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“Skal vi arbejde sammen, 
for at forberede din virksomhed 

til fremtiden? Vi vil med glæde 
rådgive dig.”

e1.2014 © auteursrecht Bosch Beton

Hvorfor 
vælge Bosch 
Beton’s beton-
elementer?  
Vores familiefirma har været 
leverandør af produkter af høj kvalitet 
i mere end 40 år.

Læs mere fra side 4

Oplev vores 
innovative
LA beton-
elementer. 
Et nyt og innovativt produkt. 
40 års erfaring har resulteret i 
vores LA betonelementer.

Læs mere fra side 6

Alt hvad du 
skal vide om 
din køresilo.

Hvad skal du overveje, når 
du bygger en fremtidssikret 
køresilo til din ensilage?

Læs mere fra side 8

Gråhedevej 7

Ådum

DK-6880 Tarm

Tlf. +45 8832 1770

info@panelbyg.dk

www.panelbyg.dk
Dansk forhandler af Bosch Beton
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“Bosch Beton - et kendt navn indenfor 
betonelement industrien, og en familieejet 

virksomhed gennem mere end 40 år.”

I de sidste 40 år, har vores familievirksomhed 

– Bosch Beton – produceret og monteret 

mere end 15.000 køresiloer, for kunder 

overalt i Vesteuropa.

Som en af de førende producenter på 

markedet, stræber vi konstant efter, at 

optimere produktionsprocessen, så vi kan 

producere de stærkeste betonelementer. 

Takket være vores betonfabrik og 

opbevaringslagre, kan vi hurtigt og effektivt 

håndtere små og store ordrer. Alle vores 

betonelementer er KIWA certificeret og 

er konstrueret af stærk beton. Alle vore 

materialer overholder Eurocode normerne. 

Vi producerer de stærkeste elementer, fordi 

vi forstærker betonen i forhold til de seneste 

Eurocode standarder. Produkterne bliver 

konstant testet, for at sikre at de overholder 

Eurocode normerne, ved blandt andet at 

afprøve trykstyrken. Når du vælger Bocsh 

Beton betonelementer, garanterer vi for 

kvaliteten. Vores elementer kan klare et 

akseltryk på 20 ton. Vi har brugt det samme 

firma, til at stå for transport og montage i 

mere end 30 år. Dette samarbejde garanterer 

for en vellykket udførsel af alle projekterne. 

Vi har samlet en masse erfaring igennem 

årene, og sammenlagt med vores dygtige 

samar bejdspartnere, er kvalitet vores højeste 

prioritet. Vi forsøger konstant at reducere 

vores CO2 udledning, og vores produktion 

overholder ISO 14001 standarderne. Hvis du 

vil vide mere, omkring de seneste designs 

indenfor køresiloer til landbruget, vil Bosch 

Beton med glæde rådgive dig. Du kan finde 

mere information i denne brochure.

Gert van den Bosch

Bosch Beton

   Familien bag Bosch Beton:
Brand Jan, Brechtje, Gert og Gerard van den Bosch

Vore produkter produceres efter følgende normer: 
PFC EU-direktiv med KOMO certifikat og

Hvilke og hvor store betonelementer S. 4

Hvilke elementer er optimale for din silo?

Produkt data S. 6

Alt vedrørende kvaliteten af vores seneste LA betonelementer og de øvrige produkter.

Brugen af elementerne S. 8

Hvilken udformning skal din silo have og hvad skal du overveje?

Tilbehør og service S. 12

Kontinuerlig udvikling af kvaliteten af vores produkter.
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Spændvidden 
på vores støttemurselementer

LA-elementer L-elementer TWA-elementer U-elementer

Min. højde 100 cm 50 cm 100 cm 100 cm

Maks. Højde 300 cm 600 cm 300 cm 300 cm

Højde = netto fyld højde Ja Nej Ja Ja

Miljø kategori XA3 XA3 XA3 XA3

Betonklasse C60/75 C60/75 C60/75 C60/75

Certifikation KOMO CE KOMO CE KOMO CE KOMO CE

Garanti 20 års fabriksgaranti 15 års fabriksgaranti 20 års fabriksgaranti 20 års fabriksgaranti

Trykstyrke (fritstående) 20 ton akseltryk 10 ton akseltryk 20 ton akseltryk 10 ton akseltryk

Trykstyrke (med understøtning) 20 ton akseltryk 15 ton akseltryk 20 ton akseltryk 15 ton akseltryk

Betonoverflade Glat Glat Glat Glat

Sammenkobling Ja Ja Ja Ja

Gradvis hældende fodplade Ja Ja Ja Nej

Hvilken størrelse skal din nye ensilagesilo have? Besøg vores hjemmeside eller ring +45 8832 1770.

Din betonelementleverandør

NYT 
KØRESILOELEMENT 

TIL LAND-

BRUGET

Hjørnerne kan fås med den ønskede 
vinkel. Vi laver hjørnerne med brug 
af geringssamlinger eller standard 
hjørnesamlinger. 

