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V kostce
 ▪ udržuje bakterie mléčného 
kvašení fit

 ▪ součástí je objemné příslušenství

 ▪ dávkování od  
30 ml/t do 210 ml/t

vario cool obsahuje:

 ▪ elektrická řídící jednotka 

 ▪ senzor pick-upu

 ▪ 12 V ponorné čerpadlo 

 ▪ samostatná nádrž, míchacího 
balónku

 ▪ filtr

 ▪ měřič průtoku 

 ▪ trysky: kovová a plastová

 ▪ chladící box, chladících baterií, 
metly

 ▪ podrobný návod

vario cool e
 ▪ držák na trysku

vario cool r
 ▪ nosník trysek pro baličky / 
sběrací vozy

Jednoduše a bezpečně k úspěchu silážování

Jednoduchá aplikace konzervantu s vario systémem
 ▪ jednoduchá technika pro řezačku, sběrný vůz a lis
 ▪ snadná montáž
 ▪ průtokový měřič plynule nastavitelný díky spínači
 ▪ průtokový měřič ukazuje litry pro každou hodinu
 ▪ pick up-senzor se spínačem pro přesné použití
 ▪ rychlé dodání náhradních dílů

Mléčné bakterie jsou živé organismy!
Biologický konzervant funguje jen tehdy, pokud se bakterie do sila 
dostanou fit! 

 ▪ Doba mezi rozmícháním a aplikací by se 
měla snížit na minimum.

 ▪ Nádrže, které jsou integrované do 
skližňových strojů, mohou být zahřívány 
od motoru, tím se snižuje účinnost 
konzervantu.

 ▪ Nový dávkovací komplex vario cool slouží 
k prodloužení životnosti mléčných bakterií. Aktivita bakterií se ve 
studené vodě zpomalí a cukr z nosiče konzervatu tak vydrží déle.

vario cool set
Izolovaná nádrž 
Izolovaná nádrž slouží k 
prodloužení životnosti 
mléčných bakterií. Objem 
je 19 l, součástí je víko s 
bezpečnostními uzávěry. 
Upevnění na stroji je 
individuální.

Míchací balónek 
Míchací balónek se dá do 
nádrže. Díky neustálému 
pohybu stroje balónek víří v 
roztoku a zajišťuje tak neustálé promíchávání.

vario cool box se 2 chladícími bateriemi 
vario cool box slouží k transportu a chlazení (díky oběma chladícím 
bateriím) sáčku / dózy konzervantu – konzervant bude později 
rozmíchán. Po důkladném rozmíchání konzervantu vložte do nádrže  
1 chladící baterii.

Metla a dávkovací plán kompletují celý set.

coolvario 



Tel.: +49 4262 - 20 74 -930 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19 ▪ cz.sk@jbs.gmbh ▪ www.jbs.gmbh
joachim behrens scheessel gmbh ▪ Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede

vario sety
Vyberte si Váš set! V případě potřeby jsou všechny jednotlivé části k  
dostání (ceny na dotázání).
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měřič 

3 - 24 l/h
nebo 

10 - 100 l/h

izolovaná 
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řídící jednotka s 
elektrickou přípojkou

vario cool box

Schématický přehled 

Levnější varianta:


