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ØRUM TF-12 er et tankforsurings udstyr, som monteres på ØRUM GMD-7500 /GMD-85 Gyllemixer.
Udstyret består af en dysseenhed, med tilkoblingsslange, et pH måleranlæg, og en fronttank med
nødbruser
Svovlsyren leveres af Infarm, og pumpes direkte i forsuringsudstyret. Håndtering af syreslange, og
syretilsætning hører under syrebilen. Du har således aldrig noget lager af svovlsyre, og kommer aldrig til
at håndtere svovlsyre. Når syrebilen er kørt, er alle farer væk.
Maskinstationen / Landmanden håndterer mixer og pHmåler. Og har ingen håndtering af svovlsyre
under forsuringen. Der er således lagt meget stor vægt på sikkerhed
Kvæggylle forsuret til pH6 må udbringes inden 24 timer
kvæggylle og svinegylle forsuret til pH 5,5
må udbringes inden for 3 måneder
Når forsuringen er udført udfærdiges en attest, som sidestiller
slangeudlægning med nedfældning på fodergræs og sortjord
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Tankforsurings-attest

Ørum-TF-12 monteret på GMD-85

Dette dokument er, i udfyldt stand, gyldigt bevis, overfor myndigheder, for reduceret amoniakfordampning,
således gylleudbringning med slæbeslanger, sidestilles med nedfældning, på fodergræs.
Godkendelse findes på Miljøstyrelsens teknologiliste, som ØRUM-TANKFORSURING TF12

Kundenavn
Adresse
By
Dato
Tank nr
Maskinstation
Adresse
By
Udstyr TF12 Nr
Nummer findes ved påfyldnings kobling
Forsuret til PH6 for udbringning inden 24 timer
Forsuret til PH5,5 for udbringning inden (verakrav)
pH målt til
Forsuringen er foretaget, efter forskrifter fra Ørum-Smeden.
PH målt med calibreret PH måler.

Underskrift

Svovlsyre levrandør

Ålborg 96326800

Efterlader ingen fare

Infarm leverancenummer
Leveret 96% svovlsyre
KG
Svovlsyren er tilsat ovennævnte tank via ØRUM-TF12 Tankforsuring
Underskrift
Kopiering FORBUDT

ØRUM-Smeden
Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars
Tlf. 0045 9898 8232
Info@oerum-smeden.dk

Skum mixes væk i gyllen

Infarm leverer syre
under forsuringen

Denmark
www.oerum.com

Godkendt
til fodergræs
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