Vi tar ansvar
för helheten!
-silospecialisten
Lagring

Furab AB erbjuder en inomhussilo av
mycket hög kvalitet till ett lågt pris,
silon är uppbyggd i sektioner med ett
rikligt storleksprogram. Välj mellan
utrymmeskrav från 110 x 110 cm till
310 x 310 cm, med totalhöjden från
3-7 m. Det finns även möjlighet till
skräddarsydda storlekar.

Krossning/malning

Silon består av en lackad kona i botten
med en stålkonstruktion upptill samt
spånskiveväggar alternativt melaminFyllning
skivor. I botten ingår det två stycken
skjutspjäll samt en mellanvägg som
möjliggör ett utrymme för reservfoder.
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Vid gastät spannmålslagring uppnår
du som användare en högre driftekonomi genom både tidsbesparing och
effektivitet. Ett miljövänligt alternativ som ligger i tiden.
För lantbrukare är det viktigt att
kunna börja i tid med skörden, alla
vet vilka fördelar det för med sig.
Dessutom blir fodret mer aptitligt för
djuren som ensilage.

Tekniken bygger på att materialet
lagras i en miljö med ett lågt syrgasinnehåll. Därigenom reduceras
tillväxten av mögelsvamp. Syrgasinnehållet förbrukas inledningsvis av
kärnornas resperation och koldioxid
bildas.
Tankens täthet kontrolleras mha.
manometern som sitter på konan.
Fyllning sker genom manlucka i
toppen.
-silospecialisten
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