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ŽEMĖS ŪKIS - Mažieji lauko siloso bokštai

Su FullFlow sistema, kuri užtikrina aukštą pašaro kokybę

Gali susidaryti įspūdis, kad siloso bokštas – gana papras-
tas statinys, tačiau, iš tikrųjų, yra visai kitaip! 

Mažieji siloso bokštai privalo atitikti visą eilę reikalavimų:
 > Siloso bokštas turi būti lengvai sumontuojamas ant 

lygaus paviršiaus laikantis būtinų nuostatų. 

 > Laikui bėgant siloso bokšte turi išlikti aukštos 
higieninės sąlygos.

 > Siloso bokšto konstrukcija privalo būti stipri ir patvari.

 > Siloso bokštas turi būti atsparus didelei temperatūros 
kaitai.

 > Siloso bokštas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų 
galima lengvai apžiūrėti ir įvertinti

Tunetanken mažieji lauko siloso bokštai yra aukščiausios 
kokybės. Bokšto korpusas yra gaminamas iš sustiprinto 
pluošto kompozitinės medžiagos. Tai unikali medžiaga,
dažnai naudojama vėjo jėgainių, laivų, lėktuvų bei kitų 
sunkios apkrovos produktų gamybai. 

Tai medžiaga, kurią galima perdirbti. 

Tunetanken mažieji lauko siloso bokštai yra sumaniai su-
kurti atsižvelgiant į: montavimo paprastumą, patvarumą, 
lengvą priežiūrą, ilgaamžiškumą bei aplinkosaugą. 

Modelis   Talpa Tūris Skersmuo Bendras aukštis

FC4     4,5 m³ 2,9 Tonų 2 400 4 290

FC6        6 m³ 3,9 Tonų 2 400 4 600

FC8        8 m³ 5,2 Tonų 2 400 5 090

FC10     10 m³ 6,8 Tonų 2 400 5 600

Privalumai

1. Vientiso liejimo korpusas 
Neturi jokių varžtinių jungčių ar 
sudūrimo siūlių, kuriose galėtų  
kauptis pašaro likučiai, ar skverbtis 
lietaus vanduo.

2. 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.

3. Stiklo pluošto siloso bokštas 
Pagamintas iš sustiprinto stiklo 
pluošto poliesterio - tvirtos izo-
liacinės medžiagos, kuri neleidžia 
susidaryti ir kauptis kondensatui, bei 
apsaugo nuo korozijos. Temp. atspa-
rumas  –/+ 100º /90º C.

4. Ciklonas  
Užpildymo metu ciklonas paskirsto 
medžiagą minimaliai ją atskirdamas; 
užtikrina oro pašalinimą pildant, bei 
šilumos, susidarančios medžiagoje, 
pašalinimą maksimaliai sumažinda-
mas kondensacijos riziką.

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

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

7. Kūgis su 62,5˚ spindulio nuolydžiu 
Išlietas lygių paviršių kūgis su Full-
Flow dugnu ir ištraukiama sklende 
visiškam siloso bokšto ištuštinimui.

8. Tvirtas plieninis stovas 
Stovas iš stipraus galvanizuoto plieno, 
tvirtinamas be kertančių varžtų.

9. Lietaus apykaklė 
Virš sklendės esanti lietaus apykaklė 
nukreipia lietaus vandenį ir apsaugo 
sraigtinį transporterį bei pašaro 
mašiną.

10. Aukščiausia kokybė  
Tunetanken logotipas garantuoja 
aukščiausios kokybės siloso bokštą.
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Mažieji lauko siloso bokštai

Stiklo pluošto lauko siloso bokštas nerūdija! Pašare esantys druska ir amonis, 
kartu su vandens kondensacija, lemia cheminį irimą, bet kompozitas nerūdija.

Tunetanken mažieji lauko siloso bokštai yra keturių dydžių.



»Ką pirmą pakrausi - tą primą ir gausi«

Daugiau jokio seno, sugedusio, toksiško pašaro. Optimali 
ištuštinimo sistema veikia kombinuotu principu: 

 > Išlietas lygių paviršių siloso bokšas be konstrukcinių 
siūlių užtikrina, kad medžiaga slinktų žemyn lengvai, 
dinamiškai, tolygiai ir nekliudoma. Dėka bokšto apačioje 
esančio specialaus dungo, pirmiausia išberiama ta 
medžiaga, kuri buvo įberta pirma.

 > Kompozicinė medžiaga - tai puiki izoliacinė medžiaga, 
kuri minimalizuoja kondensaciją, tad medžiaga nelipma 
prie siloso bokšto paviršių ir nedrėksta.

 > Medžiagos tiekimas ir ištuštinimas vyksta efektyviai.

 > 70°laipsnių statumo, piltuvo formos dugnas su 
ištraukiama sklende leidžia medžiagai laisvai byrėti 
sumažindamas kompresiją.

Įranga

11. Oro išmetimo vamzdis 
Išmetamą orą per filtrą galima nukreipti į siloso bokšto 
aplinką taip, kad išeinanti oro tėkmė neleistų kauptis 
dulkėms.

12. Skaidri matavimo skalė 
Teikia nuolatinę ir greitą suvartojimo apžvalgą.

13. Patikrinimo liukas 
Patikrinimo liukas su atveriamu dangčiu, kad būtų 
lengviau patikrinti ir išvalyti siloso bokštą.

14. Elektroninis pildymo detektorius 
Praktiškas elektroninis pildymo detektorius optimi-
zuoja sunaudojimą. Papildomai gali būti prijungtas 
garso ir šviesos signalas bei el. pranešimas.

15. Dugnas su ištraukiama sklende 
Gali būti pritaikytas jungimuisi prie skirtingų sraigtinių 
transporterių bei įvairių pašaro tiekimo ar transpor-
tavimo sistemų. FullFlow išleidimo sisitema užtikrina 
optimalią higieną.
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FullFlow sistema
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Dinamiškas masės 
srautas

Efektyvi įpūtimo sistema su ciklonu ir oro išmetimu paskirsto medžiagą, 
 neleidžia jai smarkiai sukibti ir užkerta kelią kondensato kaupimuisi.



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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