
SIA
Sklolaminátová sila Agritech nejnovější generace 

sestávají z kuželových a válcových těles s vnitřní 

plochou hladkou jako sklo, umožňujících snadný 

sesuv jakéhokoliv sypkého produktu. Snadná 

přeprava s nízkými náklady.

SIV
Modulární sklolaminátová sila sestávající z vertikálních 

panelů umožňujících kompaktní přepravu.

SIM
Monolitická sklolaminátová sila v provedení 

z jednoho kusu.

Sila ke skladování krmiv Agritech
Jako alternativu k silům Roxell nabízíme plastová sila italského 

výrobce Agritech v bílé barvě, jejichž výhodou je rychlá montáž a nižší 

pořizovací náklady. 

Sila jsou nejprodávanějším produktem 

společnosti Agritech. Během mnoha let své 

přítomnosti na trhu vyvinula společnost Agritech 

celou řadu modelů, které uspokojí nejrůznější 

potřeby a nároky, jak pokud jde o uskladněné 

produkty, tak také z hlediska logistiky, včetně 

optimalizace nákladů na dopravu.

Sklolaminátová sila Agritech jsou synonymem 

lehkosti a zároveň vysoké odolnosti vůči extrémním 

vlivům prostředí, vysoké houževnatosti a vynikající 

tepelné izolace. Vyznačují se dlouhou životností, 

nekorodují a nevyžadují speciální údržbu. 

Kromě toho mohou být tato sila dodávána 

v jednolitém (monolitickém) provedení z jednoho 

kusu nebo jako horizontálně či vertikálně dělená. 

Všechna tato provedení umožňují snadnou vizuální 

kontrolu hladiny produktu (naplnění) pomocí 

průhledného proužku umístěného v těle sila.

• Dlouhá životnost

• Dodávána v monolitickém provedení 

nebo ze dvou kusů

• Snadná vizuální kontrola hladiny krmiva

• Vynikající tepelná izolace

• Nízké pořizovací náklady

• Tenzometrické vážení sil
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SIO
Sklolaminátová sila sestávající ze dvou částí: 

kužele a válce. Díky tomu jsou sila SIO velmi 

praktická a umožňují snadnou přepravu.

SIE
Sklolaminátová sila speciálně určená 

k přepravě v kontejneru.

Agristrong
Sila ze zpevněného sklolaminátu k uskladnění 

těžkých sypkých produktů.

Příslušenství 
pro sila
Sila Agritech mohou být dále přizpůsobena 

na míru podle přání zákazníka rozšířením o další 

volitelné vybavení. Společnost Agritech dodává: 

dna, spoje, víka s různými typy otevíracích 

a uzavíracích zařízení, podpěrné nohy v různém 

provedení, různé druhy nakládacích zařízení, 

přístupové žebříky splňující různé bezpečnostní 

předpisy a mnoho dalšího vybavení.
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