
Kristiansen & Co

Kristiansen & Co ApS • Kystvejen 58 • DK-9560 Hadsund • Tlf. +45 30 59 80 65
ok@kristiansenco.dk • www.kristiansenco.dk • CVR/VAT 27605176 

Den rigtige løsning...

Siloanlæg med fleksibel anvendelse 

    

• Modulopbyggede    
• Let at tømme 
• Lave fragt og montageomkostninger   
• Let at udvide og flytte 
• Godkendt med statiske beregninger  
• Kvalitet til rette pris 

AST modulopbyggede siloanlæg til opbevaring af træspåner, savsmuld, støv, granulater etc. 
Siloerne leveres med spidst tag for cyklon eller med fladt tag for filteranlæg. Der kan monteres 
udmader med eller uden transportsnegl til f.eks. Fyringsanlæg, briketpresse eller container etc. 
Alle siloer er godkendt med statiske beregninger. Siloer leveres adskilt og samles let på 
montagestedet med specielle samleskinner, hvilket minimerer fragtomkostninger og montagetiden. 
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Den rigtige løsning...

Anlægseksempler 

                          

396 m3 med indbygget fyringsanlæg  73 m3 silo for tømning med sugebil 

Isoleret udførelse. 

                          

96 m3 silo for fyringsanlæg og   Silo med udnmader og transportsnegl 
Tømning af sugebil   til fyringsanlæg. 
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Den rigtige løsning...

Siloudmader type ACU 

       

 

        
H: Tilpasses anlægget for videre transport af spånerne 

Siloudmaderen er beregnet til udmadning af træstøv, spåner og flis fra siloanlæg i 
træindustrien. Udmaderen monteres enten i siloen eller opbygges som en bærende 
konstruktion for siloen med udmaderen indbygget i stativ. 

Fra siloen med udmaderkan spånerne transporteres til fyringsanlæg og briketpresse, eller 
tømmes i container, lastbil etc.. 
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Den rigtige løsning...

 

Tekniske data 

Type AST-F med fladt tag 
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Den rigtige løsning...

Type AST-S med spidst tag 
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