
Korngrave
– for effektiv aflevering af korn og andre foderstoffer



Agro - Korngrave

Korngrave i fiberarmeret komposit

Fordele og udstyr

5

4
1

2

3

Metrix
Armering

Metrix

Unik sandwichkonstruktion giver en stærk og holdbar løsning.

1. Korngrav 
Stor volume, som standard 24 m³. 
50° glatte flader for effektiv tømning og 
flow af korn.

2. Rist i komposit 
Aftagelig solid kørefast rist, der kan klare 
op til 10 ton. Gitter har lav vægt for nem 
løft ved inspektion.

3. Snekke  
Snekke med fordelerplade giver optimal 
flow af kornet. 

4. Elevatorskakt 
Kan tilpasses eget transportsystem.  
Sikrer en tør transport til snegl. 

5. Låg  og ramme kan tilkøbes 
Låget sikrer afdækning, når graven ikke 
benyttes og når placeringen er udendørs.

Tunetanken korngrave er praktiske, effektive og hygiejniske 
løsninger til aflæsning og videre transport af korn, foder mv. 
Korngrave etableres i niveau med terræn eller i forbindelse 
med kørerampe for nem tilkørsel og aflæsning af eksempel
vis kornvogn. 

Korngrave kan etableres såvel inde som ude. De er præfabri
kerede og kan leveres med eller uden elevatorbygning og låg. 

En Tunetanken korngrav er helt tæt og den unikke sand
wichkonstruktion/konstruktionsmateriale minimerer kon
dens dannelse.

Tunetanken korngrav er af højeste kvalitet og er udviklet 
med henblik på at sikre de bedste betingelser for hurtig og 
 effektiv tømning og flow af korn/medie. De skrå og meget 
glatte indersider har en 50° hældning og afrundede kanter. 

Korngraven er konstrueret med en snekke med en special 
 konstrueret fordelerplade, der sikrer et optimalt flow af korn 
til snekken.

Tunetanken korngrav er fremstillet i  fi be rar me ret komposit, 
et stærkt materiale, der sammen med et unikt design og stor 
ekspertise sikrer stabile og velfungerende driftsforhold samt 
optimale forhold for service. 

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



Fordele ved korngrave 
fra Tunetanken 

 > Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale.

 > Korrosionsbestandig og kemisk resistent.

 >  Lav vægt sikrer hurtig og nem montage.

 > Indvendige overflader er glatte og uden 
profilering for optimal tømning.

 > Isolerende og minimal kondensdannelse.

 > Kørefast rist for op til 10 tons akseltryk.

 > Nem mulighed for inspektion og rensning.

 > Temperaturbestandighed –/+ 100º /90º C.

 > Kan leveres i forskellige farver.
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6. Stor overflade 
Korngraven/risten har en stor overflade, 
hvilket effektiviserer arbejdsgangen ved 
aflevering af korn.  
 
Risten er kørerfast op til 10 ton.

7. Stor volume 
Som det ses af tværsnit af korngraven, 
ligger snekken godt beskyttet under en 
plade, som tilmed sikrer et optimalt flow 
af korn.  
 
Elevatorskakten er med stor volume og 
med god plads til transportsnegl.



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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