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Шановний покупець!
Дякуємо Вам за довіру і вибір зернового 
(сінажного) рукава торговельної марки Harwell».

У Ваших руках продукт, який зроблений із європейської високоякісної си-

ровини на сучасному екструзійному обладнанні, колективом підприємства з 

багаторічним досвідом роботи в полімерній галузі. 

Основний принцип технології полягає в герметичному зберіганні сухого зер-

на і кормів у штучно контрольованому середовищі з низьким вмістом кисню 

і високою концентрацією діоксиду вуглецю (СО2), шляхом самоконсервації 

зерна протягом перших 2 тижнів зберігання.

Дана технологія має ряд вигод і переваг у порівнянні з класичними методами 

зберігання зерна, у тому числі логістичних і фінансових. Також ви зможете 

сортувати зерно за видами і зберігати його до настання вигідних для прода-

жу умов.

Нижче наведені поради, яких необхідно дотримуватися при експлуатації 

рукавів для зберігання зерна, щоб збільшити їхню довговічність і зберегти 

властивості зерна протягом тривалого часу:

1. Зерно – це живий організм, тому воно повинно бути здоровим, чистим, не 

повинно мати механічних пошкоджень. 

2. Вологість зерна, що зберігається не повинна перевищувати рекомендова-

них значень.

3. Ризик зберігання врожаю, пов’язаний з вологістю зерна:

Низький (пшениця, соя, кукурудза – до 14%, соняшник – до 11%)

Середній (пшениця, соя, кукурудза – 14-16%, соняшник – 11-14%)

Високий (пшениця, соя, кукурудза – більше 16%, соняшник – більше 14%)
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4. Ризик зберігання врожаю, пов’язаний з вологістю зерна та з термінами 

його консервації:

Низький
(пшениця, соя, кукурудза – до 14%, соняшник - до 11%) - 6 міс.

(пшениця, соя, кукурудза – 14-16%, соняшник - 11-14%) - 2 міс.

(пшениця, соя, кукурудза – більше 16%, соняшник - більше 14%) - 1 міс.

Середній
(пшениця, соя, кукурудза – до 14%, соняшник - до 11%) - 12 міс.

(пшениця, соя, кукурудза – 14-16%, соняшник - 11-14%) - 6 міс.

(пшениця, соя, кукурудза – більше 16%, соняшник - більше 14%) - 2 міс.

Високий
(пшениця, соя, кукурудза – до 14%, соняшник - до 11%) - 18 міс.

(пшениця, соя, кукурудза – 14-16%, соняшник - 11-14%) - 12 міс.

(пшениця, соя, кукурудза – більше 16%, соняшник - більше 14%) - 3 міс.

Ризик оцінюється з урахуванням вологості зерна, природного старіння рукава 

і можливості його розриву, що спричинений зовнішніми факторами (гризуни, 

птахи, шкідники і т. д.). Важливо розуміти, що дані ризики наводяться тільки 

для ознайомлення, вони не є абсолютними і можуть змінюватися в різних 

ситуаціях (наприклад, погодні умови).

5. Намагайтеся уникати попадання на рукав засобів для захисту рослин   

та інших хімічних речовин.

6. Заборонено використання агресивних речовин для видалення забруднень

з поверхні рукава.

7. Категорично забороняється спалювати будь що поруч з наповненим рукавом.

8. Ходити по наповненому рукаву заборонено!

                            З повагою,           
команда        
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ТРАНСПОРТУВАННЯ I ЗБЕРIГАННЯ

•	 При транспортуванні, під час завантаження і розвантаження, на коробці з 

рукавом не повинно бути ніяких значних механічних пошкоджень (глибокі 

вм’ятини, проколи коробки і т.д.).

•	 Рукав повинен зберігатися в критих складських приміщеннях, що ви-

ключають пряме попадання сонячних променів, у горизонтальному 

положенні при температурі від +5°С до +50°C на відстані не менше 1 м від 

нагрівальних приладів.

•	 Не допускається зберігання рукавів поблизу будь-яких хімічних речовин.

 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ВИБОРУ МIСЦЯ 
ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЗЕРНОВОГО РУКАВА

•	 Розташовуйте рукава на твердій, чистій і сухій поверхні, далеко від легко-

займистих предметів.

•	 У випадку якщо обрана поверхня має підвищення, рукава слід розташову-

вати вздовж нахилу. Необхідно уникати розміщення рукавів в низинах, в 

заболочених місцях або з високим рівнем ґрунтових вод.

•	 Перед завантаженням необхідно підготувати поверхню майданчика для 

розміщення рукавів: розчистити і прибрати майданчик від стерні, гравію, 

щебеню, каменю та інших сторонніх предметів, які можуть мати гострі, 

ріжучі або колючі краї, для уникнення пошкодження рукавів в процесі за-

вантаження і в період зберігання.

УВАГА! Через неналежну підготовку майданчика, можливі порізи або 

проколи нижньої частини рукава, які можуть призвести до порушення 

герметичності і підвищення вологості зерна, що зберігається.

