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DET RIGTIGE REDSKAB  
TIL ENHVER OPGAVE
Det er faktisk ganske enkelt. Hvis du bruger vores originale 
redskaber behøver du aldrig at have det næstbedste, når det 
kommer til arbejdsglæde og lønsomhed. Du ser og oplever, at 
du altid har de rigtige redskaber til opgaven. Arbejdet udføres 
altid med maksimal effektivitet. Takket være vores produkters 
fremragende kvalitet holder fornøjelsen ved at arbejde med 
vores redskaber meget længe – og det gør fordelene også. Kort 
sagt: Vælg originalen, og få mest muligt ud af din frontlæsser.
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SELECTO FIX

COMPANION ™

     

Q-Companion™ er et gennemtænkt frontlæsser-
hjælpesystem, som tilbyder et nyt niveau af hjælp 
ved at kombinere overvågning af læsserens positi-
on, den lastede vægt og vedligeholdelsesstatus for 
læsseren i én brugervenlig skærm. Og når dagen er 
slut, kan du eksportere dine arbejdsdata og tage dem 
med tilbage til kontoret. 
Q-Companion™ fører ganske enkelt læsserarbejdet 
ind i den digitale tidsalder og hjælper dig til at arbejde 
mere effektivt.

BEMÆRK! Passer kun til Q-serien af frontlæssere.

 
DE VIGTIGSTE FUNKTIONER 
Q-Companion har tre hovedfunktioner:

Overvågning af læsserens position. Q-Companion giver dig mulighed 
for at overvåge din læssers position, vinkel og resterende løftekapaci-
tet når som helst fra en skærm i førerhuset. Det er funktioner, der vil 
øge din præcision og sikkerhed.

Vejning af lasten. Q-Companion beregner og viser lastens vægt under 
normale løft og holder styr på det samlede tal. Du kan også indstille 
en målvægt og eksportere dine vejeresultater, når du er færdig. Lad 
Q-Companion holde styr på dit arbejde for dig.

SELECTO FIX
Spar tid. Selecto Fix er en god mulighed for at spare tid, hvis frontlæsseren har 
en tredje eller en fjerde funktion. Med en enkel bevægelse tilkobles redskabets 
slanger, nemt og uden problemer, selv når systemet er under tryk. Du kan fort-
sætte dit arbejde inden for sekunder. Tilslutningerne er lette at rengøre, hvilket 
reducerer risikoen for, at snavs finder vej ind i traktorens hydrauliske system.

SPAR TID

Tilpassede påmindelser om service. Baseret på din reelle brug af 
læsseren vil Q-Companion give dig en påmindelse, når det er tid til 
at smøre og tjekke dine tappe, så du kan give din maskine en endnu 
længere levetid og få større værdi for pengene. Maksimer din faktiske 
arbejdstid med Q-Companion.

Den brugervenlige Q-Companion er plug-and-play på alle Q-serie- 
læssere og understøtter alle typer af traktorer og kontrolsystemer. 
Og det er nemt at komme i gang – bare følg den trinvise vejledning på 
skærmen. 
 
På forkant 
Landbruget er under forandring, og med Q-Companion er du på forkant. 
Ved at integrere den nyeste sensorteknologi i vores læssere er den 
nye Q-serie rustet til fremtiden. Din effektivitet er vores rettesnor, og 
vi garanterer, at du vil arbejde smartere, når du kender frontlæsserens 
position, den lastede vægt og vedligeholdelsesstatus med et kig på 
farveskærmen.

FREMTIDEN ER HER
DEN HEDDER Q-COMPANION
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SELECTO FIX

SELECTO FIX

SELECTO FIX

     

UNIGRIPTM 130 160

Til ballestørrelser, min. maks., cm 90-130    120-160    
Vægt, kg 200   240  

 

 

FLEXIGRIPTM 160 200

Til ballestørrelser, min. maks. cm 120-160   150-200   
Vægt, kg 262   287   

 

QUADROGRIP 200

Bredde i alt, cm 235   
Til ballestørrelse, min.-maks., cm 60-200 
Armlængde, cm 130  
Vægt, kg 418  

Unigrip™

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED ET GENNEMPRØVET 
DESIGN, DER ER BYGGET TIL AT HOLDE

Unigrip har velafprøvet design og en lav egenvægt. Den 
bruges til de samme opgaver som Flexigrip. Valget mellem 
disse to redskaber afhænger af den enkelte brugers 
arbejdsrutiner. Unigrip er også velegnet til mindre, firkantede 
baller. Redskabets arme fordeler trykket jævnt over et stort 
område, og det giver en skånsom håndtering af ballerne. 
Gribearmene på Unigrip er lavet af rør med stor diameter 
og har ingen skarpe kanter eller svejsede samlinger. Dette 
forhindrer, at plasten omkring ballerne bliver beskadiget.

Flexigrip™

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED TRE REDSKABER I ÉT

Armene på Flexigrip er monteret på kraftige hængsler 
med udskiftelige bøsninger. Enten venstre eller 
højre redskabsarm kan låses. Alligevel er der en vis 
bevægelsesfrihed, så det er muligt at stable ballerne tæt 
uden at beskadige plasten rundt om ballen. 

Redskabets arme er også konstrueret således, at det er 
nemt at bevæge sig væk fra ballen. Det er en fordel, når 
ballerne skal stables tæt. De unikke kurvede og afrundede 
former og 90 mm-rørene bidrager også betydeligt til den 
skånsomme håndtering af både liggende og stående baller. 
Her er det værd at bemærke de lange, buede rør, som er 
formet af ét stykke uden skarpe kanter eller svejsede 
samlinger. Den øvre forlængelse af røret er en særlig 
funktion, der giver bedre støtte ved håndtering af liggende 
baller. Opbevaring af ballerne stående oven på hinanden 
reducerer risikoen for, at der trænger luft og fugt ind i 
ballerne, og Flexigrip er perfekt til opgaven med at stable 
opretstående baller.

BALLER

Quadrogrip®

GØR DIN DAG NEMMERE MED UOVERTRUFFEN HÅNDTE-
RING AF FIRKANTEDE, RUNDE OG INDPAKKEDE BALLER

Quadrogrip er det bedste redskab på markedet til håndtering 
af firkantede og runde baller. Redskabets arme er monteret 
på 350 mm brede, ekstremt stabile glidende plader, som 
bevæger sig langs hovedrammen. Du kan låse enten venstre 
eller højre arm for at lette stablingen.

Glideskinnerne kan serviceres og er fremstillet i polyethylen 
af høj kvalitet, som ikke kræver smøring. 
Glidefladerne er lodrette, så snavset ikke sætter sig fast.  
Resultatet er mindre friktion, stille bevægelser, minimal 
slitage og længere levetid.
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SELECTO FIX

SELECTO FIX

FLEXIBAL 

Vægt, kg 195  
Ballestørrelse maks. , cm 80

TOPGRIP 

Maks. lukket, cm 75 - 103  
Vægt, kg 210 

 

 

TRE REDSKABER I ÉT

VÆLG DET BEDSTE UDSTYR

Vores redskaber til baller er kendetegnet ved kraftige lejer i redskabets 
arme, store gribeflader, der fordeler trykket optimalt, samt ingen 
skarpe kanter. Vi accepterer ikke kompromiser – kvaliteten er vigtigst.

Topgrip
EFFEKTIVISER ARBEJDET, MENS DU HÅNDTERER  
FIRKANTEDE OG RUNDE BALLER

Topgrip har en unik håndtering af rundballer og firkantballer. 
Armen rækker ud over ballen og klemmer den mod bagram-
men, så ballen trækkes væk fra stablen. Armen falder ned 
bag ballen med vægten af armen i stedet for ved hydraulisk 
kraft. Det forhindrer skader på ballens bagside. 

Det er en unik funktion, som er perfekt til efterfølgende 
håndtering af plastomviklede rund- eller firkantballer, der er  
stablet tæt sammen.  Armen er afrundet uden svejsninger 
eller skarpe kanter for at mindske skader på plasten omkring 
ballen.

Flexibal®

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED TRE REDSKABER I ÉT

Flexibal er et stærkt og meget fleksibelt redskab. Arme-
ne betjenes hydraulisk, de ruller ind under ballen uden at 
beskadige den, når den håndteres. Længden og diameteren 
på rørene fordeler trykket jævnt over ballen og forhindrer 
skader på plastfolien under håndteringen. Stålrørene kan 
hurtigt og nemt fjernes ved transport af halm- eller høballer. 
Når rullerne fjernes, kan Flexibal også anvendes til at flytte 
paller (max. 1.000 kg).

Flexibal fås med aftagelige ruller på enten 127 mm eller 89 
mm diameter, som passer til vores kunders forskellige krav. 

BALLER
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STORBALLEGREB – STANDARD  

Vægt, kg 78   
Bredde, cm 140    
Antal tænder, standard 2  
Tandlængde, cm 82 eller 125 

BALLESPYD HD 

Vægt, kg 60  
Bredde, cm 115  
Tandlængde, cm 125 

 

SILOSPLIT  

Vægt, kg 110  
Bredde, cm 120  
Længde, cm 170 

 

Ballespyd
GØR DET NEMT AT HÅNDTERE RUNDBALLER, OG BLIV 
MERE EFFEKTIV

Ballespydet er særlig velegnet til håndtering af rundballer. 
Med den lange tand kan man transportere ballen sikkert. 
De korte tænder forhindrer, at ballen drejer rundt.

Storballegreb  
– ”Fast” model
FÅ TINGENE GJORT HURTIGERE OG BEDRE VED 
HÅNDTERING AF RUNDE OG FIRKANTEDE BALLER

Storballegreben er et enkelt og robust redskab til både 
runde og firkantede baller. Tænderne i den nederste 
tandbjælke kan monteres 80 eller 130 cm fra hinanden 
eller én i midterafsnittet for at opnår bedre kapacitet. 
Storballegreben kan leveres med en U-formet 
overbygning, der  støtter den øverste balle som 
ekstraudstyr. Overbygningen er en sikkerhedsanordning, 
som især anbefales, hvis læsseren er uden parallelkobling 
eller til traktorer uden førerhus.