Nyhed: SL-elementer til nye siloer og 
udvidelse af eksisterende siloer

Dette element gør det muligt, 
at komme op til toppen af et 
U-element. Den er udstyret 
med en udsparing til dræn, og 
skridsikker overflade.

Stelcon plader eller asfalt, som 
bund i din silo? Vi vil med glæde 
rådgive dig, og anbefale den
løsning der er optimal i dit projekt.

“Alle vores 
betonelementer 
er produceret i 
overensstemmelse 
med de gældende 
standarder”
Bessel Besselsen  •  kvalitets-, arbejds-  
og miljøkoordinator
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Din betonelementleverandør

Fremragende designede produkter, der er 
tryktestede og afprøvede i praktisk brug. 
Testene udføres under tilstedeværelse af 
repræsentanter fra KIWA.

Innovative og godkendte konstruktioner
ved brug af special armeringer, produceret i 
overensstemmelse med de gældende 
europæiske standarder. Dette gør os i stand til 
at tilbyde 20 års garanti

Der er garanti for at alle betonelementer er 
certificeret og produceret på vores egne 
fabrikker, i overensstemmelse med  gælden-
de love og direktiver, hvor vi bruger beton 
(C60/75) og i overensstemmelse med de 
strenge krav til europæiske standarder. 

Ekstra lang levetid, takket være brugen 
af C60/75 høj styrke beton i alle vores 
betonelementer. Det nedbrydes 1,5 gange 
langsommere end klasse C35/40 beton.

Vi garanterer personlig og kompetent 
rådgivning og service på dine køresiloer. I 
dag eller engang i fremtiden.

Man kan trygt fylde køresiloerne op, og 
køre helt ud til kanten med et LA-ele-
ment, der er i stand til at modstå et 20 ton 
akseltryk.

NYT 
KØRESILOELEMENT 

TIL LAND-

BRUGET

 til landbruget
Innovative kvalitets betonelementer 

Vi har samlet al vores viden og kompetencer fra over 40 år, for at designe vores nye LA (landbrugs) betonelement. 

Dette betonelement kan modstå den enorme belastning fra et akseltryk på 20 ton. Vi garanterer for kvaliteten af 

LA elementet, og derfor kan vi tilbyde 20 års garanti på LA elementer. Kontakt os for at få information omkring 

dets unikke egenskaber.

“Det der har været en 

afgørende faktor i vores valg af 

Bosch Beton, er at køresiloerne 

altid er i overensstemmelse med 

de gældende regulativer, og 

dermed er sikre at bruge langt 

ud i fremtiden.”
Familien Groot • Middenbeemster

egenskaber
men stadig unik

standard

Hvordan genkender man betonelementer af høj kvalitet? Det er svært, fordi den reele kvalitet er inden i elementet, så for at 

man visuelt kan se det, er her en model til at illustrere det. Vores kvalitets produkter indeholder ikke kun C60/75 beton, men 

også special armeringer der er produceret i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder. Vi mener det er en 

standard egenskab, men de er unikke indenfor elementindustrien. 

Hvad gør Bosch Beton køresilo elementer unikke?

Konklusion: Vi vil have kvaliteten, der er gemt væk indeni, til at være synlig udenpå.



9LANDBRUG  BOSCH BETON      8 BOSCH BETON LANDBRUG      

Din betonelementleverandør

at bruge en køresilo 
der er forskellige gode grunde til

til opbevaring af ensilage

        En god køresilo forebygger  
   overophedning af ensilagen.
                            Dette kan spare dig for 525 kr. pr. ko om året. kilde: AgruniekRijnvallei NL

Temperaturen i ensilagen i en køresilo er 4,3oC lavere end i en markstak.
               kilde:: AgruniekRijnvallei

Der er gennemsnitlig op til 15 % sparet på udgifter under montagen.

                                           Opbevar mere ensilage pr. m2.  
   Med en silo kan der spares 15% plads.

Og som tillæg kan en køresilo bidrage til, at du kan arbejde mere effektivt, sikre en 
god hygiejne og gøre afvanding muligt.

“Forebyg 
overophedning. 
Varmt foder vil 
koste dig penge, 
og det er vel at 
mærke penge, 
du ikke behøver 
bruge”
Jantine van de Kraats • salgskonsulent

Praktiske spørgsmål som skal overvejes, 
når du går med planer om at etablere en 
køresilo.
Orientering 
• Hvor meget kapacitet har jeg brug for til ensilagen?

•  Hvilke maskiner kan jeg  bruge, for at håndtere ensilagen? Hvor stor en last skal elementerne 

være i stand til at modstå?

• Hvor er det mest optimalt at bygge en køresilo?

• Hvilken hældning bør siloen have?

• Kan jeg evt. udbygge min silo senere hen?

Købsfasen
•  Skal jeg have en fritstående silo eller en sammenbygget silo? Hvilke elementer skal jeg  

bruge til de ydre og indre vægge?

•  Hvilke egenskaber er vigtige  nu og i fremtiden, for at få en lang levetid på elementerne?

•  Hvilke kvalitets certificeringer kan de forskellige leverandører tilbyde til de ønskede  

betonelementer?

