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Senážní lisy Budissa Bagger 
pro malé i velké podniky
Senážní technologie firmy Budis-
sa Bag je v ČR již velice rozšířená 
a provozovaná předními podniky 
v oblasti chovu dojnic nebo pod-
niky služeb. Senážování do vaků 
dlouhodobě vykazuje při výrobě 
senáží a siláží o 7% nižší ztráty 
prokvašením než u silážních žla-
bů, připočteme-li k tomu ještě 
ztráty na žlabu díky nedostateč-
nému zakrytí, činí rozdíl mezi va-
kováním a silážováním do jam 
více než 10 %. Nyní přichází firma 
Budissa Bag na náš trh s ještě bo-
hatší nabídkou senážních lisů 
a nových technologií, ze které si 
vyberou jak malí farmáři, tak 
i velké podniky služeb pracující 
pro bioplynové stanice.

Senážní lis Budissa Bagger 
RT-7000 Farm
Tento nejmenší senážní lis je kon-
cipován pro použití na samotné 

farmě u menších a středně velkých 
soukromých farem, které chtějí 
uskladňovat své krmivo do 10 kusů 
vaků za rok. Koncepčně vychází 
z normálního modelu lisu RT-7000, 
je však vybaven s ohledem na 
úsporu nákladů. Lis RT-
-7000 Farm je vybaven komorou 
2,4 m, má užší pneumatiky, nasa-
zování vaků se provádí místo jeřá-
bem pomocí nakladače. Navíjení 
lan po skončení práce se dělá ruč-
ně. Protože je tento lis určen pro 
samotnou farmu, není vybaven 
vzduchovými brzdami pro provoz 
na silnici. Tento lis splňuje beze-
zbytku nároky menších farmářů na 
vlastní lis na skladování objemo-
vých krmiv nebo vlhkých obilovin.

Senážní lis Budissa Bagger 
RT-8000 
Tento nejprodávanější lis u nás, 
ale i v Evropě také doznal někte-
rých změn ve prospěch efektivity. 
Nově lze tento lis objednat také 

s nápravou 40 km/h, což ocení 
především podniky služeb. U to-
hoto lisu lze kombinovat komoru 
1,95 m, 2,7 m a 3 m na jednom 
lisu. K lepšímu slisování přispívá 
prodloužení komory a kotoučové 
brzdy na bubnech.
Vedle tohoto modelu firma Bu-
dissa Bag nabízí i model RT-8100 
(dříve G-7000 Profi), který je ur-
čen především pro podniky slu-
žeb. Tento lis má již zesílenou 

převodovku pro traktory 200 k, 
jako první lis na trhu umožňuje 
za příplatek kombinovat brzdění 
pomocí lan a kotvy. Navíc je mož-
no tento lis s komorou 2,7 m 
nebo 3 m vybavit novým typem 
čištění komory.

Senážní lis Budissa Bagger 
RT-9000
Tento typ lisu je určen především 
pro podniky služeb pracující pro 

Výrazné úspory při 
skladování krmiv
Sortimet senážní technologie firmy Budissa Bag (dříve 
AG-Bag) se v letošním roce ještě více rozšířil o nové 
modely senážních lisů, především s ohledem na 
mléčné farmy a vznikající bioplynové stanice.

Největší a nejvýkonnější lis Budissa Bagger RT-9000 s kotvou

Univerzální lis firmy Budissa Bag FarmbaggerSenážní lis RT 8000
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velké bioplynové stanice. Jeho vý-
kon je totiž 250 t /h u silážní ku-
kuřice, což je výkon, který v dané 
kategorii nemá srovnání. V Ně-
mecku zakoupilo tento typ lisu 
s komorou 3,6 m již několik zá-
kazníků. U modelu s kotvou a ko-
morou 3,6 m je možno bez pro-
blémů plnit vak dlouhý 150 m 
a naplnit ho 1000 t silážní kukuři-

ce. Ani travní nebo vojtěšková si-
láž nedělá tomuto lisu žádný pro-
blém. Naše firma má pro letošní 
sezónu k dispozici tento jeden lis 
na pronájem za velice výhodných 
podmínek.

