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Holten Mobil Saltsilo 
- Det er bare at trække i et håndtag.  
-  Fyldes med lastbil og kran. 
-  Kræver kun fast underlag. 
 
Det har altid været besværligt, at holde vejene farbare i 
vinterens glatte føre. Dét der gør besværet værre, er 
anstrengelserne inden selve arbejdet kan udføres; 
store tunge sække der skal slæbes frem og tilbage, 
tiden det tager, pladsen det optager og ryggene der 
bliver skadet. Med sådan et forarbejde, hvem ser så 
frem til selve arbejdet? 
 
Holten Mobil Saltsilo på enten 5 m3 eller 10 m3 sparer 
alle disse problemer. Saltsiloens største fordele, er 
nemlig det tunge alternativs største ulemper. 
 
Siloen parkeres efter eget ønske, udendørs såvel som 
indendørs, og kan altid flyttes hvis det kræves, da 
siloen ikke kræver at stå på et fundament, blot et fast 
underlag. 
 
Holten Mobil Saltsilo er et enkelt og nemt alternativ til 
opbevaring og læsning af vejsalt.  
Det er bare at placere saltsprederen under siloen, og 
så trække i håndtaget – så er der salt.  
 

Standard udstyr. 
● 101851 Slæde i Rustfristål. 
● 101849 Hammer med snor træk. 
● 102155 5 m3 silo PE- plade monteret i kegle 
● 103610 10 m 3  silo PE- plade monteret i kegle 
● 101870 3 stk. Inspectionshuller 
 

Model M1 5 m3 (101889 uden standard udstyr) M1 10 m3(101869 uden standard udsty) 

Fyldekapacitet m3 / ton 5 / 6 10 /12 

Tag afmonteres ved fyldning Med lastbil kran Hydraulisk pumpe 

Variabel gennemkørselshøjde 1500 – 2300 mm 1500 – 2300 mm 

Max højde lukket tag / åben  5200 mm / Grabtag 5000 mm / 6250 mm 

Dybde - Bredde – Indv. bred  1710  – 2480 – 2250 mm 2500 – 3400 – 2780 mm 

 

 


