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AgFlex jsou vysoce kvalitní 
vícevrstvé silážní vaky, které vyrábí 
Berry bpi agriculture.

Jsou vhodné pro všechny silážní 
vakovače a obilné plniče. 

Vaky jsou navrženy tak, aby vydržely 
za normálních podmínek 24 měsíců 
působení ultrafialového záření.



Na krabici AgFlex je QR kód, který vás dovede k 
následujícím pokynům:

Vezměte prosím na vědomí, že skutečné postupy 
montáže se budou lišit v závislosti na výrobci stroje, 
úpravách stroje a dalších podmínkách.

Výběr správného místa

• Umístěte vaky na dobře odvodněný a tvrdý povrch. 
Měl by být bez kamenů a ostrých předmětů, které 
by mohly vak poškodit. Ideální povrchy jsou: jemně 
drcený štěrk, písek, beton a asfalt. Povrch by měl být 
rovný, aby se krmivo ve vaku nenachylovalo k jedné 
straně v jednom směru. 

• Nedávejte vaky na pole se strništěm a snažte se, aby 
bylo bez plevelů. Nechte průchod mezi vaky, aby lidé 
a stroje měli snadný přístup k vakům.

• Vaky je dobré umístit jedním koncem na sever a 
druhým na jih, aby se rovnoměrněji šířilo teplo.

• Vyberte si místo, které je daleko od stromů. Můžete 
tím zabránit případnému poškození od větví.

• Zabezpečte vaky proti snadnému přístupu cizím 
osobám, které by mohlo mít za následek jejich 
poničení.
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Umístění vaku může mít velký vliv 
na kvalitu skladovaného krmiva. 

Nepodceňujte proto výběr 
správného místa:

Návod k montáži

1. Spusťte “zvedák” vakovače včetně rámu pro 
nasazení vaku do co nejnižší polohy.

2. Krabici s vakem otočte správnou stranou směrem 
k vakovači podle druhu hmoty, kterou chcete plnit: 
siláž – zelená šipka, zrno – modrá šipka, (označeno 
šipkou na víku krabice). 

3. Otevřete krabici a vyndejte veškeré přislušenství k 
plnění vaku. 

4. Umístěte vak tak, aby nálepka na začátku vaku byla 
zároveň s hranou “zvedáku”.

5. Nasaďte vak na “zvedák” tak, aby logo / indikátor 
směřovali na 10. nebo 2. hodinu. Pokud je logo 
umístěno jinde než-li na 10. nebo 2. hodině, může 
to mít za příčinu nesprávné indikace roztažení a tím 
pádem může dojít k protržení vaku.

ZKONTROLUJTE, ŽE LOGO AGFLEX   JE 
UMÍSTĚNO NA 10. NEBO 2. HODINĚ !

6. Zvedněte „zvedák“ vaku společně se správně 
nasazeným vakem na vakovač.

7. Horní část vaku nasuňte co nejvíce na tunel vakovače 
nebo do polohy doporučené výrobcem stroje.
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Plnění vaku
V ideálním případě by měl být vak naplněn najednou, 
bez přerušení. Když se vakovací stroj zastaví, je rozdíl 
v plnicím tlaku mezi jednotlivými přestávkami, což 
způsobuje nerovnoměrnosti plnění a akumulace vzduchu 
v celém vaku. Ve skutečnosti je však práce bez přerušení 
téměř nemožná. Proto, aby byl zajištěn stálý tlak a 
zajistilo se konzistentní plnění, je důležité během plnění 
správně brzdit. 

Brzdný výkon je ovlivněn hmotností traktoru, povrchem 
terénu, venkovní teplotou (v teplém dni se vak roztahuje 
více, takže je vyžadována menší brzdná síla) a samotnou 
hmotou.

Snížení brzdného tlaku je nutné, pokud:

• se naplňuje proti sklonu (vzestupně)

• je stroj poháněn traktorem

• je měkký nebo žádný podklad

• je velmi vlhký materiál (podíl suché hmoty <25%, 
jako např. Průmyslové produkty, v některých

• případech bez tlaku)

• suché obiloviny

Zvýšení brzdného tlaku je nutné, pokud:

• je pevný, zapuštěný podklad (beton, asfalt, atd.)

• je stroj s vlastním motorem 

Chcete-li zjistit správný plnící tlak, použíjte pravítko. 
Přiložte jej na zelený identifikační pruh, který je vytištěny 
vedle loga AgFlex. Vždy měřte délku napnutí vaku 2 
nebo 3 loga   za vakovačem, protože zde by již měl být 
tlak ve vaku ustálen. Ujistěte se, že naměřené hodnoty 
jsou v zelené zóně (30,5 cm max) během vakování a den 
po vakování, když je material ve vaku ustálen.

 Zvláštní pozornost věnujte na začátku procesu plnění, 
protože to je obvykle nejnebezpečnější fáze pro 
přetažení vaku. A z tohoto důvodu nezačínejte plnit vak 
tak, aby vakovač postupoval směrem nahoru, ale vždy 
směrem dolů. Zamezíte tím tak vzniku velkého tlaku na 
konci vaku.

