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Фуражосмесителна техника



TrailedLine Classic

Успешни концепции
Иновациите на SILOKING се основават на интензивно 
проучване, ноу-хау на конструктори с практически опит и 
усилени изпитания в селскостопански предприятия. Винаги 
във фокуса на тези проучвания са изискванията на модерното 
селско стопанство. Високото качество на фуража е също 
толкова съществено, както и надеждността, безопасността, 
дълготрайността и рентабилността на машините.

ппросто | разумно | хранене
е амбицията на SILOKING при всички разработки - в центъра на 
вниманието са потребностите на кравите и фермера, търсят се 
решения и се реализират в практиката.

Запазване на структурата, смесване на дълги и къси, сухи и влажни 
фуражни продукти, след което дозиране в равномерни и точни 
дажби. Техниката SILOKING е проектирана за експлоатация 365 дни 
в годината, при това надеждно и удобно.
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TrailedLine Classic

SILOKING

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH произвежда иновативна 
фуражораздаваща техника и я разпространява в повече от  
50 държави. Фамилната компания, управлявана от 
собственика, се намира в баварския град Титмонинг. 
С повече от 420 сътрудници и най-съвременни 
производствени методи се разработват и произвеждат 
селскостопански машини „Made in Germany“, отговарящи  
на високи стандарти за качество. 

Compact  
7 m³ – 14 m³              

Модел среден клас с всички предимства на 
голям фуражосмесител. Особено подходящ 
при тесни технологични коридори в 
помещенията!

Smart 5  
5 m³ 

Оптимална и подходяща възможност 
за въвеждане на TMR-хранене във 
фермите.

Duo  
12 m³ – 22 m³
SILOKING Duo с 2 турбошнека е предназначен 
за работа в големи стопанства и ферми с тесни 
технологични коридори.

Premium  
9 m³ – 14 m³        

Комплексното стандартно оборудване 
с преходна стълба прави Premium 
професионален фуражораздаващ миксер. 

Надеждност
Серийното производство и непрекъснатият качествен и краен контрол гарантират върхов стандарт 
на качество и ефективна продукция, защото серийното производство създава надеждност и 
устойчивост. При SILOKING големият производствен обем се съпровожда от обширна документация 
и организация на снабдяването с резервни части.

Опит
Присъстваща на пазара с повече от 27000 броя машини, SILOKING притежава богат опит в 
производството на изключително надеждни, дълготрайни и ефективни продукти. Гъвкавите 
монтажни линии позволяват да се поддържа актуален продуктов микс и висок производствен 
капацитет. 

Безопасност
Активният пласмент на продукцията по цял свят от собствени филиали в Русия, Бразилия и Китай, 
както и през одитирани партньорски компании, превръщат SILOKING в компетентен производител. 
Обученият персонал и наличието на голям запас от резервни части на място правят  
безпроблемна покупката на SILOKING продукти навсякъде по света. 3
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Надеждно и чисто
Смесителят е проектиран така, че се осигурява пълно 
изпразване и се избягва задръстване дори при 
дълговлакнест фуражен материал.
Стабилният ограничителен пръстен спада към 
стандартната екипировка. Долната страна на държачите 
му са конструирани така, че не възниква задръстване и 
изсипване извън бункера дори на дълговлакнест фуражен 
компонент. 

Смесителен бункер
От решаващо значение за правилното функциониране 
на смесителя е идеалното съотношение между височина 
и ширина на бункера, както и използването на подходящ 
смесителен шнек. Геометрията на бункера и на 
турбошнека SILOKING са идеално съгласувани, осигуряват 
кратки времена на смесване и запазват оптимално 
структурата на фуража. Оребреният бункер задържа 
фуража при неговото въртеливо движение и съдейства 
за вертикалното смесване. Това съкращава времето 
за смесване на фуражните компоненти, предпазва 
структурата на фуража и намалява разходите.

Регулиране оборотите на шнека
От скоростната кутия (стандартна за Compact 10-T – 14, 
Premium 11 – 14 всички модели Duo) могат да се нагаждат 
оборотите на шнека според различните работни процеси 
(1 скорост: смесване със 17 об/мин, скорост 2: нарязване 
на дълговлакнести компоненти и пълно изпразване на 
бункера с 33 об/мин).
Трансмисията може да се включва ръчно, през 
бронирано жило (Боуден) или хидравлично.

