
Probleemloze opslag 
van HOUTPELLETS

A.B.S. Flexilo
Flexibele maatvoering & eenvoudig te vullen
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ONZE SILO‘S

A.B.S. construeert de optimale opslagsystemen rekening 
houdend met de ketel en afname systemen en de ruimte 
voor de plaatsing ervan.

Alle silo oplossingen hebben als basis een zeer hoogwaardig kunst-

stof geweven doek wat speciaal is ontwikkeld voor de opslag van 

houtpellets. Dit speciale doek is stofdicht en heeft anti-statische 

eigenschappen. Door onderzoek bij het instituut Hohenstein is geb-

leken dat het doek bij een rek test 7 maal zo sterk is als opgegeven.

1  |  A.B.S. Flexilo STANDARD
De all-rounder. De klassieke opbouw met het kunststof geweven 

doek in trechter vorm. Te combineren met vele soorten afname-

eenheden.

2  |  A.B.S. Flexilo ECO
De Flexilo is nu ook verkrijgbaar in de ECO uitvoering met 

houten frame. Met eenvoudige materialen is de Flexilo ECO een 

duurzaam kwaliteitsproduct. Alle verbindingselementen zijn 

gemaakt van gegalvaniseerde onderdelen en door het simpele 

montagesysteem is deze silo snel te installeren.

DE PRAKTISCHE SILO VAN ABS VAN  
KUNSTSTOF GEWEVEN DOEK.

• Gemaakt van een zeer sterk High Tech kunststof geweven doek  

 wat zijn kwaliteit al jaren heeft bewezen in de industrie.

• 7 voudige zekerheid op het weefsel en stiknaden. De sterkte van  

 het speciale weefsel is getest door het Hohenstein instituut.

• Hoge bedrijfszekerheid door productie en kwaliteitskeuring volgens  

 DIN normen. 

• Eenvoudige en stofvrije vulmogelijkheden.

• Beschikbare pellet voorraad makkelijk  

 zichtbaar.

• Geen condens opbouw bij temperatuur- 

 schommelingen.

• Eenvoudige en snelle montage. Met 2 arbeidskrachten is de silo in  

 slechts 2 uur opgebouwd en geïnstalleerd. Het bouwen van een  

 constructieve bunker kost minimaal 2 dagen excl. statische  

 berekeningen, stofdichte afdichtingen , isolerende en condens  

 remmende voorzieningen.
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GEKEURD WEEFSEL VAN HOGE KWALITEIT.
Ons weefsel is door het ONDERZOEKSBUREAU  

HOHENSTEIN gekeurd op treksterkte. Alle silo  

zakken en hun onderstellen zijn statisch berekend.

PELLET KWALITEIT
Voor het beste resultaat kiest u voor pellets 

met een Europees kwaliteits keurmerk volgens 

EN 14961-2 en EN-plus.

3  |  A.B.S. Flexilo MAXI
Pelletopslag tot 50 m3. Met de Flexilo maxi is het mogelijk een 

vrachtwagen vulling pellets op te slaan met eventuele reserve. 

De silo’s zijn gemaakt van een speciaal extra sterk weefsel wat al 

vele jaren gebruikt wordt in de industrie.

4  |  A.B.S. Flexilo OUTDOOR
De waterdichte silo voor buiten. Het gegalvaniseerde frame en de 

polyester gecoate buitenhoes zorgt voor een waterdichte buiten 

opslag.

5  |  A.B.S. Flexilo FLAT BOTTEM
De Flat Bottem is de perfecte ruimte oplossing. Tussen de 80 en 90 

% van de bruto inhoud van de opstelling kan gebruikt worden als 

nuttige opslag door de vlakke bodem. Op deze manier kunnen de 

pellets optimaal en plaats besparend worden opgeslagen, zelfs bij 

lage plafondhoogtes.

6  |  A.B.S. Flexilo MODUL
De Flexilo modul is een plaats besparende en veelzijdige silo. Speciaal 

ontworpen voor ruimtes met plafondhoogte vanaf 1,8m heeft deze silo 

60% meer inhoud bij gelijkblijvend vloeroppervlak in vergelijking met 

een standaard silo. Door toepassing van meerdere afname modules laat 

deze silo zich uitstekend lenen voor plaatsing in renovatieprojecten.

• Zeer onderhoudsarm 

• Individuele mogelijkheden voor plaatsing van de vulleiding en soort  

 afname eenheid.

• Ruimte geoptimaliseerd. Veel afmetingen mogelijk zowel vierkant of  

 rechthoekig.

 ... en een snelle levering.
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EENVOUDIGE MONTAGE

EENVOUDIG TE VULLEN

Bijvoorbeeld een Flexilo zonder ondersteunende trechter-constructie. Het 

goed doordachte montageframe garandeert een korte installatie tijd.

De houtpellets worden geleverd met een silowagen die de pellets in de 

flexibele opslag blaast.
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7  |  A.B.S. Flexilo THROUG
Ruimte besparing door Trough silos. Door de opbouw van de silo en de 

langwerpige v-vorm met afname vijzel kan er zo goed mogelijk gebruik 

gemaakt worden van de beschikbare ruimte. Bij gebruik van deze silo in 

lange smalle en lage ruimtes, is de meest efficiënte opslag gewaarborgd.

8  |  A.B.S. Flexilo SPRING
De Flexilo SPRING is een bijzondere plaats besparende silo met een 

grote inhoud. Bij een volle silo is de bodem vlak echter de veren die 

aan het frame en afname eenheid zijn bevestigd zorgen geleidelijk aan 

bij afname van de pellets voor een v-vorm van de bodem waardoor 

uiteindelijk de gehele inhoud bruikbaar is.
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VOORBEELDEN VAN SILO OPSTELLINGEN

www.abs-silos.de

Twee Flexilo STANDARD geplaatst op en zolder.

Onze eigen ketel met Flexilo Maxi in het bedrijfspand van ABS.

Flexilo MODUL met 4 afname modules in een CV ruimte.

Cascade opstelling van Flexilo MAXI (30 ton) voor een 100 KW pellet verwarming in een school.



EEN STERK TEAM MET MEER DAN 30 JAAR ERVARING
Al meer dan 65.000 A.B.S. silo‘s zijn wereldwijd geplaatst. Wij kunnen u met deze ruime ervaring als geen ander adviseren voor uw flexibele 
silo systeem. wij weten wat belangrijk is!

ONZE BRANCHE ONDERSTEUNDE ORGANISATIES
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A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH 
Industriepark 100 - 74706 Osterburken - GERMANY 

Phone +49 6291 6422-0 - Fax +49 6291 6422-50 

info@abs-silos.de - www.abs-silos.de  

VERKRIJGBAAR BIJ:

Manufacturer:

Belderok BV
Neringweg 2 | 4501 PB OOSTBURG

Tel. +31 (0) 117  452261  

belderok@belderok.nl | www.belderok.nl 

www.pelletcenter.nl


