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Inspecta Sertifiointi Oy P.O. Box 1000, Sörnäistenkatu 2 FI-00581 Helsinki, Finland Tel.+358 10 521 600  
 
Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland     

 

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL 0416-CPR-7861-01  
 
 
 

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product  

Structural welded steel components and kits  
Execution classes EXC1 and EXC2 Declaration of essential characteristics: ZA.3.2 (Method 1) and ZA.3.4 (Method 3a) 

Responsible welding coordinator. Mr Kimmo Aronen, IWE FI 00329, Level S  
 
 

produced by or for 
 

Triotec Oy Tehtaantie 5, 31500 KOSKI TL, FINLAND  and produced in the manufacturing plant(s) Koski TL, Finland  This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of  
constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)  

EN 1090-1:2009+A1:2011  
 under system 2+ are applied and that  the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above.  This certificate was first issued on 2014-12-31 and will remain valid as long the test methods and/or factory 

production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the 

declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not 

modified significantly. The validity of the certificate can be checked on the Internet at www.inspecta.fi.  
 Inspecta Sertifiointi Oy, notified body No 0416, has issued the certificate on 2014-12-31  
 

 Tomi Kasurinen, Managing Director  
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Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland     

 

TUOTANNON SISÄISEN LAADUNVALVONNAN 

VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS 

0416-CPR-7861-01 

 

 
 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011  

(eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti tämä todistus 

 annetaan seuraavalle rakennustuotteelle 

 

Rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät 

 
Toteutusluokat EXC1 ja EXC2 

Ominaisuuksien ilmoittaminen: ZA.3.2 (Menetelmä 1) ja ZA.3.4 (Menetelmä 3a) 

Vastuullinen hitsauskoordinoija Kimmo Aronen, IWE FI 00329, Taso S 

 
 
 

Tuotteen on valmistanut 
 

Triotec Oy 
Tehtaantie 5, 31500 KOSKI TL 

 

ja sen valmistuspaikka on Koski TL 

 

Tällä todistuksella vahvistetaan, että kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen 

liittyvät ehdot, jotka on esitetty seuraavan standardin liitteessä ZA  

 

EN 1090-1:2009+A1:2011  

 

on täytetty järjestelmän 2+ mukaisesti ja että  

tuotannon sisäinen laadunvalvonta täyttää kaikki yllämääritellyt vaatimukset. 

 

Tämä todistus on myönnetty ensimmäisen kerran 2014-12-31 ja on voimassa niin kauan kuin edellä mainitussa 

yhdenmukaistetussa standardissa asetettuja ilmoitettuja suoritustasoja, ehtoja tai tuotannon sisäistä 

laadunvalvontaa ei ole muutettu eikä tuotetta tai tuotannon valmistusolosuhteita ei ole oleellisesti muutettu.  

Tämän todistuksen voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi. 

 
 

Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitettu laitos n:o 0416, on myöntänyt tämän todistuksen 2014-12-31 

 
 

 

Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja 

 
 
 
 
 
 

Triotec ulkosiilot ja kuljetinratkaisut
Kotimaiset laatutuotteet maatalouteen



Tilavuus (m³) 9 14 19 24 29 32 34

Vetoisuus (tn) 5,8 9,1 12,3 15,6 18,8 20,5 22,1

Korkeus (m) 4,8 6 7,3 8,5 9,8 10,4 11

Tilavuus (m³) 30 38 46 54 62 70

Vetoisuus (tn) 19,5 24,7 29,9 35,1 40,3 45,5

Korkeus (m) 7,8 9 10,2 11,5 12,8 14

Katso video

www.triotec.fi

Triotec ulkosiilot 

Triotecin siilot ovat vesitiiviitä valmiiksi hitsattuja kokonai-
suuksia. Triotecin terässiilot ovat CE-merkittyjä ja läpäisseet 
tarkat SFS 1090-standardin vaatimukset. Siilot ovat 
mitoitettu kestämään Suomen ääriolosuhteet.  
Lujuuslaskelmat ja testaukset on suoritettu pohjoi-
sen ilmaston tuuli- ja lumikuormille.   
 
Erityinen pintakäsittely sekä sisä- että ulkopuo-
lella vähentää kondenssiveden määrää. Näin 
kosteus ja vesi eivät pääse pilaamaan rehuja 
ja pellettejä. Paksu pintamateriaali ja korkea-
luokkainen maali kestää kovemmankin tuulen 
ja tuiskeen ja vaalea pinta vähentää kuumene-
mista aurinkoisella säällä.
 
Siilo toimii pölynerotussyklonina. Siiloon varastoitavan 
tuotteen syöttö tapahtuu siilon vaipan myötäisesti, jolloin 
tuote ei erotu kevyempään ja raskaampaan. Siilojen kylkiin  

kopistelu on historiaa, sillä jyrkkä pohjakartio takaa siilon täydel-
lisen ja tasaisen tyhjentymisen.

