
StålsiloStålsilo
- för lagring av foder, spannmål och pellets

Chore-Time stålsilor är framtagna för 
att möta dagens krav på effektiv foder-
lagring. Silorna är tillverkade i          
galvaniserat stål vilket betyder att en 
Chore-Time silo finns med dig många år 
framåt. 

Silorna levereras med en kraftig konlut-
ning för att minimera risken för separa-
tion. Samtliga bultar i silon är av 
särskild utformning för att inte utgöra 
en “hängningspunkt”. 

Silon är ett resultat av ett effektivt 
tekniskt arbete blandat med praktisk 
erfarenhet från den verklige använ-
daren. Våra lagringssilos går att köpa 
färdig- eller omonterade beroende på 
kundens önskemål.    

Alla våra Stålsilos är utrustade med 
droppkant. Detta hjälper till att hålla 
en torr miljö kring skruven.

Våra stålsilor �nns att utrusta med toppstege, öppningsbar 
topplucka som kan manövreras från marken, extra manlucka i 
konan samt cyklon för säker och dammfri fyllning. 

Samtliga våra silos levereras 
med “först in - först ut principen”!

AspiratörAspiratör 

-silospecialisten

Vår aspiratör tillverkas av 
galvaniserad plåt. Den är avsedd 
för grovrensning av spannmål 
och rensar bort damm, agnar 
och lättare halmstrån. DoB 30 
kan användas till kapaciteter 
10-35 t/h. DoB 60 kan användas 
till 40-60 t/h. Bästa rensningsre-
sultat erhålls vid de lägre kapac-
itetsnivåerna.  

DoB är kompakt byggd, det vertikala avståndet 
mellan in- och utloppsöppning är litet varför 
fallhöjdsförlusten blir minimal. Spannmålet 
passerar en rensplåt med tvärgående slitsar 
där det genomsugs av en kraftig luftström. 
Sugförmågan är enkelt reglerbar. 

Fläkten kan vridas 360° varvid utloppsöppnin-
gen kan fås i önskad riktning utan att böjar 
behöver användas. Avrenset kan transporteras i 
ca 10 m blåsledning till cyklon eller dammkam-
mare. 0
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- Besök gärna vår hemsida www.furab.se

AspiratörAspiratör 

-silospecialisten

Vår aspiratör tillverkas av 
galvaniserad plåt. Den är avsedd 
för grovrensning av spannmål 
och rensar bort damm, agnar 
och lättare halmstrån. DoB 30 
kan användas till kapaciteter 
10-35 t/h. DoB 60 kan användas 
till 40-60 t/h. Bästa rensningsre-
sultat erhålls vid de lägre kapac-
itetsnivåerna.  

DoB är kompakt byggd, det vertikala avståndet 
mellan in- och utloppsöppning är litet varför 
fallhöjdsförlusten blir minimal. Spannmålet 
passerar en rensplåt med tvärgående slitsar 
där det genomsugs av en kraftig luftström. 
Sugförmågan är enkelt reglerbar. 

Fläkten kan vridas 360° varvid utloppsöppnin-
gen kan fås i önskad riktning utan att böjar 
behöver användas. Avrenset kan transporteras i 
ca 10 m blåsledning till cyklon eller dammkam-
mare. 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

[Pa]

[m³/ h]

40/ 60 t/h

120/ 150 t/h

80/ 100 t/h

- grovrensning av spannmål

Vill ni läsa mer om våra produkter?

- Besök gärna vår hemsida www.furab.se



-silospecialisten

Fu
ra

b 
20

14
09

Telefon:  0511 -213 85
Email:  info@furab.se

FURAB Aktiebolag
Furuskogen
532 95 Skara Hemsida: www.furab.se

Specifikationer

Art Nr. Diameter (m) Volym (m³) Kapacitet (ton) Höjd (m) Vikt (kg)
45-00601 1,83 4,4 2,8 4,3 225
45-00602 1,83 6,6 4,2 5,12 270
45-00603 1,83 8,7 5,6 5,93 300
45-00604 1,83 10,8 6,9 6,74 380

45-00721 2,13 7,0 4,4 5,3 335
45-00722 2,13 9,8 6,3 6,1 380
45-00723 2,13 12,7 8,1 6,9 435
45-00724 2,13 15,6 10,0 7,75 525
45-00725 2,13 18,4 11,8 8,55 655
45-00726 2,13 21,3 13,6 9,4 775

45-00901 2,74 12,1 7,8 5,55 450
45-00902 2,74 16,9 10,8 6,5 520
45-00903 2,74 21,7 13,9 7,2 580
45-00904 2,74 26,6 17,0 8 710
45-00905 2,74 31,4 20,1 8,8 810
45-00906 2,74 36,2 23,2 9,6 1025
45-00907 2,74 40,9 26,1 10,4 1225

45-01202 3,66 31,7 20,3 7,1 1130
45-01203 3,66 40,1 25,7 7,95 1245
45-01204 3,66 48,6 31,1 8,75 1355
45-01205 3,66 57 36,5 9,55 1520
45-01206 3,66 65,5 41,9 10,65 1775
45-01207 3,66 73,9 47,3 11,2 2025
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