
GRINDZAKKEN ZILL®
Zill® - voor een perfecte afdichting van uw silo
Silo-slurven worden gebruikt als ballast en het afdichten van van uw silo. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en modelen. 
De grindzakken van Zill® worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen (100% PE - HDPE).

State-of-the-art weeftechnieken en zeer strenge kwaliteitscontroles zorgen voor consequente kwaliteit, een maxiamale UV-stabiliteit en 
een lange levensduur.

Gebruikt in combinatie met Zill Silo Guards elimineert u de behoefte aan banden en zand, hetgeen tijd en arbeid bespaart.

De verstevigde randen zorgen voor een stabiele stapeling in vergelijking met andere merken. Door de handgrepen, riemen en bevestigings-
haken zijn de zakken eveneens zeer makkelijk te hanteren.

Al onze grindzakken zijn verkrijgbaar in 2 maten: basic en large.

VOORDELEN

 microperforatie van het gaas zorgt  
     voor anti-slip

 een levensduur van 10 jaar of meer

 tijdswinst: geen gesleur meer met  
     autobanden of zand
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ZILL®- HABSBURG
De professionele grindzak met ongeëvenaarde succesvolle 
geschiedenis

Keer op keer bewezen doeltreffendheid

met stevig handvat 
en versterking  aan 

de randen voor 
een gelijkmatige verde-

ling. 4 handgrepen 
zorgen voor comfortable

grip

Met originele Cordón-koord voor makkelijke 
manipulatie en verzekerde sluiting

Afmetingen Aantal/pakket Aantal/larton Aantal/pallet

basic (25 x 100 cm) 50 200*/250** 5.000

large (27 x 120 cm) 50 200*/250** 5.000

Verpakkingen grindzakken Zill®

* Grindzakken met lussen, koord et handgreep  | ** Grindzakken met handgreep. Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.
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Bevestiging grindzakken

Baanbrekende vernieuwing door Zill®

De bevestigingsriemen quick’n fix® voorkomen dat de zakken 
gaan schuiven op de silo. De riemen zijn voorzien van grote, 
stevige haken aan dewelke de grindzakken worden aan elkaar 
gehaakt via het handvat.
Dit zorgt voor een uitstekende luchtdichtheid van de bescher-
mingsbache van uw silo.

Lengte in m. Aantal haken

4,3 5 haken + 1 koppelhaak

10,3 11 haken + 1 koppelhaak

Quick’n fix®

Herkenbaar aan de rode 
riem en zwarte haak

Verlengbaar met de 
sterke en veilige 

koppelhaak

Lussen aan beide zijden 
voor een flexibele 

bevestiging
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