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Planlagre

– i fiberarmeret komposit med korntørringsanlæg

Tunetanken planlagre og korntørringsanlæg er holdbare 
systemer til lagring af korn og frø. Anlæggenes jævne og 
kontinuerlige luftgennemstrømninger sikrer konstante tør-
ringsforhold og ventilation således, at nedtørringen foregår 
hurtigst muligt. En hurtig tørringsprocess sikrer kornets kva-
litet ved lagring.

Kanalernes enkle og robuste kontruktion gør, at systemer-
ne kan opbygges i både eksisterende og nye bygninger, da 
systemerne er selvbærende, dvs. planlagergulvet stiller ikke 
krav til bygningernes evne til at modstå tryk.

Planlagrene dimensioneres og opbygges efter behov og de 
omgivelser, de skal opbygges i.

Til anlæggene tilkobles blæser, som fylder kanalerne med 
luft for hurtigere tørring af korn/frø. Systemenes opbygning 
giver mulighed for kun at tilføre luft/ventilation i de kanaler, 
hvor der er behov.

Tunetankens planlagre- og korntørringselementer er frem-
stillet i fiberarmeret kompositmateriale, hvilket gør kon-
struktionen holdbar og slidstærk samt modstandsdygtig for 
overkørsel med tunge maskiner.  

Tunetanken elementer for planlagre er gennemtænkt med 
hensyn til etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø. 

Fleksibel opbygning med elementer til planlagre og korntørring.

Gennemskåret planlagergulv opbygget med kompositkanaler og -riste.

Fordele

1. Beluftningskanaler 
i komposit og kørefaste. Kanalerne 
fastgøres med skruer gennem bund. 
Indmuringsstuts forbinder kanalen 
til hovedkanalens skotrende, hvorfra 
luften fordeles. Kanalen lukkes i 
yderenden med en endeplade og 
eventuelle ekstra længder samles 
med beslag.

2. Gitterrist med lag af glasfibernet  
(beregnet til dry transformer). 
Gitteriste ilagt med elastisk fuge.

Støbning af AFC kørefast 
gulv:

3. Sokkelbeton.

4. Slidlagsbeton 
gør gulvet stærkere og mere holdbar.

5. Kapilarbrydende lag 
skal forhindre fugten fra jorden i at 
trænge igennem.
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Fordele ved et Tunetanken 
planlager/korntørringsanlæg

 > Fleksibelt og individuelt opbygget. 

 > Stor styrke.

 > Minimal vedligeholdelse.

 > Stærk, holdbar og trykfast konstruktion.

 > Korrosionsbestandigt.

 > Dimensioneres efter behov.

 > Kemisk resistent.

 > Lav vægt.

 > Lang levetid.

Korntørringsbyggesystem

1. Standardvægge  
i komposit, der hænger i H-profiler.

2. Hovedkanal  
med skotrende, lufttæt dør og 
tilkobling af kornblæser.

3. Skotrende  
med justerbare kanalåbninger 
således, at der kun åbnes for de 
kanaler, der skal bruges.

4. Kørefaste beluftningskanaler  
i komposit forsynes med gitteriste 
ilagt med elastisk fuge. Kanalerne 
støbes ned i sokkelbeton, og slidlag 
lægges øverst mellem kanalerne.

5. Tilkobling af kornblæser. 
Størrelse af blæser udregnes til 
hvert enkelt anlæg. 

Funktion af hovedkanal. 
Når anlægget/kornblæser startes, 
fyldes hele hovedkanalen med 
cirkulerende luft, hvorfor døren er 
lufttæt ,og samtidig gør det muligt 
kun at åbne de kanaler, man ønsker at 
benytte.
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Planlager med korntørring. Lageret er opbygget i et simpelt og holdbart element-
system.



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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