Vi tar ansvar för helheten!
Lagring

TREVIRASILO

Krossning/malning

Fyllning

Distribution in i stall

Övervakning och styrning
sker tryggt med våra elskåp

Mellanlager

Vid gastät spannmålslagring uppnår
du som användare en högre driftekonomi genom både tidsbesparing och
effektivitet. Ett miljövänligt alternativ som ligger i tiden.
För lantbrukare är det viktigt att
kunna börja i tid med skörden, alla
vet vilka fördelar det för med sig.
Dessutom blir fodret mer aptitligt för
djuren som ensilage.

Tekniken bygger på att materialet
lagras i en miljö med ett lågt syrgasinnehåll. Därigenom reduceras
tillväxten av mögelsvamp. Syrgasinnehållet förbrukas inledningsvis av
kärnornas resperation och koldioxid
bildas.
Tankens täthet kontrolleras mha.
manometern som sitter på konan.
Fyllning sker genom manlucka i
toppen.
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Vi tar ansvar för helheten!
Lagring

FURABs trevirasilo har funnits sedan 60-talet och är en silo för inomhusbruk
Krossning/malning
med mycket hög kvalité. Att investera i en trevirasilo är inte
bara lönsamt
utan det medför även betydligt mindre arbete jämfört med säckhantering.
Behållaren är tillverkad av Polyester, ett av de
starkaste textilmaterialen som finns. Den lämpar
sig till foder men kan också anpassas för tyngre
material, flexibla väggar av gör det omöjligt för
fodret att hänga sig. Den levereras komplett med
takduk och 25/40 cm bottenspjäll. Stativet tillverkar
du själv enligt medföljande monteringsanvisning,
eller så köper du det genom oss.
Fyllning
//För dig med trångt utrymme kan vi erbjuda
måttanpassade varianter, Ring för mer info!//
Våra storlekar
Volym
Kapacitet
Mått
2.5 m³
1.625 ton
1.0 x 1.0 x 3.5 m
3 m³
1.95 ton
1.5 x 1.5 x 2.3 m
Distribution
in
i
stall
6.5 m³
4.3 ton
1.5 x 1.5 x 3.5 m
8 m³
5.2 ton
1.5 x 1.5 x 4.3 m
8 m³
5.2 ton
2.2 x 2.2 x 2.6 m
13 m³
8.45 ton
2.2 x 2.2 x 3.6 m
Övervakning och styrning
13
m³
rekt.
8.45
ton
1.5
x 2.9 x 3.8 m
sker tryggt med våra elskåp
18 m³
11.7 ton
2.6 x 2.6 x 3.9 m
18 m³ rekt.
11.7 ton
2.2 x 3.0 x 3.9 m
25 m³
16.25 ton
2.6 x 2.6 x 4.9 m

Vid gastät spannmålslagring uppnår
du som användare en högre driftekonomi genom både tidsbesparing och
effektivitet. Ett miljövänligt alternativ som ligger i tiden.
För lantbrukare är det viktigt att
kunna börja i tid med skörden, alla
vet vilka fördelar det för med sig.
Dessutom blir fodret mer aptitligt för
djuren som ensilage.

Mellanlager

Densitet 650kg/m³

Tekniken bygger på att materialet
lagras i en miljö med ett lågt syrgasTILLBEHÖR
innehåll.
Därigenom reduceras
tillväxten av mögelsvamp. Syrgasinnehållet
förbrukas
inledningsvis av
-Skruvlåda
för foderskruv
kärnornas
resperation
och koldioxid
-Foderskruv flex/rör-skruv
bildas.
-Extra spjäll 25 och 40 cm
-Förlängt nerlopp av PVC belagd
Tankens täthet kontrolleras mha.
polyester 25 och 40 cm
manometern som sitter på konan.
-Komplett
påfyllningsrör
Fyllning
sker genom
manluckaavi 4" tubrör
-Cyklon för dammfri fyllning
toppen.
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