
Helstøbt, hygiejnisk og korrosionsbestandig

Udendørs Silo



Cyklon

Glat inderside

Udluftningsrør

Separat indblæsning

Glatte indvendige flader 
sørger for optimal hygiejne.

Minimerer støvgener.
Holder siloen, tagflader, 
omgivelser m.m. rene.
(Tilvalg)

Galvaniseret stålrør med 
kobling til fodertankvogn.
(Standard)

Afleder vand fra bundudløb.
(Standard)

Giver let tilslutning til
forskellige snegle og
optagerstationer. 
(Standard)

Galvaniseret stålstativ sikrer 
stabilitet og lang levetid. 
(Standard)

Elektronisk
niveauovervågning.
(Tilvalg)

Gør det muligt at følge 
forbruget i siloen.
(Standard)

Den stejle og glatte 
kegle sammen med det 
strømlinede bundudtag, 
fører problemfrit mediet 
frem til udløbet.

Fuldt laminerede flader 
sørger for tophygiejne.

For rengøring og inspektion.
(Tilvalg)

Et fantastisk materiale
med egenskaber som lang 
levetid, optimal hygiejne, 
korrosionsbestandighed, 
minimal kondens m.m.

Fordeler mediet jævnt ud
i siloen og giver en skånsom 
nedbremsning og minimal 
separation.
(Tilvalg)

Regnvandskrave

Forskellige bundudløb

Kraftigt stålstativ

Elektronisk niveauføler

Skuestribe

Tømmekegle 70°

Helstøbt silo

Mandehul

Kompositmateriale



Stort program af industri og gastætte siloer

Praktisk og hygiejnisk løsning
– år efter år

Udendørs silo til opbevaring af foder, korn, mel, 
pulver, gødning, mineraler m.m. fremstillet
i kompositmaterialet GAP giver en række fordele:

▪ Helstøbt

▪ Glatte overflader

▪ Hygiejnisk

▪ Ingen korrosion

▪ Termisk isolation

▪ Forskellige bundudløb

▪ Selvtømmende

▪ Vejrbestandig

▪ Let at rengøre

▪ Let og flytbar

▪ Lang levetid

▪ Ekstra udstyr



Scan-Plast
Elkjærvej 100
7500 Holstebro
Danmark

Tlf. +45 97 40 24 99
Fax +45 97 40 52 68

mail@scan-plast.com
scan-plast.dk
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Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført
produkter fremstillet i kompositmaterialer, og vi leverer til en lang række 
brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt kompositmaterialernes 
unikke egenskaber, sikrer innovative og fordelagtige produkter, således 
at vi, til hver en tid, kan være vores kunder en attraktiv leverandør og 
kompetent samarbejdspartner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket er gældende 
såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialer
som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis fly, tog,
skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer. 

Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.
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