
Biogasanlæg
- leverandør af innovative anlæg og produkter.



Ambitionen er at udvikle 
kvalitetsløsninger, der 
skaber værdi i kundernes 
hverdag.

“
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Dansk produceret kvalitet 
siden 1968

Med mere end 50 års er fa ring i fiberarmeret kompositma
terialets unik ke for de le og et bredt stan dard pro gram har vi 
ud vik let vo res mar kedspo si tion som den før en de dan ske 
pro du cent af tan ke, si lo er og produkter til biogassektoren i 
fiberarmeret komposit.
 
Vo res me d ar bej de re er eks per ter i fi be rar me re de kom po sit
ma te ri a ler og de res unik ke egen ska ber, men det er sær ligt i 
sam ar bej de med vo res kun der, at vi ska ber de vær di ful de løs
nin ger. Der for bli ver kun dens be hov tænkt ind i hele pro ces 
 sen – fra idé ge ne re ring, ud vik ling og pro duk tion til mon
te ring og ser vi ce – og hvert pro dukt bli ver sær ligt til pas
set an ven del sen. På den måde ska ber vo res store produkt 
program sik re og ef fek ti ve drifts for hold i vo res kun ders 
hver dag.

Udvikling i højsædet 
Hos Tu ne tan ken har vi pri o ri te ret ud vik ling for di det er vig
tigt for os, at vo res løs nin ger gi ver me ning i dag, men også 
er tænkt ind frem ti den. For en frem tidsik ring af vo res løs
nin ger er også en frem tids sik ring af vo res kun ders in ve
ste ring. Der for har kva li tet og pro duk t ud vik ling al tid væ ret 
– og er til sta dig hed – af gø ren de fak to rer for vo res suc ces.  
Med pro duk tion i Dan mark har vi ikke ale ne mu lig hed for 
at sty re ud vik lings pro ces sen, men også sik re, at alle vo res  
løs nin ger frem stil les jævn før vo res høje krav til kva li tet og 
funk tio na li tet.

En stærk aktør
Alle Tu ne tan kens løs nin ger er frem stil let i ro bu ste fi be r
ar me re de kom po sit ma te ri a ler, f.eks. glas fi be rar me ret po ly
e ster og vi ny le ster. Hvert pro dukts de sign er gen nemtænkt 
til at kom ple men te re ma te ri a ler nes i for vej en unik ke 

egen ska ber, så der op nås for de le som ek strem styr ke, kor ro
sions be stan dig hed og mini mal ved li ge hol del se. Den ne kom
bi na tion af sær li ge egen ska ber gør ikke ale ne løs nin ger ne 
vel eg ne de til op be va ring og trans port af man ge for skel li ge 
me di er, men gi ver også løs nin ger ne en lang le ve tid selv ved 
kræ ven de for hold som kon takt med ag gres si ve væ sker og 
høje tem pe ra tu rer.

Uendelige muligheder
Da drift, pro duk tions ap pa ra ter og ope ra tio nel le ud for drin ger 
er for skel li ge fra virk som hed til virk som hed, kan det sam me 
pro dukt ikke al tid dæk ke det sam me be hov. Med flek sib le 
ma te ri a ler har vi den nød ven di ge form giv nings fri hed til at 
kun ne til pas se løs nin ger ne, så de op fyl der sær li ge krav til 
funk tio na li tet el ler ud form ning. Sam men med er fa ring fra 
man ge for skel li ge bran cher kan vi va re ta ge de fle ste spe ci a l 
op ga ver, der lig ger i na tur lig for læn gel se af vo res pro dukt
sor ti ment.

Med vo res sto re eks per ti se, hold ba re fi be rar me re de kom
po sit ma te ri a ler og in nova ti ve løs nin ger er Tu ne tan ken din 
ga ran ti for danskpro du ce ret kva li tet, ud vik let til at op ti me re 
net op dine drifts for hold – i dag og langt ud i frem ti den.

– Siden Tunetankens start i 1968 har kunderne været i centrum af vores forretning. 
Med et konstant fokus på kvalitet og nytænkning skaber vi effektive og sikre løsninger  

til vores kunders hverdag.

Tunetanken - Vejen
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Stort produktprogram med 
fokus på bæredygtighed

I mange år har Tunetanken haft fokus på miljøet og en bæredygtig produktion, der kommer vores 
kunder til gode i et stort og varieret produktprogram til biogassektoren. 