• Hvilke krav skal der overholdes nu, og hvilke krav vil der skulle overholdes i fremtiden?

Konstruktionen
• Hvornår skal min køresilo stå færdig?

• Hvem skal stå for udgravningsarbejdet?

• Hvem skal levere elementerne og hvor skal udførslen foregå?

• Hvem skal montere og færdiggøre siloen?

Find din egen køresilo  
på www.boschbeton.dk
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Din betonelementleverandør

Dræn til regnvand

omkring brugen 
af din køresilo

information

Spildevandsbrønden 
skal opsamle forurenet 
spildevand fra ensilagen. 
En forsegling på 
indersiden af brønden, 
skaber større modstand 
imod f.eks. syre fra 
ensilagen.

Sandbunden under elementerne afhænger 
af jordbunden. Spørg din rådgiver for mere 
information.

Skal hjørnerne forsegles? 
Brug den special 
designede samleprofil til 
hjørner, og download en 
montagevejledning på 
www.boschbeton.dk 

Asfalt eller betonplader? Du kan vælge mellem 
flere forskellige overfladebehandlinger. Spørg os 
for rådgivning, så finder vi sammen den optimale 
udformning af din køresilo.

Spildevand og regnvand 
afledes separat i f.eks. 
overløbsafløb med dobbelte 
udtag.

Det er afgørende at bruge den rette overdæk-
ning til din silo, for at undgå overophedning. 
For at opnå endnu større effektivitet, anbefaler vi 
at du bruger sandsække og spændstropper.



13LANDBRUG  BOSCH BETON      12 BOSCH BETON LANDBRUG      

Din betonelementleverandør

“Vær velkommen til at 
kontakte vores serviceafdeling, 

for assistance og rådgivning”
Bessel Besselsen  •  kvalitets-, arbejds- og miljøkoordinator

tilbehør og den rigtige service 
altid det rigtige

for optimal ensilage opbevaring

Diverse downloads på boschbeton.dk
Forberedelse af byggepladsen • Sandbund  

Belastningsskema • Hvor meget kan jeg belaste min køresilo

Forsegling • Hvordan sikrer du en tæt ensilagesilo

Service afdelingen
Hos Bosch Beton er kvalitet og service vores højeste prioritet. Hvis du har brug for hjælp, vil vores service afdeling sende 

en konsulent hurtigst muligt. Vores køretøjer er udstyret med et udvalg af  værktøjer, til at optimere din bunker silo, 

og vi adskiller os, ved vores fleksibilitet og dygtige medarbejdere. Hvis du har spørgsmål vedr. styrken på elementerne, 

konstruktionsopbygningen eller vores service, vil vores service afdeling med glæde besvare dem.

Afløbsrender/ skjulte render
Spildevand kan drænes, ved brug af afløbsrender eller 

skjulte render. Afløbsrender kan fås i str. 100x50x14 

cm og 200x100x14 cm. Vores skjulte render fås i str. 

200x50x33 cm.

Affasede betonselementer
Betonelementerne kan være affasede efter ønske. De 

kommer som standard, skåret fra halvdelen af højden 

til halvdelen af længden. Men de kan også affases, så 

de passer efter dine ønsker.

Spildevandsbrønde og  
overløbsafløb
Separate afløb til regnvand, spildevand og ensila-

gesaft. Spildevand kan efterfølgende opsamles i en 

spildevandsbrønd med en syrebestandig overflade.

Spændstropper og silo sække
Overdæk din silo på en praktisk og effektiv måde 

med spændstropper. Hvis du bruger silo sække, vil 

du derudover opnå, at siloen bliver lufttæt.

Forsegling
For at gøre din silo vand- og lufttæt, kan Bosch Beton 

anbefale en fugemasse, der er passende i landbruget. 

Ved at forsegle din silo, vil kvaliteten af din ensilage 

forbedres.

Overfladebehandling
Du kan forlænge levetiden på dine betonelementer, 

med vores specielt udviklede overfladebehandling. 

Når først overfladebehandlingen er blevet påført, kan 

dine elementer fungere som ensilageopbevaring 

længere.
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Din betonelementleverandør

Når du har en forespørgsel til os, 
vil du altid modtage...
Rådgivning, kvit og frit

Et passende svar indenfor 48 timer

En 3D model af din silo

Last diagrammer

Bearbejdet tilbud

Forslag til opbygning

Regulativer og vilkår.

Når først dine betonelementer 
er blevet monteret, vil du modtage…
Garanti for et certificeret, højt kvalitet produkt

Fabriksgaranti

Og selvfølgelig en faktura, men først når du er fuldt ud tilfreds med siloen.

“”Søger du efter 
den bedste løsning, 
til en favorabel pris? 
Så spørg os, for at få 
et tilbud.”
Bjarne Bundgaard  •  salgskonsulent

den bedste løsning
kontakt os for at få 

til favorable priser

 “Her er et par referencer fra de mere end 
15.000 bunker siloer, vi har konstrueret gennem de sidste 40 år.”
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