3550 3350 3350

Višina s spuščeno izmetalno cevjo  [mm] 2000 2350 2200

Masa  [kg] 430 510 520

Podporno kolo 5,00-8,8PR 5,00-8,8PR 5.00-8.8 PR

Število nožev rezalnega valja 16 12 10

Število vrt. rezalnega valja (pri 540 vrt/min): 1400 1320 1600

Pogon koluta z noži kardan 4 klinasti jermeni 4 klinasti jermeni

Pogon valjev zobniki, veriga zobniki mazani z mastjo zobniki mazani z mastjo

Valji 2 vlečna, 2 stiskalna valja 2 vlečna 2 vlečna, 2 stiskalna valja

Vsi tipi so opremljeni z napravo za brušenje nožev, hidravličnim upravljanjem izmetalne cevi in upravljanjem usmerjevalne 
lopute z pleteno žično vrvjo.

Tehnični podatki

SILO 80 B je lahek vendar, zmogljiv enoredni bobnasti 
silokombajn. Odlikuje ga mala potrebna pogonska moč. Ima par 
vlečnih valjev z noži, ki zagotavljajo čist odrez koruznega stebla in 
par prilagodljivih dozirno-stiskalnih valjev, ki dozirata koruzo v 
rezalnik. Rezalni sklop z bobnom s 16 noži in drobilna plošča so 
garant za kratek in eksakten rez, ter zdrobljenost zrna. Dolžino reza 
je možno regulirati od 4 do 6 mm. Pogon do rezalnega sklopa je 
kardanski, ostali sklopi pa so gnani z verižnimi pogoni. 

SILO 80 D je enoredni diskasti silokombajn. Odlikuje ga nekoliko 
daljši rez in zanesljivo delovanje. Ima par vlečno dozirnih valjev na 
katerem so nameščeni noži in diskasti rezalnik z 12 noži. Je 
enostaven za upravljanje in vzdrževanje. 

SILO 100 D je najnovejša izvedba diskastega silokombajna. 
Rezalnik z 10 noži in drobilna plošča zagotovijo kakovostno 
razrezano maso in zdrobljeno koruzno zrnje. Ima par vlečnih valjev 
s posebno oblikovanimi krožnimi noži, ki zagotavljajo čist rez tudi 
zapleveljene koruze in par prilagodljivih dozirno-stiskalnih valjev, ki 
dozirajo koruzno maso v rezalnik. Dolžino reza je možno regulirati 
od 4 do 6 mm. Pogon rezalnega sklopa je jermenski, ostali prenosi 
pa so zobniški, kar zahteva minimalno vzdrževanje. Obračanje 
izmetalne cevi in usmerjevalne lopute je možno iz kabine traktorja, 
pri transportu in skladiščenju pa je možno izmetalno cev preklopiti.
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