Стъргалките на турбошнека са от износоустойчива, 
особено твърда специална стомана.

SILOKING смесител, ходова част, задвижване
Вертикалната система на смесване е в основата на фуражосмесителя.
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Задвижване
При фуражосмесители SILOKING TrailedLine Classic  
тежкият планетен редуктор SILOKING със секция 
конусни зъбни колела с наклонени зъби е разработен 
за евентуални пикови мощности (напр. разтваряне 
на кръгли бали). Конструктивното изпълнение 
гарантира дълготрайна експлоатация и мощност чрез 
проектираната издръжливост на пределно  
натоварване и създава основата за оптимални  
резултати от смесването на фуражни компоненти.

Носеща рама от квадратен профил за  
точно претегляне 
Здравата носеща рама от квадратен профил образува 
основата на стабилната ходова част SILOKING. Тя има 
изключително висока товароносимост и е устойчива  
на усукване. В съчетание със специални  
тензометрични датчици се постига особена голяма 
точност на претегляне, дори при неравни терени и 
пълно зареждане на смесителния бункер.

Най-добра обработка за дълготрайна 
експлоатация
Захранващите линии като кабелите на системата за 
претегляне или хидравличните маркучи са безопасно 
и надлежно положени в кабелни канали, закрепени и 
защитени срещу механични повреди, като напр.  
удари от камъни. Отличителен признак за качеството  
на SILOKING за дълъг срок на експлоатация и  
постоянно надеждна работа на машината.
Допълнително осите и новоразработените колела са 
проектирани за превоз на големи товари при  
безопасно движение по пътищата.

1 скорост: за щадящо смесване. 2 скорост: за пълно и бързо изпразване. 2 скорост: за нарязване на дълговлакнест фураж.
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SILOKING Раздаване на фураж 
Равномерно дозиране и гъвкавост поради наличието на много  
варианти на изпълнение.

Хидравличният шибърен индикатор 
показва размера на отвора на 
разтоварващия шибър, който е извън 
полезрението на водача.

Стабилни разтоварващи шибъри за всякакви изисквания
За лесно раздаване на фуража SILOKING предлага разтоварващи шибъри в различни работни варианти.
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Напречен лентов транспортьор SILOKING.

Напречен лентов транспортьор SILOKING 
Посредством напречен лентов транспортьор фуражът може да се разпредели равномерно и във вид на 
широка хранителна пътека. Фуражът за допълнително раздаване остава свеж, повишава се и приемът 
на храна от кравите. За това преимущество SILOKING  предлага уникален, експлоатационно надежден и 
дълготраен напречен лентов транспортьор, разработен въз основа на дългогодишен опит. 

Двойно задвижване
Два странично разположени двигателя задвижват лентовия транспортьор винаги по посока на 
движението, независимо в какво направление се изсипва фуражът. В съчетание с вътрешните очистващи 
стъргалки, тази конструкция минимализира износването. Използването на затворени задвижващи ролки, 
както и на стъргалки и очистващи елементи, допринася за високата експлоатационна надеждност.Напречният лентов транспортьор SILOKING функционира 

с планки с различна височина за постигане на по-голям 
капацитет и експлоатационна надеждност.

Съединителят между двигателя и задвижващата ролка 
осигурява равномерно движение и дълъг срок на 
експлоатация.

Ромбовидната вътрешна стъргалка поддържа 
транспортьора чист и гарантира дълговечност.
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Опция: С програмируемата везна 
могат да се създават рецепти и да 
се работи с въведени програми за 
зареждане.

Благодарение на стандартната 
сумираща везна като обикновено 
устройство за претегляне, по време 
на зареждане и разтоварване точно 
се посочва актуалното тегло. Тази 
система на претегляне е монтирана на 
фуражосмесителя, а дисплеят може да 
се обръща на всички страни.

Опция: Командно устройство, задвижвано с 
бронирано жило (Боуден), за просто управление 
на функциите от кабината на водача.

Опция: Механично командно устройство, задействано с 
лост, вкл. управление на трансмисията и ръчно  
регулиране скоростта на лентовия транспортьор (дозатор).

Опция: Дистанционното управление за 
електро-хидравличното командно устройство 
създава удобство и надеждност при работа.