•	 На майданчику та біля рукава не повинно бути розсипаного зерна. 

Це може привабити гризунів і птахів, які можуть пошкодити рукав.

IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 
ЗЕРНОВОГО РУКАВА

1

2
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РОЗПАКУВАННЯ ПАКУВАЛЬНОЇ КОРОБКИ 
ЗЕРНОВОГО РУКАВА

•	 Поставте коробку з зерновим рукавом у напрямку до завантажувача так, 

як вказано на верхній частині коробки стрілкою-покажчиком.

•	 Зніміть пакувальну плівку і пакувальні стрічки з коробки зернового рукава. 

Відкрийте коробку з зерновим рукавом.

УВАГА! Перев’язувальні стрічки на зерновому рукаві не призначені для 

підйому рукава з коробки.

НАПОВНЕННЯ РУКАВА

•	 Розмістіть рукав на майданчику біля завантажувача не розкладаючи його. 

На рукаві присутня стрілка-покажчик, яка повинна збігтися з центром 

завантажувача і вказувати в бік завантажувального тунелю. Необхідно 

перевірити поверхню завантажувального тунелю по всій площі на предмет 

відсутності сторонніх предметів і гострих виступів, аби уникнути пошкод-

ження рукава в процесі завантаження.

•	 Використовуйте пристрій завантажувача для підняття і одягання рукава на 

тунельну трубу. Дуже важливо правильно надягнути рукав, він повинен 

бути розміщений на краю тунельної труби.

•	 Пам’ятайте, що смуги які вказують на рівень розтягування, повинні бути 

видимі по бічних сторонах рукава.

•	 Зніміть захисні стрічки. Закріпіть рукав еластичними джгутами, розташо-

ваними на завантажувачі, і розгорніть край на 2,5 м.

3

4
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•	 Після закріплення рукава на завантажувачі, зав’яжіть розгорнутий край 

рукава шнуром, який входить в комплект упаковки, і помістіть вузол під 

завантажувач. Таким чином, при завантаженні край рукава буде щільно 

притиснутий вагою зерна.

•	 Після початку завантаження необхідно контролювати правильність напо-

внення рукава, у разі необхідності за допомогою гальмівного пристрою 

завантажувальної машини регулюйте процес завантаження рукава. 

Поверхня завантаженої частини рукава повинна бути рівна і гладка.

ВАЖЛИВО: Якщо поверхня майданчика волога і слизька, необхідно 

стежити за тим, щоб рукав наповнювався рівномірно, завантажувальна 

машина рухалась без ривків, у разі необхідності регулювати гальмівний 

пристрій.

•	 Дві паралельні лінії, нанесені по всій довжині на бічні частини рукава, 

є індикатором розтягування в процесі завантаження. Відстань між сму-

гами незавантаженого рукава становить 40 см. У процесі завантаження 

необхідно контролювати ступінь розтягування рукава, вимірюючи відстань 

між смугами за допомогою лінійки, яка додається в комплекті. 

ВАЖЛИВО: Для правильного вимірювання розтягування завантажуваного 

рукава, паралельні смуги повинні знаходитися на висоті не менше 1 м над 

поверхнею землі.  
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УВАГА! Припиніть завантаження, якщо відстань між маркувальними сму-

гами досягла червоної позначки «STOP» на лінійці.

•	 Герметично зав’яжіть кінець завантаженого рукава мотузкою або збийте 

планками. Щоб уникнути пошкодження рукава гризунами, засипте цей 

кінець рукава ґрунтом. На поверхні завантаженого рукава вкажіть відсоток 

вологості продукції, дату завантаження і вид зерна (інформація наносить-

ся за допомогою аерозольної фарби або маркерів).

УВАГА! Після завершення завантаження на майданчику і навколо заван-

тажених рукавів не повинно бути розсипаного зерна. Розсипане в процесі 

завантаження рукавів зерно необхідно ретельно прибрати заради уник-

нення приваблювання гризунів і птахів, які можуть пошкодити рукав в 

процесі зберігання.

ВАЖЛИВО: У разі пошкодження або проколу рукава в процесі зберігання 

необхідно оперативно заклеїти місце розриву або проколу скотчем 

для відновлення і подальшого підтримання герметичного середовища 

всередині рукава.

ОБОВ’ЯЗКОВО: Перед тим, як проколоти рукав для вимірювання темпе-

ратури зерна або взяття зразка для проби, необхідно попередньо по-

перечно заклеїти місце проколу скотчем. Після взяття зразка поздовжньо 

заклейте отвір скотчем.

РОЗТЯГУВАННЯ 
РУКАВА НЕ ПОВИННО
ПЕРЕВИЩУВАТИ 10%
(НЕ БIЛЬШЕ 44 СМ
МIЖ СМУГАМИ)!
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РОЗВАНТАЖЕННЯ РУКАВА

•	 Якщо Ви використовуєте захисний чохол для рукава, і його колір 

відрізняється від білого, зніміть його за день до початку розвантаження 

для вирівнювання температури.

