
Bez savienojumu vietām, higiēnisks un noturīgs pret koroziju

Ārpustelpu Siloss



Atsevišķa padeve

Cinkota tērauda padeve ar 
pievadu barības tvertnei.
(Iekļauts komplektācijā)

Gluda iekšējā virsma

Nodrošina optimālu higiēnas līmeni.

Uzpildes indikatora josla

Ļauj sekot līdzi satura patēriņam.
(Iekļauts komplektācijā)

Ventilācijas caurules

Samazina putekļu rašanos. Uztur tīru 
silosu, jumtus, apkārtni u.tml.
(Pieejamas par papildus samaksu)

Izlaides konuss 70°

Stāvā un gludā konusa virsma novirza 
silosa saturu uz izlaides punktu bez 
sablīvējumiem.

Dažādi apakšējie pieslēgumi

Nodrošina ērtu pievienošanu 
gliemežtransportieriem un 
kombainiem.
(Iekļauts komplektācijā)

Ciklons

Nodrošina vienmērīgu satura 
izplatīšanu silosā.
(Pieejams par papildus samaksu)

Bez savienojumu vietām

Pilnībā laminēta virsma nodrošina 
augstu higiēnas līmeni.

Kompozītmateriāls

Daudzpusīgs materiāls, kas nodrošina 
ilgu kalpošanas laiku, optimālu 
higiēnu, noturību pret koroziju, 
minimālu kondensāta veidošanos u.c.

Lūka

Tīrīšanai un pārbaudei.
(Pieejama par papildus samaksu)

Elektronisks līmeņa sensors

Nodrošina elektronisku pārraudzību.
(Pieejams par papildus samaksu)

Izturīgs tērauda rāmis

Karsti cinkots tērauda rāmis nodrošina 
stabilitāti un ilgu kalpošanas laiku.
(Iekļauts komplektācijā)

Lietus aizslietnis

Novirza ūdeni no apakšējās 
izlaides.
(Iekļauts komplektācijā)



Praktisks un higiēnisks risinājums
– gadu no gada

Plašs piedāvājuma klāsts industriālu un gāzu 
necaurlaidīgu silosu

Ārpustelpu silosi paredzēti barības, lopbarības 
graudu, granulu, miltu, mēslošanas līdzekļu, 
minerālvielu u.c. viegli birstošu produktu 
uzglabāšanai.

▪   Bez savienojumu vietām
▪   Gluda virsma
▪   Augsts higiēnas līmenis
▪    Noturība pret koroziju
▪   Termiskā noturība
▪    Dažādi apakšējie    
    pieslēgumi

▪   Ērta ekspluatācija
▪   Noturība pret laika apstākļu 
    ietekmi
▪   Viegli kopt
▪    Neliels svars, ērti pārvietot
▪   Ilgs kalpošanas laiks
▪    Pieejama papildus komplektācija
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Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam, 

visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes, galvenokārt, tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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