SILOKING Система за претегляне
Всичко е под контрол
Поради специалната рама на везната се претегля само бункерът, което води до висока точност на претегляне и предоставяне на точни данни за 
контрол на дажбите, както като обикновена сумираща везна, така и опционално като програмируема везна. 

Изборът на управление за функциите на фуражосмесителя се простира от механични командни устройства с директно 
задвижване от лост или бронирано жило (Боуден) до особено удобния електрически блок за управление.

Предаване на данни между 
системата за претегляне и 
персоналния компютър. Възможно е 
създаване на рецепти в компютъра 
и просто сравнение на зададено/
действително положение.
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Данните от претеглянето се виждат на 
смартфона.

SILOKING Data E  
(електро-хидравлично)
�	1 Безжичен терминал Data в стандартно 

изпълнение
�	Управление на електро-хидравличните 

функции през безжичния терминал Data
�	Програмируемата везна може да се използва 

и като везна със сумираща функция
�	Възможно е управление на системата за 

претегляне от товарещото средство през 
допълнителен безжичен терминал Data и/или 
от личния смартфон или таблет

SILOKING Data T  
(Управление от трактор)
�	Безжичен терминал Data като опция
�	Програмируемата везна може да се  
 използва и като везна със сумираща  
 функция
�	Възможно е управление на системата за  
 претегляне от товарещото средство през  
 допълнителен безжичен терминал Data  
 и/или от личния смартфон или таблет

SILOKING Data 
Проста безжична система за претегляне вкл. безплатен 
софтуер SILOKING Feeding Management 
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SILOKING Hybrid
Диагонален лентов транспортьор за особено тесни обори с високи 
корита за хранене
Наклоненият диагонален лентов транспортьор не се разгъва, затова 
и в работна позиция цялата машина е много тясна. Лентовият 
транспортьор SILOKING Hybrid предлага и изискваната сигурност 
срещу сблъсък при експлоатация, тъй като съвсем малко се издава 
извън десния край на фуражосмесителя.

SILOKING TwinLift
Мобилен напречен лентов транспортьор с автоматично регулиране по 
височина
Този транспортьор може да се изтегли хидравлично към двата края 
и тогава външният край се повдига автоматично с до 50 см. Със 
задействане на лоста лентата се издърпва и водоравно.Тази система се 
характеризира с двустранно раздаване на фураж във високи корита.

935-1.065 mm

SILOKING SoftStart
При работа на по-големи разстояния или когато се налага машината да се 
оставя заредена с фураж
SILOKING предлага като опция за серия TrailedLine Classic Duo един съединител 
за плавен старт (SoftStart). Този хидравличен съединител, специално 
разработен за SILOKING, е разположен между планетарните редуктори на 
отделните смесителни шнекове. При задействане само на един смесителен 
шнек и последващо включване на друг шнек, необходимата мощност на 
трактора може да се намали с до 50 %.

Допълнително оборудване SILOKING 
За всяка ферма има подходящо решение

935 - 1.065 мм

50 % по-малка 

необходима 

мощност

10
   SILOKING 



Хидравлично превключване на скоростната 
кутия.

Широкоъгълен карданен вал.

Хидравлични контраножове.

Допълнителен сгъваем лентов транспортьор. Други опции
�	Безстепенно регулиране скоростта на лентовия транспортьор
�	Механично устройство за управление, задвижвано с лост
�	Устройство за управление с бронирано жило (Боуден)
�	Електрическо устройство за управление
�	Собствено електрозахранване
�	Различни гуми за нагаждане към общата височина
�	Различни варианти на разтоварване
�	Специални размери на бункера според габаритите на сградите
�	Хидравличен опорен крак
�	и други опции

Допълнителни принадлежности
За адаптиране към специалните условия на едно стопанство SILOKING предлага цяла гама от допълнително оборудване.  
Безопасният принцип на действие и правилната адаптация към машината гарантират надеждна и комфортна експлоатация 365 дни в годината.

Магнит с голяма товароподемност към турбошнека.Турбошнекът може допълнително да се снабди с износоустойчиво покритие SILONOX.

