
Naše �rma je předním výrobcem kvalitních silážních vaků různých průměrů, délek a tlouštěk. Za 
kvalitu silážního vaku ručíme díky přísně monitorovanému průběhu výroby folie i následného 
skládání vaků. Každý vak evidujeme výrobním číslem, díky kterému lze vysledovat průběh 
výrobního procesu. Vaky jsou opatřeny logem výrobce a měrkou na sledování napnutí vaku.

» Průměry vaků: 1,5m (5ft), 2,0m (6,5ft), 2,4m (8ft), 2,7m (9ft), 3,0m (10ft), 3,3m (11ft), 3,6m (12ft)

» Délky vaků: 45m, 60m, 75m, 90m (na přání lze i 100, 120m)

» Tloušťky vaků závislé na průměru: od 150µm do 250µm

» Materiál vaku: LDPE folie - 3 vrstvy s UV stabilizací, barva vaku bílá

Díky nabídce strojů pro kompostování také nabízíme vaky patřičných rozměrů pro malé i velké 
kompostárny.

» Průměry vaků: 1,5m (5ft), 2,4m (8ft) a 3,0m (10ft)

» Délky vaků:  60m (na přání dle dohody i jiné délky, které nedržíme skladem)

» Tloušťky vaků: 150µm - 200µm

» Barva vaků:  přírodně zelená

Odvětrávací ventily
Po naplnění vaku se musí odvětrat silážní plyny, které se tvoří během prvních dvou týdnů. Ke 
správnému odvětrání nabízíme odvětrávací ventily, které se mohou používat opakovaně. Pro 
snadnou a správnou aplikaci ventilů do vaku nabízíme taktéž jednoduchou pomůcku, která 
Vám zaručí těsnost ventilů s vakem.

Uzavírání vaků systémem POLYFASTENER
Namísto složitějšího uzavírání pomocí dřevěných latí, hromady hlíny či pneumatik nabízíme 
pohodlnější systém uzavírání – systém POLYFASTENER. Jedná se o dvě lišty, mezi které se 
vloží konec vaku (folie) a pomocí manipulačního uzavíracího kolečka se lišty spojí a tím vytvoří 
pevný spoj, který ochrání vak před přísunem vzduchu do vaku. Zároveň zaručí nepropustnost 
silážních šťáv z vaku. POLYFASTENER se může používat opakovaně.

Ochranné sítě
V některých lokalitách může docházet k  napadení vaků ptactvem, které naklove vak, do 
kterého se následně dostává vzduch a voda. Tím dochází ke znehodnocení krmiva. I na tento 
problém máme řešení, a to ochranné sítě, které dodáváme v různých délkách a šířkách. Sítě 
se dají používat opakovaně.

Rozměry sítí: šířky 6-15m, délka do 25m

Kompostovací vaky:

Příslušenství k vakům:

Silážní vaky:



V naší nabídce naleznete vysoce kvalitní stretch folie od �nského výrobce, �rmy AB RANI 
PLAST. 

» Šířky stretch folií: 500m a 750mm

» Délky stretch folií: 1500 a 1800mm

» Barvy: bílá a přírodně zelená

Silážní folie �nského výrobce AB RANI PLAST nabízíme v několika délkách, šířkách a 
tloušťkách. Volit můžete mezi černou a černo-bílou variantou.

» Tloušťky: 120 – 150 µm

» Černá délky:  20m, 35m a 50m

» Černá šířky:  6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m a 22m

» Černo-bílá délky:  20m a 50m

» Černo-bílá šířky:  10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m a 22m

Transparentní folie slouží k lepší ochraně silážní vrstvy před tvorbou vzduchových kapes. 
Folie se po nanesení na silážní jámu „přisaje“ k vrstvě a tím zaručí nepropustnost vzduchu 
ke krmivu.

» Tloušťka folie:  40µm, délka folie 50m

» Délka folie:  50m

» Šířky:  8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m a 22m

Stretch folie:

Síťoviny od světových výrobců NOVATEX  ITALIA a  TAMA PLASTIC INDUSTRIES  

» Šířky: 123cm, 125cm a 130cm

» Návin: 2100m až 4500m

» Obchodní značky:  WINNER, BUTTERFLY, WESTFALIA, SPECIAL 130, STARNET, TAMA NET, 

                                       ECO BULL

Síťoviny:

Motouzy tuzemského výrobce Juta vyrobené v obalech Agri-twine

» Typy motouzů: Agri-twine 130, 150, 500, 650, 750, Master, Extrem

Motouzy:

Silážní folie:

Transparentní podkladová folie:

QR Code  - vCard

www.eurobagging.com

EURO BAGGING, s.r.o.
Průmyslová 2082
594 01 Velké Meziříčí
Czech Republic
Tel.: +420 566 543 930
Fax: +420 566 542 009
prodej@eurobagging.com


