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• Består av kraftiga ramar klädda med plywood i hårdträ.

• Gångbro ovan kanal som gjör det lätt att inspektera  

 grödorna

• Bultas direkt i golvet utan ytterligare fundament eller  

 dragstänger

• Enkel och snabb montering.

• Lämpligt för självbyggare.

• Bredder: 92, 122, eller 150 cm.

• Höjder: 245, 305, eller 366 cm.

• Tillverkat av galvaniserad plåt

• Silohöjd: 2 – 8 m

• Självbärande konstruktion

• Lätt att rengöra

• Motstår angrepp av skadedjur

• Enkel och snabb montering

• Robust och flexibel konstruktion

Stålsilosystem

Med sin enkla och robusta konstruktion kan silosystemet  
utan problem andvändas i både bestående och nya byggna-
der, och då systemet är självbärande – alla tyngder bärs upp 
av själva silon – ställs inga krav på byggnadens konstruktion.

Hela systemet levereras i anpassade mått efter godkänd 
ritning så ingen anna anpassning är nödvändig.

•  Flyttbar och flexibel lösning

•  Fristående utan dragstänger eller liknande

•  Består av målade stålstolpar i nedgjutningsskålar.  

 I mellan järnprofilerna monteras skivor typ plyfa med  

 kantförstärkningar.

•  Vägghöjd ifrån 1,8 – 4,2 m.

Stolpsystem

Huvudkanaler I trä
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Körbara luftkanaler

• Körbar tål axeltryck 10-14 tons axeltryck

• Snabb in och utlastning med frontlastare

• Kan användas till spannmål, gräsfrö, raps

• Lämplig för självbyggare

• Kan levereras med nedgjutningsbara kassetter

• Med gjälar eller fullperforerad topp

Våra speciella nedgjutningskassetter gör betongarbetet 
enklare och lättare att hålla golvet rent. Nedgjutnings-
kassetterna är 200 – 300 – 400 mm djupa tillverkad 
av galvaniserad plåt. Avstånd mellan kanalerna är för 
spannmål 70 – 75 cm, och för frö ca 60 – 65 cm. 

Det är möjligt att vid inläggning av grödan köra in i 
plansilon och tippa av, och därefter eventuellt skjuta ihop 
grödan med frontlastare.

Pansartoppar

• Framställt av varmgalvaniserde plåt

• Stor hållbarhet och bärighet.

• Mycket lätt att installera

• 1,5 eller 2 mm perforering

• Ekonomisk lösning för placering ovan betonggolv

• Levereras i 3 storlekar

GP pansartoppar levereras antingen med stängd topp  

eller helperforerad är en universal lösning lämpad för alla 

typer av torkning och grödor.

GP-900 pansartopp är beräknad för kanallängder upp till  
8 – 10 m i frö och 10 – 12 m i spannmål.

GP- 1600 pansartopp är beräknad kanallängder 10-12 m  
i frö och i spannmål 12-18 m. 

Kanalavstånd vid torkning: spannmål 100 cm, Frö 80 cm

  S-900 S-1600 S-2500
 Höjd 24 cm 32 cm 40 cm
 Bredd 48 cm 64 cm 80 cm
 Längd 92 cm 92 cm 92 cm
 Effektiv längd 85 cm 85 cm 85 cm
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• Orginalet Flach Le-Roy trägolv i hård trä med 10 års  

 garanti

• Möjlighet för torkning av alla typer av grödor

• Optimal luftfördelning, luft på hela golvet

• Mycket enkel in och utlastning

• Tål 10 tons axeltryck

• Lätt montering, lämpligt för självbyggare

• Mycket lätt att hålla rent och stor säkerhet med  

 sortren handtering av olika grödor

• Kan monteras på befintliga betong golv

Flach&Le-Roy  
körbara trägolv

Golvet är uppbyggt av hårt kvistfritt trä på en kraftig kon-
struktion av träreglar , som vilar på ett fast betonggolv.

Mellan de körbara golvplankorna finns inskurna stålrister som 
säkrar en mycket god luftgenomströmning i hela golvytan.

Planlagret kan byggas upp med nedsänkt huvudkanal 
under golvet eller huvudkanalen ovan golv, uppbyggt i trä 
passande till orginalet Flach Le-Roy golvet.
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