•	 Зверніть увагу: розвантаження рукава необхідно починати з кінця рукава, 

на якому завершилося завантаження.

•	 Ніж розвантажувальної машини повинен бути гострим по всій довжині 

ріжучої окрайки.

•	 Перед початком розвантаження відкрийте кінець рукава і закріпіть його на 

спеціальному валу розвантажувальної машини.

•	 Не можна заганяти ніж розвантажувальної машини в натягнуту плівку.

Це може призвести до розриву рукава.

1. Наклейте 
скотч поперечно.

2. Візьміть зразки, зробіть 
заміри температури.

3. Заклейте отвір 
скотчем поздовжньо.

t°

•	 Ніж повинен бути розташований перпен-
дикулярно до рукава і різати по прямій лінії 
у верхній точці прямо по поздовжній осі 
рукава, без відхилень вправо або вліво.

НЕПРАВИЛЬНО розташо-
ваний ніж може призвести 
до розриву рукава.

5
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•	 Під час розвантаження необхідно контролювати швидкість руху 

розвантажувальної машини, швидкість вибірки зерна з рукава, швидкість 

намотування розвантаженого рукава на спеціальний вал.

УВАГА! Недостатня швидкість вибірки зерна з рукава, що розвантажується 

при більшій, ніж необхідно, швидкості намотування на вал, може призве-

сти до розриву рукава через надмірний натяг. 

•	 Якщо під час вивантаження робляться паузи, переконайтеся, що рукав не 

має надмірного натягу на установці. Це зменшить ризик розриву рукава.

КОМПЛЕКТАЦIЯ УПАКОВКИ

У комплект упаковки входить: рукав, скотч, шнур 1,5 метра (2 шт.), 

лінійка, інструкція з експлуатації, гарантійні умови.

Дана гарантія поширюється на рукав для зберігання зерна (далі – Товар) 
виробництва ТОВ «Планета Пластик» (далі – Виробник).

Гарантія охоплює виробничі дефекти, які можуть призвести до втрати Това-
ром його функціональних характеристик. Виробник зобов’язується провести 
гарантійний ремонт товару з виявленим виробничим дефектом, а в разі 
неможливості ремонту – замінити Товар. Гарантія не поширюється 
на продукцію, яка зберігається в Товарі.

Гарантійний термін служби складає 12 місяців складського зберігання, та 12 
місяців експлуатації.

УМОВИ ГАРАНТIЇ:

•	 Товар повинен експлуатуватися при температурі навколишнього середо-
вища від -50°С до +50°C.

ГАРАНТIЙНI УМОВИ 
НА ЗЕРНОВИЙ (СIНАЖНИЙ) РУКАВ 
ТОРГIВЕЛЬНОЇ МАРКИ «HARWELL»

6
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•	 Повинні дотримуватися умови зберігання Товару.

•	 Необхідно дотримуватись вимог «Iнструкції з експлуатації виробу».

•	 Протягом 24 годин з моменту виявлення виробничого дефекту Това-
ру необхідно письмово повідомити про це Виробника, надавши при 
цьому докладний опис і фотозвіт дефекту, а також – документи, що 
підтверджують дату придбання Товару.

ГАРАНТIЙНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАЗI:

•	 Закінчення гарантійного періоду.

•	 Повторного заповнення Товару зерном після його завантаження-розван-
таження.

•	 Відсутності документів, що підтверджують виготовлення Товару Виробником.

•	 Відсутності документів, що підтверджують дату придбання Товару 
у Виробника або у представника заводу-виробника.

•	 Недотримання умов зберігання товару.

•	 Експлуатації Товару у нерекомендованих температурних режимах.

•	 Недотримання вимог «Iнструкції з експлуатації виробу» та нецільового 
використання Товару.

•	 Використання обладнання для завантаження/розвантаження зерна в То-
вар з характеристиками, що не відповідають/не підходять даному Товару.

•	 Наявності пошкоджень товару, які не є виробничим дефектом.

•	 Зіткнення рукава з хімічними речовинами, які змінили його склад, технічні 
характеристики і ефективність експлуатації.

•	 Пошкодження мішка через стихійні лиха та/або екологічні катастрофи 
(пожежа, землетрус, повінь, удари блискавки, шторм, падіння дерев, 
град).

•	 Пошкоджень, викликаних дикими або домашніми тваринами.

Даними гарантійними умовами ТОВ «Планета Пластик» підтверджує вико-
ристання високоякісної сировини для виробництва і відповідність готових 
рукавів для зберігання зерна вимогам ГОСТ 10354-82 і оптимальним харак-
теристикам їхньої експлуатації.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за оказанное нам доверие и за 
выбор зернового (сенажного) рукава торговой 
марки «Harwell».
В Ваших руках продукт, который произведен из европейского высококаче-

ственного сырья на современном экструзионном оборудовании, коллекти-

вом предприятия с многолетним опытом работы в полимерной отрасли.