BALLER

Silosplit®

GØR DIT ARBEJDE ENKLERE, OG BLIV MERE PRODUKTIV

Indtil nu har opdeling af baller betydet hårdt arbejde eller store 
omkostninger. Hvis du har en læsser med dobbeltvirkende 
løftecylindere, er dette problem løst, takket være Silosplit.

Silosplit kan både transportere og dele baller. Når du har 
placeret ballen på det sted, den skal skæres over, skal du 
blot placere kniven hen over toppen af ballen og trykke ned. 
Halm- og ensilageballer kan let deles i to, enkelt og smidigt 
uden yderligere kompliceret hydraulik. Derefter er det nemt 
at håndtere materialet. Silosplit leveres med en brugervenlig 
knivafskærmning, der beskytter det skarpe skær.
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STORBALLEGREB – STANDARD 140 190 

Vægt, kg 133  168  
Bredde, cm 140  190  
Antal tænder, standard 2  5  
Tandlængde, cm 125  125

 

 

Storballegreb – Safety
FÅ TINGENE GJORT SIKKERT OG EFFEKTIVT VED HÅNDTERING AF 
FIRKANTEDE BALLER

Den nederste tandbjælke på storballegreben er hængslet, og dette er en vigtig 
sikkerhedsdetalje. For det første kan tænderne låses i lodret position, hvilket øger 
sikkerheden ved kørsel, især på offentlige veje. For det andet bliver håndteringen af 
baller mere effektiv og sikker. Ved afsætning af baller i et halmfyr, vil hovedrammen 
virke som afskubber (ikke med overbygning). Den bevægelige bundbjælke bevirker 
at tænderne let trækkes ud af ballen ved afsætning.

Storballegreben kan leveres med to forskellige bundrammer. Den 190 cm brede 
ramme er velegnet til lange, store baller. Den 140 cm brede ramme leveres som 
standard med to tænder, men dette kan øges til i alt fem tænder efter behov.  
Tænderne leveres også i to længder på 125 cm og 82 cm

Storballegreben kan leveres med overbygning (til håndtering af flere baller samti-
dig) eller med en sækkekrog (til at løfte store sække) som ekstraudstyr. 

ET IDEELT REDSKAB TIL AT  
HÅNDTERE FIRKANTBALLER

BALLER
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MED DET RETTE REDSKAB KAN  
DU FORENKLE DIT DAGLIGE ARBEJDE

ET IDEELT REDSKAB TIL AT  
HÅNDTERE FIRKANTBALLER
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SELECTO FIX

POWERGRABTM 185 210  240  260

Vægt, kg 540  650  690  780  
Bredde, cm 185  210  240  260  
Volumen, m3 1,0  1.15  1.30 1.40  
Dybde, cm 82  82  82  82  

 

 

STÆRK OG EFFEKTIV
 

ENSILAGE

Powergrab™

VÆR MERE PRODUKTIV, NÅR DU HÅNDTERER ENSILAGE ELLER  
BRUGER GRIBE- ELLER SKOVLFUNKTION 

Dette design er inspireret af dine behov. Et meget stærkt universalredskab 
med høj arbejdshastighed. Powergrab er primært udviklet til at håndtere 
ensilage, men er også velegnet til diverse former for gribe- og gravearbejde 
i landbruget. Powergrab fyldes ved at vinkle grabben ned i ca. 45 grader i 
ensilagen. Det fylder grabben bedst op, når den lukkes.

Udformningen af tænderne i grabben giver sammen med den nedadgående 
bevægelse en jævn blok af ensilage, uden at der opstår luftlommer, som 
medfører varmeudvikling i ensilagen. Den koniske form på Powergrabben gør 
den lettere at fylde og ikke mindst lettere at tømme. Alt materialet er let at få 
med, selv op mod væggen, da overfaldet kan åbnes helt.

En ny påboltet krog-udgave af Powergrab giver mulighed for at montere 
andre krogtyper til andre typer læssermaskiner.

Bemærk! Frontlæssere med Eurokombi: Ved maksimal åbning og maksimal 
tilbagetipning kan redskabet være i vejen for redskabscylinderne på læsse-
ren. Sørg derfor for at kontrollere enhver mulig kollision før brug. 
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SELECTO FIX

SILOGRAB 130  150  170  190  210  230  250 

Vægt, kg 250  270  300  320  355  377  405  
Bredde, cm 130  150  170  190  210  230  250  
Volumen, m3 0.69  0.79  0.90  1.01  1.11  1.22  1.33  
Dybde, cm 85  85  85  85  85  85  85  
Antal tænder 7+7  8+8  9+9  10+10  11+11  12+12  13+13 
i greben

 

SILOCUT SG 125  150  175  200  225 

Vægt, kg 436  478  524  669  710  
Maks. blokvolumen, m3 0.8  0.95  1.1 m³  1.25 1.4  
Maks. tryk, BAR 210  210  210  250  250  
Maks. åbning, cm 77  77  77  77  77  
Antal cylindere 2  2  2  3  3  
Cylinderstørrelser 90/40  100/50  110/50 100/50 (x2) 100/50 
    90/40 (x1)   
Arbejdsbredde, cm 125  150  175  200  225  
Samlet bredde, cm 135  160  185  210  235

STÆRK OG EFFEKTIV
 

Silocut® SG MK II
GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT, OG REDUCER 
HÅNDTERINGSTIDEN

Silocut har svejsede bøsninger, påboltede knive, konus 3-tænder 
og opgraderingsmuligheder, der øger brugervenligheden. 
MKII-versionen af Silocut har et opgraderet knivskær til bedre 
græsskæring, større 80 x 80 bolt på interfacet, der er kompatibel 
med store krogtyper til alle modeller.  

De hærdede skæreknive på forkanten og siderne af Silocut giver 
en ren skæreflade i ensilagen. De vinklede sideknive skærer mod 
sidepladerne for at sikre, at materialet skæres mod bagenden 
af Silocut, så man opnår en ren sideskæring og undgår at rive 
materialet ud af ensilagestakken. Resultatet af de rene snit 
forhindrer lufttilførsel og varmedannelse, hvilket er afgørende for 
foderkvaliteten og minimerer svind i ensilagen. De skårne blokke 
er nemmere at håndtere, fordi de kan transporteres i komprimeret 
form.

Silocut 175 SG er en ekstra model på 1,75 m breddemed 2 cylind-
ere, og MKII-versionerne har en indvendig cylinderdiameter på 
110 mm. Med en vægt på 524 kg er dette let nok til de brugere, der 
ønsker mere volumen i maskinmodeller på 60-100 hestekræfter. 

Med bredder på 1,25 m - 2,25 m og intervaller på 25 cm mellem 
hver model er du sikker på at finde den bedste størrelse til 
dine behov. Større modeller på 2 meter og 2,25 meter med tre 
cylindere fås med kroge til BM-/JCB-hjullæssere og frontlæssere. 
Alle MKII-versioner har forbedrede forstærkede rammer til 
brugere med store hjullæssere, som er sikre at bruge op til 250 bar.

ENSILAGE

Silograb®

FÅ TINGENE GJORT MED STØRRE KAPACITET  
OG FLEKSIBILITET

Silograb er et meget alsidigt redskab. Tændernes tætte pla-
cering giver minimalt spild af ensilage. Tænderne er monteret 
i en tandbjælke med svejsede bøsninger. Tænderne foretager 
en bevægelse igennem materialet i en cirkelbue. Det giver det 
reneste snit, det mindste kraftforbrug og den længste levetid for 
tænderne. Desuden bliver materialet presset op mod bagsiden 
af redskabet, når tænderne er sænket. Det holder ensilagen på 
plads, også når man kører hen over ujævnt terræn.

Alle modeller har to hydrauliske cylindere. På de større modeller 
er cylinderne 15 % større end på de mindre modeller. Modellerne 
210-250 har forstærket konstruktion i den øverste del.
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MAXI GRAPPLETM 210 210 T 240 240T 260 260T 

Vægt, kg 605  620  640 655 710 730  
Bredde, cm 210  210  240  240 260 260 
Dybde, cm 81  81  86  86 86 86  
Tænder -  24  -  24 - 25

ENSILAGE

Maxi Grapple™

HØJ KAPACITET OG FLEKSIBILITET

Skovlen er baseret på den robuste og forstærkede HD-
skovl. Grabarmen er monteret på bagsiden af skovlen, 
hvilket bidrager til hele redskabets styrke. Den bevægelige 
øverste sektion af de formpressede profiler er forsynet 
med robuste lejer, tre-lags lejer og kraftige drejetappe med 
stærke låse. Sektionen med de stærke tænder er boltet på. 
Pres og vridninger overføres på denne måde til hele reds-
kabet. Tænderne (version T) er monteret i skovlens bund. 
Beskyttelsesgitteret sikrer, at materiale ikke falder ned på 
traktoren (ekstraudstyr). Det anbefales især til frontlæssere 
uden parallelkobling eller til traktorer uden førerhus. 

Maxi Grapple anvendes især i USA og Canada til håndtering 
af rundballer (stor åbning på 2 m), løst hø, grene og kviste, 
løs ensilage, husdyrgødning og skovlarbejde i almindelighed. 
Tænder, beskyttelsesgitter og grabarmen er nemme at 
fjerne, når man kun skal bruge skovlen.

Multibenne™

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED DETTE  
ALLROUND-REDSKAB

Hvis du har en fuldfodervogn, som skal læsses med forskel-
lige foderemner, er Multibenne det bedste valg. De ønsker 
og krav, vi i særdeleshed har været opmærksomme på, er: 
Den skal være god til det, den hovedsagelig skal anvendes til 
– nemlig ensilage. Derfor er sidegavlene spidse, så de lettere 
kan komme ind i ensilagen. Når redskabet vippes bagover, 
træder sidepladerne i funktion, så løst materiale ikke tabes. 
En forholdsvis kort bundsektion gør det lettere at fylde ma-
teriale helt ind i skovlbunden. På denne måde flyttes tyngde-
punktet tættere mod læsseren, og ved aftipning i høje vogne 
stikker skovlspidsen ikke så langt ned i vognen. Den lukkede 
bundsektion og den tætte afstand mellem tænderne giver 
mindre spild af materiale.

