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OVERBLIK

Beskrivelse

Producent
Model

Dimensioner

Materiale
Tankens indhold 
(L)
Hulmål i væg for 
indtransport
Omrøringssystem

Spulesystem

Antal vejeceller
Standard udstyr

Ekstra udstyr

Andre 
tankstørrelser

Pris, 8.000 L + 
standardudstyr

Kommentar
Weda producerer vidt 
forskellige blandetanke til 
mange forskellige behov. 
8 forskellige tanktyper. 
Q-modellen er selvrensende, 
bakteriefri og har en dobbelt 
så hurtig opblandingstid som 
en tilsvarende rund tank.

WEDA Danmark A/S
Q 8000

2400x2400x2350 mm

Rustfrit stål (malet)
8.000 Liter

Ikke oplyst

4 kW røreværk, 
3 sæt rørevinger
4 stk. pumpedrevet 
propeldyser, min. 800 L/min 
pr. dyse
4 stk.
UV-lys, mandeluge m. 
aut. stop af røreværk og 
pumpe, 4 propeldyser, 
udvendigt siddende 
melspjæld (4 indløb), aut. 
udluftningsventil

Langsomtgående rørværk 
til fermenteret foder. 
Røreværk med knive, 
stenfælde m. rist og 
magnet, platforme til sikker 
inspektion

4.000, 5.200, 6.400, 8.000, 
10.000, 12.500, 15.000, 
17.500, 20.000, 25.000 liter

Ordreproduceres efter 
tilbud

Kommentar
Sump minimerer 
restmængder. Renselem med 
magnet til opsamling af metal.
Sikkerhedsanordning 
forhindrer utilsigtet start 
ved arbejde med tankene. 
Designet for lang levetid 
og hurtig rengøring.

SKIOLD A/S
8.000 L blandetank

2220x2220x3860 mm

Glasfi ber
8.000 liter

222 x 111 cm

Kraftig aksel med vinger

Sprinkler

3 stk.
Ben med vejeceller, 
sikkerhedsannord-ning ved 
mandeluge, udluftning, 
vandventil til pumpe, 
vandventil til sprinklersæt

Turbineomører, boldventil, 
UV-lys, syrepumpe, 
højtryksrensning, 
stenfælde, 
specialfremstillede 
platforme til sikker 
inspektion
1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 
5.000, 6.000, 7.000, 8.000 
liter

63.000 kr.

Kommentar
Frekvensstyret omrører sikrer 
hurtig, ensartet omrøring 
af alle produkter.Lovpligtig 
vandtæt sikkerhedsanordning 
sikrer, med sikkerhedsrelæ, at 
arbejde med syreforstøvning/
damp og UV-lys i tanken er 
lovligt.
Mandeluge med vindue.

ACO Funki A/S
Blandetank VF7

Ø2000xH2100-4700 mm

Glasfi ber el. rustfri
2.300-9.799 liter

200 x 90 cm

Frekvens-styret turbine 
omrører
Vandtryk, højtryk, 
vandindtags spul - vælges 
individuelt.
3 stk.
Komplet tank m. 
omrøresystem 
og lovpligtige 
sikkerhedsanord-ninger, for 
nem og sikker adgang til 
tanken. Lovpligtig skiltning 
om risikoer.

UV lys pakke
Syre damper/forstøver
Syre indtag
Foder spjæld

2.300, 4.200, 6.000, 8.000, 
9.700

Kontakt ACO Funki 
for tilbud

Kommentar
Blandetanke sammensat af 
moduler giver stor fl eksibilitet. 
Forskellige automatiserede spu-
lesystemer til at sikre effektiv 
rengøring af alle fodertyper.
Stor mandeluge, lavt 
energiforbrug, lang levetid.

Big Dutchman A/S
Hydromix

Kommer an på str.

Glasfi ber
1.000-8.000 liter

155 x 205 cm

Blandeakse med vinger

Prelleplader 1/2’’ eller 1 
1/2’’

3 stk.
Inspektionsluge m. lås

Melspjæld, støvfi lter 
(undgå støv fra ånderør), 
UV, syre, platform til sikker 
inspektion af tank

1.000-8.000 L

Kontakt 
Big Dutchman


