
GIVER MERE END  
BARE OVERSKUD allu.net



ALLU Transformer er en serie af sorterings- & sigteknusere 
til maskiner fra 2 tons til 160 tons. Serien omfatter 46 
modeller, der kan klare de fleste materialer.

ALLU Transformer er et tilbehør til hjullæssere, 
gravemaskiner og andre læssere. Den sigter, river, 
knuser, lufter, blander og læsser materialer i én og 
samme applikation. Fra jord, opgravede masser og 
beskyttelsesfyld til forurenet jord, ler, tørv, bark og 
kompost, bioaffald, nedrivningsmasser, byggeaffald, 
asfalt, slagger, frosne materialer og mineraler.

Effektivt og nemt forvandler ALLU Transformer 
ubrugelige materialer til værdifulde produkter. 
Samtidig undgås unødvendige materialetransport og 
deponeringsomkostninger, som påvirker af miljøet.

ALLU Transformer er originalen. Deres historie går 35 
år tilbage. ALLU Transformer kan beskrives med tre 
ord: kvalitet, kapacitet og erfaring!

ALLU Crusher er en serie af knusere til gravemaskiner fra 
8 til 35 tons. Serien omfatter fire modeller designet til at 
knuse en række hårde materialer.

ALLU Crusher er designet til at være effektiv i alle 
situationer. Knuserens sider er lige, og slidstålet er 
vinklet. Dette gør det nemmere at fylde knuseren med 
materiale og mindsker risikoen for at beskadige den. 

Svinghjulet og drevet er placeret inde i rammen 
for at beskytte mod ydre påvirkninger. Den endelige 
fraktion ændres nemt og hurtigt ved hjælp af 
indstillingstappen. 16 forskellige fraktionsstørrelser er 
tilgængelige.

Knusningsakslen på ALLU Crusher kan køres i 
begge retninger, hvilket reducerer tidskrævende og 
unødvendige stop. Underkæben bevæger sig excentrisk, 
hvilket betyder, at materialet kan flyde frit gennem 
kæben. Det øger produktionskapaciteten og gør 
knuseren overlegen ift. konkurrenterne

ALLU Compactor er en hydraulisk pladevibrator til 
komprimering af jord materialer i skakter, på skråninger og i 
rørgrave. Benyttes til gravemaskiner fra 3 til 60 tons.

ALLU Compactor er en mobil enhed, der kan 
bruges overalt, hvor en gravemaskine kan nå. 
Den giver øget sikkerhed på arbejdspladsen, især 
i grøfter med stejle kanter. Den kan også bruges 
til pælearbejde på skråninger, der er for stejle til 
konventionelle vibratorer. Når ALLU Compactor 
er monteret, bevæger den sig pålideligt og 
effektivt også gennem vanskeligt terræn.

ANVENDELSESOMRÅDER.
• Komprimering af jord og sten
• Komprimering af dybe skakter
• Forstærkninger af skrænter og diger
• Komprimering af affald og affald
• Pæling og rørinstallationer

ALLU jordforbedring er en fleksibel, effektiv og rentabel 
materialeblandings- og jordstabiliseringsmetode. Dette 
er udstyr, du ville ønske, du havde fundet tidligere.

Stabiliseringsudstyret består af en gravemaskine-
tilpasset blander med blandedybder ned til 8 m, 
en larvemonteret trykføder (shuttle) med 
dobbelttanke til tilsætningsstoffer og et 
styresystem. Fælles arbejdsområder er fundering, 
størkning og afhjælpning. 

Udstyret bruges også separat, for eksempel på 
arbejdspladser, hvor der kun skal blandes, eller 
hvor du har brug for en højtydende trykføder til 
din KC søjlemaskine.
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OM ALLU.

MED MERE END 30 ÅRS ERFARING.

ALLU Finland er et finsk, privatejet 
aktieselskab grundlagt i 1985, som er 
specialiseret i udvikling, fremstilling og 
markedsføring af grave- og miljøudstyr 
under varemærket ALLU.

ALLU SUPPORT.

Hold dit ALLU udstyr i god stand og 
klar til arbejde. ALLU og vores netværk 
af forhandlere kan tilbyde hurtig og 
professionel service til både planlagt 
vedligeholdelse og uplanlagte reparationer. 
ALLU Support leverer originale reservedele 
globalt. Fremragende adgang til dele med 
hurtige leveringstider sikrer kunderne 
maksimal produktivitet.

KONTAKT OS.

Vores team er klar til at besvare dine 
spørgsmål, eller arrangere en demo så 
hurtigt som muligt. Kontaktoplysninger kan 
findes nedenfor.




