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Agro - FullFlow system

Høj foderkvalitet og let håndtering

Tunetankens udendørs fodersilo med FullFlow tømmesystem giver 
dig en effektiv løsning for optimal foderhygiejne og reduceret spild. 
Vores fodersilo er produceret i helstøbt i fiberarmeret komposit. 
Kompositmaterialet har en isolerende effekt, der i 
kombination med siloens effektive udluftning minimerer risikoen 
for kondens og fugt i siloen. 

Den helstøbte silo har glatte indersider uden boltesamlinger, så 
foderrester ikke ophober sig langs siderne. Det giver nem rengøring 
og muliggør et højt hygiejneniveau i siloen og dermed sundt foder 
og minimalt spild. Derudover er de glatte indersider medvirkende 
til at sikre en dynamisk massestrøm, hvor siloen tømmes ved en 
konstant og jævn bevægelse i foderets samlede masse. 

Tunetanken silo med FullFlow 

Høj isolering

Kompositmaterialet har en høj isoleringsevne med 
minimal påvirkning af temperaturforskelle. Derved minimeres 
kondens.

Kompositmaterialets mange fordele: 

>  Stor styrke og tæthed.
> Lang levetid.
> Korrosionsbestandigt.
> Kemisk resistens.
> Minimal vedligeholdelse.
> Naturligt isolerende egenskaber minimerer risiko for   
 kondens.
> Modstandsdygtig overfor klimatiske påvirkninger.

Optimal udluftning

Optimal udluftning via udluftningsrør med et stort areal minimerer 
kondens dannelse. Derved undgås dårlig foderhygiejne.  

70˚ bundudtag 

Det unikke FullFlow bundudtag sikrer effektiv tømning og 
medvirker til den dynamiske bevægelse under tømningen. Den 
dynamiske bevægelse i siloen sikres grundet de helt rette forhold 
mellem keglens 62,5° hældning og det 70° FullFlow bundudtag, en 
unik kombination. 
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Siloen tømmes 
fra bunden

Dynamisk 
massestrøm

>  Kompositmateriale
Et materiale med høj isoleringsevne, der minimerer 
kondens så medie ikke klæber til eller optager fugt fra 
siloens flader.

>  Glatte og helstøbte flader uden gennemgående samlinger
De meget glatte og helstøbte overflader uden 
gennemgående skruer, bolte og beslag sikrer, at medie 
nemt og uhindret kan synke som en dynamisk og jævnt 
fordelt massestrøm ned gennem siloen. Mediet tilgår 
fra bunden af siloen, så det første indblæste medie også 
først løber ud af siloen.

>  Bundudtag 70°
Et bundudtag med 70° stejle sider og uden 
samlingskanter slipper let mediet og minimerer 
komprimering.

>  Effektiv indblæsning og udluftning 
En effektiv indblæsning og udluftning er af stor 
betydning for at mediet fordeles og ikke pakker sig hårdt 
samt for at minimere kondens dannelse.

FullFlow system
“Først ind - Først ud”
Et effektivt og hygiejnisk tømningssystem er baseret 
på en kombination af flere forhold.

“Først ind
- Først ud”

Traditionel silo
Tragtafstrømning  
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Traditionel silo - tragtstrømning 
Først ind – Sidst ud

En traditionel silotømning sker ved 
tragtstrømning, hvor mediet flyder fra øverst 
og i en tragtformet strømning ned gennem 
siloen. Derved opstår der ”døde zoner” uden 
udskiftning af medie, hvorved der etableres 
dioxin og svampesporer. 
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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, 
industrisystemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetankens 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 
energisektoren. Vi producerer alle vores løsninger i fiberarmerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til 
fremstilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som styrke, 
korrosionsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Agro

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 variation 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 effektive 
driftsforhold 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.

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. 
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