Основной принцип технологии заключается в герметичном хранении сухого 

зерна и кормов в искусственно контролируемой среде с низким содержа-

нием кислорода и высокой концентрацией диоксида углерода (СО2), путем 

самоконсервации зерна в течении первых 2 недель хранения.

Данная технология имеет ряд выгод и преимуществ по сравнению с клас-

сическими методами хранения зерна, в том числе логистических и финан-

совых. Также вы сможете сортировать зерно по видам и хранить его до 

наступления выгодных для продажи условий.

Ниже приведены рекомендации, которые необходимо соблюдать при экс-

плуатации рукавов для хранения зерна, чтобы увеличить их долговечность 

и сохранить свойства зерна длительное время:

1. Зерно – это живой организм, поэтому оно должно быть здоровым, чистым, 

не должно иметь механических повреждений. 

2. Влажность хранимого зерна не должна превышать рекомендованных 

значений. 

3. Риск хранения урожая, связанный с влажностью зерна:

Низкий (пшеница, соя, кукуруза – до 14%, подсолнечник – до 11%)

Средний (пшеница, соя, кукуруза – 14-16%, подсолнечник – 11-14%)

Высокий (пшеница, соя, кукуруза – более 16%, подсолнечник – более 14 %)
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4. Риск хранения урожая, связанный с влажностью зерна и со сроками         

консервации:

Низкий

(пшеница, соя, кукуруза – до 14%, подсолнечник – до 11%) – 6 мес.,

(пшеница, соя, кукуруза – 14-16%, подсолнечник – 11-14%) – 2 мес.

пшеница, соя, кукуруза – более 16%, подсолнечник – более 14%) – 1 мес.

Средний

(пшеница, соя, кукуруза – до 14%, подсолнечник – до 11%) – 12 мес.

(пшеница, соя, кукуруза – 14-16%, подсолнечник – 11-14%) – 6 мес.

(пшеница, соя, кукуруза – более 16%, подсолнечник – более 14%) – 2 мес.

Высокий

(пшеница, соя, кукуруза – до 14%, подсолнечник – до 11%) – 18 мес.

(пшеница, соя, кукуруза – 14-16%, подсолнечник – 11-14%) – 12 мес.

(пшеница, соя, кукуруза – более 16%, подсолнечник – более 14%) – 3 мес.

Риск оценивается с учетом влажности зерна, естественного старения рукава 

и возможностью его разрыва, вызванного внешними факторами (грызуны, 

птицы, вредители и т. д.). Важно понимать, что данные риски приводятся 

только для ознакомления, они не являются абсолютными и могут изменяться 

в различных ситуациях (например, погодные условия).

5. Необходимо избегать попадания на рукав средств для защиты растений и 

прочих химических веществ. 

6. Запрещено использование агрессивных веществ для удаления загрязне-

ний с поверхности рукава.

7. Категорически запрещается сжигать что-либо рядом с наполненным рука-

вом.

8. Ходить по наполненному рукаву запрещено!

                        С уважением, 
команда  
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

•	 При погрузке в транспорт и при выгрузке из него на коробке с рукавом    

не должно быть никаких значительных механических повреждений       

(глубокие вмятины, проколы коробки и т.д.).

•	 Рукав должен храниться в крытых складских помещениях, исключающих 

прямое попадание солнечных лучей, в горизонтальном положении при 

температуре от +5°С до +50°C на расстоянии не менее 1 м от нагреватель-

ных приборов.

•	 Не допускается хранение рукавов вблизи любых химических веществ.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕСТА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕРНОВОГО РУКАВА

•	 Располагайте рукава на твердой, чистой и сухой поверхности, вдали         

от легковоспламеняющихся предметов. В случае если выбранная поверх-

ность имеет возвышенность, рукава следует располагать вдоль наклона. 

Необходимо избегать размещения рукавов в низинах, в местах заболо-

ченных или с высоким уровнем грунтовых вод.

•	 Перед загрузкой необходимо подготовить поверхность площадки для 

размещения рукавов: расчистить и убрать площадку от стерни, гравия, 

щебня, камней и прочих посторонних предметов, которые могут иметь 

острые, режущие или колючие края, для избегания повреждения рукавов 

в процессе погрузки и в период хранения. 

ВНИМАНИЕ! Из-за не надлежащей подготовки площадки, возможны 

порезы или проколы нижней части рукава, которые могут привести к            

нарушению герметичности и повышению влаги хранящегося зерна.

•	 На площадке и возле рукава не должно быть рассыпанного зерна.                   

Это может привлечь грызунов и птиц, которые могут повредить рукав.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗЕРНОВОГО РУКАВА

1

2
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РАСПАКОВКА УПАКОВОЧНОЙ КОРОБКИ ЗЕРНОВОГО РУКАВА

•	 Поставьте коробку с зерновым рукавом, по направлению к загрузчику,                  

так как указанно на верхней части коробки стрелкой-указателем.

•	 Снимите упаковочную пленку, и упаковочные ленты с коробки зернового 

рукава. Откройте коробку с зерновым рукавом.  