Den lukkede skovlbund sikrer, at alt materialet altid samles 
helt op. Multibenne, som er designet efter de samme prin-
cipper som Silograb, kan håndtere mange forskellige typer 
foder og gødning. Derfor behøver du ikke at skifte redskaber, 
når du fodrer dyrene.

MULTIBENNETM 130  150  170  190  210  230  250 

Vægt, kg 280  304  360  386  423  447  477  
Bredde, cm 130  150  170  190  210  230  250  
Volumen, m3 0.66  0.76  0.86  0.96  1.07  1.17  1.27  
Dybde, cm 80  80  80  80  80  80  80  
Antal tænder 7  8  9 10  11  12  13 
i greben
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GØDNINGSGREB 130 150 170 190 230

Vægt, kg 123  136  152  65  203  
Bredde, cm 130  150  170  190  230  
Dybde, cm 85  85  85  85  85  
Antal tænder 7  8  9  10  12 

STENGREB 150 200 

Bredde, cm 150  200 

Dybde, cm 100  100  
Højde 73  73  
Antal tænder i bund 14  18  
Tandafstand, cm 11  11  
Vægt, kg 235  292 

GREBE OG TILBEHØR

Gødningsgreb
FÅ VÆRDI FOR PENGENE

Tre fordele, der gør en stor forskel: Vores gødningsgrebe har en 
specialfremstillet bundbjælke med svejsede bøsninger til tænderne, så de 
ikke deformeres eller bøjes under brug. Tænderne monteres, før redskabet 
bliver malet – metal mod metal. Tænderne spændes med et meget højt 
moment. Alt i alt får du et redskab med lang levetid.

Stengreb
BLIV MERE PRODUKTIV, NÅR DU HÅNDTERER STEN I  
FORSKELLIGE STØRRELSER

“Pick up and keep”. Det karakteristiske design er fremragende til at fylde 
redskabet uden at tabe nogen af de sten, der allerede er i skovlen. Forrest er 
der monteret nedadrettede, hærdede tænder af Hardox-stål. Efter mange 
timers hårdt arbejde er det nemt at udskifte tænderne. De tværgående rør 
(50 x 100 mm) giver stabilitet til de 30 mm tykke tænder. Bemærk også, at 
ryggen på denne model er højere end på de tidligere modeller.
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KONTRAVÆGT VÆGT, TOM VÆGT, FYLDT  (leveres tom) 

 186 kg  800 kg med beton 
 212 kg  1.000-1.200 kg med beton

Q-BLOQ 600 600  ADD-ON 900 1800 

Vægt, kg 600 600 900 1800

LØFTEREDSKABER

Kontravægt 
FÅ BEDRE STABILITET PÅ DIN TRAKTOR

Kontravægten giver bedre stabilitet til traktoren/læsseren. Til- og 
frakobling sker nemt ved hjælp af den monterede bæreaksel.

Kontravægten bidrager til: 
• bedre stabilitet og vægtfordeling 
• mindre belastning af forhjul og foraksel  
• bedre jordkontakt, hvilket igen giver bedre trækkraft

Q-Bloq
FÅ BEDRE STABILITET OG FORDELING AF VÆGTEN PÅ DIN TRAKTOR 

Den helt nye Q-Bloq frontvægt af støbejern, kan  monteres i traktorens 
lift både foran og bagpå med enten kategori 2 eller 3-koblinger. 

Q-Bloq bidrager til:

• bedre stabilitet og vægtfordeling 
• mindre belastning af forhjul og foraksel  
• bedre jordkontakt, hvilket igen giver bedre trækkraft

Fordelen i forhold til den foregående kontravægt er, at man kan tilføje 
mere vægt blot ved at køre ind i en ekstra vægt. Den ekstra vægt sikres 
med en låsebolt.

 
Frontvægten er et særdeles nyttigt redskab, der kan give din maskine den 
rette ballast for at bevare vægt på traktorens trækhjul.  Frontvægten øger 
stabiliteten for traktor-læsserenheden. Serien af frontvægte består af tre 
basisvægte på 600 kg, 900 kg og 1800 kg. En ekstra vægt på 600 kg kan 
monteres på alle basisvægte for at øge den samlede ballastvægt. Kombina-
tionerne af vægte dækker området fra 600 kg til 2400 kg  
(600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 – 2400).

Q-Bloq 1800 kg
Q-Bloq 600 kg Add-on

Q-Bloq 600 kg

Q-Bloq 900 kg
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3-PUNKTSRAMME 

Vægt, kg 78   

 

PALLEGAFLER 1000 KG 1600 KG 2500 KG

Vægt, kg 155/163  175/187  217 
Maks. last, kg 1000 1600  2500  
Bredde, cm 140  140  140 
Gaffellængde, cm 122 122 122    
Gaffelhøjde, cm 94  94  94 
Gaffeltype smedet  smedet smedet  

 

WALK THRU  PALLEGAFLER 800 KG 800 KG 1500 KG 1500 KG 2000 KG 2000 KG 2500 KG 2500 KG

Greblængde, cm 106 122 106 122 106 122 106 122 
Grebbredde, cm 8 8 8 8 10 10 10 10  
Vægt, kg 132 135 141 144 160 163 165 168 
Maks. last, kg 800 800 1500 1500 2000 2000 2500 2500 
Bredde, cm 116 116 116 116 116 116 116 116 
Højde, cm 103 103 103 103 103 103 103 130

 

3-punktsramme
GØR ARBEJDET NEMMERE, MENS DU FLYTTER REDSKABER 
RUNDT PÅ GÅRDEN

Dette redskab kan bruges i traktorens 3-punktsramme til at 
flytte redskaber rundt på gården. Fås med enten Euro- eller 
SMS-kroge.

Hi Visibility Pallegafler
FÅ TINGENE GJORT MED MAKSIMAL HOLDBARHED  
OG HØJ SYNLIGHED 

Den øverste konstruktion på bagrammen er fremstillet i ét stykke. 
Bjælken har huller til sideværts justering og giver sikker placering af 
gaflerne. Belastningen fordeles over et stort område takket være 
gaflernes store bærende overflader. Dette specialdesign giver dig 
en stabil greb, der aldrig vipper eller vakler.

Gaflerne er naturligvis designet med en stor sikkerhedsmargin i 
tankerne.

LØFTEREDSKABER

Walk Thru Pallegafler
EFFEKTIVT REDSKAB SPECIELT UDVIKLET TIL MASKINER 
MED FRONTVENDT FØRERHUS

Walk Thru-pallegafler er konstrueret specielt til brug 
for maskiner med frontvendte førerhuse. Trinnet midt 
på rammen er solidt og skridsikkert. Sikkerhedsgitrene 
forhindrer, at genstande falder bagover ind i førerhuset og 
forårsager skader. Der er 11 alternative stopplaceringer for 
gaflernes tænder. Hver tand på greben justeres ved hjælp af 
en vendbar lås, der sikkert låser gaflen på plads.
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SELECTO FIX

SELECTO FIX

LØFTEREDSKABER

Ballespyd
ENKEL OG EFFEKTIV

Tilbehør – pallegafler 
Ballespyd (en kort og en lang tand). Til fastgørelse på 
pallegaffelbeslag. Passer til vores ISO-pallegaffelsæt, der er 
fremstillet efter december 2012. Kan ikke kombineres med 
en hydraulisk gaffel.

Gribeklo
GØR DIT ARBEJDE NEMMERE MED ET BEDRE GREB

Tilbehør – pallegafler 
Passer til vores ISO-pallegaffelsæt på 1000 kg, 1600 kg og 
2500 kg, som er fremstillet efter december 2012.

Kan ikke kombineres med en hydraulisk gaffel.

Hydraulisk pallegaffel
OVERVIND DINE UDFORDRINGER MED MAKSIMAL 
PRODUKTIVITET OG KOMFORT

Vores hydrauliske pallegafler er af høj kvalitet og 
sikrer dig kort fortalt mere produktivitet, komfort 
og ergonomi. Pallegaflerne kan købes enten som et 
komplet produkt i forskellige størrelser eller som et 
sæt, der let kan eftermonteres. Denne løsning giver 
perfekt udsyn fra førerhuset, så du nemt og præcist kan 
positionere den nødvendige afstand mellem gaflerne. 
Eftermonteringssættet er velegnet til alle vores ISO-
pallegaffelrammer, som er fremstillet siden december 2012.

HYDRAULISK PALLEGAFFEL 1000 KG  2500 KG

Bredde, cm  146  146 
Gaffellængde, cm  97 1 22 
Gaffelhøjde, cm  91  91 
Maks. last, kg  1600  2500 
Gaffeltype  smedegods smedegods 
Vægt, kg  246/259  289

 

HYDRAULISK GAFFEL- EFTERMONTERINGSSÆT

Vægt, kg  73 
Vægt – eftermonteret, kg  246-289
 

BALLESPYD

Vægt, kg 60  
Bredde, cm 115  
Tandlængde, cm 125 

GRIBEKLO

Vægt, kg 85
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SIKKER HÅNDTERING

Storsækkekran
BLIV MERE EFFEKTIV – ARBEJD ENKELT OG SIKKERT

Det nye komplette sortiment af sækkekraner tilbyder en modelstørrelse til alle 
situationer med håndtering af storsække. 

Der er tre forskellige modeller: Single, Dual og Triple. 

Single, der kan løfte 1000 kg, er udstyret med en ny bagramme med plads til 
flere alternative ophæng med boltede kroge. Påboltede kroge giver fleksibilitet 
fremadrettet, hvis der vælges et andet redskab til materialehåndtering. Krogen 
er rettet let mod venstre for at gøre det muligt at anvende teleskoplæssere, der 
sidder til venstre, for at se krogen tydeligere, når bøjlerne hægtes på.

Dual og Triple-modeller, der kan løfte to eller tre sække på en gang, har en kapa-
citet på 1500 kg samt mulighed for at forlænge armen til 51 cm i 17mm intervaller 
i forbindelse med højere sække . Armene er indstillet til 85 cm fra hinanden, så 
man kan hænge almindelige sække tæt sammen uden at skulle justere for at 
skubbe poserne tæt sammen. Bagrammen bruger et robust 80 x 80 påboltet 
krog-interface til hjullæssere og store teleskoplæssere. 

