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FLEXIBAL, Helstu mál 

Rúllustærð, hámark  180 cm
Þyngd tækis  195 kg

Flexibal®

NOTAÐU TÍMANN BETUR MEÐ ÞREFÖLDU NOTAGILDI Í EINU TÆKI.

Flexibal greipin er mjög sterkt og fjölhæft tæki.

Armarnir eru með vökvafærslu og keflin snúast laus á spjótunum 
undir rúllunni. Keflin eru löng og sver og dreifa því þunganum vel á 
stóran flöt til að skemma ekki plastið. Auðvelt er að fjarlægja keflin 
af spjótunum til að geta rekið í rúllur eða bagga.  Ef keflin eru tekin 
af má einnig nota spjótin til að lyfta vörubrettum allt að 1000 kg. Val 
er um að fá Flexibal keflin í tveimur sverleikum 127mm eða 89mm 
til að mæta mismunandi óskum viðskiptavina.

Unigrip™

FRÁBÆR HÖNNUN, MJÖG LÉTT OG ÞÆGILEG Í NOTKUN. 

Unigrip er þrautreynd hönnun sem er létt og einföld í notkun. 
Greipin hentar bæði fyrir rúllur og stórbagga. Armarnir dreifa vel 
átakinu á stórt svæði, grípa mjúklega utanum rúlluna og fara vel 
með plastið. Unigrip armarnir eru smíðaðir úr sveru sívölu efni 
og eru lausir við grófar suður og skarpar brúnir til að tryggja sem 
besta vörn gegn skemmdum á plastinu

Skófla LV 220
AUKTU AFKÖSTIN OG EINFALDAÐU VINNUNA ÞEGAR UNNIÐ ER 
MEÐ LÉTT EFNI.

Skófla fyrir létt efni. Þessi gerð af skóflu er heppileg fyrir létt efni 
með mikið rúmtak t.d. snjó, korn, fræ og vikur. Skóflan er með 
tveimur styrkingum á móts við festingarnar á skóflunni.

UNIGRIP 160: Helstu mál: 

Rúllustærðir 120 – 160 cm
þyngd tækis  240 kg

SERIES LV 220 : Helstu mál:  

Breidd  220 cm
Dýpt  100 cm
Rúmmál  1,25 m3

Þyngd  239 kg.

Tilboðsverð  

kr. 119.000
án virðisaukaskatts  

með festingum

Tilboðsverð  

kr. 179.900
án virðisaukaskatts  

með festingum

Tilboðsverð  

kr. 213.000
án virðisaukaskatts  

með festingum

 SELECTO FIX
Sparaðu tíma. Selecto Fix er frábær hraðtengibúnaður á vökvalagnir fyrir aukabúnað.  Með einu  
handtaki er mögulegt að tengja eða aftengja aukabúnað mjög auðveldlega og án vandræða,  
jafnvel þó fullur þrýstingur sé á kerfinu. Auðvelt er að þrífa tengin og halda þeim hreinum til að  
minnka líkur á að óhreinindi berist inn í vökvakerfi vélarinnar.

SELECTO FIX

SELECTO FIX

Tilboðsverð  

kr.55.000
án virðisaukaskatts  

með festingum



Grjótgaffall 200
GRJÓTGAFFALL „AFKASTAMIKILL OG ÞÆGILEGUR Í NOTKUN“

Sniðug hönnun tínir auðveldlega upp grjót og geymir það í skúffunni. 
Tennurnar fremst á skúffunni eru úr hertu Hardox efni og vísa svolítið 
niðurávið til að auðvelda tínsluna. Einfalt er að skipta um tennur þegar þar 
að kemur. Ramminn er smíðaður úr öflugum prófíl (50 x 100 mm) og grindin 
er úr 30 mm efni. Athugið að þessi gerð er með hærra baki en eldri gerð

Lyftaragafflar 2500
MJÖG STERKIR OG STÖÐUGIR 

Gafflarnir eru á sterkum burðarramma með öryggisslá sem styðja við 
hlassið að ofan. Færslan á göfflunum er með marga festipunkta að ofan, til 
stilla staðsetningu og setja þá fasta. Þyngdin dreifist vel á breiða gafflana 
sem fer betur með hlassið og eykur stöðugleika. Breiddin á göfflunum gerir 
þá að auki stöðugri á festingunni og kemur nánast í veg fyrir að þeir séu 
lausir og skröltandi á festingunni.  
Gafflarnir uppfylla alla viðeigandi öryggisstaðla.

