
EURO BAGGING
Skladování krmiv do vaků
Flexible storage in bags

SENÁŽNÍ LIS
EB 310 LX



EB 310 LX
Výkonný senážní lis pro zemědělské

podniky, farmy či podniky služeb

Traktorem poháněný senážní lis určený pro travní 
senáže, kukuřičné siláže, cukrovarnické řízky, 
pivovarské mláto a mačkané zrno.

osvědčený způsob přepravy po všech kolech

nejvyšší míra utlačení krmiva ve vaku 
bez rizika ztrát kvality

masivní pohonný systém s oddělenými 
převodovkami

www.youtube.com/eurobagging
www.eurobagging.com
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Specifikace

Stroj je schválen pro provoz na pozemních 
komunikacích do rychlosti 40km/h

Utlačení hmoty pomocí kol a vnitřní lanové smyčky 
nejen pro vlhké a sypké materiály (kukuřice, 
cukrovarské řízky, CCM, GPS, atd.), ale za správných 
podmínek i u travních senáží (správná sušina a dobrý 
terén).

Na tento stroj je možné zvolit jakoukoliv kombinaci 
tunelů – 2,4 + 2,7 + 3,0 m s prodloužením.



Kapacita: 80 - 160 t/h *

Potřebný výkon traktoru: 160 - 230 HP

Délka stroje: 6 815 mm

Šířka v pracovní poloze: 5 400 mm

Šířka v přepravní poloze: 2 850 mm

Výška v pracovní poloze: 3 350 mm

Výška v přepravní poloze: 3 950 mm

*v závislosti na kvalitě 
a vlhkosti skladovaného materiálu

Technické údaje

www.youtube.com/eurobagging
www.eurobagging.com

Standartní výbava
Systém vnitřního brždění lanem

Rotor s prsty HARDOX

Mechanický jeřábek

Podávací PVC stůl

Výměnná česla za rotorem

Vzduchové přepravní brzdy

Podávací PVC stůl s nástavkami

Čištění dna v tunelu

Rozvaděč SAUER DANFOSS 
také pro okruh s LOAD SENSING

Prodloužení komory

Možnosti skladování
Travní senáže

Senáže z obilovin

Kukuřičné siláže

Cukrovarnické řízky

Pivovarské mláto

Mačkané a šrotované zrno

Technické specifikace

Volitelná výbava
Aplikátor chemie s tryskami

EB 310 LX



www.youtube.com/eurobagging
www.eurobagging.com

PNEU 435/50 R19Hydraulické čepování pro brždění pomocí 
vnitřního lana
Výměnná česla za rotorem
Hydraulicky zásuvné dno

Kvalitní hydraulické rozvaděče pro funkce 
na rozložení stroje

Ovládací pult s přehlednými prvky Obsluha stroje má vše důležité 
pod dohledem

EB 310 LX
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