ВНИМАНИЕ! Перевязочные ленты на зерновом рукаве не предназначены 

для подъема рукава из коробки.

НАПОЛНЕНИЕ РУКАВА

•	 Расположите рукав на площадке возле загрузчика, не раскладывая его.   

На рукаве присутствует стрелка-указатель, которая должна совпасть с цен-

тром загрузчика и указывать в сторону загрузочного туннеля. Необходимо 

проверить поверхность загрузочного туннеля по всей площади на предмет 

отсутствия посторонних предметов и острых выступов во избежание по-

вреждения рукава в процессе загрузки.

•	 Используйте устройство загрузчика для поднятия и одевания рукава на 

туннельную трубу. Очень важно правильно надеть рукав, он должен быть 

размещен на краю туннельной трубы.

•	 Помните, что полосы, указывающие на уровень растяжения, должны быть 

видимы по боковым сторонам рукава.

•	 Снимите защитные ленты. Закрепите рукав эластичными жгутами, распо-

ложенными на загрузчике, и разверните край на 2,5 м.

•	 После закрепления рукава на загрузчике, завяжите развернутый край ру-

кава шнуром, который входит в комплект упаковки, и поместите узел под 

загрузчик. Таким образом, при загрузке, край рукава будет плотно прижат 

3

4
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весом зерна.

•	 После начала загрузки необходимо контролировать правильность напол-

нения рукава, в случае необходимости с помощью тормозного устройства 

загрузочной машины регулируйте процесс загрузки рукава. Поверхность 

загруженной части рукава должна быть ровная  и гладкая. 

ВАЖНО: Eсли поверхность площадки влажная и скользкая, необходимо 

следить за тем чтобы рукав наполнялся равномерно, загрузочная машина 

двигалась без рывков, в случае необходимости регулировать тормозное 

устройство.

•	 Две параллельные полосы, нанесенные по всей длине на боковые части 

рукава, являются индикатором растяжения в процессе загрузки. Расстоя-

ние между полосами незагруженного рукава составляет 40 см. В процессе 

загрузки необходимо контролировать степень растяжения рукава, изме-

ряя расстояние между полосами при помощи линейки, которая прилага-

ется в комплекте. 

ВАЖНО: Для правильного измерения растяжения загружаемого рукава, 

параллельные полосы должны находиться на высоте не менее 1 м над   

поверхностью земли.

ВНИМАНИЕ! Прекратите загрузку, если расстояние между маркировоч-

ными полосами достигло красной отметки «STOP» на линейке.
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•	 Герметично завяжите конец загруженного рукава веревкой или сбейте 

планками. Во избежание повреждения мешка грызунами, засыпьте этот ко-

нец рукава грунтом. На поверхности загруженного рукава укажите процент 

влажности продукции, дату загрузки и вид зерна (информация наносится с 

помощью аэрозольной краски или маркеров).

ВНИМАНИЕ! После завершения загрузки на площадке и вокруг загружен-

ных рукавов не должно быть рассыпанного зерна. Рассыпанное в про-

цессе загрузки рукавов зерно необходимо тщательно убрать в избегании 

привлечения грызунов и птиц, которые могут повредить рукав в процессе 

хранения. 

ВАЖНО: В случае повреждения или прокола рукава в процессе хранения, 

необходимо оперативно заклеить место разрыва или прокола скотчем, для 

восстановления и дальнейшего поддержания герметичной среды внутри 

рукава.

РАСТЯГИВАНИЕ 
РУКАВА НЕ ДОЛЖНО 
ПРЕВЫШАТЬ 10% 
(НЕ БОЛЕЕ 44 СМ 
МЕЖДУ ПОЛОСАМИ)!

1. Наклейте скотч
 поперечно. 

2. Возьмите образцы, сделайте 
замеры температуры.

3. Заклейте отверстие 
скотчем продольно.

t°
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ОБЯЗАТЕЛЬНО: Перед тем как проколоть рукав для измерения температуры 

зерна или взятия образца для пробы необходимо предварительно по-

перечно заклеить место прокола скотчем. После взятия образца, продольно 

заклейте отверстие скотчем.

РАЗГРУЗКА РУКАВА

•	 Если Вы используете защитный чехол для рукава, и его цвет отличается 

от белого, снимите его за день до начала разгрузки для выравнивания 

температуры.

•	 Обратите внимание, разгрузку рукава необходимо начинать с конца 

рукава, на котором завершилась загрузка.

•	 Нож разгрузочной машины должен быть острым по всей длине режущей 

кромки.

•	 Перед началом разгрузки откройте конец рукава и закрепите его на спе-

циальном валу разгрузочной машины.

•	 Нельзя загонять нож разгрузочной машины в натянутую пленку. 

Это может привести к разрыву рукава.

5

•	 Нож должен быть расположен перпен-

дикулярно к рукаву и резать по прямой 

линии в верхней точке прямо по про-

дольной оси рукава, без отклонений 

вправо или влево.

