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Kummer  Lagertanker med unik konstruksjon og kvalitet 

Bunnutak Duk over kant

Utviklet og produsert i Norge for norske forhold
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1 Husdyrgjødsel flyttes fra hovedlager til satelittlager nr. 1 –AM-kum ved   

 hjelp av AM-Doda pumper, Cobra pumper eller spres på jordet direkte fra        

        hovedlager.

2 Satelittlager nr. 1 i kanten av jordet hvor husdyrgjødsel skal brukes.

3 Husdyrgjødselen spres effektivt med lett utstyr (slangespreder) som gir 

 minimal jordpakning. Effektiviteten er stor i en ellers travel hverdag. 

 Spredemetoden er miljøvennlig.

4 Satelittlager nr.2 ved teig som er enda lenger borte fra hovedbygningen. 

 Med AM-slange kan gjødsel lett fraktes over lengre avstander til 



 De aluzink belagte stålplatene, alle i 

2 mm tykkelse har lang levetid. 

2 mm platetykkelse i hele høyden gjør 

tanken mer stabil. Det er viktig i vind ut-

satte områder.  

 Duken går over kanten slik at gjødsel 

ikke kan renne ned mellom duken og 

stålveggen. Det kan utvikle korrosjon/rust.

 Duk over kant gir 8 % større lager kapasitet.

 Enkel montering. Kummen plasseres på 

en sandflate.

 AM kummen kan flyttes. 

Det er en stor fordel ved leie av jord.

 Kummene leveres i 10 forskjellige 

størrelser. Det betyr at størrelsen kan 

tilpasses det arealet kummen skal betjene.

 Det er effektivt å flytte husdyrgjødselen i 

løpet av vinteren slik at den er i nær 

avstand til arealet den skal spres på.  Det 

gjør arbeidet med våronna enklere og 

hurtigere.

 AM kummen kan leasest.

 AM kummen er rimeligere enn betong- 

kummer.

 Ingen spesialtransport er nødvendig.

 Bunnuttak i rustfritt stål kan leveres.

 Mye tilleggsutstyr er tilgjengelig.  

Bl.a. røredyse som enkelt kan justeres i alle 

retninger, både sideveis og opp og ned.

 Flytedekke kan leveres.

 Agromiljø har over 30 års erfaring med 

lagring og spredning av husdyrgjødsel
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2 mm platetykkelse 
i hele høyden

er det kun AM kummen som har



Avd Trøndelag: Per Oddvar Mære  tlf: 415 55 541, pom@agromiljo.no

Lagring og spreiing av husdyrgjødsel 
er vårt fagområdet

Meir informasjon finn du på www.agromiljo.no eller ta kontakt
Tlf: 51 71 20 20   post@agromiljo.no

www. agromiljo.no
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Tekniske spesifikasjoner
 AM kummen leveres i 10 størrelser fra 

107 M3 til 1062 M3.

 Kummene består av to hoveddeler:

Vegger av glatte aluzink belagte stålplater. 

To i høyden og begge er laget i 2 mm 

tykkelse. Det gir god stabilitet. 

Viktig i vindutsatte områder. 

Det er AM kummen alene om.

 Duken er laget i en kraftig armert PVC 

belagt duk med vekt på hele 900 gram/M2.

 Duken festes over kanten.  

Det har bare AM kummen.

 Hver plate veier 72 kg. 

Det gir enkel montering.

  Produsert i Norge.

Tilleggsutstyr
 Bunnuttak med 6 ” rustfritt rør med 5” eller 

6” krane med kobling.

 Kranen har låsemekanisme som hindrer 

åpning av dyr eller andre.

 Bunnpåfylling i rustfritt rør  6”, 8” eller 10”.

 Innvendig rustfritt sikringsspjell for bunnuttak

 Røredyse i 2 eller 3 meters lengde med dyse 

som enkelt kan styres i alle retninger.

 Enkelt flytedekk med lommer for flyte- 

elementer som kan holde 50 cm vann som 

tømmes med pumpe eller hevert.

 Solid Flytedekke som kan gåes på. Se bilde.

Flytedekk Røredyse og pumpe


