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EURO BAGGING, s.r.o.  
Výrobní a prodejní program 

 

Silážní lisy EB 2700, EB 3000, EB 3000S, In-line bagger 

 
Silážní lisy jsou mobilní stroje sloužící k uskladňování různých druhů krmiv pro skot (travní siláž, 
kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky, pivovarské mláto, GPS obiloviny, atd.) do PE vaků. Nabízíme tři 
typy traktorem poháněných lisů (do PE vaků průměru 2,4; 2,7; 3,0 metru) a jeden typ s vlastním 
motorem (navíc průměr 3,3 a 3,6 metru). 
 

Mobilní mačkače MC 25, MC 35, MC 2x25 
 
Mobilní mačkače slouží k mechanickému rozrušení vlhkého 
obilného či kukuřičného zrna během sklizně, zároveň je lze použít 
pro mačkání zrna suchého v zimním období. Nabízíme tři typy 
traktorem poháněných strojů s rozpětím výkonů od 20 do 60 
tun/hodinu v závislosti na typu zpracovávaného materiálu a jeho 
vlhkosti. Stroje jsou standardně vybaveny aplikátorem tekutých 
konzervantů 
 
 

Mobilní mačkací a vakovací stroje GB6-15,-25,-35,-SF,-FHSM 
 
Kombinované stroje GB6-15,-25,-35 (traktorem poháněné) slouží k namačkání 
vlhkého obilného či kukuřičného zrna společně s naplněním takto upraveného 
zrna do PE vaku (průměry 1,5; 2,0 a 2,4 metru). Je zde možná konzervace 
tekutými silážními konzervanty. Varianty SF (traktorem poháněný) a FHSM 
(vlastní motor) jsou bez mačkací jednotky, slouží jako malé plniče různých 
materiálů. Výkonově pokrývají tyto stroje škálu od 10 do 60 tun/hodinu.  
 
 
 

Uzavřený Kompostovací Systém 
Nabízíme tři typy kompostérů, CM 1,5; CM 2,4 a CM 3,0 (každý stroj 
s vlastním motorem) společně s nutným vybavením na provoz 
Uzavřeného Kompostovacího Systému (provzdušňovací hadice a 
jednotky, měřicí teploměry, kompostovací vaky). Vhodné jak pro 
kompostování menšího množství materiálů u municipalit, tak pro 
velké kompostárny zpracovávající až 50.000 tun materiálu ročně. 
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Silážní vaky a jejich příslušenství 
Nabízíme PE vaky průměru 1,5; 2,0; 2,4; 2,7; 3,0 metru s různými 
tloušťkami pro uskladnění všech možných materiálů (travní senáže, 
kukuřičné siláže, cukrovarnické řízky, pivovarské mláto, atd.)                
a potřebné příslušenství (odvětrávací ventily, speciální plastové 
uzávěry, ochranné sítě, PVC opravné pásky). 

 

Silážní program 
 
 
 
 

Nabízíme síťoviny, stretch fólie, silážní plachty, elastické vaky, konzervanty 
(biologické, chemické, granulované), aplikátory konzervantů. 

 

Příslušenství pro nakladače, manipulátory, bagry 

 
Jsme dlouholetým výrobcem příslušenství pro čelní kolové nakladače, manipulátory a ostatní 
stavební stroje.  V roce 2003 se navázala a převzala výroba od zaniklé Lesní společnosti  ZLT Velké 
Meziříčí. Tradiční výrobky, jako jsou drapáky na kulatinu pro čelní nakladače, drapáky pro 
hydraulické jeřáby pro lesovny, dnes doplňuje širokým sortimentem nakladačových lopat a jiných 
přídavných zařízení. Také se zabýváme vývojem a zakázkovou výrobou speciálních přídavných 
zařízení  pro různé provozy. Odborný zkušený tým konstruktérů a techniků má dlouholeté zkušenosti 
se zpracováním pevnostních ocelí Hardox a Weldox. Technické vybavení dílenského provozu nám 
umožňuje poskytovat služby pro široký okruh zákazníků.  
 

Strojírenská výroba 
Pro vyplnění výrobní kapacity firmy nabízíme zákazníkům tyto výrobní operace: střihání, ohýbání, 
zkružování materiálu; pálení tvaru materiálu (plyn); obrábění dílů (SUI 40, SUI 63); práce na 
horizontální vyvrtávačce (VH 10 NC); frézování, vrtání, svařování MIG, lakování, montáž celků. 
 

Kontakty: EURO BAGGING, s.r.o. 
Průmyslová 2082; 594 01 Velké Meziříčí; Česká Republika 
Tel.: +420 566 543 930  Fax.: +420 566 542 009 

www.eurobagging.com info-cz@eurobagging.com 
 

Prodej silážní lisy, mačkače, vakovací stroje, kompostování 

     Ing. Tomáš Chlubna +420 602 116 145 t.chlubna@eurobagging.com 

Prodej silážní vaky a jejich příslušenství, silážní program 

     Ing. Miroslav Sobotka +420 602 117 501 m.sobotka@eurobagging.com 

Prodej příslušenství pro nakladače, manipulátory, bagry 

     Pavel Mezlík  +420 725 738 738 p.mezlik@eurobagging.com 

Strojírenská výroba 

     Josef Orel  +420 725 583 872 j.orel@eurobagging.com 