НЕПРАВИЛЬНО расположеный 
нож может привести к разры-
ву рукава
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•	 Во время разгрузки необходимо контролировать скорость движения раз-

грузочной машины, скорость выборки зерна из рукава, скорость намотки 

разгруженного рукава на специальный вал.

ВНИМАНИЕ: Недостаточная скорость выборки зерна из разгружаемого 

рукава при большей, чем необходимо скорости намотки на вал, может 

привести к разрыву рукава, из-за избыточного натяжения.

•	 Если во время выгрузки делаются паузы, убедитесь, что рукав не имеет 

избыточного натяжения на установке. Это уменьшит риск разрыва рукава.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

В комплект упаковки входит: рукав, скотч, шнур 1,5 метра (2 шт.), 

линейка, инструкция по эксплуатации, гарантийные условия. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
НА ЗЕРНОВОЙ (СЕНАЖНЫЙ) РУКАВ

ТОРГОВОЙ МАРКИ «HARWELL»
Данная гарантия распространяется на рукав для хранения зерна (далее –    
Товар) производства ООО «Планета Пластик» (далее – Производитель).

Гарантия охватывает производственные дефекты, которые могут приве-
сти к потере Товаром его функциональных характеристик. Производитель 
обязуется произвести гарантийный ремонт товара с выявленным производ-
ственным дефектом, а в случае невозможности ремонта – заменить Товар. 
Гарантия не распространяется на продукцию, которая хранится в Товаре.

Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев складского хранения и 12 
месяцев эксплуатации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

•	 Товар должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды     

от -50°до +50°C.

•	 Должны соблюдаться условия хранения Товара.

6
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•	 Должны соблюдаться требования «Инструкции по эксплуатации изделия».

•	 В течение 24 часов с момента выявления производственного дефек-
та Товара необходимо письменно уведомить об этом Производителя, 
предоставив при этом подробное описание и фотоотчет дефекта, а также 
документы, подтверждающие дату приобретения Товара.  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

•	 Окончания гарантийного периода. 

•	 Повторного заполнения Товара зерном после его загрузки-выгрузки.

•	 Отсутствия документов подтверждающих изготовление Товара Произво-
дителем.

•	 Отсутствия документов подтверждающих дату приобретения Товара 
у Производителя или у представителя завода-изготовителя.

•	 Несоблюдения условий хранения товара.

•	 Эксплуатации Товара в нерекомендованных температурных режимах.

•	 Несоблюдения требований «Инструкции по эксплуатации изделия»  
и нецелевого использования Товара.

•	 Использования оборудования для загрузки/выгрузки зерна в Товар, 
с характеристиками, не соответствующими/не подходящими данному 
Товару.

•	 Наличия повреждений товара, не являющихся производственным дефек-
том.

•	 Соприкосновения рукава с химическими веществами, которые изменили 
его состав, технические характеристики и эффективность эксплуатации.

•	 Повреждения мешка из-за стихийного бедствия и/или экологической 
катастрофы (пожар, землетрясение, наводнение, удары молнии, шторм, 
падение деревьев, град).

•	 Повреждений, вызванных дикими или домашними животными.

Данными гарантийными условиями ООО «Планета Пластик» подтвержда-
ет использование высококачественного сырья для производства и соот-
ветствие готовых рукавов для хранения зерна требованиям ГОСТ 10354-82 

и оптимальным характеристикам их эксплуатации.
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Dear Customer!
Thank you for your confidence and for the selection 
of the «Harwell» grain (silage) bag.

You hold the product made from European raw materials of high quality 
using modern extrusion equipment of the collective enterprise with many 
years experience in the polymer industry. 

The basic principle of the technology is to store dry grain and feed in an 
artificially controlled environment with a low oxygen content and high 
concentration of carbon dioxide (CO2) by self-preservation of grain within 
the first two weeks of storage.

This technology has a number of benefits and advantages over conventional 
methods of grain storage, including financial and logistic. You can also sort 
grain by type and store it until the favourable conditions for sale occur.

The following recommendations should be taken into account when using 
grain bags to increase their durability and to preserve grain properties for       
a long time:

1. Grain is a living organism, so it must be healthy, clean, and has no 
mechanical damage. 

2. Moisture of the stored grain should not exceed the recommended values.

3. The risk of grain storage associated with the moisture content:

Low (wheat, soy, corn – up to 14%, sunflower up to 11%)

Medium (wheat, soy, corn – up to 14-16%, sunflower up to 11-14%)

High (wheat, soy, corn – more than 16%, sunflower more than 14%)



22

Yours  faithfully,
  company

4. Risk of harvest storage related to grain moisture and terms of its 
conservation:

Low 
(wheat, soy, corn – up to 14%, sunflower up to 11%) – 6 months;  

(wheat, soy, corn – up to 14-16%, sunflower up to 11-14%) – 2 months; 

(wheat, soy, corn – more than 16%, sunflower more than 11%) – 1 month

Medium
(wheat, soy, corn – up to 14%, sunflower up to 11%) – 12 months;

(wheat, soy, corn – up to 14-16%, sunflower up to 11-14%) – 6 months; 

(wheat, soy, corn – more than 16%, sunflower more than 11%) – 2 months

High
(wheat, soy, corn – up to 14%, sunflower up to 11%) – 18 months; 

(wheat, soy, corn – up to 14-16%, sunflower up to 11-14%) – 12 months;  

(wheat, soy, corn – more than 16%, sunflower more than 11%) – 3 months

The risk is assessed with the regard to grain moisture, natural aging of the 
bag and the possibility of its rupture caused by external factors (rodents, 
birds, pests, etc.). It is important to realize that these risks are for reference 
only, they are not absolute and may vary in different situations (eg, weather 
conditions).