LØFTEREDSKABER

STORSÆKKEKRAN SINGLE DUAL TRIPLE

Vægt, kg 79 177 269  
Maks. last (hver arm), kg 1000 1500 1500 
Vægt, cm 127 213 278 
Min. højde, cm 164 168 168 
Maks. højde, cm 164 221 221
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SKOVLE

Alle skovle er koniske og lette at fylde, fordi man ikke behøver at tvinge 
materialet ned i skovlen. Det koniske, "tragtformede" design gør det også 
muligt at tømme skovlen hurtigt og fuldstændigt. Uanset hvad dit behov er, 
eller hvilke krav du har, kan du finde din nye skovl i vores sortiment. Der er i alt 
11 forskellige modeller og 37 versioner. Der er også en planeringsskovl og flere 
specialskovle såsom en 4-i-1-skovl, en sneskovl og en højtippende skovl.

SKOVLE TIL ALLE BEHOV

Skovlen uden spild

5.  For at få endnu større torsionsstivhed og 
stabilitet er de bredere skovle udstyret med en 
ekstra, profileret bagplade (ikke på L- og LV-
modellerne). I kraft af et særligt overlappende 
design har HV-skovlene en hulprofil langs 
redskabets kroge. Det gør de store skovle 
stærkere og mere stabile.

4.  Alle skovle har ekstremt holdbare skær 
(500 HB). Afhængigt af skovlmodel og 
størrelse benyttes der skær, der er 12, 16 
eller 20 mm tykke og 100, 150 eller 200 mm 
brede. Sammen med de parallelle slidstykker 
gør dette skovlbunden solid, slidstærk og 
modstandsdygtig over for vrid.

3.  Sidegavlene har sideforstærkninger, der 
gør dem endnu stærkere. Nederst er der 
påsvejset et trekantet slidstykke, som samtidig 
stabiliserer skæret. På HD skovle fortsætter 
dette slidstykke hele vejen op langs siden.

2.  Overdelen på den bageste del af skovlen 
ender i en U-bjælke. På HD- og HDV-skovlene 
er dette område forsynet med en ekstra 
vinkelprofil, svejset langs hele skovlens bredde.

6.  Redskabets kroge er med til at 
give en stærk konstruktion. Du vil 
bemærke, at kroge og låsehuller er 
placeret langs en bukning i metallet. 
Afhængigt af skovlmodel og størrelse 
kan der være en dobbelt profilplade 
inde i skovlen.

1.  Skovlene har afrundet bund og konisk form. 
Talrige små buk giver en holdbar skovl, og det 
koniske design gør det nemt at fylde og tømme 
skovlene helt.

DESIGNET TIL AT HOLDE PÅ 
MATERIALET 
Det har naturligvis været vores mål at designe og producere en skovl, der ikke 
spilder. Hvad er formålet med at have en stor skovl, hvis du ikke kan fylde den 
korrekt, eller hvis materialet falder ud af den? Derfor har vores skovle sider, der 
er laserskårne. Resultatet er et skovldesign, hvor især den bageste kant og den 
forreste kant er særligt høje. Det er nu muligt at fylde skovlen helt. Du har fuld 
kontrol over materialet, og skovlen spilder ikke materialet.

500 Brinell
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DEN RIGTIGE SKOVL – 
HVER GANG

SKOVLE

Bedste valg              Godt valg

ANVENDELSESOMRÅDER H HT HD HDV HDX HV L LV Planerings- Høj- MP/ SC 
         skovl tipn. MPT

Lettere grave- og læssearbejde   

Lastning af korn, flis og sne  

Lastning af materiale højere op  

Tungt grave- og læssearbejde  

Arbejde i grus/sand, jord og sten 

Entreprenørarbejde i grus/sand, jord og sten  

Planering 

Professionel snerydning
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SERIE HD 185 210  240  260

Bredde, cm 185 210 240 260 
Dybde, cm 81 81 86 86 
Højde, cm 75 75 75 75 
Mængde (topmål), m3 0.72 0.82 0.95 1.03 

Skær B x T, mm 150x20 150x20 200x20 200x20 
Vægt, kg 227 314 340 365

SERIE HDV 210 240 260

Bredde, cm 210  240 260  
Dybde, cm 104 109 109 
Højde, cm 85 98 98  
Volumen (topmål), m³ 1.50  1.70 1.85  
Skær B x T, mm 200/20  200/20 200/20  
Vægt, kg 416  434  471 

 

 

SERIE HDX 11.20 11.23 15.23 17.23 20.23 16.24 21.24

Bredde, cm 200 230 230 230 230 244 244 
Dybde, cm 104 94 109 120 131 109 130 
Højde, cm 85 78 90 96 107 90 104 
Volumen, m³ 1.1 1.1 1.5 1.7 2.0 1.6 2.1 
Vægt, kg 370 360 440 520 645 460 630 

Serie HDX
SKOVLE MED HØJ KAPACITET I INNOVATIVT DESIGN

HDX-serien tilbydes i populære størrelser, der er designet 
til at håndtere materiale af let til moderat tæthed. 
Letvægtskonstruktionen har mange innovative elementer, 
der giver skovlen styrke på steder, hvor der er mulighed for 
høj belastning. De indvendige hjørneplader er blandt andet 
forstærket, så de giver støtte til skæret, og den brede, 
lukkede topkappe støtter skovlen under brydning. Alle 
disse egenskaber støtter skovlen og indebærer, at skovlens 
sideplader kan være tyndere end tilsvarende skovle på 
markedet. Det mindsker skovlens vægt og øger kapaciteten, 
effektiviteten og arbejdsmængderne.

SKOVLE

Serie HD
ROBUST DESIGN, DU KAN STOLE PÅ

Entreprenørskovl. Dette er den mest robuste skovl i vores 
sortiment sammen med vores HDV-skovle. Denne skovl er 
baseret på H-skovlen. På versionerne 210, 240 og 260 er 
stålet 20% tykkere. Derudover har HD-skovlene tykkere 
skær, bredere og længere bundforstærkninger, en ekstra 
vinkelforstærkning inde i skovlen ved siden af redskabets 
kroge samt en vinklet slidplade på bagsiden af skovlen.

Serie HDV
UDFØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT MED 
UOVERTRUFFEN ROBUSTHED OG HOLDBARHED

Disse volumenskovle er udviklet til professionelle brugere 
med større traktorer, der bruger dem meget og/eller løfter 
tunge vægte, og som derfor stiller høje krav til robusthed 
og holdbarhed. Det åbenlyse robuste design er tydeligt 
i stålpladerne, der er 20% tykkere end vores andre HV-
versioner. Denne kraftige version fås i tre størrelser på 2,10, 
2,40 og 2,60 meter.
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SERIE HT 135 160 185 210

Bredde, cm 135  160  185 210 
Dybde, cm 81  81  81 81  
Højde, cm 75 75  75  75  
Volumen (topmål), m3 0.54  0.65  0.72  0.82 

Skær B x T, mm 150/16  150/16 150/16  150/16 
Vægt, kg 152  172  211 259 

SERIE HV 200 220 240 260

Bredde, cm 200  220  240 260  
Dybde, cm 104  104  109 109   
Højde, cm 85 85  98  98     
Volumen (topmål), m3 1.16  1.28  1.70  1.85  

Skær B x T, mm 150/16  150/16 200/20  200/20  
Vægt, kg 273  294  415 443

SKOVLE

Serie H
FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED ET ALSIDIGT OG 
ROBUST DESIGN

Jordskovlen – den mest populære i vores sortiment – kan 
klare det hele. Den korte skovlbund gør skovlen stærk og 
velegnet til tungere opgaver. De tre store skovle har en 
ekstra afrundet profilbagplade i hele sin bredde.

Serie HT
GØR ARBEJDET NEMT, MENS DU HÅNDTERER STORE OG 
KRÆVENDE OPGAVER

Meget stærk, stabil og effektiv skovl til effektiv håndtering 
af jord, grus, sten osv. De hærdede tænder giver samme 
effektive og ensartede produktivitet, også ved håndtering af 
grove materialer såsom store jordknolde og sten.

Serie HV
GØR DIN DAG NEMMERE MED ALSIDIGHED OG ET  
ROBUST DESIGN

Robust materiale og sneskovl. Denne serie er rettet mod 
brugere, der har brug for at flytte store mængder. Den store 
volumen opnås ved at gøre skovlen dybere og højere. Alle 
modeller har en dobbelt profil i bunden samt ved siden af 
redskabets kroge. Det betyder, at der er ekstra styrke, der 
hvor spændingerne er størst.

SERIE H 135 160 185 210 240

Bredde, cm 135 160  185 210 240    
Dybde, cm 81 81 81 81 81  
Højde, cm 75 75 75 75 75 
Volumen (topmål), m³ 0.54 0.65  0.72  0.82 0.95    
Skær B x T, mm 150/16 150/16 150/16 150/16 150/20  
Vægt, kg 147   166 205 252 294
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SERIE LV 200 220

Bredde, cm 200 220   
Dybde, cm 100 100    
Højde, cm 85 85     
Volumen (topmål), m3 1.13 1.25  

Skær B x T, mm 100/16 100/16 
Vægt, kg 221 239 

 

SERIE L 130 180

Bredde, cm 130 180   
Dybde, cm 80 80    
Højde, cm 75 75     
Volumen (topmål), m3 0.51 0.71  

Skær B x T, mm 100x12 100x12 
Vægt, kg 123 163 

SKOVLE

Serie LV
GØR DIT ARBEJDE ENKLERE, NÅR DU ARBEJDER MED  
SMÅ VÆGTMÆNGDER

En skovl til lette materialer. Denne serie af skovle er god til håndtering af korn, 
græsfrø, træflis og andre materialer med lav vægt. Skovlene har to lodrette 
forstærkninger, som styrker skovlen ud for fangkrogene.