ус
то

йч
ив

и н
а абразия и корозия 

за дълъг живот
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При проектирането на машините фокусът е бил върху два решаващи аспекта - минимални разходи при максимална надеждност!
SILOKING Smart реализира идеално тези технически критерии, както обичайната изпитана и безотказна в работата техника SILOKING. 
Компактните габарити на машината гарантират изключителна маневреност и гъвкавост, затова тя представлява оптимално решение за експлоатация 
в по-малки ферми.

SILOKING TrailedLine Classic Smart
Малък клас (5 m³) 
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Разликата е в детайлите
Двустранното карданно задвижване гарантира плавен ход на машината, слабо износване и експлоатационна дълговечност. Устойчивата стълба за 
визуална проверка в смесителния бункер е закрепена върху носещата рама, така че при качване на оператора (напр. за добавяне на минерален фураж), 
това не влияе на системата за претегляне. За постигане на точно претегляне тензодатчиците са фиксирани и при този компактен фуражосмесител върху 
носещата рама от квадратен профил под смесителния бункер, което значително удължава срока на експлоатация.

A

C

B

D
E

F

Сгъваем допълнителен лентов транспортьор (страничен) за 
подаване на фураж в по-високо разположени корита.

Технически данни
Модел* Smart 5 SVR Smart 5 SVR / SHL Smart 5 SHM Smart 5 SHL
* SVR: разтоварващ шибър отпред отдясно, SHM: разтоварващ шибър отзад централно, SHL: разтоварващ шибър отзад отляво

A Дължина mm 3.400 3.500 3.600 3.500

F Разстояние от ухото на теглича 
до оста mm 2.960 3.130 2.960 3.130

B Ширина mm 2.080 2.150 2.030 2.080

C Височина mm 2.280 2.280 2.280 2.280

Гуми 10.0/75-15.3 14 PR 10.0/75-15.3 14 PR 10.0/75-15.3 14 PR 10.0/75-15.3 14 PR

D Колея mm 1.300 1.300 1.300 1.300

E Външна ширина на колелата mm 1.600 1.600 1.600 1.600

Смесителен шнек 1 1 1 1

Регулируеми XS-ножове 4 4 4 4

Обороти на смесителния шнек обороти/
минута 32 32 32 32

Обем m³ 5 5 5 5
Допустимо вертикално 
натоварване на теглича kg 800 800 800 800

Допустимо общо тегло (техн.) kg 3.800 3.850 3.800 3.800

Собствено тегло kg 1.800 1.850 1.800 1.800

Тензодатчици 3 3 3 3



SILOKING TrailedLine Classic Compact 
Среден клас (7 m³ - 14 m³) 

Различни варианти на разтоварване
Големият избор от варианти за раздаване на фуража 
предлагат подходящо решение за всяка ферма – 
дали посредством директно изсипване на фуража 
от раздаващия шибър отляво или отдясно, през 
напречния лентов транспортьор SILOKING отпред или 
отзад, или през сгъваемия допълнителен транспортьор 
при особено високо разположени корита.

14
   SILOKING 



SILOKING Compact е модел от среден клас с всички преимущества на голям фуражосмесител! 
Серията SILOKING TrailedLine Classic Compact с един турбошнек е особено подходяща за експлоатация при тесни фуражни коридори в оборите, напр. при 
по-малки или ниски технологични пътища. Късата ходова част е много маневрена и позволява лесно маневрено придвижване. Задвижването и рамата 
и при тази серия са разработени за максимално продължително натоварване. Обширната серийна екипировка, като напр. трансмисията, монтирана 
от модел Compact 10-T нататък, защитната броня с осветление и закрепените към рамата стълби принадлежат на стандартното SILOKING оборудване. 
Благодарение на геометрията на бункера и мощното задвижване

машината е подходяща освен за стандартни фуражни смеси, така 
и за раздробяване на кръгли бали и нарязване на дълговлакнест 
фуражен материал.

Напречният лентов транспортьор отзад е много подходящ за 
хранилки с дозиран фураж или тесни проходи за раздаване на 
фураж.

