PAS Mestopslagsystemen

De specialist in mestopslag!

/// Waarom PAS Mestopslagsystemen?
•
•
•
•
•
•

/// PAS MESTOPSLAGSYSTEMEN: alles onder één dak!
PAS mestopslagsystemen BV is gespecialiseerd in het ontwerpen,
bouwen, keuren en repareren van alle soorten mestopslagsystemen
en afdekkingen. U kunt vertrouwen op meer dan 35 jaar ervaring.

Meer dan 35 Jaar ervaring
KIWA/KOMO gecertificeerd
Eigen montageteam (VCA
gecertificeerd)
Van bouwen tot keuren
Alle soorten mestopslag
Levering door heel Europa

Keuren, repareren en reiniging van
mestopslagsystemen en afdekkingen

PAS bouwt en repareert door heel Europa met eigen gekwalificeerd
personeel!
/// APPEL betonsilo: duurzaam & onderhoudsvrij
De Appel betonsilo is een Nederlands fabricaat en is volledig KIWA gecertificeerd.
De prefab gefabriceerde elementen garanderen u een silo die onder de meest ideale
fabrieksomstandigheden wordt geproduceerd.
/// PAS stalen mestsilo: gegalvaniseerd of tweezijdig geëmailleerd
De stalen silo’s worden nog steeds gebouwd, hetzij met duurzame aanpassingen voor een
langere levensduur.
Doordat er geen betonvloer nodig is, is deze silo uitermate geschikt voor elke type grondslag.
/// PAS Mestzak: te plaatsen op elke ondergrond
De mestzak is onderhoudsvrij, goed te (laten) mixen en later weer te verplaatsen.
Door het gebruik van extra zware folie, een stalen ring in het mixluik en speciale ontluchters gaat
een PAS mestzak jaren mee.
/// PAS Netsilo: gemakkelijk te plaatsen op elke ondergrond
Een ideale oplossing voor de opslag tot 2.000 m³. Snelle montage en verplaatsbaar.
Daarnaast is de PAS netsilo met een hoogte van maximaal 3,0 meter ideaal te (laten) mixen en te
legen met eventueel een zuigarm.
/// PAS Mestbassin: flexibel in afmeting en inhoud
Een foliebassin is een ideale en relatief goedkope oplossing voor de opslag van veel mest. Een
foliebassin kan in elke willekeurige maatvoering worden aangelegd.
Een foliebassin is goed te mixen met mixluiken.

De Giek 31 | 9206 AS Drachten
T: +31(0)512-582058 | F: +31(0)512-518933
E: info@pastanks.nl | W: www. pasmestopslag.nl

/// Reiniging, reparatie & Onderhoud
Regelmatig onderhoud en controle van uw
mestopslagsysteem is de sleutel tot een lange
levensduur.
Door haar jarenlange ervaring met alle
soorten mestopslagsystemen kan PAS
reiniging en reparaties in eigen beheer
uitvoeren:
/// KIWA Keuring: al vanaf € 250,-

•
•
•
•

PAS keurt uw mestsilo, mestzak of
mestbassin volgens de KIWA richtlijnen.
Veilig en vertrouwd volgens BRL en KIWA!

Reinigen mestopslagsystemen
Repareren silo’s en afdekkingen
Repareren mestzakken, foliebassins
Verplaatsen silo’s/mestzakken

/// PAS Golfplaten silo: Gegalvaniseerd en gecoat: dubbel beschermd!
Door de flexibele maatvoering is de silo vrijwel overal te plaatsen op elke ondergrond.
De gegalvaniseerde platen en een extra coating ter bescherming maken de silo een duurzame
oplossing voor de opslag van mest.
/// PAS Spankap: de ideale afdekking voor een silo en onderhoudsvrij
De hardhouten middenkolom en spanbanden houden de PVC versterkte kap op z’n plaats.
Hierdoor is de silo duurzaam afgedekt.
Met mangaten is de kap ideaal om te silo te laten mixen.
/// PAS Drijfdek: geschikt voor elk type silo, zowel nieuw als bestaand.
De ideale en goedkope afdekking voor ieder type silo!
Het grootste voordeel van een drijfdek is dat er geen enkele belasting op de silowand komt.
/// PAS Flexitank: flexibele mestopslag op elke plaats!
Voor de tijdelijke opslag van mest, is er de Flexitank. Ideaal in plaatsen of landen waar
bouwvergunningen moeilijk of niet te verkrijgen zijn.
Het is een uniek product dat veilige en duurzame opslag op willekeurige plekken mogelijk maakt.
/// PAS toebehoren & onderdelen
Voor alle type mestopslagsystemen levert PAS diverse mixers, (mest)pompen en allerhande
leidingwerk.
Ook voor het vervangen van onderdelen kunt u bij PAS Mestopslagsystemen terecht.
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