
Mineralpåslag
Ideel til transport af mineraler og pulvere til blandeanlæg



Agro - Mineralpåslag

Mineralpåslag

En hygiejnisk og langtidsholdbar løsning

Et mineralpåslag anvendes til transport af mineraler og 
 pulvere til f.eks. blandeanlæg og vådfodringstanke. 

Leveres i flere forskellige størrelser. 

Kan monteres med forskellige typer transportsnegle.

Mineralpåslaget fra Tunetanken er fremstillet i fiberarmeret 
komposit, der er korrosionsbestandigt og kemisk resistent, 
hvilket forlænger bl.a. levetiden for påslaget, da mineralblan-
dinger kan være aggressive overfor traditionelle materialer 
som f.eks. stål.  

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

Fordele

1. Rustfri stålstuts for snegl.

2. Påslaget har glatte og rengøringsvenlige overflader.

3. Ristens lave vægt gør den let at manøvrere.

4. Fremstillet i fiberarmeret kompositl. Et materiale med 
unkikke egenskaber.

5. Ristens lave vægt gør rengøring nemt og sikkert.
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Mineralpåslag med påmonteret omrører og flexsnegl.

Mineralpåslag kan benyttes i forbindelse med en fodercentral.



Fordele ved en Tunetanken 
Mineralpåslag

 > Stort program:  
med flexsnegl og uden træk,  
med flexsnegl og med træk,  
med transportsnegl og træk eller  
med transportsnegl med trækkende snegl 
og lodret udløb.

 > Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale.

 > Korrosionsbestandig.

 > Lav vægt.

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

 > Isolerende og minimal kondens.

Mineralpåslag set i funktionssammenhæng

1. Råvaresilo.

2. Skivemølle.

3. Blander.

4. Big bag eller alm. sække.

5. Mineralpåslag.

6. Færdigvaresilo.
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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!
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