A

C

B

D
E

F

Технически данни
Модел Compact 7 Compact 8 Compact 9 Compact 10 Compact 10-T Compact 12 Compact 14

A Дължина mm 4.300 4.500 4.550 4.650 4.700 4.750 4.800

F Разстояние от ухото на 
теглича до оста mm 3.070 3.070 3.070 3.070 3.220 3.220 3.220

B Ширина mm 2.060 2.250 2.250 2.400 2.550 2.550 2.550

C Височина mm 2.520 2.440 2.640 2.750 2.570 2.770 3.140

Гуми 10.0/75-15.3 
22PR

10.0/75-15.3 
22PR

10.0/75-15.3 
22PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

435/50 R19.5

D Колея mm 1.550 1.550 1.550 1.550 1.700 1.700 1.750

E Външна ширина на колелата mm 1.850 1.850 1.850 1.980 2.130 2.130 2.200

Височина на горно скачване mm 840 840 840 900 850 / 900 850 / 900 890 / 940

Височина на долно скачване mm 340 340 340 400 400 400 440

Височина на разтоварване на 
напречния транспортьор mm 720 720 720 800 800 800 880

Дължина на напречния 
лентов транспортьор mm 2.020 2.020 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340

Ширина на напречния лентов 
транспортьор mm 700 700 700 700 700 700 700

Турбошнек 1 1 1 1 1 1 1

Навивки на шнека 1,75 2 2 2 2 2 3

Регулируеми XS-ножове 5 6 6 7 7 7 9

Обороти на турбошнека обороти/
минута

24 24 24 24 17 / 33 17 / 33 17 / 33

Обем m³ 7 8 9 10 10 12 14

Допустимо вертикално 
натоварване на теглича kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Собствено тегло kg 2.950 3.450 3.550 3.800 4.250 4.400 4.700

Тензодатчици 3 3 3 3 3 3 3
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SILOKING TrailedLine Classic Duo 
Голям клас (12 m³ - 22 m³) 
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SILOKING Duo с 2 турбошнека е предназначен за работа в големи стопанства и  
ферми с тесни технологични коридори.
С 2 мощни турбошнека SILOKING Duo създава изключителна производителност, дори при по-дълги 
транспортни пътища и големи стада. Скоростната кутия като стандартно оборудване и подходящата 
геометрия на бункера също спомагат за леко движение на машината и оптимални резултати от 
смесването на фуражните компоненти. 

A

C

B

D
E

F

Модели Duo 12, Duo 13 и Duo 14-T, както и Duo 18-T са с 
превъзходни габарити за използване по тесни технологични 
коридори в невисоки сгради и се зареждат от малка височина.

За голямо натоварване и дълги разстояния на транспортиране 
SILOKING TrailedLine Classic Duo може да се оборудва с  
тандемна ос.

Турбокрилата на турбошнековете поддържат процеса на 
смесване и осигуряват равномерно и бързо раздаване на 
фуража.

Технически данни
Модел Duo 12 Duo 13 Duo 14 Duo 14-T Duo 16 Duo 18 Duo 18-T Duo 20 Duo 22

A Дължина mm 6.000 6.200 6.250 6.550 6.550 6.600 6.850 6.900 6.940
F Разстояние от ухото на теглича 

до оста
mm 3.930 3.990 3.990 4.180 4.180 4.180 4.230 4.230 4.230

B Ширина mm 1.960 2.060 2.060 2.260 2.260 2.260 2.420 2.420 2.420
C Височина mm 2.620 2.640 2.760 2.450 2.700 2.900 2.580 2.870 3.020

Гуми 435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

215/75 R17.5 
сдвоени

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

215/75 R17.5 
сдвоени

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

D Колея mm 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.750 1.750 1.750
E Външна ширина на колелата mm 1.750 1.850 1.850 1.900 1.850 1.850 2.250 2.200 2.200

Височина на горно скачване mm 880 / 930 880 / 930 880 / 930 830 / 880 890 / 940 890 / 940 830 / 880 890 / 940 890 / 940

Височина на долно скачване mm 430 430 430 370 440 440 370 440 440

Височина на разтоварване на 
напречния транспортьор mm 890 890 890 850 890 890 850 890 890

Дължина на напречния лентов 
транспортьор mm 1.700 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340

Ширина на напречния лентов 
транспортьор mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Турбошнекове 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Навивки на шнека 2 x 1,5 2 x 1,75 2 x 1,75 2 x 1,75 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

Регулируеми XS-ножове 8 10 10 10 12 12 14 14 14

Обороти на турбошнека обороти/
минута

17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33

Обем m³ 12 13 14 14 16 18 18 20 22

Допустимо вертикално 
натоварване на теглича kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Допустимо общо тегло (техн.) kg 9.900 10.900 11.400 12.000 13.200 14.200 14.300 15.300 16.350

Собствено тегло kg 5.100 5.700 5.800 6.400 6.800 7.000 7.100 7.300 7.550

Тензодатчици 4 4 4 4 4 4 4 4 4



SILOKING TrailedLine Classic Duo 
Серия „T“ - модели с ниска конструкция (14 m³ и 18 m³)
Тези модели са особено подходящи за използване във ферми с ниски сгради и обезпечават ниска височина на 
зареждане.

