
GÖDSELBRUNNAR
MED TILLBEHÖR
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Betong – det  
trygga valet
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 

material sats eller entreprenad.



” Abetongs 
erfaren
het och 
kunskap 
resulterade 
i ett gott 
samarbete.”

ADAM PETERSSON 
DESEMÅLA GÅRD

PUMPBRUNNAR
Vi har pumpbrunnar med 
3–250 m³ volym, både 
runda och rektangulära.

Vår 9 m³ pumpbrunn är 
utformad så att man kan 
utnyttja alla nio kubikmeter effektivt. Du monterar 
pumpbrunnens över kant i höjd med kulvertbottens 
underkant och bygger upp dig till färdig marknivå. 
Därefter monteras locket. På så sätt utnyttjas 
pumpbrunnens hela volym.

TILLBEHÖR

DUKTAK
Våra tak går snabbt att montera utan hantlangning. 
Tömningsluckorna är cirka 2 x5 meter. Takduken 
anpassas till rörgenomförningar på plats.

SKYDDSSTAKET
Skyddsstaket med avlyftbar ram eller ramar. Används 
när gödselbrunnen eller del av gödselbrunnens 
överkant ligger lägre än 1,2 meter över markytan.

BETONGTAK

VÅR ERFARENHET – DIN TRYGGHET

Abetong har under mer än 40 år tillverkat och levererat mer än 16000 gödselbrunnar. 
Säkra och väl beprövade konstruktioner med lång livslängd borgar för den bästa total
ekonomin när du ska lagra gödsel och urin. 

Vårt standardprogram innehåller runda gödselbrunnar med volymer från 150 m³ upp  
till 6320 m³, i höjderna 3, 4 och 5 m. 

Till våra gödselbrunnar finns olika typer av tilläggsprodukter, till exempel tak, skydds
staket och pumpbrunnar.

Abetongs gödselbrunnar smälter på ett fint sätt in i omgivningarna.

Montaget av behållarväggar går snabbt och utförs i normalfallet med lastbil med 
kran placerad på bottenplattan.


