
Transportsnegle
TT 102, TT 127, TT 152, TT 205 og TT 254  
med forskellige ind- og udløbsmuligheder



Agro - Transportsnegle

Transportsnegle

Tunetanken transportsnegle er udviklet specielt til effektiv 
transport af korn og formalede materialer såsom mel, mi-
neraler, sojaskrå, raps og bønner. Det er muligt at anvende 
transportsneglen både i vandret og skrå tilstand i en vinkel 
op til 45°. Transportsneglen har en hastighed på 400 o/min. 
samt et flangerør med længde fra 3 meter til 12 meter. 

Transportsneglene kan fås med en rørdiameter på henholds-
vis 102 mm., 127 mm., 152 mm., 205 mm. og 254 mm. 
Længden på transportrøret dimensioneres efter kundens 
behov og ønsker. 

Flangerørene er sat sammen med robuste flangesamlinger, 
hvilket gør transportsneglen yderst holdbar. 

Tunetanken transportsnegle består af kompositmateriale 
samt galvaniseret og rustfrit stål. 

Der findes forskellige typer ind- og udløb til transportsneg-
len. Ind- og udløbene er fremstillet i fiberarmeret komposit. 
Komposit er et unikt materiale, der også anvendes til frem-

stilling af stærkt belastede produkter som vindmøller, skibe, 
fly, broer mv. 

Kompositmaterialet gør, at transportsneglene er nemme at 
vedligeholde og er korrosionsbestandige samt kemiske re-
sistente. 

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

Fordele

1. Indløb i komposit 
Et indløb i komposit er nemt at rengøre på grund 
af de glatte overflader. Kompositmaterialet er 
desuden støjdæmpende og kemisk resistent med 
lang levetid.

2. Flangerør 
Flangerøret er fremstillet i galvaniseret stål. 
Flange samlinger er yderst robust sammenlignet 
med muffesamlinger.

3. Snegl 
Sneglen er fremstillet i rustfrit stål og kan fås 
med forskellige stigninger alt efter hvilket 
materiale, det skal transporteres. 

4. Ophæng 
Transportsneglen kan hænges op med wire, kæde eller 
beslag. Det er vigtigt, at transportsneglen understøttes 
eller hænges op for hver 6. meter.

5. Udløb i komposit 
På grund af kompositmaterialets 
glatte overflader er  
udløbet nemt at rengøre.  
Komposit er et støjdæmpende  
og kemisk resistent materiale  
med stor styrke og lang levetid. 

6. Gearmotor 
Gearmotoren med 400 o/min. Kræver minimal 
vedligeholdelse. Gearmotoren har en lang 
levetid, hvis den bliver vedligeholdt.

Et kig ind til sneglen.
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Fordele ved Tunetanken 
transportsnegle

 > Ind- og udløb i komposit.

 >  Fås med forskellige typer af indløb og udløb.

 >  Kompositdelene er korrosionsbestandige med 
stor styrke og lang levetid. 

 >  Snegl med 400 omdrejninger pr. min.

 >  Motorkapacitet fra 1,5-5,5 kW. 

 >  Kan anvendes i vandret eller skrå tilstand 
op til 45°.

 >  Flangerør med længder fra 3-12 meter med 
robuste flangesamlinger. 

 >  Transportsnegle fås med forskellige rørdiametre.

Muligheder

Indløb 300 x 300 
i komposit dimensioneres 
og tilpasses i forhold til 
flangerørets diameter.

Indløb OK 160 
i komposit dimensioneres 
og tilpasses i forhold til 
flangerørets diameter.

Udløb OK 160 
i komposit dimensioneres 
og tilpasses i forhold til 
flangerørets diameter.

Indløb Q 16 
i komposit dimensioneres 
og tilpasses i forhold til 
flangerørets diameter.

Udløb Q 16 
i komposit dimensioneres 
og tilpasses i forhold til 
flangerørets diameter. 

Transportsnegl monteret på udendørs silo.



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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