5. Try to prevent contact of plant protection agents and other chemicals with 
a bag surface.

6. The use of aggressive agents for bag cleaning is prohibited.

7. It is absolutely forbidden to burn anything near the filled bag.

8. It is forbidden to walk on the filled bag.
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USER MANUAL FOR GRAIN BAG
TRANSPORTATION AND STORAGE

•	 When loading and unloading during the shipment, a box with a grain 

bag  must have no significant mechanical damage (deep dents, punctures               

of box, etc.).

•	 These bags should be stored under cover only protected from direct sunlight. 

Grain bags must be stored in a horizontal position at +5°C to +50°C at least       

1 meter away from heaters.

•	 To store the bags near chemicals is not allowed.

 

RECOMMENDATIONS ON THE SITES SELECTION 
FOR GRAIN BAGS LOCATION

•	 Place a grain bag on a solid, clean and dry surface, away from flammable 

substances.

•	 If the selected surface in inclined, the grain bag should be positioned along the 

slope. You should avoid locating bags in lowlands, wetlands or places with high 

water table.

•	 Before loading, the site surface needs to be prepared for placing of the grain 

bags: to clean the site from the stubble, gravel, stones and other foreign 

objects that may have sharp, cutting or scratchy edges to avoid damage of                

a grain bag during loading and storage.

WARNING! Due to failure to prepare the site properly, cuts or punctures at 

the bottom of the bag may occur, which can cause leakage and increase the 

level of moisture of the stored grain.

•	 There should be no spilled grain on the site and around the bag. It can attract 

rodents and birds, which can damage the grain bag. 

UNPACKING OF GRAIN BAGS PACKAGING BOX

•	 Place a package box of a grain bag towards the loader, as arrow-pointed                    

at the top of the box.

1

2

3
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•	 Remove packing film and packing tape from a grain box. Open the box 

containing a grain bag.

WARNING! The binding tape on a grain bag is not intended for lifting the bag 

out of the box.

 FILLING OF GRAIN BAG

•	 Place a bag on a ground near a loader, not expanding it. There is a pointer 

(arrow) on the bag, which should coincide with the centre of the loader and 

point toward the loading tunnel. It is necessary to check the entire surface 

of the tunnel for the absence of foreign objects and sharp edges to prevent 

damage of the grain bag during the loading process.

•	 Use the loader for lifting and drawing the bag on the tunnel. It is important to 

draw the bag properly, it should be placed at the edge of the tunnel tube.

•	 Remember that the lines indicating stretch ratio must be visible on the both 

sides of the bag.

•	 Remove protective tapes. Secure the bag with elastic cords located on the 

loader, and pull the edge of the bag at 2.5 m.

•	 After fixing the bag on the loader, tie the unfolded edge with the rope, which 

is a part of the package, and put the knot underneath the bag. Thus, at the 

beginning of the loading procedure the bag edge will be pressed firmly by the 

weight of grain. 

4
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•	 Starting the procedure of the bag loading, check whether the bag is filled 

properly and, if necessary, control the process of loading and check the 

pressure of load using a braking device. The surface of the loaded part of the 

bag must be flat and smooth.

IMPORTANT! If the surface of the site is wet and slippery, it must be ensured 

that the grain bag is filled evenly, the loading machine operates without jerks,   

if necessary, adjust the braking system.

•	 Two parallel lines plotted along the whole length of the bag indicate the bag 

stretch ratio following the loading process. The distance between lines of an 

unloaded bag is 40 cm. During the loading, it is necessary to monitor the stretch 

ratio, measuring the distance between the lines using a ruler, which comes with 

a bag.

IMPORTANT! For proper stretch ratio measuring, the parallel lines should be   

at least 1 m over the ground.

WARNNING! Stop the loading, if the distance between the marking lines has 

reached the red mark «STOP» on the ruler.

•	 Tie the bag edge tightly with ropes and fix with strips of board. To prevent 

the bag damage by rodents, whelm this edge with soil. On the surface of the 

loaded bag, specify the percentage of grain moisture, date of loading and type 

of grain (the information is applied using spray paint or markers)

THE BAG STRETCHING
SHOULD NOT EXCEED 
10% (NOT MORE THAN 
44 CM BETWEEN
 THE LINES)

44 cm

PLANET PLASTIC

PLANET PLASTIC
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WARNING! When loading procedure has been completed, there should be 

no spilled grain on the site and around the grain bags. Grain spilled during the 

loading procedure must be removed carefully on order not to attract rodents 

and birds, which can damage the bag during storage.

