
Valletanke
i fiberarmeret komposit 

med plan bund, kegle bund eller kuplet bund



Agro - Valletanke

Valletanke

Med Tunetankens valletanke får du danskproduceret 
kvalitetstanke, der med sit helstøbte design i fiberarmeret 
kompositmateriale er ideel til opbevaring af valle. Da tanken 
er fremstillet i et sværtnedbrydelige kompositmateriale, er 
den desuden modstandsdygtig overfor tæring, aggressive 
væsker og klimatiske påvirkninger. Det sikrer ikke alene 
en lang levetid men også minimal vedligeholdelse uanset 
indhold og placering – og dermed mest muligt værdi for din 
investering.

Valletanken tilpasses altid til det konkrete projekt og kun-
dens krav til f.eks. dimensionering, indhold, tilslutninger og 
udseende. På den måde sikrer vi, at den passer ind i de nye 
omgivelser og løser netop kundes behov.

Valletanke fås i standardstørrelser fra 5.000 til 55.000 ltr. 
men kan specialfremstilles helt op til 200.000 ltr. 

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

Fordele

1. Helstøbt  valletank 
Valletanken er fremstillet i fiberarmeret komposit materiale, som er op 
til 20 gange stærkere end plast som PVC, PE, PP osv.

2. Mandehul med udluftning  
Mandehul Ø 800 mm  med placering i toppen af tanken giver optimal 
adgang og godt overblik ned i tanken for operatøren. 

3. Fuldstændig tømning 
Indvendig er tanken helt glat, hvilket sikrer en optimal tømning og 
rengøring, da indholdet ikke sætter sig fast på fladerne. 

4. Forankringsfod ved valg af plan bund 
Specialudviklet forankringsfod sikrer korrekt installering og montage, 
selv under vanskelige forhold, hvor tanken vil stå fast og stabilt.

5. Ind- og udløb. DN80 flangestuts tilpasses driftsforhold og behov.

6. Mandehul. Ø 500 mm med pakning og dæksel for nem inspektion 
og rengøring.

7. Stigebeslag. Beslag for nem påkobling af almindelig stige.

8. Skuestribe. Giver et løbende hurtigt overblik over niveauet af indholdet.
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Med en valletank fra Tunetanken kan der vælges en placering inde som ude.
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Fordele ved Tunetanken 
valletanke

 >  Størrelse/geometri efter behov.

 > Kemisk resistens mod aggressive medier.

 > Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.

 > Isolerende konstruktion minimerer kondens.

 > Glatte overflader letter rengøringen.

 > Ingen indvendige samlinger hvor indholdet kan 
ophobe sig.

 > Udendørs opstilling på fundament sparer 
bygningsomkostninger.

 > Enkel opstilling giver fleksibel og flytbar tank.

 > Komplet løsning for optimal logistik og drift.

Varianter

Valletanke tilpasses medie og drifts
forhold. F.eks. tilslutnings stutse, mande hul, 
inspektionshul, valg af bund med mere.

Valletanke fra Tunetanken med 45˚kegle bund.

4545°°

Kegle bund, 45°.Kuplet bund.Plan bund.
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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!

https://tunetanken.dk/

