
 
PLANLAGER

Kvalitet, styrke og effektivitet
– 60 års erfaring forpligter…
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Side 2 Side 3

• Består af kraftige rammer beklædt med finérplader i 

 hårdtræ

•  Gangbro oven på kanal for inspektion af afgrøder

•  Boltes direkte i plant gulv uden yderligere fundamenter  

    og trækstænger

•  Hurtig og enkel samling

•  Velegnet for selvbyg

•  Bredder: 92, 122 eller 150 cm

•  Højder: 245, 305 eller 366 cm

• Fremstillet af varmgalvaniserede stålplader

• Silohøjde 2,00 m – 8,0 m

• Selvbærende konstruktion 

• Rengøringsvenlig

• Modstår angreb fra skadedyr

• Let og hurtig montering – velegnet til selvbyg

• Robust og fleksibel konstruktion

Ståltrapezanlæg                       

Med sin enkle og robuste konstruktion kan silosystemet 
uden problemer opbygges i både bestående og nye  
bygninger, og da systemet er selvbærende – alle  
trykkræfter optages i selve siloen – stilles der ingen  
krav til bygningernes evne til at modstå tryk.

Hele systemet leveres i afpassede mål efter godkendt  
tegning så der ikke er behov for afpasning af emner på 
stedet.

•  Flytbar og fleksibel løsning

•  Fritstående uden trækstænger el. lign.

•  Består af malede H-jernstolper i nedstøbningsskåle

    Imellem stolperne placeres vandfaste finérplader med

    kantforstærkninger.

•  Væghøjde fra 1,8 til 4,2 m

Stolpevægge

Hovedkanaler i træ
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Side 2 Side 3

Køresikre sidekanaler

• Køresikker, tåler 10-14 tons akseltryk

• Hurtig ind- og udtagning med frontlæsser

• Kan anvendes til korn, græsfrø og raps uden hessian

• Velegnet til selvbyg

• Kan leveres med nedstøbningskasser

• Med gæller eller fuldperforeret overflade

Vore specielle nedstøbningskasser letter støbearbejdet  
og gør desuden kanalerne særdeles rengøringsvenlige.  
Nedstøbningskasserne er 200-300-400 mm dybe og 
fremstillet i galvaniseret plade. Centerafstanden er her  
for korn ca. 70-75 cm og for frø ca. 60-65cm.

Det er muligt ved indlægning af afgrøden at køre ind i 
plansiloen med vogn og tippe af, og derefter evt. skubbe 
afgrøden op med en frontlæsser.

Rundbuekanaler

• Fremstillet af varmgalvaniserede plader

• Stor formnøjagtighed og bæreevne

• Meget let montage

• 1,5 eller 2,0 mm perforering

• Prisbillig plansiloløsning for placering over gulv

• Leveres i 3 størrelser

GP-sidekanalen, der leveres enten med lukket top eller 
fuldperforeret, er en universalkanal, som er velegnet til  
alle forekommende tørringsopgaver.

GP-900 sidekanal er beregnet for kanallængder op til 
8 - 10 m i frø og 10 - 12 m i korn (tørring)

GP-1600 sidekanal er beregnet for kanallængder op til  
10 - 12 m i frø og 12 - 18 m i korn (tørring)

Kanalafstand ved tørring: Korn 100 cm. Frø 80 cm

  S-900 S-1600 S-2500
 Højde 24 cm 32 cm 40 cm
 Bredde 48 cm 64 cm 80 cm
 Længde 92 cm 92 cm 92 cm
 Effektiv længde 85 cm 85 cm 85 cm

WWW.SUKUP-EU.COM



Side 4

• Det originale Flach & Le-Roy trægulv i hårdttræ med  

 10 års garanti

• Mulighed for tørring af alle typer afgrøder

• Optimal luftfordeling, luft på hele gulvet

• Tåler akseltryk på 10 tons

• Meget enkel indlægning og udtagning

• Let montering, velegnet for selvmontage

• Meget let rengøring og stor sikkerhed for sortsren     

    håndtering af forskellige afgrøder

• Kan monteres på eksisterende betongulv

Flach & Le-Roy 
kørefaste trægulve

Gulvet er opbygget af hårdt, knastfrit træ på en kraftig  
konstruktion af træstrøer, som hviler på fast betongulv.

Mellem de kørefaste gulvplanker er indskudt stålriste,  
som sikrer en meget god luftgennemstrømning i hele 
gulvfladen.

Plantørringsanlægget kan opbygges med nedsænket  
hovedkanal under trægulvet eller med hovedkanal over 
gulvet og opbygget i træ passende til det originale  
Flach & Le-Roy trægulv. 
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