Модел SILOKING TrailedLine Classic Duo 
14-T има обща височина точно 2,45 m.
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Удобно професионално оборудване
Рамата и задвижването са проектирани за максимално 
продължително натоварване, а стандартната екипировка с 
удобна преходна стълба и напречен лентов транспортьор 
SILOKING превръщат машината в професионално средство 
за ежедневното хранене на животните. 
Стълбата с платформа и алуминиеви стъпала осигурява 
удобно и безопасно изкачване от двете страни на 
машината. И тази стълба е закрепена директно към 
рамата, така че обслужващият оператор при качване 
по нея не се включва в претеглянето, което е от голямо 
значение примерно при зареждане на бункера с 
минерален фураж. 
Напречният лентов транспортьор SILOKING, снабден 
отпред с планки с различна височина, и 2 хидравлични 
двигателя от двете страни спадат към стандартната 
екипировка на машината, както и 4-те тензодатчика, 
вграждани от модел Premium 11 нататък.
Стандартната трансмисия, монтирана от модел Premium 
11 нататък, позволява оптимална настройка на оборотите 
на шнека в съответствие с фуражните компоненти и 
консистенцията на фуража.

SILOKING TrailedLine Classic Premium
Серия с комфортна екипировка (9 m³ - 14 m³) 

Технически данни
Модел Premium 9 Premium 10 Premium 11 Premium 12 Premium 13 Premium 14

A Дължина mm 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
F Разстояние от ухото на 

теглича до оста
mm 3.670 3.670 3.750 3.750 3.750 3.960

B Ширина mm 2.360 2.360 2.520 2.520 2.520 2.520
C Височина mm 2.620 2.820 2.700 2.800 2.950 3.140

Гуми 400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

435/50 R19.5

D Колея mm 1.550 1.550 1.700 1.700 1.700 1.750
E Външна ширина на колелата mm 1.980 1.980 2.130 2.130 2.130 2.200

Височина на горно скачване mm 900 900 850 / 900 850 / 900 850 / 900 890 / 940
Височина на долно скачване mm 400 400 400 400 400 440
Височина на разтоварване на 
напречния транспортьор mm 840 840 840 840 840 880

Дължина на напречния 
лентов транспортьор mm 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340 2.340

Ширина на напречния лентов 
транспортьор mm 700 700 700 700 700 700

Турбошнек 1 1 1 1 1 1
Навивки на шнека 2 2 2 2 2,5 3
Регулируеми XS-ножове 7 7 7 7 8 9

Обороти на турбошнека обороти/
минута 24 24 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33

Обем m³ 9 10 11 12 13 14
Допустимо вертикално 
натоварване на теглича kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Допустимо общо тегло (техн.) kg 8.000 8.100 8.820 9.300 9.870 10.400
Собствено тегло kg 4.000 4.100 4.420 4.500 4.670 4.800
Тензодатчици 3 3 4 4 4 4



Вашият партньор SILOKING 

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH 
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Титмонинг | Германия
Тел. +49 8683 8984-0 |Факс +49 8683 8984-55 
e-mail mayer@siloking.com
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Ноу-хау и компетентност!
В SILOKING Център за пласмент & обучение с модерно обзавеждане редовно 
се организират обучения и информационни презентации за търговци, техници 
и фермери. Но и групи от посетители са винаги добре дошли в Центъра за 
пласмент & обучение! 

SILOKING Център за пласмент & обучение 
Залцбургер Щрасе 1 | 84529 Титмонинг-Кирххайм | Германия
Тел. +49 8683 8984-0 |Факс +49 8683 8984-55 
e-mail mayer@siloking.com

Илюстрациите могат да съдържат специално оборудване, с допустими грешки и изменения.


