
TRITON IJMUIDEN B.V. 
Partners in solid and bulk handling 
  
referentie: Glasvezel-versterkte kunststof silo’s-  en tanks   
datum: AUGUSTUS 2008  
diameter: Ø 1.200, 1.900, 2.200, 2.500, 2.800, 3.000, 3.500, 4.000  mm,  over de weg 
diameter: Ø 4.500, 5.000, 6.000. 7.000, mm      over water 
volumen: silo’s : 1 m³  tot en met 300 m³, 

 tank : 1 m³  tot en met 500 m³, 
uitvoering: chemisch bestendige liner, food-approval, dubbelwandig met lekdetectie, 

isolatie , antistatische liner, verschillende uitvoeringen en typen 

A. Schelfhoutstraat 42 · 1058 HV Amsterdam · T 020 77 999 01 · M 06 2299 0503 · E arbe@euronet.nl  .  www.triton-ijmuiden.nl 
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“DE PRIJZEN VAN STAAL EN ROESTVRIJSTAAL ZIJN DRAMATISCH GESTEGEN” 
   
Wij bieden u de mogelijkheid een vat, tank  en silo aan te schaffen in  
Glasvezel-versterkte kunststof waarvan de prijzen aanmerkelijk verschillen  
met de uitvoering in  staal. 
 
Hieronder vindt u de informatie over Triton IJmuiden B.V. zie ook www.triton-ijmuiden.nl 
  
Wij verkopen in de BENELUX voor onderstaande firma’s, deels voor eigen rekening. 
Wij leveren Glasvezel-versterkte kunststof silo’s en tanks, van gerenommeerde 
buitenlandse fabrieken, 
 
Zie de bijgevoegde brochures en voor uitgebreide informatie kunt u kontakt met ons 
opnemen. 
 
** Apener Maschinenbau und Förderlanlagen Gustav Bruns GmbH & Co.KG 
Deze firma is gespecialiseerd in mechanische transportsystemen, 
Leverancier van schroefbladen, 50 mm tot > 2500 mm 
Zie de brochures en voor uitgebreide informatie kijk op het web;  www.amf-bruns.de 
 
** Morillon F, centraal uitdraagsysteem t.b.v. silo, first in, first out.  
** Morillon F, spirogyre Bin Sweeper. 
Zie de brochures en voor uitgebreide informatie kijk op het web; www.morillon.eu  
 
* Permastore Behälterbau / Henze Harvestore GmbH, 
Geëmailleerde silo’s en tanks , ook in RVS uitvoering 
Zie de brochure en voor uitgebreide informatie kijk op het web; www.permastore.de 
 
** Dohogne Theux België.** Silo’s 
Zie de brochure en voor uitgebreide informatie kijk op het web; www.dohogne.com 
** Pneumatische Fördersysteme Eschweiler, Pneumatisch transport  
Zie de brochures en voor uitgebreide informatie kijk op het web; www.pfe-gmbh.de 
 
Wij zullen u graag, in een persoonlijk gesprek, onze  mogelijkheden en de mogelijkheden 
van het in de brochures genoemde equipment toelichten. 
 
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij,met vriendelijke groet, 
  TRITON-IJMUIDEN B.V. 
  EVERT H.A. ARIËNS. 
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