Tunetanken er en vigtig aktør indenfor fiberarmerede kompo
sitprodukter til biogassektoren på det danske marked, men der 
er også efterspørgsel efter de danske kvalitetsprodukter fra 
udenlandske markeder. Det er især i de andre nordiske lande 
samt Danmarks øvrige nabolande, hvor behovet for holdbare 
og tæringsfrie fiberarmerede kompositprodukter er stigende. 

Store produktprogrammer 
Tunetanken er meget mere end siloer og tanke. Udvikling og 
præsentation af store og bredt funderede produktprogram
mer, skal give kunderne muligheder for at få dækket deres 
behov for højkvalitetsprodukter og løsninger.

Vores kapacitet indenfor produktudvikling og optimering 
øges derfor betydeligt nationalt såvel som internationalt.  

Vi værdsætter miljøet
For Tunetanken er det vigtigt, at vores produktion påvirker 
miljøet i minimal grad.

Vi fokuserer således vedvarende på, at udnytte ressourcer 
effektivt og længst muligt samt at afsætte et lavt klima 
aftryk med fokus på høj genanvendelighed og en bæredygtig 
produktion. 
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Levetid
Kompositmaterialers optimale tekniske egenskaber, som 
korrosionsbestandighed, kemisk resistens, høj styrke, fleksi
bilitet og vejrligsbestandighed, sikrer en ekstrem lang levetid 
i forhold til konventionelle materialer og dermed store miljø 
og økonomiske fordele.  

Drift- og vedligehold
Kompositmaterialernes enestående holdbarhed og minimale 
krav til drift og vedligehold, deraf følgende lave ressource
forbrug hertil, er også stærkt medvirkende til at komposit 
produkter er så miljø og økonomiske fordelagtige.

Genanvendelse
Vores kunder kan aflevere vores produkter retur, når de er 
udtjente, hvorefter vi genanvender materialerne til frem 
stilling af nye produkter, indbygning i nye produkter, erstat
ningsbrændstof, genbrug m.v.

Ved indbygning opnås stort set tilsvarende og ofte endda 
bedre egenskaber i forhold til nye materialer.

Hvis materialerne ikke kan genbruges, kan de nedbrydes og 
indgå i naturens kredsløb på ny.

Vi opkøber brugte kompositprodukter f.eks. siloer og tanke, 
af såvel egne som af andre fabrikater, hvorefter vi renoverer 
og sælger disse som genbrugsprodukter.

Sammen hjælper vi miljøet
For os er en miljøvenlig produktion vigtig. Vores kunder bi
drager til genbrugssystemet ved betaling af et miljøgebyr, 
ved køb af vores produkter.

En miljøvenlig og bæredygtig løsning er en produktion med 
et minimalt energiforbrug til fremstilling, transport, montage 
og vedligeholdelse, samt et produkt med lang levetid, der 
kan genbruges.

Vi kan derfor med glæde erklære, at Tunetankens produktion 
og produkter er meget miljøvenlige.
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Røg- og luftkanalerVentilation Pumpestationer

BelufteranlægSkorstene

Lugt- og luftrensningsanlæg

Siloer

Kemikalieanlæg

Scrubber anlæg

Underjordiske tanke

Overdækninger

Mere end siloer og tanke
Tunetanken fører et stort og varieret produktprogram til biogassektoren. 

Overjordiske tanke
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VandrensningSpildevandsprodukter Vand og afløb

Biogas renseanlægRørsystemer

Belægninger og coatinger

Tilstandsvurderinger

Kemikalietankinspektion

Gitterriste 

Renoveringer Service

Pumper og omrørere

Profiler

Tilbehør
Mandskabs- og 
installationsbygninger

Mere end siloer og tanke
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Energi

Effektive og driftssikre løsninger til Energisektoren til en lang  række 
formål. Med mere end 50 års erfaring er vi leveringsdygtige i skræd-
dersyede løsninger, som bl.a. scrubbere, skorstene, røg- og luftka-
naler, rensning af farlige røggasser og træpillesiloer.

Hvert produkt bliver særligt tilpasset anvendelsen. På den måde 
skaber vores tanke, siloer, industrisystemer, modultanke,  scrubbere, 
røg- og luft-kanaler og skorstene, mm. sikre og effek tive driftsfor-
hold i vores kunders hverdag. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom-
positmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
produkter og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og anlæg 
til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, herunder 
landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og energisekto-
ren. Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede komposit-
materialer – de samme materialer som anvendes til fremstilling 
af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, korrosi-
onsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt fremtidens 
populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombine-
res  (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af stoffer-
nes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne  (matrix, 
armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og produk-
tionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!