Serie L
GØR ARBEJDET NEMT FOR DIG SELV, NÅR DU  
HÅNDTERER LETTERE OPGAVER

En let skovl. L-skovlen er et glimrende valg, hvis du kun skal bruge den til lette 
opgaver. Derfor er prisen også meget konkurrencedygtig.
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SELECTO FIX

SERIE LV 160 185 210

Bredde, cm 160 185 210   
Dybde, cm 70/76 70/76 70/76    
Højde, cm 69 69 69    
Volumen (topmål), m3 0.48 0.56 0.66  

Skær B x T, mm 1150/16 150/16 150/16 
Vægt, kg 367/373 401/407 434/441

SKOVLE

4-i-1-skovl
GØR DIN DAG MERE EFFEKTIV MED UOVERTRUFFEN ALSIDIGHED

Dette er endnu et eksempel på vores kundedrevne innovation. Denne 4-i-1-
skovl giver uovertruffen alsidighed og kan nemt skifte mellem:

• Lastning og bærer som en normal skovl. 
• Bundtømning med forbedret tømmehøjde. 
• Åben skovl og takkede gavle. 
• Grab. 
• Udlægning af sand og planering ved hjælp af åbningen i bunden.

Dette gør 4-i-1-skovlen populær hos professionelle landmænd, kommuner 
og andre, der har brug for effektive værktøjer med maksimal fleksibilitet.

Alle modeller fås med Euro- eller Skid Steer-kroge. Både bunden og bagsiden 
af skovlen er fremstillet i kasseform, som giver den en torsionsstiv og robust 
konstruktion. Skovlen har tre hærdede skær: én på forkant af skovlen, en på 
bagkanten et på skovlryggens nederste del. Siderne har ekstra forstærkning 
i nederste del, hvor der er maksimal slitage. De er også udstyret med 
tænder indvendigt for at give maksimalt greb. Hvis du ønsker højest mulige 
arbejdskapacitet fra din skovl, er 4-i-1-skovlen det oplagte valg.

UNIK 
ALSIDIGHED
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PLANERINGSSKOVL 180 200 220 240

Bredde, cm 185 205  225 245   
Dybde, cm 118 118  118  118    
Højde, cm 53 53  53 53   
Volumen (topmål), m3 0.62 0.70  0.78  0.86   

Skær B x T, mm 150/20  150/20 150/20 200/20  
Vægt, kg 286 312  337 407

HØJTIPPENDE SKOVL XH 200 220 240 260

Bredde, cm 201 221 241 261 
Dybde, cm 150 150 150 150 
Højde, cm 107 107 107 107 
Mængde (topmål), m³ 1.60  1.80  2.00  2.20  
Skær B x T, mm 180x16 180x16 180x16 180x16 
Vægt, kg 553 587 622 656  

Højtippende skovl
OPNÅ ET NYT NIVEAU AF YDEEVNE

Den nye højtippende skovl er udviklet for at øge 
funktionaliteten ved at introducere et bredere udvalg af 
skovle, der skal dække dine specifikke behov. Skovlen 
giver øget løftehøjde og høje tipvinkler, så skovlen kan 
tømmes hurtigt, og små cyklustider øger effektiviteten 
og forbedrer produktiviteten. Høje tipskovle bruges til 
at løfte store mængder materiale højt op, for eksempel 
lastning af korn, græsfrø, roer eller træflis.

Planeringsskovl
FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID  
MED ET ROBUST OG OPTIMERET DESIGN

En kraftig planeringsskovl. Føreren har et perfekt udsyn til 
spidsen af skovlen takket være den lave bagplade og den 
lange, stærke bundplade. Skovlen har et 20 mm kraftigt 
skær. Bagpå, under de 20 mm monteringsplader, er et 
påsvejst 10 mm vinkeljern, som forstærker skovlen ved 
planeringsopgaver.

SKOVLE
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x2

PRÆCISIONSSKOVL 200PC 200PS 250PC 250PS

Bredde, cm 54 116 87 116 
Dybde, cm 209 209 269 269 
Højde, cm 71 71 93 93 
Kapacitet (strøget), m³ 0.71  0.87 1.40 1.55  
Vægt, kg 271 302 566 577  

SNESKOVL 230SC PRO

Højde, cm 102  
Højde indv., cm 98  
Dybde min., cm 118  
Dybde maks., cm 175  
Dybde indv., cm 109  
Bredde min., cm 230  
Bredde maks., cm 365  
Vingebevægelse 148°  
Vingehøjde, cm 61  
Vingebredde, cm 69  
Kapacitet strøget*, m3 1.14  
Kapacitet topmål*, m3 1.41  
Vægt, kg 605 

 
* Mængder ifølge ISO7546

PC: Konisk 
PS: Lige

Præcisionsskovl
FÅ FULD KONTROL, OG STRØMLIN DIT ARBEJDE

Præcisionsskovle er designet til bedre kontrol med 
tømningen af materiale fra skovlen. Den lange nederste 
del på skovlen skaber friktion, der forsinker tømningen og 
giver føreren langt mere præcision i arbejdet. Der tilbydes 
to versioner: en lige skovl med parallelle sidegavle og en 
konisk skovl, der er smallere foran til endnu højere præcision. 
Begge versioner har Ålös velkendte koniske skovlbagside, 
der giver mulighed for ren og fuldkommen materialetømning. 
En frontlæsserversion, som leveres med Euro- eller 
SMS-kroge, har en dybde på 2 m, hvilket passer bedre til 
kapaciteten i de fleste frontlæssere uden at overbelaste 
kapaciteten. 

En hjullæsserversion leveres med store BM-kroge med 
en dybde på 2,5 m og har meget højere kapacitet for at 
maksimere ydelsen for store hjullæssere.

Sneskovl
FÅ MAKSIMAL EFFEKTIVITET 
UD AF DIN ARBEJDSTID

Et redskab, der virkelig øger brugsværdien af traktoren 
og får det maksimale ud af dens kapacitet – alt det klarer 
vores sneskovl 230SC PRO. Med dette redskab kan du f.eks. 
rydde dine snedækkede områder langt mere effektivt, 
ikke mindst fordi traktoren nu kan bruges til professionelle 
snerydningsopgaver i hverdagen. Andre opgaver såsom at 
rydde fjerkrægødning kan den også klare.

Nøglen er høj ydeevne med vinger, der kan foldes ud til 
90 grader og dermed reelt omdanne skovlen til et 365 
cm bredt sneblad. Et effektivt skær til isede områder fås 
som ekstraudstyr. Når du vinkler vingerne fremad, kan 
du "skære" sneen ind i skovlen, når du er tæt på mure eller 
lignende, på en meget effektiv måde. Dette er med andre 
ord både et højvolumen- og præcisionsværktøj. Den nye 
snerydningsskovl går ikke på kompromis med noget. 
Hydraulikken er tilpasset til Ålös unikke LCS-kontrolsystem 
med 3. og 4. funktion. Udskæringer bagpå giver bedre udsyn, 
og akkumulatorer, der modvirker stød, er inkluderet som 
standard. Skærene fjedrer, hvilket betyder, at skovlen kan 
vippes fremad, mens trykket på vingerne bevares.  Man 
kan få andre typer skær, f.eks. af plast og udskiftelige, lige 
stålskær, afhængigt af behovet.

En ny påboltet krog-version giver fleksibilitet, så man 
kan bruge andre krogsystemer. Vi kan derfor nu tilbyde 
sneskovlen til andre maskiner, så man får det maksimale ud 
af deres kapacitet.

SKOVLE
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REDSKABER TIL  
TELESKOPLÆSSERE 
OG HJULLÆSSERE
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SKOVLE

1.  Dyb topkappe, lukket og 
med oversiden parallel med 
skovlbunden for bedre styring 

Der er to versioner af skovlene, HDX og XV. Disse to skovlversioner dækker 
alle tænkelige krav til teleskoplæssere og hjullæssere med i alt 15 forskellige 
skovlstørrelser. Hver enkelt skovl egner sig ideelt til læssemaskinens bredde 
og kapacitet. Designet maksimerer skovlens lastkapacitet ved at reducere 
unødvendig vægt. Strategisk design på steder med højere belastning giver en 
lettere og stærkere skovl end andre.

6. Slidstål 500 HB under  
skovlens hjørner 

5.  Hjørneskinne i siden til 
støtte af skæret

4.  Hårdhed af skær på 500 HB 

2.  Bagpladen bukket 90° for at give 
skovlen ekstra stivhed ved læsning

PROFESSIONELLE SKOVLE 
TIL HVERDAGSBRUG

3.  Kun HDX - konisk skovlbagside giver 
en ren kant og hjælper med hurtig tømning 
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PS: Lige PC: Konisk

PRÆCISIONSSKOVL 200PC  200PS  250PC  250PS 

Bredde, cm 54 16  87 116  
Dybde, cm 209  209   269 269 
Højde, cm 71 71 93 93 
Kapacitet (strøget), m3  0.71  0.87  1.40  1.55 
Vægt, kg 271  302  566 577 

Præcisionsskovl
FÅ FULD KONTROL, OG STRØMLIN DIT ARBEJDE

Præcisionsskovle er designet til bedre kontrol med tømningen af materiale fra skovlen. Den 
lange nederste del på skovlen skaber friktion, der forsinker tømningen og giver føreren langt 
mere præcision i arbejdet. Der tilbydes to versioner: en lige skovl med parallelle sidegavle 
og en konisk skovl, der er smallere foran til endnu højere præcision. Begge versioner 
har Ålös velkendte koniske skovlbagside, der giver mulighed for ren og fuldkommen 
materialetømning. En frontlæsserversion, som leveres med Euro- eller SMS-kroge, har en 
dybde på 2 m, hvilket passer bedre til kapaciteten i de fleste frontlæssere uden at overbelaste 
kapaciteten. 

En hjullæsserversion leveres med store BM-kroge med en dybde på 2,5 m og har meget 
højere kapacitet for at maksimere ydelsen for store hjullæssere.

