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Gylle overpumpningsrør

Et Tunetanken overpumpningsrør med udluftning er special-
designet til effektivt at pumpe gylle.

Som det eneste overpumpningsrør er Tunetanken gylle 
overpumpningsrør udført således, at gyllen under pumpning 
bremses op ved rørets 180° retningsændring, hvorefter 
overpumpningsrørets dimension og volume øges betydeligt. 
Derved gives der øget plads til gyllen ved opbremsning.

Den øgede dimension reducerer antal overtryksskud via 
overløbsrøret, hvor overskydende luft udledes gennem ud-
luftningsrøret. Konstruktionen er gennemtænkt til optimal 
funktion og drift.

Overpumpningsrøret er fremstillet i fiberarmeret komposit-
materiale – et unikt materiale der er korosionsbestandigt og 
kemisk resistent.

Et Tunetanken overpumpningsrør er gennemtænkt med 
hensyn til etablering – drift – vedligehold – levetid – miljø.

1. Helstøbt overpumpningsrør 
der er fremstillet i fiber armeret 
kompositmateriale, som sikrer 
korrosionsbetandighed og er 
kemisk resistent.

2. DN150 dobbeltmuffe tilslutning.

3. Oget rørvolumen til gyllen ved 
den 180° retningsændring 
sikrer homogen flow.

4. Overtryksrør/udluftning af 
trykskud.

5. Nem tilpasning af 
udgangsrørets længde i forhold 
til gylletankens.

Tunetanken overpumpningsrør
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Stærk og holdbar fastgørelse.

1

2

3

4

5



Fordele ved en Tunetanken 
overpumpningsrør

 > Special design. 

 > Helstøbt konstruktion i fiberarmeret 
kompositmateriale.

 > Korrosionsbestandig.

 > Kemisk resistent.

 > Homogen flow.

 >  Glatte indvendige overflader for optimalt flow.

 > Nem bearbejdning og tilskæring ved montage.

 > God fordeling i gylletanken.

1. Fra stald flyder gylle til fortanken. Pumpen 
i fortanken pumper gylle videre mod 
overpumpningsrøret via trykafløbsrør. 

2. I overpumpingsrøret bremses gylle tilledning op ved 
rørets 180° retningsændring. Overpumpningsrørets 
større dimension og volume sikrer et homogen flow 
og færre overtrykskud.

3. Tunetankens overpumpningsrør kan tilpasses 
gylletanken, hvilket sikrer et godt indflow og 
fordeling af gylle i gylletanken.
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Sådan fungerer det



Agro

Tunetanken fører et bredt program af produkter, anlæg og systemer 
til landbruget. F.eks. siloer, tanke, gastætte siloer, kornhånd tering, 
hø- og korntørringsanlæg, kadaverhåndtering, gyllesystemer, 
læskure, bygninger, sprinklerstationer, staldinventar, m.m.

De fleste af vores produkter er fremstillet med indbygning af fiber-
armerede kompositmaterialer, der med de unikke egenskaber er 
yderst velegnede til landbrugets krævende miljø. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom posit-
materialernes 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 
energi sektoren.  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, 
korrosions bestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

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

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
 stoffernes  kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
 (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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