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Hög produktivitet och suverän ergonomi varje dag, år ut och år 
in – det är vad Trimas Compact-serie i slutändan handlar om. En 
unik sammansättning spetsegenskaper som ger ett maximalt 
traktorutnyttjande. En lastare som verkligen gör skillnad och håller 
vad den lovar i alla lägen. Som alltid är redo för en ny arbetsdag 
med nya utmaningar. 

Med andra ord: en riktigt pålitlig arbetskamrat.

rejäla, säkra 
trima.
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Trima CompactTM

Trima Compact-serien är ett komplett lastar-
program inom kompakt-segmentet, byggt på 
välkända Trima-fördelar som lång livslängd, hög 
produktivitet och marknadsledande ergonomi.
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trygga, tyPiska
trima fördelar
Det råder inga tvivel. Trima Compact-serien är byggd för hårt arbete 
utan att kompromissa med vare sig ergonomin eller den person-
liga tryggheten. Om det gäller drift och skötsel av gårdar, odlingar, 
golfbanor, parkanläggningar, grönytor eller liknande passar Trima 
 Compact-serien perfekt. Den gedigna och genomtänkta konstruk-
tionen säkerställer optimal livslängd, produktivitet och användar-
säkerhet. Varje dag och arbetspass.En av många fördelar är tvär-

rörets unikt låga placering som dels ger bättre plats för frontlyft 
och bättre sikt mot redskapet. En viktig styrka är också den mycket 
enkla servicen, där de öppningsbara plastlocken över samtliga tappar 
är en glad nyhet. Karaktäristisk Trima-fördel är också armkonstruk-
tionen med alla vitala delar av hydrauliken väl skyddad inuti armen. 
Genomtänkt i varje detalj – det är typiskt Trima!

Pålitlig armkonstruktion. En genomtänkt 
lösning där alla vitala delar av hydrauliken 

ligger säkert skyddade i lastarmen vilket 
minimerar risken för skador. Naturligtvis 

optimerar denna konstruktionslösning 
även sikten.
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1 | Lågt placerat tvärör höjer arbets-
kapaciteten. Det extra lågt placerade 
tvärröret på Trima Compact gör att 
du alltid har full sikt mot redskapet 
och ser vad du gör. Och tack vare att 
framlyktorna inte skyms optimeras 
körsäkerheten.

2 | De rejäla, smidiga och integrerade 
stödbenen underlättar från- och 
tillkopplingen ytterligare.

3 | Snabb och enkel till- och från-
koppling. Inga verktyg behövs när 
du kopplar till och från din Compact-
lastare.

4 | Redskapsfästen till 160c och 180c. 
Redskapsfästet hos de två största 
modellerna av Trima Compact ger för-
delar som perfekt sikt mot redskapet, 
smart snabbkopplingsfunktion och en 
riktigt bra uppbrytningsvinkel.

5 | Rejäla tappar med smart låsning. 
Alla tappar på Trima Compact är 
kraftfullt dimensionerade, galva-
niserade och smörjbara. Dessutom 
eliminerar den smarta tapplåsningen 
risken att tapparna ska rotera.

6 | Smart redskaps indikator. De två 
största modellerna har en lägesindi-
kator som gör att du alltid har kontroll 
på redskapets vinkel mot marken. 
Lägesindikatorn monteras valfritt på 
höger eller vänster sida och är enkel 
att justera.

7 | Pin-on för 100c och 140c. På de två 
minsta modellerna av Trima Compact 
sitter redskapet fast direkt i lastaren 
med hjälp av fyra tappar. Med denna 
lösning får du den rejäla skopan på 
köpet.

8 | Modern, kvalitets säkrad 
 produktion. Vid tillverkningen av 
Trima Compact lämnas inget åt 
slumpen. Alla produktionssteg 
genomsyras av modern teknologi och 
noggranna kvalitetskontroller från 
materialval till pulverlackering.
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genomtänkt 
i varje detalj

– det är tyPiskt trima!
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1 | Effektiv parallellföring. Tillbehör till de två 
största modellerna som ger ännu mer kraft 
och arbetshastighet. Pallgaffeln är alltid i rätt 
läge, från markläge till maxhöjd. Samma exakta 
parallellföring gäller vid skopkörning, inga regle-
ringar på lastaren behöver göras.

2 | 3:e funktion ökar använd barheten. Tillbehör 
till de två största modellerna som gör att Trima 
Compact-lastaren och traktorn kan uträtta ännu 
mer, till exempel använda redskap med grip-
funktion. 

3 | Optimerande lastdämpning. Tillbehör till de 
två största modellerna. Förbättrar lasthante-
ring, ergonomi och förarkomfort och minskar 
påfrestningarna på lastare, anfästning, traktor 
och förare. Funktionen aktiveras enkelt med en 
mekanisk av/på-funktion som finns placerad på 
lagerlådan. 

4 | Modernt och högpresterande 
ut förande. Smart och prestations-
höjande design är typiskt Trima. 
Exempelvis den mjukt rundade 
lastarmen som följer rundningen av 
traktorns motor huv. Eller den robusta 
och starka lager lådan vars slimmade 
utformning som optimerar sikten.

