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INFORMACJA CENNIKOWA NETTO maj 2023 
               SILOSY ZBOŻOWE PŁASKODENNE "NBIN"  

Ładowność 
ok. ton 

11 14 20 22 28 34 58 69 91 100 132 211 261 521 

Elem. metal (zł) 6200 7700 8500 8850 10100 12000 14100 16400 21700 24100  28500 38500 44000 80800 

SILOS BIN40 – dowolna konfiguracja wyposażenia –35 t-5800  zł, 44 t –6670zł 52 t-7560 zł, 61 t –8460 zł 
 
UWAGA! Ceny wersji standard. bez dostawy, montażu i dojazdu mont. szczegółowe warunki w umowie  
Dodatkowo koszty noclegu i wyżywienia ekipy. Ładowność przybliżona/zaokrąglona 

  
Przedłużenie rękawa rozładowczego w BIN pod podłogę silosa: 350 zł 

 Właz dolny do: BIN 20 –1090,  zł,BIN 60-100 –1170 zł, wsyp górny 200/400 –559 zł 
Elementy do montażu skośnego podłogi w BIN60/60WW(ocynk)– 7900 zł 
  + uzupełnienie podłogi60 –1990 zł        w BIN40/40WW(ocynk)– 9590 zł 
                          

   SILOS SPEDYCYJNY   60 TON–81500 zł,  37 TON–77300 zł, kotwy –1280 zł 

 SILOSY Z LEJEM ZEWNĘTRZYM„KONSIL” 44 - 312 ton  

 

                                                         
UWAGA! Ceny wersji standard. bez kosztów dostawy, montażu , dojazdu mont. i dźwigu, szczegółowe warunki w umowie. Ładowność przybliżona 

Zestaw do wentyl. KONSIL4el –1590 zł + mont.200 zł , Wentyl.7.6 do KONSIL60 –1995 zł  Wentyl.280 do KONSIL100 –2595 zł. 
Przenośniki ślimakowe:    (ceny z podwoziem)  

- 130 mm / 4 m.   zł + 2m  przedł. -  zł      - 150 mm / 4 m z podw -   zł + 2 m  przedł. -   zł 
- 150 mm / 10 m załad. z kosz.. 6 koł.            - 200 mm / 14 m załadowczy z kosz. 6 koł.     -00  zł  
- 200 mm pionowy podnośnik ślimakowy z koszem, wyd.ok.22 t/h hp=11,6 m –16450 zł , 13,8 m –17480 zł 

 
 
 Powyższa informacja cenowa nie jest właściwą ofertą handlową  i może ulec zmianie. Sprzedaż tylko na podstawie umowy pisemnej. 

 

.       Przenośniki pneumatyczne  - Dmuchawy PPZ    
        - 7,5 kW / do7 t/h / duży kosz  załadowczy  -od 6690 zł 
 

   Urządzenia do schładzania i dosuszania zboża: 
     Sonda temperatury z czytnikiem przenośnym 4-14 punktów  - od 1320 zł, 
      Zestaw do wentylacji silosa KONSIL od 1590 zł,   Wentylator7.6 do KONSIL60 – 1995 zł 

           Wentyl.280 do KONSIL100/200 – 2595 zł. 
           Wentylator do zboża -PPZ- sil.7,5 kW –4590 zł,     Konfuzor do went. PPZ 7,5 -  110 zł 

      Nagrzewnice elektr.     - moc    4,5 kW  -  980 zł       , - moc    9,0  kW  -  1250 zł                                                                                                                                            
      Redukcja elastyczna do 180/310     - 53     zł 
      
 

    Suszarnie Podłogowe (m kw.): 17 – od 4600 zł , 34 – od 8070 zł , 52 –od 11920 zł                                              
      elementy podłogi szczelinowej BIN  o wymiarach 300x32 i 300x23   -ok.,120 zł/m kw. 
     

   Urządzenia do pasz: 
 

    Mieszalniki pionowe „BIN”   2 t –8480 zł ,1 t –5680 zł ,  0,65 t  -  5390 zł 

    Rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący - 11 kW / wydaj. do 1,2 t/h – od 7080 zł 
      Waga -Elektronik pod mieszalnik do 2 t.               -  zł. 
        

      POJEMNIKI na paszę poj. 1600 l.(1 tona)     - 1890 zł  
    +podwyższenie pojemnika 750 l.- 330 zł   - system załadunku pojem. -od 2690 zł   
      
                  Silosy paszowe zewnętrzne "PBIN" o ładowności:   

  
 
    
 
       
    UWAGA! Ceny wersji standard. bez dostawy i dojazdu mont. i dźwigu szczegółowe warunki w umowie 
   Wybieraki ślimakowe podpodłogowe -  do silosów  BIN  od 4790 zł + montaż 
 

    Kosze przyjęciowe z przenośnikiem ślimakowym: 
 

     a) szer. 1,80m/ do 40t/h     - 5 m – od 8300 zł           - 9 m –16300 zł                               
 

   Podnośniki kubełkowe wyd.45 t/h  15.7 m –27100 zł,  .21,4 m –33700 zł ,    29,9 m –43000 zł      

         Kotwy 1420 zł   + konstrukcje wsporcze WPK     14,3 m –34000 zł. , 20,0 m –45800 zł ,  24,2 m –56400 zł 
 
    ZAMÓWIENIA  - SPRZEDAŻ TYLKO NA PODSTAWIE UMOWY ! 
     Umowa  może zostać zawarta po określeniu: typu i ilości zamawianych urządzeń, dostawcy urządzeń  
     do zamawiającego,  terminów zapłaty i realizacji.  Dla ważności terminów umowy konieczna jest wpłata   
     10% zaliczki. Ostatecznie obowiązują ceny  z dnia wpłaty >50% wartości zamawianych towarów.  
 
     Powyższe ceny na dzień 29.04.2023 r. Powyższa informacja cenowa nie jest właściwą ofertą handlową i  może ulec zmianie.  
 

                               Już 14075 silosów „BIN” efektem 28 lat pracy P.O.R. „KONSIL” 

KONSIL Model 40/4 40/5 40/6 40/7 60/3 60/4 60/5 60/6 60/7 60/8 
Ładowność ok. 

 ton 44 53 61 70 48 59 70 81 96 107 

Elem. metal. (zł) 26250 27150 28200 29200 37100 39000 40750 42700 47700 51800 

KONSIL Model 100/4 100/5 100/6 100/7 100/8 200/7 200/8 200/9 200/10 
Ładowność ok. 

 ton 89 105 121 137 153 234 260 285 312 

Elem. metal (zł) 63500 67200 68900 73250 74950 114000 116900 121200 124300 

Ładowność ok. ton 3 5 9 12 15 21 26 31 

3-15 zmontowane, 
21-31 do montażu.  4700 5600 11600 12400 13400 14700 15800 16600 


