
WHY OUR ADJUSTABLE V-PLOW?

IT’S GOOD BUSINESS.

Holms SB
Stabil sandspridarskopa för traktorer och hjullastare 

Box 924, 591 29 Motala
Tel: 0141- 22 41 00

info@holms.com 
www.holms.com

Holms SB är en sandspridarskopa av absolut högsta kvalitet – konstruerad och tillverkad av 
Holms i Sverige. Hela skopan är varmförzinkad vilket innebär att vi erbjuder 3 års rostskyddsga-
ranti. All mekanik och hydraulik är väl skyddad bakom släta gavelplåtar. De plana gavlarna ger 
bättre sikt och mindre motstånd vid i-lastning. Holms SB finns i två storlekar: 1 kubikmeter och 
2,4 kubikmeter. Den mindre modellen passar traktorer eller mindre bärare och är försedd med 
utbytbart kroksystem. 

SNÖREDSKAP:



TRYGG ATT KÖRA
I upptiltat läge har bottendelen en vertikal position och gör 
att skopan bygger mindre från bäraren än många andra 
modeller.  

KONSTRUERAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE
Holms SB är en svensk kvalitetsprodukt, konstruerad och 
tillverkad av Holms i Motala. 

ROBOTSVETSNING FÖR HÖGSTA KVALITET
Allt på skopan robotsvetsas, vilket ger en exceptionell 
kvalitet.  
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HOLMS SBDESIGN OCH FUNKTIONER:

DIREKTDRIVNING GER BÄSTA 
MÖJLIGA VERKNINGSGRAD
Hydraulmotorn driver utmatarvalsen direkt utan 
några kedjor eller nedväxlingar. Det här ger 
bästa möjliga verkningsgrad och hållbarhet. 
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DESIGN OCH FUNKTIONER: HOLMS SB

VÄL SKYDDAD HYDRAULMOTOR FÖR MINSTA 
MÖJLIGA BREDD
Drivmotorn för valsen sitter väl skyddad i en trumma, monterat 
i chassit och gömd i utmatarvalsen. 

KOMPLETT UTRUSTAD REDAN I 
GRUNDUTFÖRANDET
Holms SB levereras med samtliga hydraul-
kopplingar du behöver. Holms SB 1,0 lev-
ereras dessutom med ett anpassningsbart 
kroksystem. 

UNIKA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
Skopan kan även användas till flis, något grövre grus etc. 
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DESIGN OCH FUNKTIONER: HOLMS SB

LÄTT ATT SERVA
Holms SB har släta gavlar med monterade sidoplåtar för 
att enkelt komma åt smörjpunkter och hydraulsystem. 

SMART UPPHÄNGNING
Holms SB 1,0 är utrustad med ett kroksystem som 
gör det möjligt att anpassa krokarna efter behov. 
Med ett fåtal infästpunkter byts krokarna enkelt. 
SB 2,4 är utrustad med svetsade stora BM-krokar. 
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SMARTA DETALJER:

GUMMIELEMENT I INFÄSTNINGAR
Dämpar slag och vibrationer och ger en tystare gång. Gummielementen 
gör så att plogen följer lutningen horisontellt, upp till ±7°. 

LÄNKARMAR TILL OMRÖRAREN
Omröraren vickar från ena sidan till den andra och 
eliminerar behovet av skyddsgaller. Omröraren 
drivs av ett länkagesystem med fettnipplar som är 
väl skyddade bakom ena sidan av gavelplåtarna.

INSPEKTIONSLUCKA VID HYDRAULBLOCK
För att justera eller inspektera hydraulblocket viks en 
gummiduk bort och därefter kan man enkelt kan komma 
åt de sökta komponenterna.

VARMFÖRZINKAD SKOPA
Hela skopan är varmförzinkad för att ge 
ett så pass bra rostskydd som möjligt. 

HOLMS SB
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SMARTA DETALJER:

HARDOXPLÅT PÅ SLITDELAR
Holms SB 2,4 är utrustad med hardoxplåt 
på underredets slitytor. 

BORST FÖR RENHÅLLNING AV SPRIDARVALS
Borstkassetter är väl placerade för att hålla valsen fri från onödig 
smuts och att gruset inte ska följa med runt. 

HOLMS SB



REKOMMENDERADE TILLVAL:

TILTCYLINDER TILL SB 1.0
Vid fyllning av skopan där egen tiltfunktion 
inte finns behövs en teleskopcylinder som 
enkelt tiltar skopan upp eller ned. Endast 
Holms  SB 1,0.
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SMART OMRÖRARE
Det händer ofta att gruset fryser ihop och 
bildar klumpar. Omröraren mosar klumparna 
och finfördelar gruset till spridarvalsen med en 
vickande rörelse. Den vickande rörelsen elimi-
nerar behovet av skyddsgaller och minimerar 
risken för personskador.