SERIE XV 20.23 22.24 26.24 29.24 32.24 34.26 43.26 40.28

Bredde, cm 230 244 244 244 244 260 260 274
Dybde, cm 131 131 145 152 167 167 199 192
Højde, cm 107 107 114 120 124 124 143 129
Volumen, m³ 2.0 2.2 2.6 2.9 3.2 3.4 4.3 4.0
Vægt, kg 540 550 700 740 880 940 1120 1090

SERIE HDX 11.20 11.23 15.23 17.23 20.23 16.24 21.24

Bredde, cm 200 230 230 230 230 244 244
Dybde, cm 104 94 109 120 131 109 130
Højde, cm 85 78 90 96 107 90 104
Volumen, m³ 1.1 1.1 1.5 1.7 2.0 1.6 2.1
Vægt, kg 370 360 440 520 645 460 630

XV skovl
GØR ARBEJDET MERE EFFEKTIVT MED HØJ KAPACITET OG ET INNOVATIVT DESIGN

XV-serien er designet til at håndtere store mængder korn. Letvægtskonstruktionen har 
mange innovative elementer, der giver skovlen styrke på steder, hvor der er mulighed 
for høj belastning. De indvendige hjørneplader er blandt andet forstærket, så de giver 
støtte til skæret, og den brede, lukkede topkappe støtter skovlen under brydning. Alle 
disse egenskaber støtter skovlen og indebærer, at skovlens sideplader kan være tyndere 
end tilsvarende skovle på markedet. Det mindsker skovlens vægt og giver forøgelse af 
kapaciteten, effektiviteten og arbejdsmængderne.

HDX skovl
GØR DIN DAG NEMMERE MED HØJ KAPACITET OG ET INNOVATIVT DESIGN

HDX-serien tilbydes i populære størrelser, der er designet til at håndtere materiale af let 
til moderat tæthed. Letvægtskonstruktionen har mange innovative elementer, der giver 
skovlen styrke på steder, hvor der er mulighed for høj belastning. De indvendige hjørneplader 
er blandt andet forstærket, så de giver støtte til skæret, og den brede, lukkede topkappe 
støtter skovlen under brydning. Alle disse egenskaber støtter skovlen og indebærer, at 
skovlens sideplader kan være tyndere end tilsvarende skovle på markedet. Det mindsker 
skovlens vægt og giver forøgelse af kapaciteten, effektiviteten og arbejdsmængderne.  
Alle HDX-skovle er udstyret med et hærdet skær med 500 Brinell som standard. HDX-skovle 
kan som ekstra mulighed udstyres med et påboltet, vendbart skær. Interface til Euro-
redskabsrammer og en række teleskoplæssere og hjullæsssere.

SKOVLE
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Til brugeren, der kræver et alsidigt redskab til håndtering af blandt andet:  
foder, grønt, baller, gødning og andet materiale. De yderste åbne- og 
lukkepunkter er beskyttet med endestop, der beskytter cylinderen mod 
bevægelser fra grabben, så den kan lukke og åbne hurtigere. Dette beskytter 
også redskabet mod kraftpåvirkninger fra kørsel på ujævnt terræn, hvor 
redskabet kan ramme vejen.

FLEKSIBILITET OG 
STYRKE

SILOGRAB HDX 23.20 24.21 26.23 27.24

Bredde, cm 200 213 230 244
Dybde, cm 150 150 150 150
Åbning, cm 190 190 190 190
Antal grabtænder 8 8 9 10
Volumen, m³ 2.3 2.4 2.6 2.7 
Vægt, kg 820 870 910 960

SILOGRAB XL 13.20 14.21 15.23 17.24

Bredde, cm 200 213 230 244
Dybde, cm 102 102 102 102
Åbning, cm 151 151 151 151
Antal grabtænder 5 6 6 7
Volumen, m³ 1.3 1.4 1.5 1.7
Vægt, kg 540 570 600 630

SILOGRAB HXL 13.20 14.21 15.23 17.24

Bredde, cm 200 213 230 244
Dybde, cm 97 97 97 97
Åbning, cm 154 154 154 154
Antal grabtænder 5 6 6 7
Volumen, m³ 1.3 1.4 1.5 1.7
Vægt, kg 570 610 640 670

Silograb HDX
DIN PÅLIDELIGE PARTNER MED LØFTEKAPACITET  
PÅ OVER 3 TONS

Silograb HDX er udstyret med skårne tænder på  
redskabets dele og er beregnet til løftekapaciteter på 
over 3 ton. Profiltænderne er fremstillet af hærdet 500 
HB-stål, der har bedre modstandsdygtighed end smedede 
tænder. Skæreradius for de øvre tænder er optimeret med 
profiltænderne, der sikrer perfekt afrundet indskæring 
i materialet med maksimal kapacitet for redskabet og 
fuldstændig fyldning af redskabet. Større modeller er 
udstyret med støddæmpningscylindre til at beskytte 
cylindrene og reducere slitage. Der er monteret mekaniske 
endestop på redskabet, som også beskytter cylinderen.

Silograb HXL
GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT, OG REDUCER 
HÅNDTERINGSTIDEN

HXL har skårne tænder, som er svejset på redskabet.  
HXL er beregnet til maskiner med en kapacitet på 2-3,5 ton. 
Krogene på HXL boltes fast under produktionen. Det giver 
kunden fleksibilitet, fordi krogene kan skiftes uden at skulle 
skære eller svejse.

Silograb XL
FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED DETTE ALLROUND-REDSKAB

De smedede tænder sidder i redskabet med en påsvejset bøsning og holdes fastspændt 
med en møtrik, der låser tanden på plads, så der ikke opstår bevægelser. XL er beregnet til 
maskiner med en kapacitet på 2-3,5 ton. Krogene på XL boltes fast under produktionen. Det 
giver kunden fleksibilitet, fordi krogene kan skiftes uden at skulle skære eller svejse.

ENSILAGE
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Silopush
FÅ EN NEMMERE DAG, OG REDUCER HÅNDTERINGSTIDEN

Silopush fås i to varianter med smedede tænder og skårne 
tænder i tre forskellige størrelser.

Standardversionen er udstyret med smedede tænder med 
en fremspringende længde på 1,27 m. Tænderne låses med 
møtrikker og der er to sidetænder på hver side. Standard-
versionen er delvist fleksibel takket være muligheden 
for påboltede kroge til alternative krogtyper. Beslag for 
3-punktslift er påsvejst.

HX-versionen er udstyret med skårne tænder, som er meget 
modstandsdygtige over for slitage og profileret med ekstra 
materiale i områder med høj slitage. Denne model tilbydes til 
kunder, der har behov for intensiv brug i travle perioder. Tand-
længde er 1,37 m med en tykkelse på 50 mm. 3-punkts ophæng 
og store BM fås som svejset påsætning.

 

SILOPUSH 245  245 HX 275  275 HX 300  300 HX

Bredde, cm 244 244 274 274 305 305
Tandlængde, cm 127 137 127 137 127 137
Antal tænder 15  10 16  11 18  12
Højde i alt, cm 143 163 143 163 143 163
Dybde i alt, cm 155 179 155 179 155 179
Volumen, m³ 3.5  4.5 3.9  5.0 4.4 5.6
Vægt, kg 980 1220 1020 1320 1060 1400

Multibenne XL
BLIV MERE FLEKSIBEL OG PRODUKTIV, NÅR DU 
HÅNDTERER ENSILAGE

Multibenne XL er redskab til store volumener, som er 
velegnet til kunder, der ønsker at udnytte maskinernes 
driftspotentiale helt op til en kapacitet på 4 ton. Multibenne 
XL er et perfekt og fleksibelt allround-redskab med 
påboltede sideplader, som kan fjernes afhængigt af årstiden 
og brug af maskinen i forskellige miljøer. Redskabets skovldel 
er perfekt til håndtering af løst materiale, fordi den er helt 
lukket og dermed samler materialet. Skårne tænder med 
ekstrem høj brudstyrke og er monteret højt, så større 
materialemængder let kan håndteres. Toprammen er udført 
med profiler, der øger synligheden, mens grabben er åben. 
Skovlens rene form betyder, at der ikke sætter sig materiale 
fast i hjørner, således at man kan minimere kontaminering fra 
læs til læs og opnå mindre spild. Alle modellerne har konisk 
skovbund til hurtig tømning.

MULTIBENNE XL 13.20 15.23 16.24  22.23 23.24

Bredde, cm 200 230  244  230  244
Dybde, cm 101  101  101  135  135
Højde, cm 78  78  78  95  95
Volumen, m³ 1.3  1.5  1.6  2.2  2.3
Vægt, kg 700  780  810  1000 1065
Standardskær, mm 150x16  150x16  150x16  150x16  150x16 
Vendbart skær, mm 150x20  150x20  150x20  150x20  150x20  

ENSILAGE
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Silocut SG
GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT, OG REDUCER HÅNDTERINGSTIDEN

Silocut har svejede bøsninger, boltede knive, konus 3 tænder og andre 
funktioner, der øger driftsfunktionerne.

De hærdede skæreklinger på forkanten og  
siderne af Silocut giver en ren skæreflade i  
ensilagen.

De vinklede sideknive skærer mod side- 
pladerne for at sikre, at materialet skæres mod  
bagenden af Silocut, så man opnår en ren  
sideskæring og undgår at rive materialet ud af  
ensilagestakken. Den rene skæring forhindrer  
luftoptag og varmeproduktion, hvilket er  
afgørende for foderkvaliteten, samtidig med at ensilage- 
forbruget mindskes takket være reduceret spild. De håndterings- 
venlige skårne blokke håndteres hurtigere, fordi de kan transporteres 
i komprimeret form.

Åben

SILOCUT SG 200 225

Arbejdsbredde, cm 220 225
Maks. åbning, cm 77 77
Maks. blokvolumen, m3 1.25 1.4
Maks. tryk, Bar 250 250
Bredde i alt, cm 210 235
Antal cylindere 3 3
Cylinderstørrelse 100/50 (x2) 100/50
 90/40 (x1)
Vægt, kg 669 710

SILOCUT SK 220 250

Bredde, cm 220 250
Højde, cm 110 110
Dybde, cm 103 103
Åbning, cm 115 115
Antal tænder 15 17
Volumen, m³ 2.2 2.5
Vægt, kg 1320 1390

Lukket
Folding fork
EFFEKTIVISER DIT ARBEJDE, OG UDVID POTENTIALET  
I DIN MASKINE

Folding fork har sider, der kan foldes ned for at øge 
arbejdsbredden fra 3 m til tre forskellige bredder, 3,7 m, 4,3 
m og 4,9 m. Den lukkede bredde er under 3 meter for at gøre 
redskabet lovligt til kørsel mellem arbejdsstederne. Siderne 
foldes ned hydraulisk og har en akkumulator til beskyttelse  
mod overtryk under brug. Krogene er svejsede og fås som  
store BM og andre kroge, som er kompatible med den  
ønskede løftekraft. 