5 | Alltid enkel service. En viktig drift-
säkrande detalj hos Trima Compact är 
de öppningsbara kåporna över samt-
liga tappar. Denna funktion säkerstäl-
ler att smörjfettet inte försvinner eller 
smutsar ner vid service.

6 | Skyddande slangskydd. Slang-
skyddet skyddar slangarna från smuts 
och slitage, solljus etc. och håller 
även ihop slangarna, vilket ytterligare 
förbättrar sikten. Slangskyddet är 
standard på alla Quicke Compact-
lastare. 

7 | Siktoptimerande redskapsfästen. 
Den ”öppna” utformningen på våra 
redskapsfästen hos de två största 
modellerna av Trima Compact ger dig 
optimal sikt och kontroll mot red-
skapet, till exempel när du använder 
pallgaffel.
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Lyftkraft 
i armcentrum

Lyftkraft 800 mm 
från armcentrum

Brytkraft 800 mm 
från armcentrum3

2

1

     100C 140C 160C 180C
Arbetsvinklar*, max. brytvinkel (4) 30° 23° 40° 38° 
    max. tippvinkel (5) 51° 50° 52° 53° 

Lyfthöjd, meter i armcentrum 1,90 m 2,42 m 2,61 m 2,81 m 
   meter under plant redskap (6)* 1,76 m 2,23 m 2,38 m 2,59 m 

 

Lyftkraft vid   130 bar 140 bar 140 bar 172 bar 
 1. i armcentrum, markplan** 490 kg 700 kg 1 060 kg 1 830 kg 
  i armcentrum, max. lyfthöjd** 300 kg 460 kg 710 kg 1 150 kg 

 2. 500 mm från armcentrum, markplan 340 kg 510 kg 780 kg 1 370 kg 
  500 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd (100c 1,0 m) 270 kg 410 kg 640 kg 1 110 kg 
  500 mm från armcentrum, max lyfthöjd 210 kg 330 kg 500 kg 840 kg 

 3. Max. brytkraft 500 mm från armcentrum 930 kg 1 050 kg 1 290 kg 2 610 kg 

Lastarens vikt  175 kg 210 kg 240 kg 280 kg 

Traktorstorlek  Ca. <20 hp /15 kW Ca. 20-40 hp /15-30 kW Ca. 20-40 hp / 15-30 kW Ca. 40-60 hp /30-45 kW 

Rekommenderad traktorvikt 600 kg 1 000 kg 1 250 kg 1 800 kg 

GENERELLA EGENSKAPER 
 Rundad lastarm som följer rundningen av traktorns motorhuv ■ ■ ■ ■  
 Designegenskaper som finns hos alla Quickelastare ■ ■ ■ ■ 

FUNKTIONELLA EGENSKAPER 
 Stödben integrerade i lastarmen ■ ■ ■ ■  
 Hydrauliken väl skyddad i lastarmen ■ ■ ■ ■  
 Inga verktyg behövs för att koppla till/från din lastare ■ ■ ■ ■  
 Lägesindikator    ■ ■ 

DESIGN 
 Skid Steer redskapsfäste    ■ ■  
 Euro redskapsfäste   ■ ■ 
 Pin-on skopa ingår bredd: 1 225 mm, volym: 0,16 m³ bredd: 1 680 mm, volym: 0,18 m³  
 4-punktslänk    ■ ■ 
 Starka smörjbara tappar med smart låsning ■ ■ ■ ■  
 Slangskydd  ■ ■ ■ ■

TILLBEHÖR (FÖR EFTERMONTERING) 
 Parallellföringssats (mekanisk)    ■ ■  
 3:e funktion    ■ ■ 
 Lastdämpning    ■ ■ 
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*Varierar beroende på redskap.       **Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval. ■ Pin-on.       ■ Redskapsfäste EURO eller Skid Steer.
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■ Pin-on.       ■ Redskapsfäste EURO eller Skid Steer.
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Specialdesignade 
redskap som 
maximerar nyttan 
av din frontlastare
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SELECTO FIX

Rätt redskap för varje enskild arbetsuppgift är en förutsättning för att du ska få maximal nytta av 
din lastare och traktor. 

Med det bredaste sortimentet på marknaden är det lätt att hitta just de redskap du behöver. När 
du väljer våra orginalredskap kan du dessutom vara trygg med att du har marknadens bästa och 
mest effektiva utrustning. Högsta kvalitet in i minsta detalj. Allt du behöver tänka på är att matcha 
redskapet till redskapsfästet du har på din lastare, EURO eller Skid Steer. På följande sidor kan du se 
en sammanställning av alla redskap till Compact-lastarna. Observera att redskapen i huvudsak är 
avsedda för de två största lastarmodellerna. De två minsta lastarna levereras med Pin-on skopa. 

