
Genom att utrusta din nya silo med alkov kan du nå silons styrning, manhål och utlopp direkt från 
mjölkrummet utan att behöva bygga in silon i väggen. Detta gör installationen smidig och håller       
kostnaderna nere. Vi erbjuder en smart och prisvärd alkov i tåligt lättviktsmaterial som ger stor 
flexibilitet och snabb installation.

SMART DESIGN

Vår alkov skiljer sig från mängden genom 

sin smarta design. De färdigskurna 

sektionerna i isolerat och tåligt lättvikts- 

material är lätta att hantera och enkla att 

montera ihop. 

     Hörnlister i rostfritt stål gör alkoven 

stabil och tät. Tack vare den smarta 

konstruktionen av anslutningen till 

mjölkrummet kan denna steglöst anpas-

sas till olika väggdimensioner. Allt för att 

passa dina behov.

SNABB INSTALLATION

Om du beställer silon med alkov är 

silokroppen förberedd med anslutnings- 

lister i rostfritt stål som möjliggör en 

snabb och smidig installation av alkoven  

på gården.  

STOR FLEXIBILITET

Alkoven levereras med standardmått 

för att hålla kostnaderna nere. Sektion-

erna kan enkelt kapas till önskad längd. 

Alkoven kan vid behov ökas på med fler 

sektioner. Kontakta oss om du önskar en 

djupare alkov så kan vi lösa det mot en 

merkostnad. 

     Som standard levereras alkovsektion-

erna i vit färg men mot en extra kostnad 

går det att välja mellan flera färger.

Föredrar du en alkov i rostfritt stål kan vi 

erbjuda det med.

KLIMAT OCH EKONOMI

Det speciella lättviktsmaterialet är prisvärt, 

hållbart och tål tuffa utomhusförhållanden. 

Dessutom har materialet ett lågt klimat-

avtryck vilket gör vår alkov till en hållbar 

lösning, inte bara för din ekonomi utan 

även för miljön.
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ALKOV I LÄTTVIKTSMATERIAL

Smart tillval till din Wedholms silo

Alkoven ger enkel tillgång till silons styrning, 
manhål och utlopp. Styrning och diskpump är 
monterade på silokroppen.

Det prisvärda lättviktsmaterialet är vädertåligt 
och klimatsmart.

DIMENSIONER

Bredd: 1 800 mm

Djup sidor: 1 350 mm

Djup centrum: 940 mm

Höjd: 2 000 mm

MATERIAL

Glasfiberlaminat och rostfritt stål



Ett avhämtningsrum är ett prisvärt alternativ till det traditionella mjölkrummet. I det isolerade och 
låsbara avhämtningsummet ryms silons styrning, manhål, ventilationsrör och utlopp och det finns även 
plats för handfat. Avhämtningsrummets placering runt silon är flexibel för att underlätta logistiken på 
gården. Vi erbjuder ett smart och prisvärt avhämtningsrum i tåligt lättviktsmaterial som ger stor 
flexibilitet och snabb installation.

GENOMTÄNKT DESIGN

De färdigskurna sektionerna i isolerat och 

tåligt lättviktsmaterial är lätta att hantera 

och enkla att montera ihop. Designen 

med hörnlister i rostfritt stål gör avhämt-

ningsrummet stabilt och tätt. 

GENERÖS YTA

I avhämtningsrummet ryms silons styr- 

ning, manhål, ventilationsrör och utlopp. 

Den generösa ytan på 3 m2 gör att det 

även finns plats för ett handfat om så 

önskas.

SNABBHET OCH FLEXIBILITET

Silon levereras med speciella anslut-

ningslister för avhämtningsrummet och 

med styrning och diskpump monterade 

på silokroppen, för att säkra en snabb 

installation. Placeringen runt silon är val-

fri vilket erbjuder flexibilitet i logistiken 

kring mjölkhämtningen. 

SMARTA DETALJER

Avhämtningsrummet levereras i ett 

komplett set inklusive väggar och tak i 

lättviktsmaterial och hörnlister i rostfritt 

stål. Dessutom är rummet utrustat med 

smarta detaljer såsom galler för ventila-

tionsluckor och låsbar dörr med fönster. 

Dörren i lättviktsmaterial är utrustad med 

ett godkänt kvalitetslås från Habo med 

två nycklar.

KLIMAT OCH EKONOMI

Ett avhämtningsrum sparar pengar jämfört 

med att bygga om eller nytt mjölkrum. Det 

speciella lättviktsmaterialet är prisvärt, 

hållbart och tål tuffa utomhusförhållanden. 

Dessutom har materialet ett lågt klimat- 

avtryck vilket gör det till en hållbar lösning, 

inte bara för din ekonomi utan även för 

miljön.
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AVHÄMTNINGSRUM

Smidigt tillval till din Wedholms silo

I avhämtningsrummet finns silons styrning, 
manhål, ventilationsrör och utlopp. Det finns 
även plats för handfat.

Smidigt och prisvärt avhämtningsrum i tåligt 
lättviktsmaterial.

DIMENSIONER

Bredd: 1 800 mm

Djup sidor: 1 800 mm

Djup centrum: 1 390 mm

Höjd: 2 000 mm

MATERIAL

Glasfiberlaminat och rostfritt stål


