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GRAUDU 
TORŅI



ARSKA AUGSTĀS KVALITĀTES, ZEMĀS CENAS 
GLABĀŠANAS TORŅI, IR RISINĀJUMS JŪSU 
GRAUDU UZGLABĀŠANAS PROBLĒMĀM
Arska uzglabāšanas torņos biezās sienas pasargā graudus no vēja,
sniega un mazajiem grauzējiem. Torņi ir moderni, ekonomiski izdevīgi
un ātri samontējami. Izturīgie sienas elementi ir viegli un ātri montējami.

Torņi ir izstrādāti, lai atbilstu mūsdienīgu graudu
uzglabāšanas prasībām, līdz pat sīkākajām
detaļām. Torņi ir piemēroti visa veida
graudu uzglabāšanai.



VIEGLI SALIKT,
ĀTRI UZSTĀDĪT
Spēcīgie elementu profili ir veidoti no gofrētā 
tērauda un ir viegli savienojami. Atbalsta 
siena ir ātri uzstādāma. Uzstādīšanai nav 
nepieciešami īpaši instrumenti, un jūs to 
varat izdarīt pats. Saimniecības graudu 
kaltēšanas komplekss ir vispiemērotākā 
vieta uzglabāšanas torņa uzstādīšanai, jo 
tādējādi ir iespējams izmantot iztukšošanas 
un iekraušanas tehniku.

MĒS IESAKĀM 
PADZIĻINĀTU TORŅA 
PAMATNI
Plānojot torņa pamatnes formu, ir jādomā 
par ērtu torņa iztukšošanu. V formas 
pamatne un gliemežtransportieris samazina 
nepieciešamību iztukšošanas laikā izmantot 
lāpstu. Citi pamatnes risinājumi ir iespējami 
atkarībā no pieejamās platības.

Ø4,8m / RINDAS 4 5 6 7 8 9 10

Ietilpība [m3] 68 84 100 116 132 148 164

Dzegas augstums [cm] 330 413 495 578 660 743 825

Kores augstums [cm] 450 533 615 698 780 863 945

Ø5,6m / RINDAS 4 5 6 7 8 9 10

Ietilpība [m3] 96 117 138 159 180 201 222

Dzegas augstums [cm] 330 413 495 578 660 743 825

Kores augstums [cm] 470 553 635 718 800 883 965

Ø6,4m / RINDAS 4 5 6 7 8 9 10

Ietilpība [m3] 124 151 178 205 232 259 286

Dzegas augstums [cm] 330 413 495 578 660 743 825

Kores augstums [cm] 490 573 655 738 820 903 985

Ø7,2m / RINDAS 4 5 6 7 8 9 10

Ietilpība [m3] 156 190 224 258 292 326 360

Dzegas augstums [cm] 330 413 495 578 660 743 825

Kores augstums [cm] 510 593 675 758 840 923 1 005

Pieejami arī lielāki modeļi!



Arska uzglabāšanas tornis tiek piegādāts jau gatavs uzstādīšanai. Cenā ir iekļauts viss 
nepieciešamais aprīkojums, sākot no skrūvēm un beidzot ar blīvēm.

30 ° metināti tērauda tvertnes dibeni

STANDARTAPRĪKOJUMS
 Iekraušanas atvere jumtā Ø160 / Ø200 / Ø250
 Apkalpošanas lūkas jumtā un sienā
 Izkraušanas gliemežtransportiera caurule ar 
     auduma apdari
 Torņa trepes ar aizsargrežģiem
 Trepes uz jumtu
 Ārējie balsti



+ TVERTNES 
IZLĀDES GLIEMEŽ-
TRANSPORTIERI
Atkritumu izkraušanai 
un graudu pārvietošanai 
ir pieejami dažādi 
gliemežtransportieri un 
konveijeri.

+ KONVEIJERA 
SIENAS ATBALSTS
Konveijera balsts ir 
piestiprināts pie atkritumu 
tvertnes sienas. Tā 
maksimālā slodze ir 600kg, 
un tās augstumu var 
precīzi noregulēt 6cm.

+ AERĀCIJAS SISTĒMU
Tērauda konusveida torņi ir aprīkoti ar jaudīgu aerācijas 
sistēmu, tāpēc torņi ir izmantojami gan sauso graudu 
dzesēšanai pēc kaltēšanas, gan kā pieņemšanas 
bunkurs pirms tīrīšanas. Tērauda konusveida torņi tāpēc 
graudus pēc kaltēšanas var atdzesēt tieši bunkurā.

+ GRAUDU LĪMEŅA MONITORINGS
Ir pieejami mehāniski graudu tvertnes līmeņa devēji, kam 
nav nepieciešama apkope. Tā izmantošana ir pierādīta, 
rentabla un ļauj precīzi uzraudzīt līmeni jūsu graudu 
tvertnē. Tiklīdz jūsu tvertnē esošais materiāls sasniedz 
graudu līmeņa devēju, krāsa no melnas slēdzas uz zaļu, 
un tā kvēlo pat tumsā! Jūs varat uzstādīt vairākas līmeņa 
uzraudzības ierīces gar tvertnes sienu noteiktos līmeņos.

+ TĒRAUDA KONUSVEIDA TORŅI
Jaunajiem tērauda torņiem apakšējais konuss ir 45° 
leņķī ar 70cm brīvas vietas zem tvertnes. Pilnībā cinkota 
struktūra.

Ø4,8m = augstums 290cm | ietilpība 16m³
Ø5,6m = augstums 330cm | ietilpība 22m³
Ø6,4m = augstums 370cm | ietilpība 29m³

Pieejama arī metināta 30° tērauda piltuves konusa apakša!

TVERTNES IESPĒJAS
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