Soft cover overdækning

Ved at overdække gylletanken
med Soft Cover opnås en række fordele
l
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Bedre gødningsværdier
Ingen vedligeholdelse
Overflødiggør flydelag
Ingen regnvand i gylletanken
Ingen fordampning og lugtgener
Mulighed for udvinding af biogas
Større kapacitet

INDUSTRI

Lundsby Industri A/S, har stor erfaring med overdækning
af tanke. Vi har de sidste 10 år leveret overdækning til
projekter i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrig og Spanien

Lundsby Soft Cover er et gennemprøvet
patenteret produkt, der adskiller sig væsentlig
fra andre overdækninger.
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Overdækningen er monteret på beholderens overkant med et 		
specielt beslag således at slidtage fra beholderkanten undgås.
Kraftig galvaniseret centermast, med hydraulisk opspænding i top.
Kan evt. efterspændes uden at man skal ind i tanken.
Alle rørgennemføringer føres gemmen tankens sider.
Store inspektionsluger op til 200 x 500 cm, således at omrøring
og udbringning let kan foretages.
Forøgelse af kvælstofindholdet i gyllen på op til 12%.

Lundsby Soft Cover overdækning, monteret på Lundsby gylletank.
Alle Lundsby gylletanke leveres med indstøbt gevindindsats, for hver 200 mm
i tankens top, således at kantprofilen til overdækningen nemt kan monteres.
Dette system gør, at tanken kan gøres gastæt.
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De nye luger giver en arbejdsåbning på op til 2 x 5 mtr.
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Lugen er nem at betjene fra jorden.
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De nye luger opfylder maskinstationernes krav.

Overdækningen kan
monteres i tank med
væske.
Masten er så placeret
på en betonfodplade
på ca. 5 t med rustfrie
stålben som sænkes
ned i den
halvfyldte
tank.

Tekniske data:

1

Lundsby Soft Cover
monteret på
LundsbyTank.
Dugen er fastgjort
til beholderkanten
mellem 2 kantprofiler
som holdes til
betonkanten med
indstøbte rørmøtrikker.

Dug:
PVC/Polyester 850 / 1100 g/m2
Væv 12/12 polyester 1100 dtex Panama
Trækstyrke, kæde 4100 N
Trækstyrke, skud 3900 N
Vidererivestyrke, kæde 400 N
Temperatur, -25oC - +80oC
UV bestandig
Gyllebestandig
Vejrbestandig

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes

Kontakt os for et uforbindende tilbud

Forhandler:

INDUSTRI
Lundsby@industri.dk, www.lundsby.dk

Lundsby Industri A/S
Nørrevangen 18 , 9631 Gedsted
Tlf. +45 98 64 57 00 , Fax +45 98 64 58 53

