POHJOISEN KESTÄVÄ SUOMALAINEN
Ensimmäiset kotimaiset CE-merkityt terässiilot - tehty pohjoiseen ilmastoon
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Triotec ulkosiilot ja kuljetinratkaisut
Kotimaiset laatutuotteet maatalouteen

Triotec ulkosiilot
Triotec valmistaa korkealuokkaisia, CE -merkittyjä siiloja yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Vuosien tuotekehittelyn tuloksena on syntynyt laadukas siilomallisto, joka kestää aikaa, korroosiota ja rankkaa pohjoista ilmastoa.
Triotecin siilot ovat vesitiiviitä valmiiksi hitsattuja kokonaisuuksia. Triotecin terässiilot ovat CE-merkittyjä ja läpäisseet
tarkat SFS 1090-standardin vaatimukset. Siilot ovat
mitoitettu kestämään Suomen ääriolosuhteet.
Lujuuslaskelmat ja testaukset on suoritettu pohjoisen ilmaston tuuli- ja lumikuormille.

kopistelu on historiaa, sillä jyrkkä pohjakartio takaa siilon täydellisen ja tasaisen tyhjentymisen.
Triotecin siilojen pystytys on nopeaa, sillä siilot toimitetaan valmiina pakettina. Kuljettaja nostaa siilon
pystyyn betonilaatalle ja siilon jalat hitsataan valutartuntoihin. Siilo on heti valmis käyttöön. Useimmissa malleissa myös toimitusajat ovat lyhyet,
sillä pyrimme tekemään suosituimpia siilomalleja varastoon.

Erityinen pintakäsittely sekä sisä- että ulkopuolella vähentää kondenssiveden määrää. Näin
kosteus ja vesi eivät pääse pilaamaan rehuja
ja pellettejä. Paksu pintamateriaali ja korkealuokkainen maali kestää kovemmankin tuulen
ja tuiskeen ja vaalea pinta vähentää kuumenemista aurinkoisella säällä.

Kaikissa siiloissa on vakiona pölynerotussykloni,
miesluukku ja rehupinnan tarkistusikkunat. Poistoilman pölyerotuskartio on varustettu lintuverkolla.
Lisävarusteina on saatavilla myös vaaka ja pintamittari.

Siilo toimii pölynerotussyklonina. Siiloon varastoitavan
tuotteen syöttö tapahtuu siilon vaipan myötäisesti, jolloin
tuote ei erotu kevyempään ja raskaampaan. Siilojen kylkiin

Triotec valmistaa myös energiatuotantoon soveltuvia pellettisiiloja sekä muita erikoissiiloja.

Katso video
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Triotec kuljettimet
Triotecin kuljetinratkaisut mahdollistavat siilojen ja kuljettimien asennuksen joustavasti ja luotettavasti haastaviinkin
paikkoihin. Lisäksi adapterit mahdollistavat erilaisten kokoonpanojen yhdistelemisen joustavasti.
Triotecin laadukkaat spiraali- ja ruuvikuljettimet soveltuvat moniin
erilaisiin kuljetustarpeisiin. Yksilölliset kuljetinratkaisut mahdollistavat siilojen ja kuljettimien sijoittamisen haastaviinkin paikkoihin.
Triotec toimittaa sekä yhden että useamman moottorin ratkaisuja ja
tarjolla on oma mallinsa järeämpään kuljetustarpeeseen.

Kaikissa Triotecin lähtösuppiloissa on huoltoluukku sulkuluukun alapuolella. Rehun tai pellettien sekaan joutuneet vieraat esineet on
poistettavissa helposti luukun kautta. Pohjasuppiloissa on vaakasuora tai 30° lähtö. Lisävarusteena saatava keinusarja mahdollistaa
myös 0°–45° asennuskulman.

Kuljettimen pituus on jopa 75 metriä yhdellä moottorilla. Kuljettimissa on kestävä spiraali sekä kestävä ja liukas muoviputki. Erikoisrehuille on saatavilla myös teräskäyriä. Kuljettimissa on mekaaninen
turvaraja ylitäytön estoon vakiona sekä lisävarusteena saatavilla viiveellinen tuntoelin automatiikan ohjaukseen. Spiraalin lähtösuppilot
ovat vesitiivitä ja niitä on saatavilla 1–4 lähdöllä.

