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Fodercentral til kvæg

Tunetankens fodercentral er en rentabel foderløsning, der 
minimerer foderspild og optimerer arbejdstidsforbruget ved 
korrekt oplagring og håndtering af tilskudsfoder til kvæg.

Fodercentralen forbedrer de daglige arbejdsprocesser, hvor 
risici for overforbrug ved forkert dossering og afvejning 
minimeres. Fodercentralens lukkede system sikrer en  
beskyttet oplagring af foderet og dermed forbedres foder- 
kvaliteten væsentligt.

Fodercentralen sammensættes af produkter til opbevaring 
af korn, foder, mineraler og vand og automatiseres med 
snegle og vejeceller.

Fleksibelt og holdbart system

Tunetankens fodercentral dimensioneres efter 
besætningens størrelse og kundens behov. Der tages højde 
for såvel indendørs som udendørs opstillingsmuligheder.

Tunetankens fodercentral er sammensat af komponenter 
og produkter i fiberarmerede kompositmaterialer, der sikrer 

stabile og velfungerende opbevarings- og driftsforhold samt 
optimale forhold for service. Fodercentralen opretholder 
desuden den høje kvalitet i det opbevarede medie, da 
materialets glatte overflader og minimal risiko for kondens, 
muliggør et højt hygiejneniveau.

Fodercentral til optimal lagring og håndtering.

1. Gastætsilo 
Gastæt korn si lo  sik rer om kost
nings ef fek ti v op be va ring af korn 
og mini me rer ri si ci for ska de dyr.

2. Påslag 
I påslag opbevares en passende 
mængde korn, f.eks. til 2 dages 
forbrug.

3. Kornvalsev 
Kornet valses effektivt 
i kornvalsen til ønsket 
valsningsgrad.

4. Indendørs silo 
Indendørs silo er designet 
med henblik på at opnå de 
bedste betingelser for fyldning, 
opbevaring og effektiv tømning. 
 

Komplet fodercentral system

5. Udendørs glasfibersiloer 
Helstøbt silo med FullFlow 
system sikrer optimal tømning 
og høj foderhygiejne.

6. Udtagning af foder, 
tilskudsmidler og væske 
Mediet føres via en snegl til 
fuldfodervognen. Processen kan 
automatiseres efter behov.

7. Påslag til tilskudsmidler 
Påslag til tilskudsmidler der via 
snegl føres til fuldfodervognen.

8. Vandtank 
Produceret i tæringsfrit 
fiberarmeret kompositmateriale

9. Melasse tank 
Produceret i korrosions
bestandigt og tæringsfrit 
fiberarmeret kompositmateriale.
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Fordele ved et Tunetanken 
Fodercentral til kvæg

 > Minimerer foderspild og arbejdstidsforbrug.

 > Fleksibelt system med muligheder for 
fremtidige udvidelser.

 >  Forbedret foderkvalitet ved korrekt lagring og 
håndtering.

 > Gennemtænkt trafik og bevægelsesmønstre.

 >  Dimensioneret i henhold til besætningens 
størrelse og kundens behov.

 > Ukompliceret system der er nemt at betjene, 
inspicere og vedligeholde.

 > Komponenter fremstillet i fiberarmeret 
kompositmateriale, et materiale med stor 
styrke, resistenst og lang levetid.

 > Tæringsfrit materiale med minimalt 
vedligeholdelsesbehov.

Indendørs opstilling.

Tilskudsmidler og melasse opbevares optimalt indendørs for at undgå fugt.

Eksempel på opstilling. 
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Udendørs siloer, fodersiloer, gastætte siloer og tanke til Landbrug. 
Tunetankens siloer og tanke er helstøbt i fiberarmeret komposit, 
der med sin lange levetid er ideelle til opbevaring af en bred varia-
tion af materialer.

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!


