
Kadaverkapper
Med ventilation



Agro - Kadaverkapper

Kadaverkapper
– til døde dyr

Tunetanken kadaverkapper afdækker ærbødigt døde dyr 
(kadavere) på afhentningspladser, så adgang for ådselædere 
hindres og dermed smittespredning, samt for at undgå 
makabre skuer af evt. opgassede kadavere.

Kadaverkappen er designet til at fremtræde diskret og falde 
elegant ind i naturomgivelser.

Konstruktionen er gennemtænkt til optimal funktion og drift.

Fremstillingsmaterialet er fiberarmeret komposit, der tåler 
ekstrem høje og lave temperaturer uden at miste styrke og 
stort set uden at materialet udvider eller krymper.

Tunetanken kadaverkapper er konstrueret med henblik på  
optimering  af drift - vedligehold - levetid - miljø. 

1. Komposit  
Fremstillet i fiberarmeret komposit. Et 
meget stærkt og stabilt materiale, der 
tåler årstidernes forskellige vejrlig.

2. Løftning  
Monteret med en special løftering så 
kappen er nem at løfte med krangrab eller 
maskine.

3. Ventilation  
Udført med ventilation så varme kan 
afgives fra kappen. Således undgås 
generering af varme under kappen, hvilket 
reducerer hastigheden af den biologiske 
nedbrydningsproces.  

4. Overflader 
Glatte, hygiejniske og rengøringsvenlige 
overflader. 

5. Terræn kant 
Den specielle terrænkant er robust og 
designet så den glider let på forskellige 
terræn overflader og lukker godt tæt.  

6. Helstøbt design 
Med fokus på udformning og 
rummelighed, så kappen nemt placeres 
over kadaveret.  

Egnet til Kvæg

Længde 3.277 mm

Bredde 2.277 mm

Højde 1.350 mm

Egnet til Svin

Længde 2.664 mm

Bredde 1.465 mm

Højde 800  mm
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Model M

Model L

Kadaverkappen leveres i 2 størrelser.

Ventilation til afgivelse af varme, der reducerer biologisk nedbrydning.



Fordele ved kadaverkapper 
fra Tunetanken

 > Fremstillet i fiberarmeret komposit, et stærkt 
og stabilt materiale, der er vejrligsrobust.

 > Special løftering for krangrab eller maskine løft. 

 > Ventilationssystem til varmeafgivelse, hvorved 
den biologiske nedbrydningsproces reduceres. 

 > Leveres i flere størrelser. 

 > Glatte, hygiejniske og rengøringsvenlige 
overflader.

 > Special terrænkant der glider let ovenpå 
forskellige terrænoverflader. 

 > Helstøbt design udformet med rummelighed, så 
kadaverkappen nemt placeres over kadaveret. 



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 varia-
tion 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 effek tive driftsfor-
hold i vores kunders hverdag. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom-
positmaterialernes 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 energisekto-
ren. Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede komposit-
materialer – de samme materialer som anvendes til fremstilling 
af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, korrosi-
onsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt fremtidens 
populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombine-
res  (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af stoffer-
nes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne  (matrix, 
armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og produk-
tionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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