
Med flera decennier av erfarenhet, forskning och utveckling  
i ryggen levererar Wedholms idag kundanpassade kvalitets- 
lösningar för mjölkkylning till mjölkproducenter och mejerier 
över hela världen. Våra produkter är utvecklade för att fungera 
tillsammans med alla moderna mjölkningssystem, vilket tryg-
gar en framtidssäker och kostnadseffektiv investering.

MYCKET MJÖLK PÅ LITEN YTA

I och med att efterfrågan på riktigt 

stora mjölktankar hela tiden ökar, ställs 

allt högre krav på utrymme i och kring 

mjölkrummet. Wedholms silotankar är 

det idealiska alternativet för att få ut 

mesta möjliga kapacitet på begränsad yta. 

Den vertikala designen gör placeringen 

flexibel och underlättar såväl tömning 

som service och underhåll.

 Silotanken levereras som en paket- 

lösning, med en kylenhet som specialdes-

ignas för konventionell eller automatisk 

mjölkning.

OPTIMERAD FÖR ANLÄGGNINGAR  

MED AUTOMATISKA MJÖLKNINGSSYSTEM

Wedholms robusta silotankar är 

tillverkade av rostfritt stål och rymmer 

10.000–40.000 liter mjölk. Högsta 

mjölkkvalitet säkerställs från första litern 

och tack vare en rad produktfördelar är 

silotankar en perfekt lösning i automatiska 

mjölkningssystem.

FOKUS PÅ ENERGI OCH MILJÖ

Silotankarna är konstruerade med stor 

hänsyn till energibesparing och miljö- 

påverkan. Ett 100 mm tjockt lager poly- 

uretanskum i väggarna och 130 mm i topp 

och botten ger optimalt värmeskydd och 

bidrar till att öka kompressorns livslängd. 

Kylmedlet R134a är ett av de mest effektiva 

och miljövänliga på marknaden.

EGENUTVECKLADE KYLENHETER

Alla Wedholms kylenheter är utvecklade 

och producerade i våra egna anläggningar. 

Det gör att vi kan erbjuda stora möjligheter 

för kundanpassningar gällande exempelvis 

kapacitet, temperatur, kylningstid och 

tömningsfrekvens.

ARGOS KONTROLLSYSTEM

För att göra kylningsprocessen så effektiv 

och smidig som möjligt finns nya Argos 

kontrollsystem, som ger total överblick 

och möjlighet att styra nyckelfunktioner 

som temperatur och mjölknivå i tanken.
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SILOTANKAR 10.000–40.000 liter

Vertikal design för  
högeffektiv mjölkkylning
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Genom avancerad teknologi kan systemet 

kundanpassas för olika funktionaliteter, 

diskprocesser, omrörning m m som pas-

sar de lokala förutsättningarna. 

INTERPAC – FÖR ENERGI SMART DRIFT

Interpac, Wedholms lösning för värme- 

återvinning, finns som tillval till alla våra 

silotankar. Genom att ta tillvara över-

skottsvärmen från kylningsprocessen, 

gör Interpac driften mer effektiv, både ur 

ekonomisk och miljömässig synvinkel.

UNIK DISKSNURRA

Vår unika 360° disksnurra är speciellt ut-

formad för att garantera perfekt rengöring 

inuti hela tanken. Disksnurran roterar 

med minimal friktion för att fokusera 

energin på den kraftfulla vattenstrålen 

som avlägsnar alla spår av kalkrester och 

eventuell bakterietillväxt.

YTTERLIGARE PRODUKTFÖRDELAR

Silotankarna har ännu fler smarta kompo-

nenter för snabb och effektiv kylning. Ett 

exempel är att varje kylenhet är utformad 

för en specifik storlek på tank. Dessutom 

är alla silotankar utrustade med tre för- 

ångare, två i botten och en på sidoväggen. 

Fler förångare kan monteras på väggen 

vid behov.

 

OPTIMAL HYGIEN 

Effektiv kylning går hand i hand med 

hygien och kvalitet. Av denna anledning 

kommer temperatursensorn vid tankens 

botten aldrig i kontakt med mjölken. 

Tillsammans med separat kylning för 

mjölkutloppet garanterar detta perfekt 

hygien och högsta mjölkkvalitet.

TILLVAL

Wedholms silotankar håller en hög stan- 

dard redan i grundutförandet, men det 

finns en rad kompletterande tillval och 

delar för maximal kundanpassning: stege 

med säkerhetsbur, självrengörande ut-

lopp för mjölkprovtagning vid manhålet, 

nivåsensor och energisparande förkylare, 

för att nämna några. Manhålet kan för 

övrigt placeras på flera olika positioner.  

KVALITET OCH SERVICE  ATT LITA PÅ

Vi på Wedholms tar hand om dig hela 

vägen, från planering och installation 

till löpande service och underhåll. Vi har 

ett stort nätverk av samarbetspartners 

och ser till att assistans och reservdelar 

snabbt finns på plats hos dig. Alla Wed-

holms tankar och komponenter uppfyller 

relevanta EU-standarder.

Argos kontrollsystem.

Silotank installerad med alkov, luftventil i 
bild.

TEKNISK SPECIFIKATION

Tanktyp Diameter Höjd H1 Höjd H2

10.000 L 3.000 mm 2.600 mm 2.830 mm

15.000 L 3.000 mm 3.450 mm 3.680 mm

18.000 L 3.000 mm 3.900 mm 4.130 mm

20.000 L 3.000 mm 4.260 mm 4.490 mm

25.000 L 3.000 mm 5.072 mm 5.302 mm

30.000 L 3.000 mm 5.900 mm 6.130 mm

35.000 L 3.000 mm 6.700 mm 6.930 mm

40.000 L 3.000 mm 7.409 mm 7.509 mm

Diameter

270 mm

600 mm

H1

H2

Wedholms friskriver sig från eventuella felskrivningar. Med reservation för tekniska ändringar.

C200543_Wedholms_produktblad_Silo_SE_v2017.1.indd   2 2017-01-19   14:58:36


