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Tekniska specifikationer i korthet



ALLU Veloci sorteringsskopa är ett kompakt tillbehör för sållning av jord, 
ballastmaterial, kompoståtervinning, luftning, återvinning av rivningsavfall 
samt rörgravsåterfyllning. Sortera, separera, blanda, mata och lasta material i en 
processcykel. Återanvänd merparten av materialet på plats och förlora ingen tid 
väntandes på ersättningsmaterial.

ALLU VELOCI 
SORTERINGSSKOPA

ALLU Veloci är utvecklad för kompakta grävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare, traktorer och kompaktlastare.

Ramen på ALLU Veloci sorteringsskopor är gjord av stål med helsvetsade fogar. Denna konstruktion har testats och 

garanteras för maximal belastning

ALLU Velocis sorteringsstjärnor är gjorda 

av polyuretanmaterial som tillåter 

material att falla igenom utan att krossas 

eller strimlas. Överfraktion och skräp 

lämnas kvar i skopan när det separeras 

från det återanvändbara materialet. 

Denna funktion är särskilt lämplig vid 

kompostering där vegetation lämnas 

i skopan och separeras från det fina 

kompostmaterialet istället för att strimlas 

ner i slutprodukten.

APPLIKATIONER:

►Markplanering
►Jordsortering
►Skyddsfyllning
►Materialåtervinning



VELOCI FUNKTIONER
I KORTHET.
ALLU Veloci sorteringsskopor är designade för maximal effektivitet. Sorteringsstjärnorna i ALLU Veloci skapar en 

roterande rörelse inuti skopan vilket separerar materialet som kan sorteras och blandas. Ger en slutprodukt av 

hög kvalitet.

 

NYCKELFUNKTIONER.

FÖRDELAR.

Bättre för miljön - färre transporter = minskade CO² utsläpp

Sparar tid - inga tidskrävande transporter eller sortering på annan plats = sortera 
direkt där materialet behövs.

Spara pengar - besparingar jämfört med att köpa nytt material och betala tippavgifter.

Återanvänd merparten av materialet på arbetsplatsen.

Nyttja skopan även på andra jobb.

Kan användas på både hjullastare och 
grävmaskin

Polyuretanstjärnor skapar en 
roterande rörelse i skopan, vilket 
bearbetar materialet och får den 
fina fraktionen att ramla igenom.
 
 
 

Trippelt golv

Stenskydd – förebygger att sten kastas mot hytten

Konstruktionen har testats upp
till 1,5x maxbelastningen

Integrerat drivline-utrymme 
håller drivlinan skyddad

Nedre rotorskydd tillför styrka

Slitstarkt skärstål



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
I KORTHET

MODELL BASMASKIN VIKT VOLYM OLJEFLÖDE OLJETRYCK

t Kg m3 Lpm bar

VS 3-05 F20 2-4 203 0.12 55 200

VS 3-09 F20 4-6 380 0.22 65 200

VS 3-13 F20 6-9 566 0.31 70 200

VS 4-13 F20 10-14 776 0.45 90 200

VS 5-15 F20 14-20 1022 1.1 150 200

ALLU Veloci ram
ALLU Veloci sorteringsskopor är gjorda i stål med helsvetsade fogar. Skopan har trippel bottenplåt med integrerad transmission. Skopans 

konstruktion tillför balans och distribuerar vikten jämnt, vilket gör den stark och stabil att arbeta med. Det finns inga känsliga delar eller 

hinder inuti skopan. De smala transmissionsboxarna tillsammans med det integrerade skyddet för den nedersta rotorn förebygger att 

material ska falla igenom och ökar styrkan i konstruktionen.

Drivlinan
Hjärtat i ALLU Veloci´s kompakta sorteringssystem är hydraulmotorn. Motorn driver via synkroniserade kolfiberbälten och ett 

drivhjulssystem som förspänner och självjusterar bältesspänningen. Tätade inre lager säkerställer hållbarhet och renhet. ALLU Veloci är 

byggd för enkelt underhåll för att säkerställa effektivt arbete  

Stjärnorna
Sorteringsstjärnor gjorda av polyuretan spelar en avgörande roll vid sortering av material med ALLU Veloci kompakta sorteringssystem. 

Stjärnorna är flexibla och skapar en roterande rörelse inuti skopan som tvingar materialet att blandas och separera, innan de faller 

igenom stjärnorna, i önskad slutfraktion. All oönskad överfraktion är kvar i skopan. Enkel och effektiv materialbearbetning!
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