Saatavilla on myös siilon täyttöruuveja tiettyihin siilomalleihin
[Triotecin siilot 9–34 m3 (ø2300) ja 30–70 m3 (ø2850)]. Täyttöruuvi
mahdollistaa siilon täyttämisen helposti esimerkiksi peräkärryltä.
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Spiraalikuljettimen osat
1. Lähtösuppilon yläosa
2. Luukku
3. Asennussarja
4. Käyrä 45°
5. Putkilinja 3 m
6. Spiraali
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7. Vetopää
8. Hammasvaihdemoottori
9. Putkiside
10. Alastuloliitin sulkuluukulla
11. Pintavartijan keskus
12. Tuntoelin ja kiinnitysholkki

Adapterit

Triotecin valmistamien adaptereiden avulla voidaan yhdistää helposti erikokoisia spiraali- ja ruuvikuljettimia Triotecin siiloihin,
sovittaa toisten valmistajien kuljettimia Triotecin siiloihin tai
yhdistää useita spiraalikuljettimia. Triotec myös suunnittelee ja
valmistaa tarvittaessa adapterin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

www.triotec.fi

Triotec siilot

Triotec siilot ø3300

•

Valmiiksi hitsattuja ja vesitiiviitä

•

Erityinen pintakäsittely sekä sisä- että ulkopuolella vähentää kondenssivettä

•

Kosteus ja vesi ei pääse pilaamaan säilöttävää
tuotetta – ei home ongelmaa

•

Vaalea väri vähentää kuumenemista
aurinkoisella säällä

•

Jyrkkä kartio parantaa aineksen liikkuvuutta –
ei tarvitse kolistella

•

Pinnan paksuus ja maalin korkea laatu kestävät
aikaa, korroosiota ja rankempaakin ilmastoa

•

Pölynerotussykloni ja tarkistusikkunat vakiona

•

Lisävarusteena vaaka ja pinnan korkeusmittari

•

Aineksen syöttö siilon vaipan myötäisesti –
aines ei erotu kevyempään ja raskaampaan

•

Nopea toimitus ja pystytys

Triotec
spiraalikuljettimet

Triotec
Ruuvikuljettimet

•

Siirtotehot 1000–4000 kg/tunti

•

Siilojen täyttö- ja purkuruuvit

•

Kuljettimen pituus jopa 75 m yhdellä moottorilla

•

Kuljettimien koot 114 mm, 160 mm ja 250 mm

•

Spiraalin lähtösuppilossa vesitiivis rakenne

•

Siirtoteho 1000–30000 kg/h

•

Kestävä spiraali sekä liukas ja kestävä muoviputki

•

Kuljettimen pituus 2–6 m, myös muut mahdollisia

•

Viiveellinen tuntoelin automatiikan ohjaukseen

•

Metallinen lähtösuppilo integroidulla sulkuluukulla

•

Mekaaninen turvaraja ylitäytön estoon vakiona

•

Lähtökulman portaaton säätö 0–45°

•

1–4 lähtöä siilon alta 1–4 sulkuluukulla

•

Runko kuumasinkitty putki tai maalattu U-profiili

•

Vaakasuora tai 30° lähtö. 0–45° säädettävä lähtökulma

Myynti
Tuotepäällikkö
Schauer-tuotteiden myynti
lauri.matintalo@triotec.fi
GSM: +358 (0)40 352 3399
Puh: +358 (0)2 484 3114

Kari Nummilahti

Tuotepäällikkö
kari.nummilahti@triotec.fi
GSM: +358 (0)50 408 8880
Puh: +358 (0)2 484 3112
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Triotec Oy

Tehtaantie 5, 31500 Koski TL
triotec@triotec.fi
Puh: +358 (0)2 484 310
Fax: +358 (0)2 484 3110
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