
pLANSILO-ELEMEntEr tYPE A

Ved at anvende Lundsby Plansilo-elementer type A 
opnås en række fordele:
	 l Kan med fordele anvendes til mange formål i landbrug og industri
	 l Beregnet til 24 tons komprimeringskøretøj (12 tons akseltryk)
	 l Afrundet top skåner eventuel plastfolie
 l dobbelt armeret, tåler tryk fra begge sider
 l Elementsamling med fer og not
 l tætte samlinger ved hjørne og skillevæg
 l Enkelt fundering med punktfundamenter 50 x 70 cm
 l Speciel støbeteknik giver en l. klasses finish og overflade
 l nem og hurtig montering
 l Høj betonkvalitet

INDUSTRI

- til landbrug og industri



pLANSILO ELEMENTER
A-elementer - til plansiloer

Sådan bygges en plansilo med A-elementer

Muldjorden fjernes, og der 
støbes punktfundamenter 
pr. 400 cm,  dimension  50 x 
70 cm i dybde til fast bund. 
Elementerne monteres på 
punktfundamenterne og arme-
ringen udlægges som vist på 
fundamentstype 4, (rekvirer  
med tilbud fundamentstype 
4) den specielle teknik med 

udsparinger i elementet, hvor 
noget af bundpladearmeringen 
går gennem, giver en meget 
effektiv sammenstøbning mel-
lem elementer og bundplade. 
Bundpladen udstøbes med 35 
MPa Aggressiv Miljøklasse, 
såfremt der ikke anvendes 
vibreringsfri beton, er det vigtigt 
at betonen vibreres grundigt 

langs elementerne, således at 
alle udsparinger fyldes med 
beton. Samlingerne fuges 
med Plastikol FDN på begge 
sider og rundt i toppen. Med 
Duroseal ekspanderende 
fugebånd er det muligt at gøre 
støbeskellet 100% tæt, så man 
undgår gennemtrængning af 
ensilagesaft og vand.

Hurtig og nem montering Speciel løft Silo klar til brug



Lundsby plansilo elementer type A - 400 x 185 cm 24T
Leveret hos: Gdr. Albertus Scherphof
6 x 52 mtr – 312 lbm. Indhold: 3300 m3

Lundsby plansilo elementer type A - 400 x 185 cm 24T
Armering i udsparinger på A-elementer, giver en meget 

effektiv sammenstøbning mellem elementer og bundplade.



Lundsby Industri A/S 
Nørrevangen 18 , 9631 Gedsted 

Tlf. +45 98 64 57 00 , Fax +45 98 64 58 53 

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes               Kontakt os for et uforbindende tilbud

Lundsby
Plansilo type A
400 x 185 cm 24T

A-element i Maskinhus/kartoffelhus.
leveret hos:
Gdr. Preben Andersen 
52 Lbm.

Lundsby Plansilo 
Elementer type A 
- 400 x 185 cm - 24T

Produceres og markedsføres af firmaet 
Lundsby Industri A/S der blev etableret 
i 1986 som et datterselskab af Lundsby 
Holding A/S. Vi har de senere år leveret 
over 100 plansiloanlæg pr. år til landbrug 
og industri samt opbygget et meget stort 
know how inden for tilpasning, dimen-
sionering, montering og efterbehandling 
af Plansiloer.

Forhandler:

Lundsby@industri.dk, www.lundsby.dk
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