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Iliustracija Tipas Tūris Talpa1

Matmenys
Skersmuo (A) Bendras aukštis (B) Tarpas2 (C)

FC4 4,5 m³ 2,9 Tonų 2 400 4 290 540/520

FC6 6 m³ 3,9 Tonų 2 400 4 600 540/520

FC8 8 m³ 5,2 Tonų 2 400 5 090 540/520

FC10 10 m³ 6,8 Tonų 2 400 5 600 540/520

Su FullFlow sistema, kuri užtikrina aukštą pašaro kokybę. 
Gali susidaryti įspūdis, kad siloso bokštas – gana paprastas 
statinys, tačiau, iš tikrųjų, yra visai kitaip! 

Siloso bokštai privalo atitikti visą eilę reikalavimų:
 > Siloso bokštai turi būti lengvai sumontuojami ant lygaus 

paviršiaus laikantis būtinų nuostatų.
 > Laikui bėgant siloso bokšte turi išlikti aukštos 

higieninės sąlygos.
 > Siloso bokštų konstrukcija privalo būti stipri ir patvari.
 > Siloso bokštai turi būti atsparūs didelei temperatūros kaitai.
 > Siloso bokštai turi būti sumontuoti taip, kad juos būtų galima 

lengvai apžiūrėti ir įvertinti.

Tunetanken mažieji lauko siloso bokštai yra aukščiausios 
kokybės. Bokštų korpusai yra gaminami iš sustiprinto pluošto 
kompozitinės medžiagos. Tai unikali medžiaga, dažnai nau-
dojama vėjo jėgainių, laivų, lėktuvų bei kitų sunkios apkrovos 
produktų gamybai.

Komplektą sudaro

 > Ciklonas su oro išmetimo vamzdžiu.
 > Tiekimo vamzdis su plataus diametro sulenkimu.
 > Virš sklendės esanti lietaus apykaklė
 > Skaidrus ar pilkšvai baltas viršutinis sluoksnis (RAL 9002).

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

Papildoma įranga:
Ventiliacijos vamzdis. Skaidri matavimo skalė. Patikros liukas. 
Elektroninis pildymo detektorius. Dugnas su ištraukiama 
sklende. Išorinis elektrinis vibratorius.
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* Nenurodyti matavimo vienetai - milimetrai.
1 Apytikslis tūrio kiekis tonomis, kurio tankis 650 kg/m3. 
2 Laisvas aukštis po siloso bokštu, su sumontuotu keturkampiu 300 mm flanšu arba apvaliu flanšu Ø160 mm.

Mažieji lauko siloso bokštai