Precis det redskap 
du behöver

Gaffelsatser
MaxiMal slitstyrka och stabilitet

Den översta profilen på ramen är gjord i ett stycke. Denna 
profil med hål för sidinställning ger en robust fixering av 
gafflarna. Belastningen fördelas över ett brett område 
tack vare gafflarnas breda bärytor. Med denna speciella 
konstruktion får du en suveränt stabil gaffel som aldrig 
vickar eller glappar, dessutom elimineras risken för brott 
på skenan. Naturligtvis är gafflarna godkända med stor 
säkerhetsmarginal.

GAFFELSATSER 1 000 kg

Bredd, cm 140 
Gaffellängd, cm 97/122
Gaffelhöjd, cm 94
Max last, kg 1000
Gaffeltyp smidd 
Vikt, kg 155/163

Silograb®

ovanligt stark och effektiv

Silograb är ett synnerligen allsidigt redskap. Den täta pinn
delningen närmast eliminerar spillet av ensilage. Pinnarna är 
monterade i en balk med insvetsade hylsor. Pinnarna följer 
en cirkelrörelse genom materialet, vilket ger det renaste 
snittet, den minsta kraftförbrukningen och den längsta 
livslängden för pinnarna. Dessutom blir materialet pressat 
mot redskapsryggen när pinnarna är nedsänkta och det gör 
att ensilaget stannar på plats även vid körning över ojämn 
terräng.

SILOGRAB 130

Bredd, cm 130 
Djup, cm 85 
Volym, m3 0,69 
Antal pinnar i grepen 7+7 
Vikt, kg 254

14
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Unigrip™

oslagbar hantering av plastade stor- 
och rundbalar

Unigrip har en välbeprövad design och en låg nettovikt. Den 
utför samma uppgifter som Flexigrip. Valet mellan dessa 
redskap beror på den enskilda användarens arbetsrutiner. 
Unigrip är också väl lämpat för mindre fyrkantsbalar (80 x 
80 – 130160 cm). Griparmarna fördelar trycket jämnt över 
en stor yta och det ger en skonsam hantering av balarna. 
Unigrip har en stor rördiameter och saknar skarpa kanter, så 
att inte balplasten tar skada.

Multibenne™

det perfekta allroundredskapet

Har du en en fodervagn som ska lastas med olika 
foderämnen, då är Multibenne det bästa valet. De önskemål 
och krav som vi särskilt har uppmärksammat är: Den ska 
vara perfekt för ändamålet – nämligen ensilagehantering. 
Sidgavlarna är därför avsmalnande så att de enklare kan 
stickas in i ensilaget. När redskapet tippas bakåt träder 
de höga gavlarna i aktion, så att löst material inte går 
förlorat. En relativt kort botten gör det enklare att fylla 
hela skopan, ända in mot ryggen. Tyngdpunkten kommer 
därmed närmare traktorn och vid avtippning i höga vagnar 
sticker inte skopspetsen in så långt ned i vagnen. Den slutna 
skopbottnen och den täta pinnplaceringen minimerar spill.

Med den slutna skopbottnen kan du alltid samla upp 
materialet fullständigt. Multibenne, som är konstruerat enligt 
samma principer som Silograb, kan hantera många olika 
slags foderämnen, inklusive gödsel. Därmed behöver man 
inte skifta redskap under utfodringen.

UNIGRIP 130

För balstorlekar, 
minmax, cm

90130

Vikt, kg 200

MULTIBENNE 130

Bredd, cm 130  
Djup, cm 80 
Volym, m3 0,66 
Antal pinnar i grepen 7 
Vikt, kg 280 

Gödselgrep
stabilare och stryktåligare 
än de flesta

Balspjut
enkel och effektiv

GödSELGREP 130 150

Bredd, cm 130 150
Djup, cm 85 85
Antal pinnar 7 8
Vikt, kg 123 136

BALSPJUT 130

Bredd, cm 115
Pinnlängd, cm 125
Vikt, kg 60

Serie C
robust och effektiv

SERIE C  MEd REdSKAPSFÄSTE 170C 180C

Bredd, cm 170 180
Djup, cm 67 67
Höjd, cm 61 61
Volym (rågad), m3 0,44 0,49
Skärstål BxT*, mm 100x15 100x15
Vikt, kg 123 128

SERIE C MEd PIN-ON 120C 140C 170C

Bredd, cm 120 140 170
Djup, cm 49 49 67
Höjd, cm 42 42 61
Volym (rågad), m3 0,16 0,18 0,45
Skärstål BxT*, mm 100x15 100x15 100x15 
Vikt, kg 63 69 117

*B=bredd  T=tjocklek,
15
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Designed and manufactured by ÅlöTM
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Frontlastarna i broschyren är extrautrustade. Vissa produkter kan vara tillvalsutrustning. Alla produkter är inte tillgängliga på samtliga marknader. Angivna produktspecifikationer och prestan-
davärden kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte utan riskmoment. Svåra skador på människor och material kan inträffa vid fel utfört 
arbete. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft samt följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid medföljande instruktionsbok omsorgsfullt. Använd endast originalreservdelar och 
tillbehör. Ålös produktprogram är under ständig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, ändra specifikationer, priser och utförande utan förpliktelser för oss. ®, ™ Varumärken för 
Ålö AB.

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


