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Інструкція із використання чорно-білого рукава SILO-MAR
Плівковий рукав SILO-MAR виробництва польської компанії Marma для силосування кормів дозволяє зберігати грубі корми на кшталт подрібненої
трави, кукурудзи, люцерни, бурякового жому, пивоварного зерна, а також вологих та сухих зерен злакових та кукурудзи. Використання рукава для
силосування дозволяє отримувати силос дуже високої якості завдяки мінімізації втрати поживних речовин. Рукав забезпечує герметичний захист
силосу від потрапляння повітря та дощової води. Особлива конструкція рукава, чорного зсередини – для запобігання проникнення світла, і білого
ззовні – для відбиття сонячних променів, забезпечує зниження температури всередині. Для забезпечення найкращої якості силосування (у
біологічний або ферментативний спосіб) рекомендовано застосовувати додаткові біопрепарати ─ агенти силосування.
Переваги використання рукава SILO-MAR:
• Дуже низька вартість за тонну
• Можливість зберігання кормів неподалік від місця застосування
• Контрольованість запасів – можливість відстеження витрачання ресурсу
• Тривалість терміну зберігання – до 12 місяців
Маркування ‘This side up, carefully toxic fumes’ («Цією стороною нагору, обережно токсичні випаровування») на верхній частині рукава визначає
правильний спосіб вкладення в пакувальний апарат. Стрілка на коробці вказує на правильне розташування коробки по відношенню до машини –
коробка розташовується позаду апарату для наповнення, стрілка спрямована в бік апарату.
Параметри правильного заповнення перевіряються за допомогою мірних позначок розтягнення матеріалу рукава SILO-MAR. Граничні значення
розтягнення повинні становити 2 см для холодного матеріалу з рівнем вологості менше 65% або 1 см для матеріалів з вологістю понад 65%,
наприклад, для зерна у сипучому вигляді, вижимків або продуктів з температурою понад 40 °С. Не допускається заповнення продуктами у будьякій формі, якщо їхня температура перевищує 45 °С. Заповнення рукава правильне, якщо воно не перевищує початкову зону лінії граничного
заповнення, позначеної міткою SILO-MAR (27,5 см). Матеріал (зерно, силос і т.ін.) повинен завантажуватися в рукав рівномірно без зупинок,
особливо впродовж перших 3 метрів. Рекомендовано, наповнюючи рукав, уникати прогалин, адже через нерівномірність нагромадження
матеріалу збільшується вміст повітря всередині. Рекомендований тиск усередині рукава становить 50-88 кг/м2 залежно від ступеня щільності та
рівня вологості матеріалу. Щоб забезпечити правильне закриття, рукав не можна заповнювати далі позначки STOP, нанесеної на відстані 3 м від
краю рукава.
Після завершення наповнення рукава в ньому потрібно зробити отвір розміром 4-5 см у формі літери X. Цей отвір має бути розташований за
позначкою STOP – у місці, де плівка залишається не натягнутою. Орієнтовно через 2-3 дні, коли з рукава вийде все повітря, отвір необхідно
герметично закрити. Контроль стану заповненого рукава має здійснюватися не рідше одного разу на тиждень та в разі виникнення
екстремальних погодних явищ, особливо граду. Пошкодження, що виникли, мають бути усунені якнайшвидше. Ходити поверхнею заповненого
рукава SILO-MAR заборонено. Прямий контакт рукава для силосування з хімічними речовинами на зразок отрути для гризунів та пестицидів може
вплинути на структуру рукава та спричинити пошкодження.
Рекомендації щодо розташування рукава:
• Ділянка, призначена для розташування рукава, має бути вирівняна, укріплена, очищена і мати добре дреновану поверхню, звільнену від
бур’янів, каміння та будь-яких забруднень, які можуть пошкодити структуру рукава.
• Рукав повинен знаходитися на безпечній відстані від дерев для зменшення ризику його пошкодження гілками, що падають.
• Рекомендується розташовувати рукав у напрямку північ-південь, щоб підтримувати рівномірну температуру з обох боків рукава.
Розташування рукава у напрямку схід-захід призводить до значного нагрівання однієї частини та підвищення температури лише однієї
сторони рукава.
• Навколо рукава необхідно встановити огорожу для захисту від домашніх та диких тварин (найкращою тимчасовою огорожею є
поліпропіленова сітка).
• Потрібно убезпечити рукав від птахів через ймовірність ризику ушкодження внаслідок клювання.
• Рекомендовано використовувати рукав SILO-MAR у кліматичній зоні, де яскравість сонячного світла не перевищує 100 клн (кілоленглі).
Примітка: Рукав для силосування SILO-MAR не призначений для повторного використання.
Гарантія: На продукт поширюється гарантія 12 місяців від дати доставки рукава покупцеві. Гарантія не поширюється на продукцію, що міститься
всередині рукава SILO-MAR.
Процедура розгляду рекламацій: Процедура розпочинається з відправлення письмової рекламації виробнику або торговому представнику, у
якого рукав був придбаний. Лист із рекламацією має містити:
• Фотографії із зображенням точного місця пошкодження, на яких чітко видно дефектну ділянку виробу, загального розміру рукава, мірних
міток SILO-MAR в точках контролю заповнення рукава та логотипу виробу SILO-MAR.
• Фрагмент рукава (приблизно 100 × 100 см) із місцем пошкодження посередині.
• Копія накладної або товарного чеку на рукав.
• Номер виробничого замовлення, надрукований на рукаві.
Розгляд рекламації виробником відбувається впродовж 30 робочих днів із моменту її отримання. В особливо складних випадках можливе
подовження терміну розгляду претензій, про що Замовник буде проінформований до спливання 30-денного терміну із зазначенням причин
подовження стандартного терміну розгляду.
Виробник не несе відповідальності за:
• наслідки механічного пошкодження виробу,
• руйнування внаслідок неправильного зберігання,
• пошкодження виробу внаслідок дії або бездіяльності дистриб’юторів, торгових представників, компаній, що надають транспортні
послуги, пошкодження виробу у разі неправильного та невідповідного до вищезазначених вказівок використання.
Гарантійні зобов’язання скасовуються у разі надмірного заповнення рукава або використання невідповідних за розміром або нагрітих матеріалів.

ЄДРПОУ 37775960
UA933005280000026007455049848
в ПАТ «ОТП Банк», Київ

МФО 300528
Свідоцтво ПДВ 200000828
ІПН 377759613052

maximuscentr.ua
maximuscentr.com.ua

