
Gastætte kornsiloer
– bevarer kornkvaliteten



Agro - Gastætte kornsiloer

Gastætte kornsiloer

Tunetankens gastætte kornsiloer sikrer de bedste 
betingelser for høst og opbevaring af korn. Den Gastætte 
kornsilo bibeholder en høj kornkvalitet, da kornet i en 
gastæt silo præserveres og ikke går i spiring og dermed 
har en konserverende og fermenterende virkning. 

Vores højteknologiske kornsilo giver den mest omkost
nings effektive opbevaring, da du undgår omkostninger til 
ekstra tørring. I en gastæt silo minimeres desuden risiko for 
skadedyr, da der ikke er atmosfærisk ilt tilstede.

Vores gastætte kornsiloer kan sammensættes efter netop 
dine behov, f.eks. i forhold til fylde og tømningsudstyr, 
dimensioner, sammenkobling med andre siloer og farvevalg. 
Det sikrer, at den passer ind i de nye omgivelser samt i dine 
arbejdsgange. Siloen har glatte indersider, hvilket sikrer et 
godt flow ved kornudtag.

Fordele ved Tunetanken gastætte kornsiloer:
 > Helstøbt konstruktion sikrer en tæt silo, hvor det lagrede 

korn er beskyttet mod atmosfærisk ilt.

 > Korn med op til 22% fugtindhold fyldes direkte i siloen.
 > Ingen tørringsomkostninger.
 > Ingen ekstra transportudgifter.
 > Mindre spild, idet der kan høstes 23 dage tidligere.
 > Større ædelyst hos bestanden, da kornet dufter friskt og 

støver mindre.
 > Bedre halmkvalitet på grund af tidlig høst.
 > Bedre udnyttelse af kornets foderværdi.
 > Minimerer risiko for skadedyr, da der ikke er atmosfærisk 

ilt tilstede.

Tunetanken Gastætte kornsiloer er af højeste kvalitet. Siloen 
er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt materiale, 
der også anvendes til fremstilling af stærkt belastede 
produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv.

Et materiale der tillige kan genanvendes.

En Tunetanken gastæt silo er gennemtænkt med hensyn til 
etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø.

Fordele
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1. Gastæt silo 
Siloen er helstøbt uden gennem
gående boltesamlinger, der sammen 
med en gennemtænkt konstruktion, 
sikrer gastæthed og derved en 
konsevering af kornet under lagring.

2. Glatte indersider 
De glatte inderside sikrer, at kornet 
slipper let. Det giver nem rengøring 
af siloen, samt sikrer et højt 
hygiejneniveau. 

3. Glasfiber 
Fremstillet i glasfiberarmeret 
komposit, et robust og isolerende 
materiale, der sikrer siloen mod 
kondens og tæring. 

4. Indblæsningsrør 
Indblæsningsrør med bøjning for 
skånsom indblæsning af kornet. Rør 
og bøjning på toppen af siloen er 
sikret med kæde. 

5. Overtryksventil 
Væskeventil til overvågning og 
regulering af over og undertryk. 
Ingen mekaniske dele, der kan ruste  
sammen.

6. Topluge 
Gastæt topluge med hængslet 
dæksel og håndhjulslukke til 
påfyldning af korn og inspektion af 
siloen.

7. Gastæt mandehul 
Kan monteres med mandehul 
med dæksel for nem inspektion og 
rengøring af siloen. 

8. Lejder 
Lejder med rygbøjle for sikker 
opstigning til top af silo.

9. Gangbro 
Gangbro med sikkerhedsgelænder 
for sikker færdsel ovenpå siloen.  



Fordele ved Tunetanken 
gastætte kornsiloer

 >  Stort program af komplete 
opbevaringsløsninger til afgrøder.

 >  Standardstørrelser fra 100  210 m³.

 >  Fiberarmeret kompositmateriale med stor 
styrke og lang levetid.

 > Lagring af korn med op til 22% fugtindhold.

 > Kemisk resistent og korrosionsbestandig.

 >  Lav vægt og helstøbt design sikrer hurtig og 
nem montage.

 > Glatte overflader uden profilering for 
optimal tømning. 

Silo 1 leveres med lejer med rygbøjle og indblæsningsrør. Silo 2, 3 og flere leveres 
med gangbro og rørforbindelse imellem..
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10. Kraftigt stålstativ 
Stålstativ i kraftigt galvaniseret stål fastgjort 
uden gennemgående bolte.

11. Manometer 
Anvendes til aflæsning af over og undertryk 
for at sikre, at siloen er tæt. Ventil anvendes 
også ved tilsætning af CO2.

12. Kegle med 45˚ hældning 
Helstøbt kegle med hældning giver sikker og 
komplet tømning.

13. Sneglehus 
Med renselem. Leveres til forskellige 
sneglestigninger og vinkler. 
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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. 

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 fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosionsbestandighed 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!


