
ŠGP uždangos
Su vėdinimo angomis



Agro - ŠGP uždangos

ŠGP uždangos
– Nugaišusių ūkio gyvulių tvarkymui 

Tunetanken ŠGP uždangos rūpestingai uždengia ūkio gyvulių 
gaišenas (ŠGP) tam skirtose surinkimo vietose, bei užkerta 
prieigą maitėdoms ir laukiniams žvėrims, taip užtikrinant 
tinkamą apsaugą nuo infekcijų plitimo. ŠGP uždangos taip pat 
puikiai paslepia makabrišką gaišenų vaizdą.

Diskretiškas Tunetanken ŠGP uždangų dizainas elegantiškai 
susilieja su jas supančia aplinka. ŠGP uždangų konstrukcija yra 
gerai apgalvota, atsižvelgiant į optimalų funkcionalumą bei 
eksploataciją.

ŠGP uždangos yra pagamintos iš pluoštu sustiprintos kompo-
zitinės medžiagos, kuri yra ypač atspari tiek aukštos, tiek 
žemos temperatūros poveikiui, o svyruojant temperatūroms 
nepraranda tvirtumo ir nekinta, t.y. praktiškai neišsiplečia ir 
nesusitraukia.

Tunetanken ŠGP uždangos yra sumaniai sukurtos atsižvelgiant 
į eksploataciją, patvarumą, lengvą priežiūrą, ilgaamžiškumą 
bei aplinkosaugą.

1. Kompozitas  
Pagaminta iš pluoštu sustiprinto kompozito 
- tvirtos ir stabilios medžiagos, kuri yra 
atspari skirtingų metų laikų oro sąlygoms.

2. Pakėlimas  
Sumontuota speciali rankena užtikrina 
lengvą uždangos pakėlimą naudojant kraną 
ar traktorių.

3. Vėdinimas   
Uždanga yra sukurta su vėdinimo 
angomis, kurios neleidžia viduje kauptis 
karščiui bei sulėtina biologinį nugaišusių 
gyvulių irimą.

4. Paviršiai 
ŠGP uždangos paviršiai yra glotnūs, 
higieniški bei lengvai prižiūrimi. 

5. Plokščias apatinis kraštas  
Plokščias apatinis kraštas yra tvirtas, 
sandariai užsidarantis, bei lengvai slysta 
per skirtingus paviršius.

6. Vientiso liejimo dizainas 
Uždangos yra sukurtos skiriant ypatingą 
dėmesį erdvumui tam, kad lengvai 
uždengtų nugaišusius gyvulius.

Tinka      Galvijams

Ilgis 3.277 mm

Plotis 2.277 mm

Aukštis 1.350 mm

Tinka        Kiaulėms

Ilgis 2.664 mm

Plotis 1.465 mm

Aukštis 800 mm
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Modelis M

Modelis L

Gaminame dviejų dydžių ŠGP uždangas.

Vėdinimo angos, skirtos besikaupiančiam karščiui vėdinti, sulėtina biologinį irimą.



Tunetanken ŠGP uždangų 
privalumai

 > Gaminamos iš pluoštu sustiprinto kompozito 
- tvirtos ir stabilios medžiagos, kuri yra atspari 
įvairioms oro sąlygoms.

 > Sumontuota speciali rankena užtikrina lengvą 
pakėlimą naudojant traktorių ar kraną.

 > Vėdinimo angos sulėtina biologinį irimą.

 > Galimybė pasirinkti iš skirtingų dydžiu.

 > Lygūs, higieniški ir lengvai prižiūrimi paviršiai. 

 > Plokščias apatinis kraštas užtikrina lengvą 
uždangos slydimą per įvairius paviršius. 

 > Vientiso liejimo erdvus dizainas užtikrina lengvą 
nugaišusių gyvulių uždengimą.



Agrokultūra
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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