
Færiste
i fiberarmeret komposit



Agro - Færiste i komposit

Færiste i komposit

Færiste placeres i vejbanen, der hvor en vej krydser et hegn 
og gærde, og hvor det ønskes at kvæg, får, svin, rådyr osv. 
forhindres i at passere risten. Færiste anvendes typisk ved 
dyrefolde i naturområder, der krydses af stier og veje. 

Tunetanken Færiste er udført som en helstøbt løsning. 
 Færisten nedsættes i et stabilt underlag og de yderste kan-
ter efterfyldes med grus. Om muligt forankres risten i beton 
eller punktfundament. 

Tunetanken Færiste dimensioneres efter de lokale trafik-
forhold. Ved tung trafik forstærkes færiste med et fyld af 
genbrugskomposit.

Tunetanken Færiste er fremstillet i fiberarmeret komposit-
materiale – et unikt materiale der er korosionsbestandigt og 
kemisk resistent.

Tunetanken færiste er gennemtænkt med hensyn til etab-
lering – drift – vedligehold – levetid – miljø.

Fordele

Tunetanken Færiste kan leveres i forskellige farver. De rust-røde farver passer godt 
ind i natur områder, mens signalfarven gul vil give større opmærksomhed.

1. Helstøbte færiste der er fremstillet i fiber armeret kom
posit materiale, som sikrer korrosionsbetandighed og er 
kemisk resistent.

2. Tværsnit af Færist. Profilerne er som udgangspunkt 
hule, der er stærke nok til den lette trafik som gående 
og cyklister. Ved tung trafik som lastbiler og tunge 
landbrugsmaskiner, skal der anvendes en Færist for 
tung trafik.

3. Færisten nedsættes i et stabilt underlag og de yderste 
kanter efterfyldes med grus så det er plan med 
ristekanten uden at falde ned mellem profilerne.

4. Højden på risten er ca. 150 mm og forsynet med en 
forankringsfod på den yderste bølge.

5. Størrelse på færiste tilpasses kundeønske. 

6. Afstanden mellem profilerne er 176 mm fra top til top 
og med profilradius på 41 mm.

7. Der er åbent mellem profilerne så regnvand ledes bort 
fra risten. Det anbefales at risten etableres på et underlg 
af grus, så regnvand kan sive ned.

8. Flugttunnel for smådyr kan etableres under færisten 
inden den endelige placering af færisten. Herved vil 
flugttunnellen få den mest hensigtsmæssige placering.  
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Fordele ved  
Tunetanken Færiste

 > Lav støjniveau og resonans.

 >  Fiberarmeret kompositmateriale med stor 
styrke og lang levetid.

 > Lav vægt. 

 > Korrosions og temperaturbestandig.

 > Kan leveres i forskellige RALfarver.

 > Minimal vedligeholdelse og lave 
driftsomkostninger. 

 > Kan forstærkes til tung trafik.
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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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