Leveringsprogramma

Muleby MST1 & MST1A & Spankap
(Tanks Kiwa cert. nr. K92869 & Spankap Kiwa gecert.)
De Muleby Systeem Tank (MST) wordt al meer dan
35 jaar in prefab beton, voor zowel de agrarische,
industriële en civiele markt geproduceerd.
De MST1 en MST1A tanks worden opgebouwd van
prefab betonelementen met een standaardbreedte van
1,51 m¹ en een dikte van resp. 130-160 mm en 130-165
mm. De hoogte van de MST1A kan door toepassing van
voor-spanning variëren van 3 tot 7 m¹. De tankdiameter
is minimaal 8.6 m¹ en maximaal 31,9 m¹.

Spankap
(Kiwa gecertificeerd) De spankap is een uitstekende manier
om opslagsystemen af te dekken. Deze afdekking kan gebruikt
worden voor alle soorten silo´s. Het aantal mangaten
alsmede de grootte van de mangaten kan naar uw wensen
worden uitgevoerd. Leverbare kleuren zijn grijs en groen.
De Spankap is maatwerk.

Manluik (spankap)
Standaard zitten er 2 manluiken van 1m¹ bij 1m¹
in de spankap, op aanvraag kan dit
aangepast worden.

Manluik (spankap)

Fabiton BV
Morseweg 13 8912 BG Leeuwarden

Mixluik (dijfkleed)

Tel. 058 - 8001980
Fax. 058 - 8001981

Mixluik (drijfkleed)
Mixluik vervaardigd van PE buis, met een verzonken luik.
Het luik is gemaakt van een duurzame kunststofplaat.
Het is ideaal te plaatsen in alle drijfkleden. Het
mixluik is uitvoerbaar in verschillende afmetingen en
voor diverse toepassingen bruikbaar.

Email: info@fabiton.nl
Website: www.fabiton.nl
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Gaasmatsilo met Drijfkleed
De gaasmatsilo is te gebruiken voor mest, slib,
water en andere vloeistoffen. De gaasmatsilo wordt
standaard uitgevoerd met een drijvende afdekking. De inhoud
varieert van 111 m³ tot 1695 m³. De elementen zijn 3 m¹ hoog
en 2,2 m¹ breed. De hoes en het drijfkleed zijn leverbaar in
diverse types folie. De verplichte aanrijdbeveiliging kunnen
wij ook voor u verzorgen. Toepasbaar op een ondergrond
met minder draagkracht en de silo is eenvoudig te plaatsen
en te verplaatsen.

Golfplaatsilo met Drijfkleed
De golfplaatsilo is te gebruiken voor mest, slib, water
en andere vloeistoffen. De inhoud kan variëren van 124 m³
tot 2.486 m³. De hoogte en diameter kunnen variëren. De
golfplaatsilo wordt standaard uitgevoerd met een
drijvende afdekking. De hoes en het drijfkleed zijn leverbaar
in diverse types folie. De verplichte aanrijdbeveiliging kunnen
wij ook voor u verzorgen. Toepasbaar op een ondergrond
met minder draagkracht en de silo is eenvoudig te plaatsen
en te verplaatsen.

Drijfkleed
Het drijfkleed is toepasbaar op alle ronde
opslagsystemen tot Ø 35 m¹. Het is een duurzaam en
voordelig alternatief wanneer uw opslagsysteem niet sterk
genoeg is om bijvoorbeeld een spankap te dragen. U kunt er
voor kiezen om een mixluik in het drijfkleed te plaatsen. Het
drijfkleed is maatwerk dat door professionals in korte tijd
geplaatst kan worden. Leverbaar in alle types folie.

Foliebassin met Drijfkleed
Foliebassin is geschikt voor mest, slib, water en
andere vloeistoffen. Het foliebassin wordt standaard
uitgevoerd met een drijvende afdekking. Leverbaar in alle
types folie en in alle afmetingen. Het verplichte hekwerk
& de aanrijdbeveiliging kunnen wij ook voor u verzorgen.
Het is een voordelige en betrouwbare oplossing voor uw
mestopslag.
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