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en STaBil OCH HållBar 
lÖSning
Flera förhållanden skall passa samman, när man skall välja en ny 
gödselbehållare. Det skall vara överensstämmelse mellan drift 
och tankens storlek, men också rätt sammanhang mellan pris och 
kvalité.

Kännetecken för Agri-tank är kombinationen av invändiga vaj-
rar och EPDM-gummilister. En patenterad konstruktion som gör 
att tanken är säker och effektiv mot otätheter och läckage. Och 
som samtidigt gör att den är i stånd till att motstå de varierande 
belastningar från vätsketryck, temperatursvängningar och meka-
niska utrustningar, som vilken tank som helst blir utsatt för.

Varje Agri-tank är skräddarsydd till det aktuella behovet, betong-
elementen är inte standardelement. Med en Agri-tank får du där-
med en gödselbehållare som precis motsvarar din drifts behov. 
En gödselbehållare som är präglad av kvalitet och stabilitet. En 
lösning som är ekonomiskt attraktiv och som utöver detta har 5 
års garanti mot läckage.

De invändiga vajrarna är en 
säkerhetmässig styrka, som ökar 
tankens levetid. Samtidigt minskar 
risken för att barn kan klättra upp 
på tanken.



lång leVnadSTid
BeTYder 
gOd ekOnOMi
När det handlar om ekonomi, 
är det inte bara gödselbehållarens 
inköpspris som har betydelse. Med tanke 
på ekonomin på längre sikt, är det viktigt 
att det inte uppstår extra eller oförutsedda 
kostnader. En Agri-tank kräver t ex. inget underhåll 
i efterhand av fogar eller någon komplicerad kontroll 
och byte av vajrar.

FraMTidenS MÖJligHeTer
OCH kraV
A-Consult har mer än 20 års erfarenhet av att bygga solida och 
stabila tankar. I samarbete med rådgivare som har hög expertis 
utav betong konstruktioner, har vi utvecklat totallösningar som le-
ver upp till framtidens miljökrav. Detta betyder att Agri-tank hål-
ler fullständigt tätt och att den är förbered till övertäckning och 
biogas. Dessutom har vi utvecklat en ny och effektiv form utav 
bottenplattan, vilket ger lättare och billigare gödselhantering. 

Innan man köper en gödselbehållare 
skall många förhållanden övervägas. 
Gödselbehållaren skall inte bara vara 
stabil och hållbar. Den skall också ha 
en harmonisk design som går i linje 
med naturen.



I de speciellt konstruerade 
uppsättningselementen låses 
de invändiga stålvajrarna med 
tredelade låskilar i ingjutna 
förankringar. Låskilar och vajrar 
är förseglade till 100% med 
rostskyddande fett.

eFFekTiV kOnSTrUkTiOn
Från TOPP Till BOTTen
Med bakgrund i många års erfarenhet av traditionella konstruktio-
ner och deras begränsningar, har A-Consult utvecklat en helt ny, 
enkel och säker elementtank. Från toppen till botten är den kon-
struerad, så att den håller 100 % tätt och är lätt att kontrollera. 

STarka inVÄndiga VaJrar
En av de väsentligt annorlunda konstruktionslösning-

arna av en Agri-tank, är de invändiga vajrar som 
spänner betong elementen samman. Vajrarna lö-

per i PVC kanaler inne i betongelementen och 
är omgivna av fett och ett plasthölje. 

Eftersom vajrarna är helt skyddade mot 
stötar, solljus, fukt, brand osv. bidrar 

detta till, att en Agri-tank har en ex-
tremt lång livslängd.



gUMMiliSTer Hindrar lÄCkage
Helt speciellt med en Agri-tank, är de patenterade fogtätningar 
som placeras mellan varje betongelement. Listerna är tillverka-
de av ett syntetiskt gummi material (EPDM-elastomer), trots de 
ständiga påverkningarna från gödseln och solljusets ultravioletta 
strålar bevaras elasticiteten. Tätningslisterna är testade för en livs-
längd på minst 60 år. 

En tank är utsatt för temperatur skillnader, yttre jordtryck och 
inre tryck från varierande mängd gödsel. Om tanken skall hålla 
tät, skall den ha förmåga till att motstå tryck som uppstår antin-
gen när den utvidgar eller drar sig ihop. Tätningslisterna har en 
elastisk struktur som säkrar just att skarvarna håller tätt även efter 
många års varierande tryck. 

Varig TÄTHeT Mellan
BOTTen OCH VÄggen
Agri-tank är tillverkad av extra kraftiga betongelement. Den är 
dessutom den enda gödselbehållare som i botten av tankväggen 
har armeringskrokar som förstärker tankväggen med en kraftig 
utvändig ringbjälke. Detta garanterar permanent täthet mellan 
vägg och botten och ger säkerhet mot förskjutning och sättning.

