Prašyčiau paruošti maketą Rankovių bukletui.
1.Išmatavimai 20*20 cm.  
Sulankstomas iš 3 dalių (susilanksto iš šonų į vidų).

Grūdų laikymas plastiko rankovėse suteikia Jums:

2.Pirmas (iš išorės) puslapis (t. y. viršelis):
Atsikartoja viskas, kaip darytame Jūsų plakate (prisegu jo maketą „Rankoviu NAUJAS virseliui“) (papildomai (Laiške Nr. 2) prisegu viršelio nuotrauką, jei geriau, nei
imti iš minėto plakato maketo).

• Neribotą kiekį sandėliavimo vietos
• Labai didelį grūdų priėmimo našumą (iki 600 t/val.)
• Galimybę saugoti drėgnus grūdus
• Ir visa tai su labai mažomis investicijomis
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• Jums trūksta vietos grūdams saugoti?
• Gaištate brangų javapjūtės laiką stovėdami eilėse
elevatoriuose?
• Prastovi kombainai ir transportas?
• Sandėlio ir džiovyklos našumas per mažas?
• Laikote grūdus krūvose net rugsėjį ir dėl to patiriate
nuostolius?
• Kieme nebetelpa traktorinės priekabos, kurios turėjo išspręsti
stovėjimo eilėse problemas?
• Turite angarą grūdams ir technikai laikyti, tačiau technika
stovi lauke net žiemą, o problemų su grūdais nesumažėjo?

Grūdų sandėliavimas plastiko rankovėse reiškia, kad jūs

išlaikysite juos saugioje modifikuotoje aplinkoje, kur mažai deguonies
ir daug anglies dioksido. Anaerobinė aplinka apsaugo nuo vabzdžių
ir pelėsių, nenaudojant cheminių medžiagų. Kai rankovė pripildoma
grūdais – didžioji dalis oro pašalinama. Grūdams kvėpuojant, likęs
deguonis greitai išnaudojamas, o išskirtas anglies dioksidas sulėtina
apykaitos procesus ir taip prailgina apsaugą.
Produkcijos sandėliavimui naudojamos trisluoksnės polietileno rankovės. Du balti išoriniai sluoksniai apsaugo nuo UV spindulių, saulės
skleidžiamos šilumos, o juodas vidinis sluoksnis užtikrina tamsą viduje. Jos sandarios ir atsparios vandeniui.

Grūdus plastiko rankovėse galite laikyti net, jei drėgmės lygis viršija
leistinas ribas. 3–4 proc. grūdų drėgmės perviršis yra priimtina. Didelio procentinio drėgnio grūdai, kurių negalima laikyti aruoduose,
plastiko rankovėse sudarytomis anaerobinėmis sąlygomis gali išbūti
nekaitę kur kas ilgesnį laiką.
Galima saugoti kukurūzus, kviečius, miežius, rugius, pupas, saulėgrąžas, rapsus, liucernas ir t.t., taip pat visų rūšių sėklas. Grūdų laikymo
rankovės tinkamos saugoti ir granuliuotoms medžiagoms, pavyzdžiui:
galvijų pašarui, trąšoms, granulėms.

