
Vandtanke
Vertikal eller horisontal tank



Agro - Vandtanke

En unik vandtank

Vertikal eller horisontal tank

En vandtank er som udgangspunkt et simpelt produkt – men 
alligevel ikke!

En vandtank skal kunne opfylde en række krav:

 > Tanken skal være nem at installere, så den installeres 
efter forskrifterne og i lod/vater.

 > Tanken skal løbende kunne holde en god hygiejne. 

 > Tanken skal være stærk og robust.

 > Tanken skal være formstabil i såvel høje som lave 
temperaturer.

 > Tanken skal nemt kunne inspiceres og overvåges.

En Tunetank vandtank er af højeste kvalitet. Tanken er frem-
stillet 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. 

En Tunetank vandtank er gennemtænkt med hensyn til 
etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø. 

Fordele

1. Central placeret adgangsskakt 
Adgangsskakten er placeret i midten  
af tanken for optimal adgang, hvor 
operatøren har godt overblik ned i 
tanken. Skakten fås med diameter 
Ø580 mm og Ø780 mm.

2. Stærkt materiale 
Vandtanken er fremstillet i 
fiberarmeret komposit materiale, som 
er op til 20 gange stærkere end plast 
som PVC, PE, PP osv.

3. Fuldstændig tømning 
Indvendig er tanken helt glat, hvilket 
sikrer en optimal hygiejne  
og tømning. 

4. Forankringsfod 
Forankringsfoden sikrer, at tanken 
kan monteres fast og stabilt.

5. Nem at installere 
Den plane bund sikrer en nem og 
korrekt  installering af tanken, selv 
under vanskelige forhold.
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Størrelser fra 1.200 - 200.000 liter.



Fordele ved en Tunetanken 
vandtank

 >  Stort program af såvel lodrette stående som 
vandrette liggende tanke.

 >  Størrelser fra 1.200 - 200.000 liter.

 >  Fiberarmeret kompositmateriale med stor 
styrke og lang levetid.

 >  Lav vægt og flad bund sikrer hurtig og nem 
montage.

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

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

Udstyr

1. Niveaumelder 
Med en niveaumelder har du 
fortløbende et overblik over, hvor 
meget vand, der er i tanken.  
Alarmen kan sende en SMS besked 
til din telefon.

2. Adgangsskakt i to størrelser 
Skakten fås med diameter  
Ø580 og Ø780 mm.

3. Rør, flangestutser og ventiler 
Rør, flangestutser og ventiler kan 
monteres efter behov.

4. Sadler og stativ 
Vandtanke kan monteres med 
sadler eller stativ.

5. Lugttæt dæksel 
Tærringsfrit dæksel i fiberarmeret 
komposit med gummi 
tætningspakning. Et dæksel giver 
sikkerhed mod nedfald i tanken og 
for god hygiejne.
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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, industrisystemer og siloer i 
komposit materialer. 

Tunetankens 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 energisektoren. Vi producerer alle 
vores løsninger i fiberarmerede kompositmaterialer – de samme materialer 
som anvendes til fremstilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele 
som styrke, korrosionsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Agro

Udendørs siloer, fodersiloer, gastætte siloer og tanke til Landbrug. 
Tunetankens siloer og tanke er helstøbt i fiberarmeret komposit, der med 
sin lange levetid er ideelle til opbevaring af en bred variation af materialer.

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 effektive driftsforhold i vores kunders 
hverdag. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Komposit-
materialernes innoverende og uovertrufne materialetekniske 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 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 kval-
iteter og egenskaber, kombinationer af stofferne (matrix, armering, hærder, 
additiver) samt produktionsprocesser og produktions- forhold. 

Mulighederne er uendelige!
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