Storleken på en Agri-tank varierar 
från 50 m3 upp till 7000 m3 
och höjden kan variera upp till 
6 meter. Varje behållare kan 
levereras efter specifikt behov, 
eftersom där aldrig används 
standard element.

Med konisk botten är det möjligt 
att tömma tanken helt. Därmed 
utnyttjas tankens kapacitet 
optimalt.

Med en PVC- duk, A-Tank-topp 
undviker man, att det luktar samt 
att gödningsvärdet optimeras. 
Dessutom ger det ett optimalt 
utnyttjande av kapaciteten, för att 
duken förhindrar, att regnvatten 
kommer ned i gödselbehållaren.



SnaBB OCH SÄker
MOnTering
Agri-tank är enkel och effektiv att montera året runt. A-Consults 
egna montörer monterar tanken. Uppställning av element och 
den hydrauliska uppspänningen av vajrarna föregår i en arbets-
gång och en Agri-tank behöver man inte foga eller spänna i efter-
hand. Den elastiska gummilisten håller tätt från första dagen.

en anSVarig 
SaMarBeTSParTner
Med en Agri-tank från A-Consult får du en komplett lösning, 
som omfattar allt från tekniska beskrivningar till myndighets god-
kännelse, gjutning av bottenplatten samt leverans och montering 
av element. Om så önskas, tar vi hand om ansvaret, för att utföra 
markarbete samt installation av förtank, rörledningar, pumpar 
och andra utrustningar. 

Fördelen av en totallösning från A-Consult är, att du alltid vet vem 
som du skall hänvända dig till i förbindelse med byggprojektet. 
Ännu viktigare är, att hela ansvaret för leverans och uppställning 
samt efterföljande garanti är hos A-Consult.

När den färdiga Agri-tanken står 
klar, har du en lösning som är 
både funktionell och harmonisk.

A- Consult levererar en total 
lösning. Vi ombesörjer både 
beräkningar, ritningar, leverans 
samt installation.



en SOlid OCH 
HarMOniSk deSign
Med en Agri-tank får du en gödselbehållare med en harmonisk 
och enkel design. Det betyder, att tanken smälter väl i omgiv-
ningen. Det enkla och harmoniska utseendet beror bl.a. på att 
en Agri-tank inte är präglad av externa vajrar. När det gäller den 
utvändiga ytan, kan man välja mellan slät grå eller sjösten.

kOnTrOll OCH
garanTi
Alla betongelement och delkompo-
nenter på en Agri-tank är tillverkade 
under gällande normer och standar-
der. A-Consult är ansluten till GBK 
– Gødningsbeholderkontrollen, som 
gör en kontinuerlig kontroll av hela 
produktionsprocessen.

Där är 5 års garanti mot läckage på 
en Agri-tank och den är konstruerad, 
så att den är lätt att kontrollera. Bland 
annat har ”kilhuset” vid de invändiga 
vajrarna ett löstagbart skyddshölje, 
som gör att det är lätt att kon- 
trollera vajrarna. 

A-Consults egen monteringsav-
delning ombesörjer att en Agri-
tank ställs upp snabbt och säkert. 



AGRI·TANK
A-Consult Agri A/S · Fabriksvej 8 · V. Lyby · DK-7800 Skive · Tlf. +45 96875800 · Fax +45 96875858 · info@aconsult.dk · www.aconsult.dk

SÄkerHeT OCH erFarenHeT
1986 började A-Consult produktionen av Agri-tank. Målet var och är, att fort-
sätta produktionen av tankar som kan förvara gödsel och spillvatten på ett 
effektivt och säkert sätt. En tank som lever upp till de stränga reglerna av miljö-
krav och samtidigt uppfyller kundernas individuella behov. 

•	 	Inbyggda	stålvajrar	som	är	skyddade	mot	korrosion	och	yttre	omständigheter.
•	100%	täta	skarvar	med	patenterade	tätningslister	av	syntetiskt	gummi.
•	Lång	levnadstid	och	inget	underhåll.
•	5	års	garanti	mot	läckage	och	på	konstruktionen.
•	 	Möjlighet	för	konisk	botten	som	underlättar	och	ger	billigare	gödselhantering.

Det finns nu mer än 4.500 Agri-tankar i norden och försäljningen på de utländ-
ska marknaderna växer. Kommande utmaningar är att förbättra utnyttjande av 
gödsel genom produktion av biogas.

Kontakta A-Consult och hör närmare om den framtidssäkra gödselbehållaren.
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