UDENDØRS SILO
Høj foderkvalitet og let håndtering

UDENDØRS SILO

UDENDØR S SILO
Med FullFlow tømmesystem
- der sikrer høj foderkvalitet
Horsekeepers udendørs fodersilo med FullFlow tømmesystem
giver dig en effektiv løsning for optimal foderhygiejne, reduceret spild, arbejdstids besparelse og økonomisk gevinst. Vores
fodersilo er produceret i helstøbt i fiberarmeret komposit. Kompositmaterialet har en isolerende effekt, der i kombination med
siloens effektive udluftning minimerer risikoen for kondens og fugt
i siloen.
Den helstøbte silo har glatte indersider uden boltesamlinger, så
foderrester ikke ophober sig langs siderne. Det giver nem rengøring og muliggør et højt hygiejneniveau i siloen og dermed sundt
foder og minimalt spild. Derudover er de glatte indersider medvirkende til at sikre en dynamisk massestrøm, hvor siloen tømmes
ved en konstant og jævn bevægelse i foderets samlede masse.
Kompositmaterialet har en høj isoleringsevne med
minimal påvirkning af temperaturforskelle. Derved minimeres
kondens.

Optimal udluftning via udluftningsrør med et stort areal minimerer kondens
dannelse. Derved undgås dårlig foderhygiejne.

Kompositmaterialets mange fordele:
•
•
•
•
•
•
•

7 0 ˚ B U N D U D TA G
Det unikke FullFlow bundudtag sikrer effektiv tømning og
medvirker til den dynamiske bevægelse under tømningen. Den
dynamiske bevægelse i siloen sikres grundet de helt rette forhold
mellem keglens 62,5° hældning og det 70° FullFlow bundudtag,
en unik kombination.
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1.

Stor styrke og tæthed.
Lang levetid.
Korrosionsbestandigt.
Kemisk resistens.
Minimal vedligeholdelse.
Naturligt isolerende egenskaber minimerer risiko for
kondens.
Modstandsdygtig overfor klimatiske påvirkninger.

TILKØB
Udluftningsrør, skuestribe, mandehul, elektronisk fyldemelder og
bundudtag kan tilkøbes.

UDLUFTNING

6.

Et stort udluftningsareal beskytter siloen
mod overtryk ved indblæsning af medie.
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2.

3.

INDBLÆSNING
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4.

5.

K R A F T I G T S TÅ L S TAT I V
Stålstativ i kraftigt galvaniseret stål fastgjort
uden gennemgående bolte.
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R E G N K R AV E
Regnkrave over udtag afleder regnvand
fra siloen og beskytter snegl og
fodermaskine.

8 . B U N D U D TA G
Tilpasses behov for tilslutning til forskellige
snegle samt foder- og transportanlæg.
FullFlow-udtagssystemet sikrer en
optimal hygiejne.

UDLUFTNINGSRØR
Afkastluften kan føres til terræn og
gennem et filter, hvilket holder siloen og
omgivelserne rene for støv.
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7.

Indblæsningsrør og bøjning med
stor radius for minimal påvirkning og
separation af mediet ved påfyldning.
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6

Helstøbt kegle med glatte flader, der
sammen med FullFlow-bundudtag giver
sikker og komplet tømning.

CYKLON
Giver skånsom fordeling af mediet ved
påfyldning og dermed minimal seperation.
Sikrer desuden afluftning ved påfyldning
og varmedannelse fra mediet, hvilket
minimerer risiko for kondens.

KEGLE MED 62,5˚
HÆLDNING

9.

SILO AF HØJESTE
K VA L I T E T
Horse keeper logoet er en garanti for en
silo af højeste kvalitet.

BROCHURE

Et effektivt og hygiejnisk tømningssystem
er baseret på en kombination af:
Ko m po si t materiale
Et materiale med høj isoleringsevne, der minimerer kondens
så medie ikke klæber til eller optager fugt fra siloens flader.

G l a tte o g helstøbte f lader uden
gen nemgående samlinger
De meget glatte og helstøbte overflader uden gennemgående skruer, bolte og beslag sikrer, at medie nemt og uhindret
kan synke som en dynamisk og jævnt fordelt massestrøm
ned gennem siloen. Mediet tilgår fra bunden af siloen, så det
første indblæste medie også først løber ud af siloen.

B u ndu d tag 7 0°
Et bundudtag med 70° stejle sider og uden samlingskanter
slipper let mediet og minimerer komprimering.

Effekti v i ndblæsning og udluf tni n g
En effektiv indblæsning og udluftning er af stor betydning
for at mediet fordeles og ikke pakker sig hårdt samt for at
minimere kondens dannelse.

HORSEKEEPER
Horsekeeper udvikler og producerer produkter til hestebranchen. Vi er leverandør af unikke og funktionelle løsninger til
indretning og drift af hestehold på alle niveauer, om du er hesteejer, træner, opdrætter, rideskole eller klub.
Horsekeepers produktprogram består af egne udviklede
højkvalitetsprodukter med et skarpt øje for æstetik, funktionalitet
og brugervenlighed for såvel hest som rytter. Produkter der kan
forbedre forholdene hos dig og din hest.

D E N B E D S T E K VA L I T E T
Vi sætter standarden højt for vores produkter, ikke kun design
og funktionalitet, men også kvaliteten skal være den bedste.
HorseKeeper produkter kan stå ude hele året og klare det krævende staldmiljø. Vores produkter er primært fremstillet i et unikt
kompositmateriale, der med fordele som holdbarhed, lav vægt,
stor styrke og minimal vedligeholdelse, er yderst velegnet til et
miljø med heste.
De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale
egneskaber bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige produkter og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig
fremtid.

KOMPOSIT
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materialemed
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.
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Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialersom stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvisfly,
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.
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