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Agro - Høtørringsanlæg

Høtørringsanlæg

Tunetanken Høtørringsanlæg er specielt udviklet til effektivt 
at tørre hø til en holdbar, sund og høj foderkvalitet. 

Ved tørring af høballerne direkte i din lade, undgår du at 
marktørre dit hø, hvorfor overkørsler i marken reduceres 
og deraf færre kørselsskader på nye fremspirringer og gen
væksten af næste høslet. Ved tidlig hjemtagning bevares de 
fleste aromastoffer i græsset, foruden at spild af de finere 
bladdele reduceres.

Ved et Tunetanken Høtørringsanlæg opnås en billig og 
effektiv tørring, så der ikke dannes varme i høballerne, 
hvorved usundt mug i høet undgås. Høet bevarer dermed 
sin naturlige farve og høje foderkvalitet.

Funktion
Ballerne stables enten enkeltvis eller to oven på hinanden 
på høtørringsmodulet. En blæser tilsluttes modulrækken, 
hvorefter luften blæses gennem hullerne i modulet og gen
nem ballerne. For at sikre at luften trykkes ovenud gennem 
ballerne, lægges et låg på den øverste rundballe.

Materiale
Tunetanken Høtørringsanlæg er fremstillet i komposit
materiale, der gør dem robuste, nemme at skille ad og flytte 
rundt på samt stable og sætte væk, når de ikke er i brug. 

Materialet gør endvidere anlægget rengøringsvenligt, 
vedlige holdelsesfrit og sikrer en lang holdbarhed. 

Med et Høtørringsanlæg opnår du 
 > mulighed for at høste hø på det rette tidspunkt. 

 > en høj kvalitet af tørt og sundt hø.

 > at høet bevarer sin naturlige farve.

 > at høet ikke udvikler varme og derfor ikke danner mug. 

 > at fjerne det tidskrævende arbejde med høvending 
på marken. 

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

Så nemt er det ...

Opsætning og sammensætningen af modulerne foretages uden brug af værktøj.

Ved tørring af hø i rundballer lægges ballerne enten enkeltvis eller stables ovenpå 
hinanden på høtørringsmodulerne.

Modulernes lave vægt gør det nemt for een person at sammensætte flere moduler.

For at sikre, at luften trykkes ovenud gennem ballerne, lægges der et låg over den 
øverste høballe. Låget fastgøres med spyd og snor inden blæseren startes. 



Fordele ved et Tunetanken 
Høtørringsanlæg

 > Stort program og mulighed for at sammen
sætte flere moduler.

 >  Fiberarmeret kompositmateriale med stor 
styrke, minimal vedligeholdelse og lang levetid.

 >  Lav vægt sikrer hurtig og nem montage 
og flytning.

 > Opsætning og montage uden brug af værktøj.

 > Kundetilpassede løsninger efter behov.

 > Modulerne kan stables, når de ikke er i brug.

 > Tunetanken tilbyder også salg af blæser der 
kan tilsluttes systemet.

Høtørringsanlæg består af

1. Høtørringsmodul 
Kan bære op til 2 rundballer.

2. Tilslutningsstuds 
Til tilslutning af blæser.

3. Sammenkobling 
Til sammenkobling af flere moduler.

4. Endestykke 
Lukker for luften efter sidste modul.

5. Låg 
Forhindre luften i at forsvinde ovenud.

6. Spyd og snor 
Fastholder låget til øverste rundballe.
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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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