
Moduliniai vidaus siloso bokštai
 

- iš pluoštu sustiprintos kompozitinės medžiagos
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Iš modulių surenkami siloso bokštai gali būti įvairaus dydžio bei suteikia plačias 
sprendimų galimybes.

Moduliniai vidaus siloso 
bokštai
Iš pluoštu sustiprinto kompozito

Moduliniai Tunetanken vidaus siloso bokštai - tai unikalūs 
patalpų sandėliavimo sprendimai. Vidaus siloso bokštai 
yra sukonstruoti modulinės sistemos principu, kuri leidžia 
bokštus pritaikyti ir reguliuoti taip, kad šie atitiktų praktiškai 
visus dydžių, talpų ir matmenų reikalavimus.

Moduliniai vidaus siloso bokštai yra gaminami iš pluoštu 
sustiprinto kompozito - nerūdijančios, cheminei korozijai 
atsparios, šilumą izoliuojančios, antistatinės medžiagos.

Tai medžiaga suteikianti daugybę privalumų kaip glotnūs 
vidiniai paviršiai, neslidūs išoriniai paviršiai bei užapvalinti 
kampai ir perėjimai, užtikrinantys itin aukštą higienos lygį. 
Dėka kompozitinės medžiagos natūralių izoliacinių savybių 
sumažinama talpos kondensacija.

Suteikiame galimybę pasirinkti bokšto spalvą.

Tunetanken siūlo platų papildomos įrangos pasirinkimą: 
dugno įrangai, transportavimo sprendimams, 
automatizacijai, pranešimų ir pripildymo įrangai.

Tunetanken vidaus siloso bokštai yra sumaniai sukurti 
atsižvelgiant į montavimo paprastumą, patvarumą, lengvą 
priežiūrą, ilgaamžiškumą bei aplinkosaugą.

Privalumai

1. Oro išmetimas  
Didelės apimties ventiliacijos zona apsaugo silosą nuo per 
didelio slėgio medžiagos pildymo metu.

2. Ventiliacijos vamzdis  
Per filtrą išmetamas oras gali būti nukreiptas žemyn į grindis, 
tokiu būdu išlaikant bokštą ir jo aplinką yra šarią nuo dulkių.

3. Tiekimas  
Tiekimo vamzdis su plataus diametro sulenkimu, sklandesniam 
medžiagos padavimui ir atskyrimui pildymo metu.

4. Lygūs vidaus paviršiai  
Užtikrina, kad viduje esantis pašaras judėtų nekliūdamas. Šios 
savybės dėka viduje esančios masės srautas yra dinamiškas, o 
tai užtikrina aukštą pašaro higieną ir palengvina valymą.

5. Kūgis su 60˚ spindulio nuolydžiu  
Išlietas lygių paviršių kūgis su FullFlow dugno išleidimo anga 
užtikrinančia visiška siloso ištuštinimą.

6. Dugno išleidimo anga visiems poreikiams 
Pritaikyta visų tipų papildomai įrangai, pvz.: sraigtiniams 
konvejeriams, pašarų ir transportavimo priedams. Fullflow 
dugno išleidimo sistema užtikrina optimalią higieną.

ŽEMĖS ŪKIS - Moduliniai vidaus siloso bokštai
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Montuojant kelis siloso bokštus kartu pristatomas jungiamasis tiltelis..

Modulinių Tunetanken 
 vidaus silosų privalumai

 >  Lanksti modulinė sistema suteikia daug įvairių 
konstravimo variantų.

 > Dydžiai nuo 6 m3 iki 66 m3.

 > Greitas ir paprastas montavimas.

 > Pluoštu sustiprinta kompozitinė medžiaga 
užtikrina tvirtumą ir ilgaamžiškumą.

 > Lygūs vidaus paviršiai ir suapvalinti kampai 
užtikrina optimalų ištuštinimą, lengvą valymą ir 
aukštą higieną.

 > Atsparūs temperatūrų svyravimams.

 > Chemiškai atsparūs, pvz. druskos tirpalui.

Įranga

1. Turėklų sistema.

2. Takų sistema.

3. Didelė priedų programa, įskaitant cikloną, lygio 
daviklius, patikros liukus.

4. Viršutinė anga tinkanti skirtingai įrangai prijungti.

5. Patikros stiklas.

6. Modulinė kopėčių sistema.

7. Patikros liukas. 

8. FullFlow dugno išleidimo anga.

9. Stovo paaukštinimai. 



Žemės ūkis
Tunetanken siūlo platų produktų ir techninių sistemų asortimentą
žemės ūkiui. Gaminame siloso bokštus, talpas, cisternas, sandarius 
grūdų bokštus, grūdų ir šieno tvarkymui, sandėliavimui bei 
džiovinimui skirtus produktus ir sistemas, srutų sistemas, produktus 
ŠGP atliekoms, pastoges, pastatus, purkštuvų sistemas, tvarto 
inventorių ir kt.

Kiekvienas produktas yra specialiai pritaikytas panaudojimui. Tokiu 
būdu kuriami mūsų produktai: talpos, siloso bokštai, pramoninės 
sistemos, moduliniai bokštai, valymo įrenginiai, dūmų ir oro kanalai 
bei kaminai ir kt. užtikrina saugias ir efektyvias eksploatavimo sąly-
gas mūsų klientų kasdienybėje.

Modernios kompozitinės medžiagos - tai ateities medžiagos. Jų 
novatoriškos ir nepralenkiamos techninės savybės labai prisideda 
kuriant naujus produktus ir sprendimus, reikalingus tvariai ateičiai.

Tunetanken

Turėdami didesnę nei 50 metų patirtį dirbant su sustiprinto pluošto 
kompozitinėmis medžiagomis išnaudojame šių medžiagų unikalius 
privalumus kurdami plačią kompozitinių produktų pasiūlą. Pirmau-
jame Danijos kompozitinių produktų: talpų, industrinių sistemų ir 
siloso bokštų gamybos rinkoje.

Tunetanken firma siūlo plačią kompozitinių produktų įvairovę bei 
įvairios paskirties įrenginius skirtingoms pramonės šakoms įskaitant 
žemės ūkį, pramonę, nuotekų ir valymo įrenginius bei energetikos 
sektorių. Visus produktus gaminame iš sustiprinto pluošto kom-
pozicinių medžiagų, kurios taip pat naudojamos vėjo jėgainių, laivų, 
lėktuvų gamyboje ir kosmonautikoje. Tokie kompozitinių medžiagų 
pranašumai kaip tvirtumas, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas 
yra vieni patraukliausių ir populiariausių žvelgiant į pramonės ateitį. 

Kompozitai

Žodis kompozitas kilęs iš lotyniško žodžio componere reiškiančio 
sudaryti. Kompozitinės medžiagos sukuriamos sujungus dvi ar 
daugiau medžiagų (jungiama fiziškai, o ne cheminiu būdu). Tokiu 
būdu sukuriama nauja medžiaga su ypatingomis, numatytomis ir 
pranašesnėmis savybės.

Techninės naujų medžiagų savybės priklauso nuo pirminių medžiagų 
kokybės, medžiagų derinių (derinama matrica, armatūra, kietikliai, 
priedai ir pan.), taip pat nuo gamybos proceso ir sąlygų.

Taigi, galimybės yra begalinės!
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