
Træpille siloer
i fiberarmeret komposit tilpasset de særlige behov for 

håndtering og opbevaring af træpiller



Industri - Træpille siloer

Træpille siloer

Tu ne tan ken træpille siloer er den op ti ma le løs ning til op be
va ring af træpil ler, da den er til pas set de sær li ge be hov for 
hånd te ring og op be va ring af træpil ler. 

Si lo en er hel støbt uden ind ven di ge bol te sam lin ger, der sam
men med glat te in der si der og  spe ci al de sig net keg le sik rer, at 
ind hol det gli der let og gi ver ef fek tiv tøm ning. De glat te in der
si der gør des u den ren gø ring af si lo en nem, da re ster ikke kan 
op ho be sig. En silo er som udgangspunkt et simpelt produkt 
– men allige vel ikke!

En silo skal kunne opfylde en række krav:
 > Siloen skal være nem at installere, så den installeres 

efter forskrifterne og i lod/vater.
 > Siloen skal være stærk og robust.
 > Siloen skal være formstabil i såvel høje som lave 

temperaturer.
 > Siloen skal nemt kunne inspiceres og overvåges.

Tunetanken træpille siloer er af højeste kvalitet. Siloerne 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. 

Tunetanken træpille siloer er gennemtænkte med hensyn til 
etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø. 

Optimal løsning til opbevaring af træpiller

Fordele
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1.  Helstøbt silo 
Ingen boltesamlinger, hvor 
træpillerester kan ophobe sig eller 
regnvand kan trænge ind i siloen. 

2.  Glatte indersider 
De glatte indvendige flader sikrer, 
at træpillerne slipper let. Det giver 
nem rengøring af siloen og sikrer en 
dynamisk massestrøm og dermed 
en høj træpillekvalitet.

3.  Glasfiber 
Fremstillet i glasfiberarmeret 
polyester, et robust og isolerende 
materiale, der sikrer siloen mod bl.a. 
kondens og tæring. Tem pera tur
bestandighed –/+ 100º /90º C.

4.  Cyklon  
Giver skånsom fordeling af mediet 
ved påfyldning og dermed minimal 
seperation. Sikrer desuden 
afluftning ved påfyldning og 
varmedannelse fra mediet, hvilket 
minimerer risiko for kondens.  
 

5.  Udluftning 
Et stort udluftningsareal 
beskytter siloen mod overtryk ved 
indblæsning af medie.

6.  Indblæsning 
Indblæsningsrør og bøjning med 
stor radius for minimal påvirkning 
og separation af mediet ved 
påfyldning.

7. 	 Kegle	med	62,5˚	hældning 
Helstøbt kegle med glatte flader, der 
sammen med FullFlow-bundudtag 
giver sikker og komplet tømning.

8.  Kraftigt stålstativ 
Stålstativ i kraftigt galvaniseret stål 
fastgjort uden gennemgående bolte.

9.  Regnkrave 
Regnkrave over udtag afleder 
regnvand fra siloen og beskytter 
snegl og transportsanlæg.

10. Silo af højeste kvalitet  
Tunetanken logoet er en garanti for 
en silo af højeste kvalitet. 



Udstyr 
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11. Udluftningsrør 
Afkastluften kan føres til terræn og gennem et filter, 
hvilket holder siloen og omgivelserne rene for støv.

12. Skuestribe 
Giver et løbende hurtigt overblik over forbruget i siloen.

13. Mandehul 
Mandehul med hængslet dæksel for nem inspektion og 
rengøring af siloen.

14. Elektronisk fyldemelder 
Elektronisk fyldemelder for sikker drift. Der kan tilkobles 
lyd og lyssignal samt itmelding. 

15. Bundudtag til ethvert behov 
Tilpasses behov for tilslutning til forskellige snegle og 
transportanlæg. FullFlow-udtagssystemet sikrer en 
høj træpillekvalitet. 

Fordele ved Træpille siloer 
fra Tunetanken 

 > Stort program af komplete opbevarings
løsninger af træpiller.

 > Standardstørrelser fra 4,5 til 150 m³.

 > Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale.

 > Korrosionsbestandig og kemisk resistent.

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

 > Isolerende og minimal kondensdannelse.

 > Nem mulighed for inspektion og rensning.

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

 > Kan leveres i forskellige farver.
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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, 
korrosionsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Industri

Standard- og specialdesignede løsninger til Industri i fiberarmeret 
komposit. Tunetanken producerer bl.a. siloer, horisontale og ver-
tikale tanke, industrirør, skorstene og modultanke. Tunetanken er 
godkendt til levering af fødevareegnede produkter.

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.

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!


