Agri-Tank
Den professionelle landmands valg

A CONSULT

Vi er din ansvarlige samarbejdspartner

Når du skal vælge den rigtige gylletank, er
der mange faktorer, der skal tages hensyn
til. Hvor stort er behovet nu og i fremtiden? Hvordan er prisen og kvaliteten på
produktet? En tank skal holde i mange
år, og vi vil gerne præsentere Agri-tanken
som løsningen, der på lang sigt er den
bedste og billigste.
Agri-tanken er bygget over intelligente
designløsninger, og der er 10 års tæthedsgaranti på tanken.
Den nuværende Agri-tank bygger på
mere end 25 års erfaring, og vi har bygget
tanke over hele Europa, som alle lever op
til de strengeste miljøkrav. Når du vælger
Agri-tanken fra A-Consult, kan du dermed
være sikker på, at du får en komplet
løsning med de rigtige godkendelser og
papirer.

Vælger du en totalløsning fra A-Consult,
ved du altid, hvem du skal henvende dig
til med eventuelle spørgsmål.
Alle elementer og komponenter er
fremstillet i henhold til gældende normer
og standarder, og vi kontrollerer løbende
kvaliteten under byggeriet. Agri-tanken er
konstrueret, således det er let for dig at
udføre 10-års beholderkontrol.
Hvis du ønsker at være på den sikre side,
råder A-Consult over specialuddannede
medarbejdere, som er autoriserede til at
udføre 10-års beholderkontrol.
Agri-tanken kan desuden opføres med
flere forskellige typer frilægninger, som
matcher øvrige driftsbygninger.
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innovative løsninger

EPDM-lister

Indvendige Wirer

Forberedt til overdækning

De patenterede EPDM-lister giver varig
tæthed og fleksibilitet. Enhver tank udsættes for temperatursvingninger, udvendigt
jordtryk og indvendigt tryk fra varierende
mængder gylle. Listernes elastiske struktur sikrer, at samlingerne holder tæt selv
efter mange års varierende tryk.

I stedet for at have udvendige wirer, som
kan blive udsat for påkørsler, fugt, vejr og
vind har Agri-tanken wirerne indbygget i
betonelementerne.

En Agri-tank er forberedt til overdækning.
Det patenterede design af betonelementerne med de affasede toppe gør det
nemt at spænde en Agri-Overdækning
over tanken – med mindre slid til følge og dermed mindre vedligeholdelse.

Agri-tanken skal hverken fuges eller
efterspændes. Den holder tæt fra dag 1.
Tætningslisterne er testet til en levetid på
mindst 60 år.

Elementerne holdes sammen af kraftige
stålwirer, som er omsluttet af et beskyttende fedtlag og en kraftig plastkappe.
Fordi wirerne er indbygget i tanken,
kan du genanvende en større del af det
overskydende jord fra udgravningen. De
indvendige wirer betyder desuden mindre
vedligeholdelse og længere levetid.

De intelligente designløsninger, som de
indvendige wirer, giver Agri-tanken et
enkelt og harmonisk design. Det enkle
design sikrer desuden, at børn ikke kan
klatre på tanken.

Altid tæt mellem væg og bund

Agri-tanken er fremstillet af ekstra kraftige
betonelementer. Ved færdiggørelse af tanken, laves der en sammenstøbning mellem
bund og elementer. Det giver en stor
sikkerhed mod sætning og forskydning, og
sikrer samtidig at konstruktionen er tæt.

Agri-tankens bundudformning kan
varieres efter behov og krav. Tankens
størrelse, anvendelse og indhold spiller en
stor rolle for udformningen. Som standard
tilbyder vi tre forskellige løsninger:

Standard plan bund

Konisk bund

Keglestub

Agri-Overdækning – passer til alle godkendte tanke

Agri-Overdækning er en stabil og solid
overdækning lavet af holdbar, armeret
PVC-folie. Agri-Overdækning passer til
alle godkendte tanke – også tanke fra
andre producenter end A-Consult.

Vi samarbejder med erfarne europæiske
leverandører om at producere overdækningerne i højeste kvalitet og med en
fornuftig pris for øje.

Overdækning af tank

Fordele ved Agri-Overdækning

Fordele ved at vælge en overdækning:

Med de intelligente løsninger er der
flere fordele ved at vælge en Agri-Overdækning.

• Intet regnvand i tankene
= færre omkostninger til udbringning.
• Reduceret fordampning af kvælstof
= større gødningsværdi.
• Overflødiggør krav til flydelag.
• Reducerer lugtgener.
• Mere homogen gylle
• Ikke nødvendigt at føre logbog

• En lidt stejlere hældning på 20-22° sikrer,
at sne og is under normale forhold ikke
sætter sig på dugen om vinteren og
forvolder skader.
• De store luger tager få minutter at åbne,
så inspektion, omrøring og tømning kan
foregå nemt og effektivt.
• PVC-folien er armeret med nylonbånd,
som fordeler vægten på fundamentet
og dermed mindsker risikoen for skader
betragteligt.
• For at undgå korrosion er alle beslag
udført i rustfrit stål.
Kvalitetskontrollen i forbindelse med
produktionen er certificeret i henhold til
ISO 9001:2000.

Skræddersyet og gennemtænkt tankkoncept
Intelligent design
10 års tæthedsgaranti
De bedste eksperter på området

Agri-tanken - kort fortalt

• Bygger på mere end 25 års erfaring

• Indbyggede stålwirer, der er beskyttet mod korrosion og sikrer et harmonisk design
• 100 % tætte samlinger med vores patenterede EPDM-lister
• Lang levetid og minimal vedligeholdelse
• 10 års garanti på tæthed og holdbarhed

• Mulighed for bundudformning der sikrer lettere tømning
• Forberedt til overdækning
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Kontakt A-Consult og få mere info om Agri-tanken og Agri-Overdækningen