 

Uzavírání vaku
Když se plnění vaku blíží ke konci, objeví se výstražná 
značka. Poté opatrně uzavřete vak sklopením jeho konců 
dovnitř. Konce vaku lze zajistit pomocí dřevěných prken, 
zahrnutím hlíny, nebo mohou být utěsněny zatavením 
plastu. Po uzavření je vhodné konce vaku zabezpečit 
závažím (pneumatiky, pytle s pískem, apod.).

8. Když je vak nasazen do plnící polohy, mírně ho 
nadzvedněte.

9. Ujistěte se, že je vak správně nasazen na vakovač, 
není nikde srolován a ve spodní části vakovače je na  
vaku stejná vůle.

10. Rozvažte všechny stahovací pásky (provázky) na 
vaku a připravte vakovač do plnící polohy (poloha je 
určena výrobcem stroje).

11. Vytáhněte přibližně 3-4 metry vaku z vakovače. 
Konec přeložte tak, aby byl vytažený konec vaku 
utěsněn a zavažte ho.

12. Zkontrolujte vak. Pokud jsou na něm zřetelné 
překlady, musíte vak srovnat tak, aby byl 
rovnoměrně rozprostřen bez překladů.

13. Vaky plňte pouze na dobře odvodněný a zpevněný 
povrch. Nevakujte vaky na čerstvě posekáném 
poli se strništěm, povrch by měl být bez kamenů 
a ostrých předmětů, které by mohly vak poškodit. 
Ideální je jemně drcený štěrk, písek, beton a asfalt. 
Povrch by měl být rovný, aby se hmota, která se 
nachází ve vaku, nehromadila v jednom z konců 
vaku, což by mohlo způsobit velký tlak na konce 
vaků a možné protržení. 

Postupy montáže se mohou lišit v závislosti na výrobci 
stroje, úpravách stroje a dalších podmínkách.



Odebírání krmiva 
z vaku
První řez v žádném případě neprovádějte rovnoběžně s vakem, protože by mohlo dojít k tomu, že se vak vlivem tlaku 
roztrhá po celé délce. Nejlepší způsob je provést boční vodorovný řez.

Doporučujeme vak po každém krmení  znovu uzavřít. Zabráníte tím rychlejšímu znehodnocení. 

Klíčové faktory 
ovlivňující kvalitu 
krmiva
Než začnete vakovat, ujistěte se, že je stroj čistý, protože 
škůdci potřebují pouze malé množství zbytků krmiva, 
aby přežili a infikovali jej.

• Po zahájení procesu plnění začne hmota, která 
vstupuje do vaku, tlačit vakovač a traktor dopředu. 
Použitím brzdy se dá zvětšit tlak na vak a vytlačit 
vzduch ven. Je důležité mít jednotný tlak podél délky 
vaku. Dobrý vakovač by měl mít dobrou regulaci 
brždění. Brzdný účinek by měl být stejný na obou 
kolech a to i na špatném povrchu. 

•  Rám na vak měl být širší než záhyby na vaku a neměl 
by mít drsné hrany. Delší rám na vakovači pomáhá ke 
snadnějšímu rozkládání a lepšímu rozložení vaku.

•  Vzhledem k tomu, že vakovač je v nepřetržitém 
pohybu, ujistěte se, že jsou dodržovány všechny 
bezpečnostní pokyny.

V neposlední řadě má obsluha stroje zásadní roli v 
kvalitě vakování. Vakovač by měl obsluhovat pouze 
řádně proškolený personál.

Skladování 
naplněných vaků
Jakmile jsou vaky naplněny a utěsněny, je důležité 
chránit vaky před možným poškozením. Vzhledem k 
tomu, že i malé otvory mohou vést k velkým ztrátám, 
důrazně se proto doporučuje častá kontrola. V případě, 
že u vaku dojde k mechanickému poškození, je nutné 
postižené místo okamžitě opravit.

Poškození během 
skladování
• Zvířata mohou způsobit velké škody. Ochrana před 

zvířaty začíná výběrem správného místa. Dále chraňte 
skladovací prostor před hospodářskými zvířaty a 
udržujte je mimo dosah vaků.

Nedoporučujeme použítí Herbicidů, jako je například 
Roundup. Herbicidy obsahují síru nebo chlór - tyto látky 
mohou poškodit vak, mají degradující účinky na UV 
stabilizátory a mohou způsobit protržení vaku vlivem 
ztráty pružnosti.

• Zamezte cizím osobám přístup k vaku. Mohou ho 
mechanicky poškodit.

• Pravidelně vak kontrolujte. Doporučujeme alespoň 
jednou týdně a zaměřit se na horní části vaku. Zde 
je možné protržení vlivem ptactva. Pokud poškození 
objevíte, je ho potřeba neprodleně opravit páskou. 
Nikdy nepoužívejte obyčejnou lepící pásku, protože 
nemá UV stabilizaci, ale použijte vždy pásku s UV 
stabilizací.
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V případě jakýchkoliv problémů okamžitě přestaňte vakovat a neprodleně kontaktujte svého distributora nebo 
servis vakovače. Pokyny a doporučení obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich znalostech a 
praktických zkušenostech. Vzhledem k tomu, že nemůžeme kontrolovat okolnosti a podmínky, za kterých je 
vak plněn, tento dokument neobsahuje žádnou záruku a nepřijímáme žádnou odpovědnost za bezpečné a 
správné použití vaku.