FOLDING FORK 430 490

Bredde lukket, cm 297 297
Bredde åben, cm 427 488
Højde, cm 153 153
Tandlængde, cm 165 165
Antal tænder 16 18
Volumen, m³ 8.0 9.3
Vægt, kg 1650 1780

ENSILAGE

Silocut SK
BLIV MERE PRODUKTIV MED BEDRE KVALITET OG MERE  
EFFEKTIV HÅNDTERING

Silocut SK er designet til brug sammen med teleskoplæssere og hjullæssere 
med en mindste løftekapacitet på 4,0 ton.

Med en kapacitet på 2,2 og 2,5 m³ og en bredde på 2,20 og 2,50 meter er Silocut 
SK ideel til brugere, der ønsker at håndtere store ensilagemængder. Med den 
høje kapacitet kan antallet af skæringer og transporttiderne reduceres og 
forbedre ensilagens kvalitet, samtidig med at håndteringen  
bliver mere effektiv.
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FLEXIGRIPTM 160 200

For ballestørrelser, min-maks, cm 120-160 150-200
Vægt, kg 262 287  

MULTI BALE 220

Tænder konus 1 4
Tænder konus 2 3
Bredde, cm 220
Højde, cm 177 - 227
Vægt, kg 210

RSB 1200

Antal buede tænder 8
Antal lige tænder 2
Vægt, kg 450

Multi Bale
FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSTID MED DETTE 
ALLROUND-REDSKAB

Multi Bale er designet til at kunne løfte mange forskellige 
baller og samtidig understøtte ballen. Rammen har et 
100x100 mm bredt boksafsnit til at støtte tænderne. De 
øverste 3 tænder er konus 2-tænder med en længde på 1100 
mm, og de nederste tænder er konus 1 med en længde på 810 
mm. De små tænder på den nederste bjælke støtter ballens 
bund, mens de større tænder støtter det meste af ballen på 
midten. Det forhindrer skader på omviklingen af ballen. 

Flexigrip™

RATIONALISER ARBEJDET, MENS DU HÅNDTERER 
LIGGENDE OG STÅENDE BALLER

Opbevaring af baller stående oven på hinanden mindsker 
risikoen for, at luft og fugt trænger ind i ballerne. Armene på 
Flexigrip er monteret på kraftige hængsler med udskiftelige 
bøsninger. Enten venstre eller højre redskabsarm kan låses. 
Alligevel er der en vis bevægelsesfrihed, så det er muligt 
at stable ballerne tæt uden at beskadige plasten rundt om 
ballen.

Redskabets arme er også konstrueret således, at det er 
nemt at bevæge sig væk fra ballen. Det er en fordel, når 
ballerne skal stables tæt. De unikke kurvede og afrundede 
former og 90 mm-rørene bidrager også betydeligt til den 
skånsomme håndtering af både liggende og stående baller. 
Her er det værd at bemærke de lange, buede rør, som er 
formet af ét stykke uden skarpe kanter eller svejsede 
samlinger. Den øvre forlængelse af røret er en særlig 
funktion fra Ålö, der giver bedre støtte ved håndtering af 
liggende baller.

RSB 1200
EFFEKTIVISER ARBEJDET, MENS DU HÅNDTERER  
FIRKANTEDE OG RUNDE BALLER

RSB 1200 er en ballegrab , der kan bruges til at gribe op til 2 
rundballer eller op til 3 firkantballer afhængigt af vægten.

Sidearmene optimerer gribningen af ballerne med 
synkroniserede bevægelser. Ballen presses fra begge sider 
og forhindrer således, at nettene rives op eller snorene 
ødelægges. De nedre tænder støtter ballerne under kørsel 
på ujævnt terræn.

Krogene er boltet på redskabet. Det giver slutbrugeren 
fleksibilitet, fordi det bliver billigere og nemmere at skifte 
mellem forskellige krogtyper.

BALLER
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TOPGRIP  

Vægt, kg 210
Bredde i alt, cm 1270
Dybde, cm 1105 - 1605
Højde, cm 1165
Cylinderstørrelser, cm 65
Maks. tryk, Bar  210
Min. tryk, Bar  180

Unik metode til håndtering af 

runde og firkantede baller.

QUADROGRIP 200 

Bredde i alt, cm 235
Ballestørrelse, cm  60-200
Armlængde, cm  130
Vægt, kg  433

Quadrogrip®

GØR DIN DAG NEMMERE MED UOVERTRUFFEN HÅNDTERING AF  
FIRKANTEDE, RUNDE OG INDPAKKEDE BALLER

Quadrogrip er nok det bedste redskab på markedet til håndtering af rund- 
og firkantballer. Redskabets arme er monteret på 350 mm brede, meget 
stabile glideplader, der bevæger sig langs hovedrammen. Du kan låse enten 
venstre eller højre arm for at lette stablingen. Glideskinnerne kan serviceres 
og er fremstillet i polyethylen af høj kvalitet, som ikke kræver smøring. 
Glideprofilerne er lodrette for at undgå, at snavset sætter sig fast. Resultatet 
er mindre friktion, lydløse bevægelser, minimal slitage og længere levetid.

Topgrip
EFFEKTIVISER ARBEJDET, MENS DU HÅNDTERER FIRKANTEDE  
OG RUNDE BALLER

Den nye Topgrip har en unik håndtering af rundballer og firkantballer. Armen 
rækker ud over ballen og klemmer den mod bagrammen, så ballen trækkes 
væk fra stablen.

Det er en unik funktion, som er perfekt til efterfølgende håndtering af 
plastindbundne rund- eller firkantballer, der er stablet tæt sammen. Armen 
arbejder mod ballen med egen vægt, så den finder den bedste vej frem mod 
bagsiden af ballen uden at bruge hydraulisk kraft. Det forhindrer skader på 
ballens bagside. Armen er afrundet uden svejsninger for at mindske skader 
på plasten fra skarpe kanter.

BALLER
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LØFTEREDSKABER

STORSÆKKEKRAN SINGLE DUAL TRIPLE

Vægt, kg 79 177 269  
Maks. last (hver arm), kg 1000 1500 1500 
Vægt, cm 127 213 278 
Min. højde, cm 164 168 168 
Maks. højde, cm 164 221 221

Storsækkekran
BLIV MERE EFFEKTIV – ARBEJD ENKELT OG SIKKERT

Det nye komplette sortiment af sækkekraner tilbyder en modelstørrelse til alle 
situationer med håndtering af storsække. 

Der er tre forskellige modeller: Single, Dual og Triple. 

Single, der kan løfte 1000 kg, er udstyret med en ny bagramme med plads til flere 
alternative sortimenter med boltede kroge. Påboltede kroge giver fleksibilitet 
fremadrettet, hvis der vælges et andet redskab til materialehåndtering. Krogen 
er rettet let mod venstre for at gøre det muligt at anvende teleskoplæssere, der 
sidder til venstre, for at se krogen tydeligere, når bøjlerne hægtes på.

Dual og Triple-modeller, der kan løfte to eller tre sække på en gang, har en ekstra 
kapacitet på 1500 kg samt mulighed for at forlænge armen til 51 cm i 17mm inter-
valler i forbindelse med højere sække . Armene er indstillet til 85 cm fra hinanden, 
så man kan hænge almindelige sække tæt sammen uden at skulle justere for at 
skubbe sækkene tæt sammen. Bagrammen bruger et robust 80 x 80 påboltet 
krog-interface til hjullæssere og store teleskoplæssere. 

SIKKER HÅNDTERING
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Pallegafler
FÅ TINGENE GJORT MED MAKSIMAL HOLDBARHED  
OG STABILITET

Pallegaflerne fås med 7 forskellige kapaciteter på 1-6 
ton og kan dermed dække ethvert behov. Standarden 
for pallegaflerne er ITA klasse 2, 3 eller 4 afhængig af 
pallegaflens kapacitet. Der er flere vandrette låsepunkter til 
gaflerne med 110 mm mellemrum (afhængig af størrelsen) 
med en tap med greb til at låse pallegaflen på plads.

Pallegaffelholder
GØR DIT ARBEJDE NEMMERE MED EN OMGÅENDE FORBEDRING AF DIT DAGLIGE ARBEJDE

Pallegaffelholderne fungerer ved at fjerne gaflerne fra maskinens redskabsramme 
og montere dem på pallegaffelholderen. Når der skiftes mellem pallegafler og andre 
redskaber, reduceres tiden med at skifte mellem redskaberne, fordi gaflerne er låst fast i 
pallegaffelholderen og kan påsættes ved hjælp af krogene. Holderen kan stadig bevæge sig 
inden for de tidligere grænser. På JCB-typer monteres en holder til at kroge pallegaflerne 
tilbage over rammen ved vejkørsel. Der er 3 varianter til JCB afhængigt af pallegaflernes 
skydebjælke og én til Merlo.

PALLEGAFFELHOLDER JCB 350 JCB 400 JCB 500  MERLO

Kapacitet, kg 3500 4000 5000 4000
Bjælkediameter, cm 50 57 57 N/A
Vægt, kg 150 150 155 95

PALLEGAFLER 1000 KG 1600 KG  2500 KG 3400 KG 4200 KG 6000 KG

ITA / klasse ITA 2B ITA 2B ITA 2B ITA 3B ITA 3B ITA 4B
Maks. kapacitet, kg 1000 1600 2500 3400 4200 6000
Gaffelhøjde, cm 91 91 91 77 77 96
Længde på gaffel, cm 97 122 122 122 122 122

SÆKKEKRAN BL1000 BL1200 BL1400

Sække 1 x 1000 kg 2 x 1000 kg 4 x 1000 kg
Rørlængder, cm 80 80 150
Vægt, kg 140 185 260

Sækkekran
FÅ TINGENE FRA HÅNDEN – ARBEJD ENKELT OG SIKKERT

Et komplet sortiment af sækkekraner tilbydes med 1 ton pr. 
sæk i varianter med 1 sæk, 2 sække og 4 sække. Krogene 
er påsvejset. Alle sækkekraner er individuelt testet efter 
produktion i henhold til den relevante standard.

