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NÃO HÁ NADA DE PADRÃO NOS SILOS DA SUPERIOR

Diámentro 
de silo/
cintas

Altura do 
beiral, 
metros 

Altura do 
pico, metros 

Capacidade 
max, 
toneladas 
métricas 

Capacidade 
max com 
câmaras, 
toneladas 
métricas 

Capacidade 
max com 
câmaras, 
toneladas 
métricas

2.405 5,61 7,82 213 202 184
2.406 6,73 8,94 252 241 223
2.705 5,61 8,05 272 259 233
2.706 6,73 9,17 321 308 282
3.005 5,61 8,36 339 323 288
3.006 6,73 9,47 400 383 349
3.007 7,85 10,59 461 444 409
3.305 5,61 8,66 415 395 348
3.306 6,73 9,78 488 468 422
3.607 7,85 11,24 673 649 589
3.608 8,97 12,35 761 737 677
4.206 6,73 10,65 811 779 683
4.207 7,85 11,77 930 897 802
4.208 8,97 12,88 1.049 1.016 921
4.809 10,08 14,53 1.543 1.500 1.358
4.810 11,2 15,65 1.698 1.656 1.513
5.412 13,44 18,49 2.559 2.509 2.260

superiorbins.com

Os silos da Superior comprovam a sua força e capacidade de proteger cereais dos elementos naturais  
mais severos dia após dia, estação após estação e geração após geração. Com capacidades que variam  
de 50 para mais de 5.405 toneladas métricas, os mesmos fornecem a liberdade necessária de conservar 
cereais para melhores lucros. Certifique-se de que os seus silos são os melhores. Torne-os Superior.

TELHADOS
uu Design resistente suportado por 

uma garantia vitalícia de telhado 
de silo.

uu Consegue suportar cargas  
verticais de 3.629 kg toneladas, 
incluindo nevões na base de 
195 kg/m2 e aguentar rajadas de 
vento de até 145 km/h.

uu Ventas no telhado de 508 mm por 
508 mm são feitas de polietileno 
de elevado peso molecular injetado 
com um inibidor U.V.

ESCADARIAS E PLATAFORMAS
uu Escadarias em ferro galvanizado 

com degraus ajustáveis suportam 
os elementos naturais.

uu Uma plataforma de 864 por  
1.524 mm, a maior no sector, 
vem padronizada com pacotes 
de escadaria.

uu Um pacote de escada e plataforma 
pode dar acesso a dois silos.

uu Uma escada interior vem 
padronizada em todos os silos. 
Pacotes opcionais de escada 
exterior estão disponíveis para 
acesso ao silo.

uu Para mais segurança, estão 
disponíveis pacotes opcionais de 
plataformas circundantes de ponta, 
escadas de detalhado e corrimãos 
de terraço.

PORTAS
uu Todos os silos agrícolas vêm  

com portas de 1.676 mm com 
uma construção resistente,  
aparafusado para força 
e fiabilidade.

uu As portas interiores abrem 
170 graus para acesso fácil.

uu Para acesso fácil e seguro, todos 
os silos vêm com um degrau de 
entrada de silo padrão.

Força em detalhes
uu Montantes de ancoragem na base 

de 1.118 mm aumentam a força 
e estabilidade e vêm padrão em 
todos os silos.

uu Ângulos de base laminados 
padrões e juntas vedantes de 
espuma protegem o conteúdo  
do silo dos elementos naturais.

uu Todos os silos vêm com parafusos 
JS500 raio de 8.2 graus, que 
são sete vezes mais resistentes 
comparados com os parafusos 
galvanizados padrão.

uu Parafusos de 3/8 polegadas são 
usados nas chapas das paredes 
laterais tornando o silo mais forte  
e fácil de erguer.

Ventiladores
uu Ventiladores centrífugos de  

baixa velocidade, funcionando  
a 1.750 rpm, são ideais para  
a maioria das condições de 
secagem e são mais silenciosas  
do que outros tipos de ventiladores.

uu Ventiladores axiais estão também 
disponíveis em todos os modelos.

uu Aquecedores com ventiladores e 
kits de suspensão de ventiladores 
estão também disponíveis.

ASPIRADOR ELÉTRICO E DESCARGA
uu Apresenta uma manjedoura de 

279 mm atingindo velocidades de 
descarregamento maior do que 
164 toneladas métricas por hora sem 
danificar os grãos.

uu Uma placa traseira no aspirador 
elétrico é ligada ao encaixe de 
descarga e pressão para uma conexão 
segura.

Pisos e suportes
uu Pisos Herculock e Herculock canola  

da Superior são mais pesados e 
fortes do que outros pisos de silos 
perfurados.

uu Pisos canola opcionais de 1,27 mm,  
2,36 mm estão disponíveis.

uu Os suportes Herculock Z têm mais 
quebras no aço do que os designs 
concorrentes. O piso assenta no lugar 
nas quebras para aumentar a força e 
reduzir as fendas no piso. 

uu Pisos Herculock e Herculock canola 
resistentes opcionais existentes.

100%
gARANTIDO

Garantia vitalícia

de telhado de silo

Outras dimensões disponíveis

Superior fábrica secadores de grãos 
EXCEL e silos comerciais. Contactar 
Superior para 011 701 428 3853 para 
mais informações.
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