SKYDDANDE KAPELL
Skyddar lasten mot nederbörd när skopan 
inte är tömd, till exempel vid parkering. 

HOLMS SB

RADIOSTYRNING ELLER KABEL
Reglera mängden material som sprids på ett 
enkelt sätt, antingen direkt på hydraulblocket, 
via kabel eller radio in till hytten. Detta före-
bygger högbildning vid rödljus eller liknande. 



FAKTA:

HOLMS SB 1,0 2,4 
Redskapsbredd (m) 2,1 2,5 

Materialmängd (m3) 1,0 2,4 

Vikt tom skopa (kg) 400 800 

Oljeflöde min/max (lit) 40/160 40/160 

Fäste  Volvo 4000 

Alla vikter är ungerfärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

MODELLER OCH MÅTT
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BESTÄLL RESERVDELAR DIREKT PÅ HOLMS.COM 
– SNABBA LEVERANSER ÖVER HELA LANDET.
I vår webbshop hittar du reservdelar och tillbehör till dina Holmsred-
skap att beställa dygnet runt. Skulle du inte hitta det du söker eller 
om du har frågor är du alltid välkommen att ringa 0141 22 41 00 eller 
mejla kundservice@holms.com, så hjälper vi dig. 

HOLMS SB
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HOLMS SB

Du jobbare snabbare och effektivare  
Holms maskiner har en prestanda som gör att du kan 
hålla ett extra högt tempo när du arbetar. Du hittar också 
funktioner som gör att du kan utföra flera arbetsmoment 
på samma gång, till exempel sopa och salta samtidigt.  

Du kan enkelt koppla din maskin  
till olika bärare  
Holms maskiner går snabbt och enkelt att installera på 
din bärare. De flesta av våra maskiner har skruvbara in-
fästningskrokar vilket möjliggör snabb och enkel anpass-
ning till olika bärare.

Du får bra betalt när du säljer din maskin  
Holms maskiner är mycket eftertraktade på andrahands-
marknaden på grund av sin höga kvalitet och goda 
tillgång på reservdelar. Jämför gärna begagnatpriserna 
på nätet med våra konkurrenter! 

Du får ett resultat i världsklass 
Allt en Holmsmaskin lämnar efter sig är en ren eller säker 
yta. Förklaringen ligger i en mängd smarta lösningar, till 
exempel Swish, en vriden borstvals med aluminiumkärna 
som ger jämnare markkontakt och bättre sopresultat. 

Du sparar tid i verkstaden 
Holms maskiner är lätta att serva och det går snabbt 
att byta slitdelar. Använder du Swish kan du enkelt byta 
borst på fältet utan att demontera valsen. Generösa 
vattentankar och snål vattenförbrukning ger dig också 
längre körsträckor och mer tid att jobba. 

Du har snabb tillgång till reservdelar 
I vår webbshop kan du beställa reservdelar dygnet 
runt. Sök bland tusentals artiklar - snabba leveranser 
över hela landet direkt från vår fabrik i Motala. Har du 
frågor är du naturligtvis mycket välkommen att ringa 
vår kundtjänst.  

Du får en maskin att använda till fler saker 
Holms maskiner går lätt att anpassa för flera olika 
entreprenadjobb. Men enkla moduler och tillval kan du 
använda samma maskin både för att hålla rent hemma 
på gården och sköta snöröjningen på vägarna med salt 
och borstar om vintrarna.

Du har full kontroll när du arbetar  
De yttre måtten är anpassade för att ge dig som förare 
maximal sikt. Med den sladdlösa radiodosan styr du 
enkelt alla funktioner. Tack vare Floatarm™ och andra pa-
tenterade lösningar jobbar du med ett optimalt marktryck 
i alla lägen, vilket ger en mjuk och följsam körning. 

Du får snabb avkastning på din investering
Holms höga kvalitet lönar sig direkt. Du får ett redskap 
som du kan lita på i alla lägen och som hjälper dig att 
jobba snabbare och effektivare. Räkna in låga kostnader 
för drift och underhåll så förstår du varför en maskin av 
märket Holms alltid blir en lönsam investering.
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Du jobbar med en maskin som du  
alltid kan lita på  
Holms maskiner är utvecklade och producerade i Sverige 
för att fungera i det tuffa nordiska klimatet. Det innebär 
svenskt stål och högsta kvalitet i allt material och alla kom-
ponenter, men också en mängd innovativa lösningar som 
förenklar ditt arbete och sänker din energiförbrukning.

10 goda skäl 
att välja 
Holms