 
Triotecin siilojen pystytys on nopeaa, sillä siilot toimi-

tetaan valmiina pakettina. Kuljettaja nostaa siilon 
pystyyn betonilaatalle ja siilon jalat hitsataan valu-

tartuntoihin. Siilo on heti valmis käyttöön. Useim-
missa malleissa myös toimitusajat ovat lyhyet, 
sillä pyrimme tekemään suosituimpia siilomalle-
ja varastoon. 

Kaikissa siiloissa on vakiona pölynerotussykloni, 
miesluukku ja rehupinnan tarkistusikkunat. Pois-

toilman pölyerotuskartio on varustettu lintuverkolla. 
Lisävarusteina on saatavilla myös vaaka ja pintamittari.

Triotec valmistaa myös energiatuotantoon soveltuvia pellettisii-
loja sekä muita erikoissiiloja.

Siilomallit

Triotec valmistaa korkealuokkaisia, CE -merkittyjä siiloja yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Vuosien tuote-
kehittelyn tuloksena on syntynyt laadukas siilomallisto, joka kestää aikaa, korroosiota ja rankkaa pohjoista ilmastoa.

Tilavuus (m³) 74 84,5 95 106

Vetoisuus (tn) 48 55 62 69

Korkeus (m) 11,85 13,1 14,35 15,6

ø3,3 m

ø2,85 m

ø2,3 m



Triotec kuljettimet

Triotecin laadukkaat spiraali- ja ruuvikuljettimet soveltuvat moniin 
erilaisiin kuljetustarpeisiin. Yksilölliset kuljetinratkaisut mahdollis-
tavat siilojen ja kuljettimien sijoittamisen haastaviinkin paikkoihin. 
Triotec toimittaa sekä yhden että useamman moottorin ratkaisuja ja 
tarjolla on oma mallinsa järeämpään kuljetustarpeeseen.  
 
Kuljettimen pituus on jopa 75 metriä yhdellä moottorilla. Kuljetti-
missa on kestävä spiraali sekä kestävä ja liukas muoviputki. Erikois-
rehuille on saatavilla myös teräskäyriä. Kuljettimissa on mekaaninen 
turvaraja ylitäytön estoon vakiona sekä lisävarusteena saatavilla vii-
veellinen tuntoelin automatiikan ohjaukseen. Spiraalin lähtösuppilot 
ovat vesitiivitä ja niitä on saatavilla 1–4 lähdöllä.

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

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. 

1. Lähtösuppilon yläosa
2. Luukku
3. Asennussarja
4. Käyrä 45°
5. Putkilinja 3 m
6. Spiraali

7. Vetopää
8. Hammasvaihdemoottori
9. Putkiside
10. Alastuloliitin sulkuluukulla
11. Pintavartijan keskus
12. Tuntoelin ja kiinnitysholkki
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www.triotec.fi

Adapterit
Triotecin valmistamien adaptereiden avulla voidaan yhdistää hel-
posti 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.

Spiraalikuljettimen osat

Triotecin kuljetinratkaisut mahdollistavat siilojen ja kuljettimien asennuksen joustavasti ja luotettavasti haastaviinkin 
paikkoihin. Lisäksi adapterit mahdollistavat erilaisten kokoonpanojen yhdistelemisen joustavasti.



www.triotec.fi

Triotec siilot ø3300Triotec siilot
• Valmiiksi hitsattuja ja vesitiiviitä 

• Erityinen pintakäsittely sekä sisä- että ulko- 
puolella 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
• Siirtotehot 1000–4000 kg/tunti

• Kuljettimen pituus jopa 75 m yhdellä moottorilla 

• Spiraalin lähtösuppilossa vesitiivis rakenne

• Kestävä spiraali sekä liukas ja kestävä muoviputki

• Viiveellinen tuntoelin automatiikan ohjaukseen

• Mekaaninen turvaraja ylitäytön estoon vakiona

• 1–4 lähtöä siilon alta 1–4 sulkuluukulla   

• Vaakasuora tai 30° lähtö. 0–45° säädettävä lähtökulma
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Triotec 
Ruuvikuljettimet
• Siilojen täyttö- ja purkuruuvit

• Kuljettimien koot 114 mm, 160 mm ja 250 mm

• Siirtoteho 1000–30000 kg/h

• Kuljettimen pituus 2–6 m, myös muut mahdollisia

• Metallinen lähtösuppilo integroidulla sulkuluukulla

• Lähtökulman portaaton säätö 0–45°

• Runko kuumasinkitty putki tai maalattu U-profiili

Timo Keppola
Tuotepäällikkö
timo.keppola@triotec.fi
GSM:  +358 (0)400 745 353
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

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


