
Gastætte modulsiloer
i fiberarmeret komposit
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Gastætte modulsiloer i fiberarmeret komposit

Fordele

1. Gastæt silo 
Helstøbt konstruktion, der sikrer gastæthed og 
derved en konservering af kornet under lagring.

2. Glatte indersider 
De glatte inderside sikrer, at kornet slipper let. 
Det giver nem rengøring af siloen og sikrer et 
højt hygiejneniveau. 

3. Glasfiber 
Fremstillet i glasfiberarmeret komposit, et robust, 
korrosions bestandigt og isolerende materiale, der 
sikrer siloen mod kondens og tæring. 

4. Overtryksventil 
Væskeventil til overvågning og regulering af over- 
og undertryk. Ingen mekaniske dele, der kan ruste  
sammen.

5. Topluge 
Gastæt topluge med hængslet dæksel og 
håndhjulslukke til påfyldning af korn.

6. Gastæt mandehul/inspektionsluge 
Kan monteres med mandehul med dæksel for 
nem inspektion og rengøring af siloen. 

Tunetankens gastætte modulsiloer sikrer de bedste betin
gelser for høst og opbevaring af korn. Den Gastætte modul
silo bibeholder en høj kornkvalitet, da kornet i en gastæt silo 
præserveres og ikke går i spiring og dermed har en konser
verende og fermenterende virkning. 

Vores gastætte modulsiloer giver den mest omkost nings
effektive opbevaring, da du undgår omkostninger til ekstra 
tørring. I en gastæt silo minimeres desuden risiko for skade
dyr, da der ikke er atmosfærisk ilt tilstede.

Vores gastætte modulsiloer kan sammensættes efter  netop 
dine behov, f.eks. i forhold til fylde og tømningsudstyr, 
 dimensioner, sammenkobling med andre siloer og farvevalg. 
Det sikrer, at den passer ind i de nye omgivelser samt i dine 
arbejdsgange. Siloen har glatte indersider med afrundede 
hjørner, hvilket sikrer et godt flow ved kornudtag.

Siloen er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt mate
riale, der også anvendes til fremstilling af stærkt belastede 
produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. 

Fordele ved Tunetanken gastætte modulsiloer:
 > Helstøbt konstruktion sikrer en tæt silo, hvor det lagrede 

korn er beskyttet mod atmosfærisk ilt.

 > Korn med op til 22% fugtindhold fyldes direkte i siloen.

 > Ingen tørringsomkostninger.

 > Ingen ekstra transportudgifter.

 > Mindre spild, idet der kan høstes 23 dage tidligere.

 > Større ædelyst hos bestanden, da kornet dufter friskt og 
støver mindre.

 > Bedre halmkvalitet på grund af tidlig høst.

 > Bedre udnyttelse af kornets foderværdi.

 > Minimerer risiko for skadedyr, da der ikke er atmosfærisk 
ilt tilstede.

En Tunetanken gastæt modulsilo er gennemtænkt med 
hensyn til etablering – drift – vedligehold – levetid – miljø. 

Agro - Gastætte modulsiloer 
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Fordele ved en Tunetanken 
gastætte modulsiloer

 > Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale 
med unikke egenskaber f.eks. korrosions-
bestandigt, kemisk resistent og isolerende. 

 >  Fleksibelt modulsystem der giver mange 
forskellige opbygningsmuligheder.

 > Størrelser fra 340 til 12.500 m³. 

 > Sammenlamineret konstruktion for tæthed 
og styrke.

 > Lagring af korn med op til 22% fugtindhold.

 > Lav vægt og helstøbt design sikrer hurtig 
og nem montage.

 > Kan leveres i forskellige farver.

Modulopbygning

7. Modulopbygget lejder/trappe 
Modulopbygget trappe med gelænder og rapos ved 
siloens sidehøjde, hvor inspektionslugen er monteret. 
Ved sammenbygning af flere siloer leveres gangbro og 
rørforbindelse mellem siloerne.

8. Manometer 
Anvendes til aflæsning af over- og undertryk for 
at sikre, at siloen er tæt. Ventil anvendes også ved 
tilsætning af CO2.

9. Transportsnegl  
Roterende snegl i gulvet leder kornet til midten af 
silobunden og videre til tømmesystemet.

10. Tømmesystem 
Leder kornet fra tragt i silobund under gulv ud til 
tømmerør.

11. Modulopbygning gastætsilo 
Modulopbyggede gastætte siloer giver mulighed for 
variable størrelser og løsninger. Alle samlinger er fuldt 
laminerede for nem rengøring og muliggør et højt 
hygiejneniveau. 



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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