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Sandarūs grūdų bokštai 
Sandarūs Tunetanken grūdų bokštai užtikrina geriausias 
grūdų ir derliaus sandėliavimo sąlygas ir išlaiko aukštą grūdų 
kokybę. Juose laikomi grūdai negali sudygti, o sandari bokšto 
terpė pasižymi konservuojančiu ir fermentuojančiu poveikiu.

Su mūsų aukštų technologijų sandariais grūdų bokštais Jūs 
išvengiate papildomų džiovinimo išlaidų, o tai užtikrina taupų 
sandėliavimą. Sandariame grūdų bokšte nėra atmosferinio 
deguonies, tad rizika atsirasti kenkėjams yra minimali, o 
lygūs bokšto vidaus paviršiai užtikrina optimalų grūdų srautą 
ištuštinimo metu.

Mūsų sandarūs grūdų bokštai gali būti pagaminti pagal 
specialius Jūsų poreikius, pvz. galite pasirinkti pildymo 
ir ištuštinimo sistemą, talpos dydį ir spalvą, bei sujungti 
keletą bokštų į vieną sistemą. Tai užtikrina, kad Tunetanken 
sandarūs grūdų bokštai prisiderins prie Jūsų aplinkos ir darbo 
eigos poreikių.

Sandarių Tunetanken grūdų bokštų privalumai:
 > Vientiso liejimo konstrukcija užtikrina sandarumą, o tai 

apsaugo grūdus nuo atmosferinio deguonies.

 > Grūdus, kurių drėgmės kiekis neviršija 22%, galima iš 
karto sandėliuoti bokšte.

 > Jokių papildomų išlaidų grūdų džiovinimo procesui.
 > Jokių papildomų išlaidų grūdų transportavimui.
 > Galimybė nuimti derlių 2-3 dienom ankščiau taip 

sumažinant produkto eikvojimą.
 > Pašaras išlaiko šviežią kvapą bei turi mažesnį duklių kiekį, 

o tai pagerina galvijų apetitą.
 > Aukštesnė šiaudų kokybė dėka ankščiau nuimto derliaus.
 > Geresnis grūdų maistinės vertės pasisavinimas.
 > Minimali kenkėjų atsiradimo rizika, dėl atmosferinio 

deguonies nebuvimo.

Tunetanken sandarūs grūdų bokštai yra aukščiausios 
kokybės. Grūdų bokštai yra gaminami iš sustiprinto pluošto  
kompozito – unikalios medžiagos, kuri taip pat yra naudo-
jama gaminant sunkių apkrovų produktus pvz. vėjo jėgaines, 
laivus, tiltus ir lėktuvus. Tai medžiaga, kurią galima perdirbti.

Sandarūs Tunetanken grūdų bokštai yra sumaniai sukurti 
atsižvelgiant į: montavimo paprastumą, patvarumą, lengvą 
priežiūrą, ilgaamžiškumą bei aplinkosaugą.

Privalumai
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1. Sandarus grūdų bokštas 
Vientiso liejimo bokštas neturi jokių 
varžtinių jungčių, o tai, kartu su gerai 
apgalvota konstrukcija, užtikrina 
sandarumą bei apsaugo grūdus 
sandėliavimo metu.

2. Lygūs vidaus paviršiai 
Lygūs vidaus paviršiai neleidžia 
grūdams prilipti prie bokšto sienų 
ir taip palengvina bokšto valymą  
bei užtikrina pastovų aukštą 
higienos lygį.

3. Stiklo pluoštas 
Pagamintas iš sustiprinto stiklo 
pluošto poliesterio – tvirtos 
izoliacinės medžiagos, kuri neleidžia 
susidaryti ir kauptis kondensatui, bei 
apsaugo nuo korozijos.

4. Įpūtimo vamzdis 
Įpūtimo vamzdis su išlenkimu 
užtikrina sklandų grūdų pripildymą.
Vamzdis su išlenkimu prie bokšto 
viršaus yra tvirtinamas grandine.

5. Slėgio reguliavimo vožtuvas 
Suteikia galimybę sekti ir reguliuoti 
viršslėgį bei per mažą slėgį. Neturi 
rūdijančių dalių.

6. Viršutinis liukas 
Sandarus, atlenkiamas ir vairu 
uždaromas liukas yra skirtas 
patikroms bei grūdų papildymui.

7. Sandarus patikros liukas 
Bokšto komplektaciją galima 
papildyti sandariu liuku, 
palengvinančiu valymo ir patikros 
darbus.

8. Kopėčios 
Kopėčios su apsauginiais narveliais 
užtikrina saugų lipimą iki bokšto 
viršaus ir žemyn.

9. Tiltelis 
Tiltelis su apsauginiais turėklais 
suteikia saugias darbo sąlygas esant 
grūdų bokšto viršuje.



Sandarių Tunetanken grūdų 
bokštų privalumai

 >  Plati visapusiškų grūdų saugojimo sprendimų ir 
produktų pasiūla.

 > Standartiniai dydžiai nuo 100 m³ iki 210 m³.

 > Patvari ir ilgaamžiska, pluoštu sustiprinta 
kompozitinė medžiaga.

 > Galimas tiesioginis grūdų sandėlivimas, kai 
grūdų drėgmės kiekis neviršija 22%.

 > Atsparumas cheminiam poveikiui bei korozijai.

 > Vientisas liejimas bei lengvasvorė kompozitinė 
medžiaga užtikrina saugų ir greitą montavimą.

 > Lygūs paviršiai be profilių leidžia optimaliai 
ištuštinti boštą.

Pirmas grūdų bokštas komplektuojamas su kopėčiomis su apsauginiais narveliais 
ir įpūtimo vamzdžiu. Sekantys grūdų bokštai yra sujungti tilteliu su apsauginiais 
turėklais bei vamzdžiu.
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10. Tvirtas plieninis stovas 
Stovas, gaminamas iš cinkuoto plieno, yra 
tvirtinamas nenaudojant kertančių varžtų.

11. Manometras 
Naudojamas CO2 prisotinimo metu, bei 
viršslėgio ar per mažo slėgio sekimui, taip 
užtikrinant bokšto sandarumą.

12. 45° kūgis 
Nuožulnus vientiso liejimo kūgis užtikrina 
visišką grūdų bokšto ištuštinimą.

13. Dugnas pritaikytas transporteriui 
Tinkamas skirtingo nuolydžio ar kampo 
transporteriams prijungti; su valomąja 
sklende. 
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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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