TERMÉNY
TÁROLÁS

Terményt óvunk 1957 óta

Megóvjuk befektetését

H

osszú hónapok alatt
megtermelt terményének

tárolását bízza a legjobbra:
a BROCK-ra.
A Brock Solid® márka
megbízhatóságot jelent,
melyre nap mint nap számíthat.
Minőséget garantálunk évről évre,
1957-es megalakulásunk óta.

közvetítik értékeinket a

Magas teherbírású silócsavarok
hosszú élettartamot biztosító JS1000™
bevonattal az időtállóság érdekében.

végfelhasználók felé és nyújtják

A JS1000 védjegy nem a CTB tulajdona, és a CTB nem
licenszeli azt.

Manapság a viszont-eladóink

Átmérőfüggő tető opciók
segítségével a tető terhelhetősége
és az ár aránya optimalizálható.

azt a kimagasló támogatást
melyet a Brock-tól elvárnak.
A Brock Solid azt jelenti, hogy
viszonteladóinkra és a Brock-ra
egyaránt számíthat.
Az idők változnak, de értékeink
változatlanok, és szilárdabbak
mint valaha.
Akár termelőről van szó, aki
saját termését óvja, akár mások
terményét kezelő nagy volumenű
üzemeltetőről, a Brock Solid
mindig teljesít. Eddig is, ezután is.

A LATCH-LOCK® Teljes méretű silóajtók külső ajtaja mögött található a
reteszekkel felülről lefelé haladva több
szegmensben nyitható teherviselő ajtó.

Oldalfal hullámosítás
Szélesen (102 mm) vagy keskenyen
(68 mm) hullámosított oldalfal
lemezek.

Magas tetőbordák (76 mm),
a Brock nagy szilárdságot
eredményező 2 lépcsős
kialakításával.

BROCK SHUR-STEP® lépcsők
csúszásmentes lépcsőfokokkal. Elhelyezéstől függően akár két egymás
melletti silót is kiszolgálhatnak.

Siló létrák
markot kitöltő vastag, csúszásgátló
bordázattal ellátott fokokkal
a biztonság érdekében.

Merevített tárolósilók

Merevítés nélküli tárolósilók
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A Brock sík padozatú és kúpos fenekű kereskedelmi
silókat egyaránt kínál.

A BROCK termelői használatra
is kínál sík padozatú és kúpos
fenekű silókat.

kereskedelmi méretű és terhelésű tároló silóknak a
legmagasabb terheléseket kell elviselniük. Emellett
megbízható biztonsági jellemzőkkel kell rendelkezniük,
valamint olyan minőséget képviselniük, amelyre nap mint
nap lehet számítani. Mindezeket a BROCK kereskedelmi
terhelésre tervezett silói teljesítik, és az elvárásokat túl is
szárnyalják.

A Brock EVEREST® silók a
legmagasabb ereszmagasságot kínálják (max. 32,6 m)
mellyel közel 14%-kal magasabb kapacitást lehet elérni
adott alapterületen.

Az oldalfal merevítők
a BROCK silókon a legerősebbek között vannak. Ezek
veszik fel a silók legkülönfélébb terheléseit a terményterheléstől a hóterhelésig.

A FULL SWEEP® rögzítési rendszerrel a bolygócsigás kitárolás egy menetben végezhető még a nagyobb silók esetében is, így nem szükséges
a kitárolás során bemenni a tárolóba. Emellett a siló rögzítését és hatékony szigetelését is segíti a rögzítési pontok számának növelésével.

termelői használatban lévő silóknak mindig
használatra készen kell állniuk. Szezonban, nem
engedhető meg a kiesés, legyen az aratás vagy
értékesítés utáni kitárolás. A BROCK silók és kiegészítőik
éppen ezért lettek napi használat melletti magas és tartós
megbízhatóságra és tervezve.

A nagy méretű bebúvó
nyílás kerekített alakja és a
fordítható retesz segítik a
könnyű be- és kijutást.

A TRI-CORR® szellőztető padozat egyenletes légáramot
biztosít, és könnyen tisztítható. A háromszög alakú
középső tartóláb valamint
a hullámosított felület és
lábak kimagasló terhelhetőséget nyújtanak.

Átmeneti tároló

A Brock átmeneti tároló technológiája kipróbált szellőztető
rendszerrel rendelkezik, amely az átmeneti halomban tárolt
termény minőségét képes megóvni.

Teljes körű Brock Solid® megoldások

Tárolás

Anyagmozgatás

• Merevített és merevítés
nélküli silók, kúpos
fenekű silók
• Átmeneti tárolók
• Silóajtók, és tartozékok
• Szellőztető padozatok
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• Bolygócsigák
• Rédlerek
• Kitároló rendszerek
• Serleges felhordók
• Váltók és egyéb
kiegészítők

Kondicionálás
• Alacsony profilú
szárítók

Tartószerkezetek
• Szerelőjárdák

• Toronyszárítók

• Serleges tornyok
lépcsővel

• Centrifugális és axiális
ventilátorok

• EVERLOC®
tetőkapcsolati állvány

• Gázégők

• Tartótornyok

• Vezérlőrendszerek

• Egymásba illeszkedő
alkotóelemek

z elmúlt 60 év során

hangsúly olyan technológiai

Akár termelőként, akár

megfelelő minőséget és

a termelők világszerte

fejlődést és növekedést

folyamatosan nagy

megbízhatóságot meg

számíthattak a BROCK-ra

eredményezett, melynek

volument mozgató

fogja találni.

a megbízható és minőségi

köszönhetően ma teljes

kereskedőként keres

tárolók szállításában.

körű terménykezelési és

terménykezelési

Az évek során a

tárolási megoldások széles

technológiát, a BROCK-

megbízhatóságra helyezett

választékát kínáljuk.

nál az elvárásainak

BROCK GRAIN SYSTEMS
A Division of CTB, Inc.
A Berkshire Hathaway Company
Toll-Free: 866.658.4191
Phone: +1 574.658.4191
www.brockgrain.com
Email: brock@brockgrain.com

AZ ÖN VISZONTELADÓJA:
Seed-Imex Kft.
Tel: +36.34.354.551
www.seedimex.com
Email: info@seedimex.com
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