•	 IMPORTANT: In case if a bag was damaged or punctured during storage, you 

need to tape quickly a place of rupture or puncture for recovery and further 

maintaining of tight environment inside the bag.

MONDATORY: Before you perforate the bag in order to measure the 

temperature of grain or to sample it, you must first tape transversely the 

puncture site. After sampling, lengthwise tape the hole.

UNLOADING OF GRAIN BAG

•	 If you use a protective cover for the bag, and its colour is different from 

white, remove it one day before the start of unloading procedure to equalize 

the temperature.

•	 Note that emptying of the bag should be started from that edge of the bag 

where loading was completed.

•	 The knife of the unloader should be sharp along the whole length of the 

cutting edge.

5

1. Seal 
an adhesive 
tape 
transversely.

2. Sample the 
product, measure
the temperature.

3. Seal the hole 
with an adhesive 
tape lengthwise.

t°
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6

•	 The knife should be perpendicular to the bag and cut 
in a line at the top of the longitudinal axis of the bag, 
without deviations to the right or to the left.

INCORRECT positioning 
of the knife leads to 
rupture of the bag

•	 Before emptying open the bag and fix it to a special shaft of the unloader 
machine. 

•	 Do not drive the knife of unloader machine into the spanned film. This can lead 
to bag rupturing. 

•	 At the time of empting it is necessary to control the speed of the moving 
unloader machine.

•	 During the emptying process, it necessary to monitor the speed of unloader  
machine, the rate of unloading and the speed of the grain bag winding on             
a special shaft.

•	 WARNING! Insufficient rate of grain unloading out of the bag with excessive 
winding speed of the shaft may rupture the bag due to excessive tension.

•	 If the unloading process is paused, make sure there is no excess tension of the 
bag on the shaft. This will reduce the risk of the bag rupture. 

PACKAGE CONTENT 

The package includes: one bag, adhesive tape, 1.5 m rope (2 pieces), ruler, user 

manual, and warranty. 
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This warranty covers bags for grain storage (hereinafter referred to as «Goods») 

produced by «Planet Plastic» LLC (hereinafter referred to as «Manufacturer»). 

The warranty includes manufacturing defects as a result of which Goods can loss 

its functional performance. The Manufacturer is obliged to perform warranty 

repair of any Goods with an identified manufacturing defect, and in case of repair 

failure replace the Goods. This warranty does not apply to products stored in the 

Goods. 

The warranty period is 12 months of warehouse storage, and 12 months of 

exploitation.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

•	 The Goods should be used at ambient temperature from -50°С to +50°C.

•	 Conditions of the Goods storage should be followed.

•	 The requirements specified in the «User Manual» should be followed.

•	 In case of detection of any manufacturing defect of Goods, the 

Manufacturer must be notified in written during 24 hours from the moment 

of detection, providing him a detailed description and photo report of                        

a defect, as well as documents proving the date of Goods purchasing.

WARRANTY OBLIGATIONS WILL BE NOT FULFILLED IN THE CASE OF:

•	 The warranty period has been completed. 

•	 The Goods have been reloaded with grain after a cycle of loading and 

uploading.

•	 There are no documents proving that the Goods are produced by the 

Manufacturer.

•	 There are no documents proving the date of the Goods purchasing from                 

the Manufacturer.

WARRANTY FOR «HARWELL»
 GRAIN (SILAGE) BAG
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•	 The storage conditions of the Goods are not complied.

•	 The Goods have been used in not recommended temperature conditions.

•	 The requirements of the «User manual» are not complied, and the Goods have 

been misused.

•	 For grain loading into the Goods, the equipment with specifications not 

relevant/not suitable for these Goods has been used.

•	 The Goods have been damaged, and it is not a manufacturing defect.

•	 A bag contacts chemicals that changed its composition, specifications and 

operating performance.

•	 A bag has been damaged due to a natural disaster and/or environmental 

collapse (fire, earthquake, flood, lightning, storm, falling trees, and hail).

•	 There are damages caused by wild or domestic animals. 

Herewith «Planet Plastic» LLC confirms the use of high quality raw materials for 

the production of finished bags for grain storage and their compliance with the 

GOST 10354-82 requirements and optimal operation specification.



Increased strength Nature Conservation

Stabilization Multilayer film

co2

Reduced storage costs compared with elevator

Minimizing losses of grain

Preservation in all weather conditions (-50  to +50 C)

Choice of storage in accordance with the needs of production

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHARACTERISTICS





Manufacturer: «Planet Plastic» LLC
08203, 1, Pokrovska str., Irpin, Ukraine

Виробник: ТОВ «Планета Пластик»
08203, Україна, м. Iрпінь, вул. Покровська, 1

Производитель: ООО «Планета Пластик»
08203, Украина, г. Ирпень, ул. Покровская, 1

+38 (044) 229-00-00                   www.planetaplast.com                      mnenie@planetaplast.com


