
Gyllesystem
Med udslusningsgeometri



Agro - Gyllesystem

Problemfrit gyllesystem

Et komplet gyllesystem fra Tunetanken skræddersyes til den 
individuelle opgave. 

Gyllesystemet sammensættes primært af rør og fittings 
i glasfiberarmeret komposit. De specialdesignede fittings er 
helstøbte, robuste og har glatte indvendige overflader, der 
øger udslusningshastigheden. 

Sumpmoduler med Flow Tee sikrer en effektiv, retningsbe-
stemt udslusning (vakuum) med minimal risiko for tilstop-
ning og trykstød. 

Kompositmaterialets mange fordele:
 > Stor styrke og tæthed.
 > Lang levetid.
 > Korrosionsbestandigt og kemisk resistens.
 > Minimal vedligeholdelse.

Fittings er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt 
 materiale , der også anvendes til fremstilling af stærkt bela-

stede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Et ma-
teriale der tillige kan genanvendes. 

Et gyllesystem fra Tunetanken er gennemtænkt med 
 hensyn til etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø. 

Basis-elementer for gyllesystem

Flow Tee er en specialfittings, designet med »udslusningsgeometri« der sikrer 
en meget effektiv, retningsbestemt udslusning (vakuum) med minimal risiko for 
 tilstopning og trykstød.

Sumpmodul med prop.

Gyllerør* i SN8 med muffe.Retningsbestemt Tee med 2 muffer. Tee med 3 muffer.

Y-grenrør med 4 muffer. Grenrør med 3 muffer.

Se flere rør og fittings på 

 scan-plast.dk

*) Vores rør er Nordic Poly Mark certificerede.
Nordic Poly Mark er den fælles nordiske certificering 
af plastrørsystemer. Certificeringen kontrollerer og 
sikrer en løbende meget høj og ensartet kvalitet.

Bøjninger med stor radius i 90°. Bøjninger med lille radius, 15, 30, 45 og 90°.



Fordele ved et Tunetanken 
Gyllesystem

 > Hurtig etablering, stor styrke og lang levetid.

 > Special designede fittings for optimalt flow.

 > Sumpmodulet er justerbar og designet for et 
øget flow.

 > Gyllesystemet kan leveres i løsdele eller som 
samlet anlæg.

 > Fremstillet i komposit.

 > Korrosionsbestandig og kemisk resistent.

 > Temperaturbestandighed.

 > Minimal vedligeholdelse.
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Problemfri studsstøbning af sumpmodul og derfor tidsbesparende. Sumpmodulen 
er justerbar, hvilket giver hurtig ændring af udslusningshastighed.

1. Luftindtag.

2. Ø300 til Ø160.

3. Sumpmodul med flow tee.

4. Sumpmodul med prop.

5. Ventil.

6. Grenrør med 45° bøjning.

7. Luftudtag.

8. Fortank/pumpestation 
med tøropstillet 
gyllevakuumpumpe.

Opbygning af gyllesystem
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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!


