Sleufsilo’s

Actueel

De Samenwerking BV
Sleufsilo?
De aanleg van sleufsilo’s is bij loon- en
aannemersbedrijf De Samenwerking BV
een sterk groeiend item binnen de bedrijfstak GWW-werken.
Er zijn dan tot op heden ook een behoorlijk aantal sleufsilo’s aangelegd. De
aanleg van sleufsilo’s kan in eigen beheer door ons worden gerealiseerd.
Hiervoor beschikken wij over vakkundige mensen, benodigde middelen en
materialen.
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Méér informatie vind u op:
www.desamenwerkingbv.nl

Ondergrond?
Voor de keuze van de ondergrond in
de sleufsilo zijn er diverse mogelijkheden. Zo kan er een ondergrond aangelegd worden bestaande uit beton of
betonplaten en of een ondergrond bestaande uit asfalt.
Wel dient vermeld te worden dat de
duurzaamheid van asfalt groter is. Asfalt
is namelijk langer bestand tegen de zuren afkomstig uit de kuilen, dan beton
Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Uitvoering?

Kuilzuren?

Sleufsilo’s kunnen in verschillende
uitvoeringen en maten geleverd
worden. Zo kunnen wij silo’s realiseren
bestaande uit losse prefab elementen
of uit betonnen vloerplaten. Onze specialisten kunnen u een passend advies
verstrekken voor uw specifieke situatie.

Mocht het wenselijk zijn dan kunnen wij
een opvangsysteem voor de kuilzuren
aanleggen. Dit opvangsysteem kan
bestaan uit goten met putten die uitmonden via een gesloten buizensysteem in een betonnen opvangput.

Vanwege het feit dat de silo uit losse
elementen bestaat, is het mogelijk dat
er voor vrijwel elke gewenste ruimte de
juiste sleufsilo beschikbaar is.

Voordelen sleufsilo

De sleufsilowanden die wij leveren onderscheiden zich door een hoge betonkwaliteit en onze ervaring op het
gebied van het voorbereidende
grondwerk dragen zorg voor een goede plaatsing en verwerking.

Veel agrariërs raken overtuigd van de
voordelen van het gebruik van sleufsilo’s voor het opslaan van voedergewassen:
•
•
•

Schoner kuilvoer
Gemakkelijk uithalen van het
kuilvoer
Méér opslag kuilvoer per m2 vloeroppervlak

