PLANSILOR
UPP TILL 25 TONS
PACKNINGSMASKIN

2,4 meter hög plansilo
• Plansilo med en invändig höjd på 2,4 meter.
• Dimensionerad för packningsmaskin upp till 15 ton.

Andreas Hellqvist
Stora Hallebo, Habo. 250 kor.
– Jag köpte plansilo för att det är
det mest flexibla systemet att lagra
bra foder i. En plansilo är enligt våra
beräkningar det billigaste alternativet och absolut det system som inte
stör tempot i en skörd. Inläggningen
hänger enbart på en maskin, det vill
säga lastmaskin eller m
 otsvarande,
vilket innebär minsta m
 öjliga
krångel.
Du får plats med mycket foder
på en förhållandevis liten yta som
dessutom är lätt att hålla ren. Du har

nytta av den vid mixning och som
planlager vid tröskning.
Att det just blev en Abetongsilo
berodde på mina tidigare goda
erfarenheter av företaget, samt att
jag anser att det är den bästa silon.

KLAR FÖR
UTBYGGNAD

SKYDDS
BEHANDLAD

3 meter hög plansilo
• Plansilo med en invändig höjd på 3,0 meter.
• Dimensionerad för packningsmaskin upp till 20 ton.

Magnus, Petra och Alva Karlsson
Karlsro, Varberg. 300 kor.
– När vi köpte gården började vi med tre
tornsilor. Vid utökning av besättningen, till
300 kor samt rekrytering, övergick vi till plansilo på grund av snabb, säker och väderoberoende inläggning samt säker uttagning.
Vi har haft en genomgående mycket bra
ensilagekvalitet.
Silon har byggts ut i etapper och består
idag av fyra fack. Facken är breda och ger
plats för två lastmaskiner vid inläggning och
packning. De används även till majs och
HP-massa. Vi planerar att utöka med ytterligare ett fack.

Anders Olsson
Munka Ljungby. 150 kor.
– I samband med att vi byggde ett
nytt Abetongstall så utökade vi med
ytterligare tre silofack, så nu finns
det åtta fack! Detta gör att vi får en
mycket bättre och snabbare logistik.
Vi får även en ökad flexibilitet och
kan använda facken flera gånger
per år till bland annat spannmål
som buffertlagring vid skörd.
Plastkostnaden blir mycket
lägre än för rundbal och ur miljö
aspekt blir det mindre returplast att
hantera.

KLAR FÖR
UTBYGGNAD

4 meter hög plansilo
• Plansilo med en invändig höjd på 4,0 meter.
• Dimensionerad för packningsmaskin upp till 25 ton.

Fredrik och Rickard Janpers
Västerby, Stora Skedvi. 200 kor.
– Vi ville ha en 4-meters plansilo, då
skillnaden i packningsgrad mellan
3 och 4 meter ger ett ekonomiskt
utbyte på över 50% färdigt foder.
Med den stora mängd gräs vi ska
hantera och tidspressen att ensilera
grönmassan i rätt tid finns inget som
slår plansilon.
Investeringen har gett oss mycket
mer för pengarna än om vi valt annat
lagringssystem.

Patrik Lennwall, inspektor,
Bjärsgårds Lantbruks AB, Klippan. 650 kor.
– Vi hanterar enorma mängder gräs och
majs. I våra 10 meter breda silor får
vi plats med både inläggning av foder
och packningsmaskin samtidigt. Med
självgående exakthack får vi en mycket
hög inläggningshastighet, som endast
kan lösas med plansilosystem.
4 meter silohöjd gör att ensilaget
packar sig mycket bättre och det blir
en mindre yta som ska täckas och
avtäckas.

Stödmur.

En vägglinje kan göras
längre för att kunna
användas som mothåll
vid inläggningen.

Armeringen i plansilo
elementet samverkar med
inspänningsarmeringen i
bottenplattan.

Skyffelbred ränna
som är lätt att
rengöra.

Pumpbrunn.

Pressvattenränna galler alternativt Öppen pressvattenränna.

Varför plansilo?

Tips

Plansilon är mer miljövänlig och kostnadseffektiv än rundbalar.
Med plansilo minskas risken för lagringsskador frånskadedjur.

• Vid god foderplanering kan facken användas
till flera inläggningar under samma år.

Låga underhållskostnader. Enkel och beprövad teknik.

• Försök om möjligt att välja plansiloöppningen
mot norr eller öster.

Gräsensilagets näringsvärde kan förbättras! Spannmål och gräs
kan samensileras för högre energivärde och TS-halt.
En plansilo ger minskat väderberoende genom lägre kravpå förtorkning.
Snabb ensilageskörd tack vare hög inläggningskapacitet.
I silon kan lagras gräsensilage, majsensilage, HP-massa,lutad
spannmål med mera. Foderstaten kan ändras efter rådande priser
och nya politiska beslut.
Investeringen kan ske i etapper. En plansilo kan byggas uti takt
med att besättningen utökas.
Om driftsinriktningen förändras kan en plansilo kompletteras med
tak och användas som ungdjursstall, lada, maskinhall eller byggas
om till hö- eller spannmålstork.

• Gör en gjuten väl tilltagen platta framför silon.
• Lägg pressvattenrännan minst 3 meter
framför väggslut, så att du kan utnyttja silon
bättre vid stor skörd.
• Vid täckning, vik ner plasten på sidorna av
väggarna.
• Plansilon ska skyddsbehandlas innan första
inläggning och kompletteras året därpå i god
tid innan skörden läggs in.
• Samla grovfodret på ett ställe och få en
bättre gårdsbild.

Betong – det
trygga valet

Rätten till ändringar förbehålls. Tryckt i oktober 2018.

I drygt 40 år har vi levererat
lantbruksbyggnader och tagit fram
nya betongprodukter till lantbruk
och häst. Med stor erfarenhet och
kunskap hjälper vi dig från idé
stadiet till färdig byggnad.
Det är du som kund som
bestämmer hur stort åtagande vi
gör, allt från leverans fritt på bil till
materialsats eller entreprenad.

info@abetong.se • www.abetong.se

