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  . 0.4סידרה  SILOKING: 91  -SFמתוצרת  לסלףמפרט הנדון: 

 
 רבלי המזוןעיצרנית מ ,גרמניהמ SILOKINGהנציגה הבלעדית של חברת  אחברת אראה בע"מ הי

 לים בעולם. ימהמוב
 :עיקריים סס על מספר תחומיםובמ  SILOKINGלאראה יש קשר הדוק עם היצרן 

 בארץ . SILOKING נציגות בלעדית של . 5
  עזרא הדר. ע"יהנדסיים ומובילה את ההנדסה של המפעל  םשירותי. אראה נותנת 5
 המכונות. תכניותשל אראה קיימים כל . במאגר המידע 3
 רמניה.אותם לג תשל מספר גדול של חלקים למכונות ומספקספקית . אראה 3
 מאייר.. קשר אישי וישיר עם בעלים של החברה ג'ורג' 0

 על כן, המוצרים המיובאים מגרמניה הם בחלקם מוצרים ישראליים ומפרנסים משפחות רבות בארץ.
 הקשר בין החברות תורם ליציבות החברה והשירות לאורך זמן.

 
 שרות טכני למכונות בארץ:

 השרות בארץ ניתן ע"י חברת בת של אראה בשם צ.א.אראה שירות טכני בע"מ.
  וברמה הגבוהה ביותר בארץ.  5040השרות הוא ללא פשרות 

 לחברה ארבע רכבי שרות מאובזרים כמוסך נייד. במקרה הצורך ניתן לגבות את השרות ברכבים נוספים.
דגן תוצרת דגניה, קייס תוצרת  שונים:חברת צ.א. נותנת שרות למכונות נוספות בשוק כמו מרססים מדגמים 

ני תוצרת איטליה ,טכנומה תוצרת צרפת וכמובן לסלפים הקיימים בארץ יאנגליה ,מזוטי תוצרת איטליה ,קפ
 מחברות שונות.

 מתוצרת אנגליה. HOUSMANNצ.א. מייבאת סלפים לריסוס 
 ונותנת פתרון בכול התחומים הדרושים : תוהידרוסטטיוניסיון רב במערכות הידראוליות לחברה 

 ומסועים. הידראוליקה , חשמל , מחשבים , מסגרות, הדרכה, מערכות שקילה
 

הוא שילוב מנצח שהוכיח את עצמו , אראה והחברה צ.א. נותנת השרות ,השילוב של החברה המשווקת
 ישיר עם בעלי החברה ומהם מקבל את השירות. והלקוח בקשר בשנים האחרונות

 
וצברו אלפי שעות עבודה . מהניסיון שנצבר התגלו  9449המכונות של סילוקינג בארץ עובדות מאז 

 היתרונות הבאים:
 אמינות גבוהה. .א
 חיסכון גדול באחזקה. .ב
 חיסכון משמעותי בצריכת הדלק. .ג
 באיכות גבוהה לאורך זמן.ובליל אחיד  .ד
 המתקדמות ביותר בארץ, דוברות עברית ומקושרות לנועה.ממערכות שקילה וניהול  .ה
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 :טכנימפרט 

מתאים במיוחד לקיצוץ וערבול של חומרים ארוכי  מערכת ערבול עם שני שבלולים, לערבול איכותי ומהיר,
 אנרגיה נמוכה מאד.סיב, מערכת ערבול החדשנית ביותר בשוק המערבלים העולמי עם תצרוכת 

 , לכן הוא מסתובב סביב גלגל קדמי אחד.15-לכלי הזה מערכת היגוי כשל ה

 למכונה מתלה עם כריות אוויר ובולמי זעזועים, בסרן האחורי והקדמי.

 כ"ס  501נדר יציל 0מנוע וולוו  .5

  ( וראהאמערכת  ) 1דגם   זיהום אוויר להפחתת ערכתמ .5

 . אחוריות ימין ושמאלפריקה  דלתות .3

 .מסוע פריקה שמאלי עם הזזה פנימה והחוצה .0

 עם הזזה פנימה והחוצה  ימיןמסוע פריקה  .1

 .חימום ומיזוג אוויר, לתנאים טרופים  .1

 ..מגן כורה, להגנה של הסביבה .0

 :גלגלים .8

 , Goodyear 495/45 R 22.5 קדמי גלגלים

 . 51X55.1X58 - מלאים גלגלים אחוריים

 , ורמקולים.CDרדיו +  .4

 , אחת לערבול ואחת לנסיעה אחורה.לעבודה בלילהעם שתי מצלמות  צבעונימסך וידאו  .54

 סכיני כורה פרבוליות מצופות מתק"ש. .55

 מ"מ ללא תושבות . 8סכיני ערבול עובי  .55

 וגם פעולה אוטומטית. ON-OFF -סכיני קונטרה הידראוליות .53

פריקה, שיטה חדשה עם תוצאות טובות. מגנט מחובר לתחילת השבלול, הניקוי נעשה דרך דלת ה .50
 ממגנטים רגילים. 55-חזק פי םמניאומודיומגנט 

 .גלגל רזרבי קדמי .51

, מופעלת על ידי מנוע הידראולי , שמעביר את התנועה על ידי שלוש מעלית מגומי איכותי רצועת .51
 לרצועות מחבורות, עם מתחן עם עומס קבוע על ידי קפיץ, כדי לשמור על חיי הרצועה. 

המנוע של הרצועה מחבר לתוף העליון, לכן החלק העליון של הרצועה עובד במתיחה, זה מונע החלקה 
 לאורך חיים גבוהה במיוחד. של התוף המניעה, שומר על הרצועה

מאוורר הרדיאטורים הופך כיוון לניקוי עצמי של הרדיאטורים, וגם משנה את מהירות המאוורר  .50
 ם.בהתאם לחו

 קונדנסר של מיזוג האוויר מורכב על הרדיאטורים של המנוע, ומתנקה מעצמו. .58
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 מערכת גירוז אוטומטית. .54

 לכלי שתי מהירויות נסיעה: .54

 קמ"ש. 51-ל 4מהירות איטית בין  .א

 קמ"ש. 51 -ל 4ירות אוטומטית בין מה .ב

 במנוע.משאבה ידנית להרמת הכורה במקרה של תקלה  .55

 באס  לשליטה על כל המערכות של הכלי.:-קבינה חדשה עם מערכת קאן .55

a. מזגן 

b.  מנוע 4 מצבי מהיאות 4 צריכת דלק 

c. מסהעמצב ה   

d. מצב פריקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .קודםש שמסתיים שעות, מה 1444או  חודש 19אחריות של המכונה 

  ,מנורות ופנסים.האחריות אינה כוללת חלקים מתכלים כגון צמיגים חלקי גומי 

 

 
 
 
 

 בברכה
 אבי הדר מנכ"ל.