Skófla 240 H
SKÓFLA FYRIR ÞYNGRA EFNI – ÞRÆLSTERK OG VINSÆL. 

Þetta er mest selda skóflan í línunni og hentar í alla alhliða 
vinnu. Skóflan er stutt og með rúnnuðum botni sem gerir hana 
mjög sterka á réttu stöðunum og auðveldar moksturinn og 
góða fyllingu skóflunnar.

Skófla 260HV
SKÓFLA FYRIR ÞYNGRA EFNI – ÞRÆLSTERK OG VINSÆL. 

Sterk og góð skófla fyrir létt efni eins og korn, snjó, vikur osfv. 
Hentar vel þar sem þarf að vinna með mikið rúmtak. Skóflan er 
djúp og há og sérstyrkt í botni og við festingar með tvöföldum 
prófíl fyrir hámarks styrkleika þar sem álagið er mest.

GRJÓTGAFFALL  200: Helstu mál: 

Breidd  200 cm
Dýpt  100 cm
Hæð  73 cm 
Fjöldi tanna  18 
Bil á milli tanna  11 cm 
Þyngd tækis  296 kg

LYFTARAGAFFLAR 2500: Helstu mál: 

Breidd  140 cm 
Lengd gaffla  122 cm 
Hæð gaffla með öryggisramma  91 cm
Hámarks þyngd byrðar  2500 kg
Þyngd tækis  217 kg

SKÓFLA 240H : Helstu mál: 

Breidd  240 cm 
Dýpt  81 cm 
Hæð  75 cm 
Rúmmál  0.95 m3 
Skeri dýpt x þykkt  150x20 mm 
Þyngd  294 kg

SKÓFLA 260HV: Helstu mál: 

Breidd  260 cm
Dýpt  109 cm
Hæð  98 cm
Rúmmál  1,85 m3
Skeri dýpt x þykkt  200x20 mm
Þyngd  443 kg.

Tilboðsverð  

kr. 179.000
án virðisaukaskatts  

með festingum

Tilboðsverð  

kr. 134.900
án virðisaukaskatts  

með festingum

Tilboðsverð  

kr. 159.000
án virðisaukaskatts  

með festingum

Tilboðsverð  

kr. 199.900
án virðisaukaskatts  

með festingum



Designed and manufactured by Ålö

Some front loaders in this brochure are fitted with extra equipment. Certain products may be optional extra equipment. Some of the products are not available on all markets. Product speci-
fications and performance data stated can vary depending on the tractor model. Working with front loaders and accompanying implements is not without risk. Serious injuries to people and 
damage to materials can occur in the event of incorrectly carried out work. Show consideration to your surroundings, use common sense and comply with local laws and regulations. Always 
read carefully through the instruction manual supplied. Only use original spare parts and accessories. Ålö’s product range is continually being developed. We reserve the right at any time to alter 
specifications, prices and versions with no obligation on our part. ®, ™ Trademarks of Ålö AB.

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se

Réttu tækin til  
allra verka
Þetta er í raun mjög einfalt. Ef þú notar tækin frá okkur þá er það 
vegna þess að þú vilt ekki nota það næst besta. Þetta þekkja 
þeir sem verkfæri fyrst og fremst gæðanna vegna. Það er mun 
ánægjulegra og betra að vinna með góðum verkfærum sem 
endast betur og skila betra verki. Veldu rétt og hámarkaðu 
notagildi ámoksturstækjanna með góðum aukabúnaði

Gylfaflöt 32, 112 Reykjavík, Sími 580 8200 
Frostagata 2a, 600 Akureyri , www.velfang.is

Verð miðast við gengi 
SEK kr. 13 

Tilboðið gildir til  
15.05.2017


