
pLANSILO-ELEMEntEr tYPE L

Ved at anvende Lundsby Plansilo-elementer type L 
opnås en række fordele:
	 l Beregnet til 24 tons komprimeringskøretøj (12 tons akseltryk)
	 l Ekspanderende tætningsbånd mellem elementfod og bundplade
 l indstøbt strittekasse til sammenkobling med bundplade
 l Afrundet top skåner eventuel plastfolie
 l Kraftig konstruktur
 l dobbelt armeret, tåler tryk fra begge sider
 l Speciel støbeteknik giver en l. klasses finish og overflade
 l slutelementer kan leveres med skrå kant
 l Lige kant mellem væg og elementfod
 l Høj betonkvalitet 
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Sådan bygges en plansilo

Muldjorden fjernes, og der støbes funda-
menter, der udføres som plade eller stribe 
fundament. (Rekvirer med tilbud fundaments 
løsninger). Elementerne monteres og 
beskyttelses-pladen på foden fjernes og de 
10 mm stålstritter rettes ud inden støbningen. 
Der monteres M20 x 100 mm rustfri bolte på 
bagsiden af elementer, stålstritter og bolte 
forbindes til armeringen i bundpladen og 
der udstøbes en armeret bundplade mellem 
elementerne,  samt en banket hele vejen 
rundt om siloanlæget. 
Lundsby L-elementer er konstrueret således 
der kan opnås vandtætte samlinger.       

Opbygning af en plansilo

 1: Afrundet top
 2: Hjørneelementer uden samlinger
 3: 1. klasses overflade
 4: Mulighed for skrå afslutning
 5: Lige kant mellem væg og
  elementfod
 6: Speciel samling mellem
  elementfod og bundplade

Der er mange muligheder ved indretning af plansiloer med elementer fra Lundsby Industri A/S. Alle elementer er 
armeret og dimensioneret således at de kan tåle tryk fra begge sider. Elementerne er forsynet med fer og not, der 
sikrer at elementerne ikke forskubber sig indbyrdes. Disse fordele gør, at der altid er mulighed for at bygge videre på 
Lundsby Plansiloer.

pLANSILO ELEMENTER
L Elementer- til plansiloer

Bredde 200 cm
Højde 245 / 305 cm

Vægt 3550 kg / 3850 kg

Indstøbt strittekasse til 
samkobling med bundplade



Lundsby Plansilo type L - type 305 - 24T
Leveret hos: Gdr. Rasmus Boudigaard, 7840 Højslev

3 x 50 mtr - 150 lbm. Indhold: 3900 m3

Lundsby Plansilo type L - type 305 - 24T
Leveret hos: Gdr. Knud Birch, 7830 Vinderup

6 x 60 mtr - 360 lbm. - 4 x 30 mtr . 120 lbm. Indhold: 10100 m3



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 L
Type 305 - 24T

Leveret hos:
Gdr. Vagn Kristensen 
7850 Stoholm
4 x 50 mtr - 200 lbm.
Indhold: 5400 m3.

Lundsby Plansilo Elementer
Type L - 245 / 305 - 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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