RM-8000 – lis pro službaře
Ve výčtu modelů lisů, které jsou 
k dispozici, nelze opomenout lis 

s motorem RM-8000 s komorou 
2,7 nebo 3 m. Tento lis nemá 
v oboru konkurenci, protože 
podobný lis nikdo nevyrábí. 
Jeho výhodou je možnost zajet 
na místo plnění vlastním hyd-
raulickým pohonem a zde na 
malém záběru udělat vak. Tento 
lis je k dispozici jak s lany, tak 
i s tzv. kotvou na brzdění. V ČR 
pracuje ještě několik americ-
kých verzí lisu k plné spokoje-
nosti jejich majitelů.

Senážní lis Farmbagger 
Budissa Bag 
Tento velice levný senážní lis je 
určen téměř pro každou farmu. 
Je vybaven zásobníkem a plni-
cím šnekem s vysokým výkonem. 
Při klesajících nebo stoupajících 
cenách komodit je možno tento 
lis použít například pro sklado-
vání suchého obilí, řepky, kuku-
řice na krátkou nebo i delší 
dobu.
Ve východním Německu se na 
přelomu roku opět jako u nás 

zvedla cena minerálních hnojiv. 
Jeden podnik si stihl nakoupit 
hnojivo včas a uložil ho do vaku 
Budissa Bag. Rozdíl mezi starou 
a novou cenou dělal 100 eur na 
1 t hnojiva. Přitom náklady na 
uložení 1 t jsou maximálně 5 eur.
Také v oblasti skladování soli na 
zimní údržbu se dá Farmbagger 
použít, přičemž opět dochází 
k úsporám na skladování a na 
rozdílu předsezónní a sezónní 
ceny soli.

Závěr
Technlogie senážování do vaků 
firmy Budissa Bag může přinášet 
zemědělskému podniku velké 
úspory v dobách, kdy se vše 
mění rychle a kde investiční rizi-
ko v oblasti jakékoliv stavby 
s odpisy na 25 let představuje 
problém, protože nikdo nedo-
káže odhadnout vývoj v oboru 
na pět let. Zde je mobilní tech-
nologie ve výhodě.

Ing.Martin Hruška
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VYUŽIJTE NAŠE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI SENÁŽOVÁNÍ DO VAKŮ JIŽ OD ROKU 1995!

BUDISSA BAG – NEJŠIRŠÍ VÝBĚR SILÁŽNÍCH LISŮ NA TRHU
Budissa Bagger RT-9000 (až 200 t/hod)

 nízké investiční náklady na 1 t krmiva
 nízké kapitálové riziko
 vysoká kvalita krmiva při nízkých ztrátách
  široký výběr senážních vaků Budissa Bag 
za super ceny včetně poradenství

 s průměrem vaku 3,3 m nebo 3,6 m
 fl exibilní systém s vysokým výkonem
 k dispozici s novým systémem brždění s kotvou

Budissa Bagger RT-8000 (až 120 t/hod)

 nejprodávanější senážní lis v Evropě
  výkon 70 t/hod. ve vojtěšce a 120 t/hod.
 v silážní kukuřici
  vhodný také pro samosběrací senážní vozy všech značek
 k dispozici s tunely 2 x 1,5 m,1,95 m, 2,4 m, 2,7 m a 3 m.
 Novinka:  nyní také s bržděním pomocí kotvy i lan

Nejlevnější senážní lis na trhu RT-7000 s komorou 2,4 m.

Široký výběr kvalitních senážních vaků Budissa Bag.Největší senážní lis RT-9000 s komorou 3,6 m.

Senážní lis RT-8000 u bioplynové stanice.

Senážní vaky Budissa Bag
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