LØFTEREDSKABER
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SUPPORT

Konstant opfølgning. Dine synspunkter og forslag til 
forbedringer indsamles og behandles centralt. Denne 
opfølgning fungerer som et værdifuldt grundlag for os, 
når vi udvikler redskaber. Udviklingen af Original  
Implements er resultatet af et tæt samarbejde med 
brugere over hele verden.

Dit redskab skal yde sit bedste i lang tid. Vi har opbyg-
get en stærk global organisation med et omfattende 
servicenetværk, som giver dig nem og hurtig adgang til 
servicesteder, reservedele og kyndig support – uanset 
hvor du arbejder i verden.

Du kan trygt regne med, at vores service og support 
lever op til samme standard som vores produkter – vi 
stræber efter 100 procent kundetilfredshed. For os er 
næstbedst ikke godt nok.

Fuld kundefokus. For at supportere dig som kunde har 
vi oprettet rutiner, der sikrer, at alle afdelinger i vores 
organisation er fokuseret på dine krav.

Hurtig onlinehjælp. Du får onlineadgang til oplysninger 
om reservedele, vejledninger og andre vigtige oplys-
ninger døgnet rundt. 

Udbygget reservedelsnetværk. Reservedele er 
tilgængelige fra vores datterselskaber samt fra større 
Original Implement-repræsentanter verden over.

Nærhed. Med vores markedsførende distributions-
netværk er vi altid tæt på dig, uanset hvor du er. Global 
teknisk support. Som Original Implement-kunde har du 
altid adgang til hurtig teknisk support. Overalt i verden 
kan vores repræsentanter yde kyndig service af høj 
kvalitet.

SUPPORTEN
Som ejer af et Original Implement-redskab kan du forvente markedets førende niveau af pålidelighed 
og service. Vores forpligtelse over for dig slutter ikke ved dit køb – det er kun begyndelsen.
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KROGSYSTEMER 
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ALO

BOBCAT

CLAAS  

TYPE  SCORPION SCORPION 

INTERFACE RAIL - 11254123X 

 40x80 11253575X -  

 80x80 11253575X -  

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 960 mm  960 mm 

 B (Radius krog) 26 mm  25 mm 

 C (Ø øje) 50 mm  52 mm 

 D (C-C krog-øje) 430 mm 434 mm 

  

TYPE  FDI 

INTERFACE RAIL 11254112X

 40x80 -

 80x80 -  

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 765 mm 

 B (Ø krog)  80 mm 

 C (Ø øje) 38 mm  

 D (C-C krog-øje) 568 mm 

  

TYPE  3  

INTERFACE RAIL -

 40x80 11254509X 

 80x80 11254509X 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 920 mm  

 B (Radius krog)  130 mm 

 C (Ø øje) 305 mm 

 D (C-C krog-øje) 237 mm 

PÅBOLTEDE KROGE

KROGSYSTEMER TIL ENHVER 
MASKINE
Hvert redskab er specielt designet til sin kapacitet og opgave, og ikke alle kroge passer 
til de redskaber, der tilbydes i Original Implement-sortimentet. Derfor er det nødvendigt 
med mere end én type interface for at forbinde redskabet med krogtypen. Hvert 
interface er tilpasset kapaciteten af redskabet. For eksempel er 40 x 80 den letteste 
krog, der passer til redskaber med en lodret forbindelse. Derimod er rail-interfacet 
velegnet til skovle med overfald, hvor der tages højde for skovlens vinkel sammen med 
den ekstra brydekraft.

Når du er på udkig efter et redskab, der skal passe til dine læssermaskiner, kan du trygt 
regne med, at vi har det rette interface-system, der passer til din maskine og bedst 
matcher redskabet, så du får maksimal vægteffektivitet og styrke.
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CNH

EURO*

KRAMER

JCB

HAUER

* Ifølge SS-ISO 23206: 2005

  

INTERFACE RAIL  11254366X 

 40x80  -  

 80x80  -  

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 1100 mm 

 B (krog)  27 mm 

 C (Ø øje) 30 mm, oval w. c-c 0.025 cm

 D (C-C krog-øje) 355 mm    

  

TYPE   QFIT  QFIT  REDSKABSRAMME

INTERFACE RAIL  -  11254125X 11254108X

 40x80  11253571X  -  -

 80x80  11253571X  -  - 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 1005 mm   1005 mm    546 mm   

 B (Radius krog) 30 mm  30 mm   23 mm

 C (Ø øje) 37 mm    37 mm    45 mm

 D (C-C krog-øje) 600 mm   600 mm    249 mm 

  

TYPE   750 

INTERFACE RAIL  11254084X 

 40x80  -  

 80x80  -  

DIMENSIONER 

 A (C-C krog) 865 mm 

 B (Radius krog)  21 mm

 C (Ø øje) 42 mm

 D (C-C krog-øje) 279 mm

  

TYPE   2 18

INTERFACES RAIL  11254222X 11254088X -

 40x80  - - 11254377X

 80x80  - - 11254377X 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog udv.) 1060 mm  1060 mm  1080 mm 

 B (Radius krog) 21 mm 21 mm  21 mm 

 C (Ø øje) 26 mm  26 mm    26 mm 

 D (C-C krog-øje) 299 mm  299 mm  299 mm 

  

TYPE  LM 

INTERFACE RAIL 11254111X

 40x80 - 

 80x80 - 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 785 mm 

 B (Radius krog)  41 mm 

 C (Ø øje) 35 mm 

 D (C-C krog-øje) 349

PÅBOLTEDE KROGE
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MATBRO

MANITOU

MERLO

MX

SCHÄFFER 

TYPE   SMALL HOFTRAC 

INTERFACE RAIL  11254367X 11254568X

 40x80  -  -

 80x80  -  - 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 867 mm     740 mm

 B (Radius krog) 20 mm  64 mm 

 C (Ø øje) 42 mm  34 mm

 D (C-C krog-øje) 279 mm  330 mm 

  

INTERFACE RAIL  - 

 40x80  11253971X  

 80x80  11253971X  

DIMENSIONER 

 A (C-C beslag indv.) 805 mm  

 B (krog)  50 mm 

 C (Ø øje) 33 mm 

 D (C-C krog-øje) 356 mm  

 

TYPE   ZM2  ZM2 

INTERFACE RAIL  -  11254122X

 40x80  11253573X -

 80x80  11253573X - 

DIMENSIONER 

 A (C-C beslag indv.) 1000 mm  1000 mm 

 B (Radius krog) 26 mm 26 mm 

 C (Ø øje) 35 mm  35 mm 

 D (C-C krog-øje) 385 mm  385 mm 

TYPE   MLT MLT

INTERFACE RAIL  - 11254124X

 40x80  11253572X -

 80x80  11253572X - 

DIMENSIONER 

 A (C-C beslag indv.) 750 mm  750 mm 

 B (Ø krog) 80 mm  80 mm 

 C (Ø øje) 35 mm  35 mm    

 D (C-C krog-øje) 351 mm  351 mm 

 

TYPE   TAP OG KONUS 14 TAP OG KONUS 6 TAP OG KONUS 11

INTERFACE RAIL  11254621X 11254113X -

 40x80  -   -   11253574X

 80x80  -   -   11253574X 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 1068 mm    1068 mm     1068 mm   

 B (Ø krog) 80 mm      80 mm      80 mm    

 C (Ø øje) 35 mm   35 mm   35 mm  

 D (C-C krog-øje) 370 mm   370 mm 370 mm 

PÅBOLTEDE KROGE
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SMS***

ZETTELMEYER

SKIDSTEER**

VOLVO

WEIDEMANN 

INTERFACE RAIL  11254087X 

 40x80  -     

 80x80  - 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 660 mm     

 B (Radius krog)  20 mm 

 C (Ø øje) 40 mm 

 D (C-C krog-øje) 322 mm   

  

TYPE   LILLE BM STOR BM BM LARGE

INTERFACE RAIL  11254147X 11254147X -

 40x80  -  -  11254149X

 80x80  -  -  11254149X 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 985 mm   970 mm     970 mm  

 B (Ø Radius krog) 16 mm   31 mm  31 mm 

 C (Ø øje) 33 mm   52 mm  52 mm 

 D (C-C krog-øje) 420 mm  616 mm   616 mm 

 

INTERFACE RAIL  11254368X - 

 40x80  - 11254498X    

 80x80  - 11254498X

DIMENSIONER 

 A (C-C beslag indv.) 1132 mm  1132 mm 

 B (krog) 40 mm  40 mm 

 C (Bredde øje) 102 mm    102 mm    

 D (C-C krog-øje) 422 mm    422 mm    

 E (Vinkel krog-beslag) 46° 46°

***Ifølge SS 3527

** Ifølge SS-ISO 24410: 2005

 

TYPE   602 (S) 402 (L) 

INTERFACE RAIL  11254084X 11254086X 

 40x80  -  - 

 80x80  -  - 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog indv.) 858 mm  650 mm 

 B (Radius krog) 20 mm  16 mm 

 C (Ø øje) 42 mm  42 mm 

 D (C-C krog-øje) 312 mm     464 mm 

  

TYPE   27  11

INTERFACE RAIL  11254223X 11254099X -

 40x80  -  -  11253940X

 80x80  -  -  11253940X 

DIMENSIONER 

 A (C-C krog) 690 mm  690 mm    690 mm 

 B (Ø Radius krog) 30 mm   30 mm  30 mm 

 C (Ø øje) 28 mm    28 mm    28 mm  

 D (C-C krog-øje) 323 mm    323 mm    323 mm  

PÅBOLTEDE KROGE
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