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A solid solution

 Krav til byggepladsen
Mobil Silo med snegl
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Tvangsblander
Siloen bliver leveret uden 
tvangsblander.  

Krav til byggepladsen 
Der er nogle simple krav til byggepladsen som gælder, for at siloen kan 
køre med det samme  den er opstillet. Det er derfor nødvendigt at følgende 
forefindes på byggepladsen. 

Stabilt underlag på byggepladsen
Siloen skal opstilles på et stabilt underlag, som kan bære vægten af siloen. Derudover må siloen ikke stå 
tæt på en udgravning. Der skal minimum være 6x6 m fast underlag. Hvis ikke underlaget opfylder kravene 
til sikkerhed, forbeholder vi os retten til ikke at sætte siloen af.

Køreplader i stål
Det optimale er, at stille siloen 
på køreplader i stål, som 
skal lægges på en vandret 
overflade. 

Knust beton
Et tykt lag knust beton, som 
ligger i vatter er også et 
brugbart underlag. 

IKKE bløde underlag!
Der må under ingen 
omstændigheder afsættes 
siloer på bløde underlag, 
såsom sand, mudder eller 
græs. 

Tilslutning og drift 
Det er nødvendig at følgende forefindes på byggepladsen for at siloen kan køre med det samme. 

CEE-stik 16A
Der skal være klargjort til strøm 
til siloen. CEE-stik 16A. 

3/4” vandslage
Der kræves en 3/4” vandslange 
m. klokobling.
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Klargøring til afhentning
Når siloen skal afhentes er det nødvendig at vores lastbiler let kan komme til siloen, og at låget hænger 
under siloen som ved ankomst. 

Tøm sneglen
Luk for tilførsel af pulver og kør 
sneglen helt tom. 

Opryddet under silo
Fjern alt materiel under siloen. 
Silo ben skal være rengjort. 

Indfaldsvej skal være fri
Indfaldsvej skal være fri og 
kørefast.  
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Fri passage til lastbilen
Der skal være 6 meter fri ved 
afsættelse og afhentning til 
lastbilen på den side af siloen, 
som skal påmonteres. 

Må ikke løftes i toppen 
Siloen må under ingen 
omstændigheder løftes i toppen. 


