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VÅRA SÄLJARE FINNS I HELA SVERIGE
Vi på Götene Ufo skapar produkter 
av hög kvalitet, anpassade efter 
kundens. Målet är att alltid hitta 
en bra lösning för våra kunder så 
oavsett om du är en befintlig kund 
eller en som inte provat oss ännu, 
kontakta oss så hjälper vi dig.

UMEÅ

GÖTENE

SVEN LANS  
Säljare
Distrikt: Syd- och västra Sverige 
Utgår från Götene och Umeå 
+46 (0)70 542 78 33 
sven.lans@goteneufo.se

JANNE TEODORSSON
Säljare
Distrikt: Syd- och östra Sverige 
Utgår från Jönköping 
+46 (0)70 553 06 60 
janne.teodorsson@goteneufo.se

EMMA SANDBERG
Innesäljare
Inköp, logistik  
Utgår från Umeå 
+46 (0)70 525 05 54 
emma.sandberg@goteneufo.se

ANDERS SUNDLING
Innesäljare
Reservdelar, eftermarknad 
Ugår från Umeå 
+46 (0)70 593 23 05 
anders.sundling@goteneufo.se

ARNE EDVARDSSON  
Säljare
Distrikt: Norra Sverige 
Utgår från Umeå 
+46 (0)70 620 00 13 
arne.edvardsson@goteneufo.se

ANDERS BOSTRÖM
Säljare
Distrikt: Export 
Utgår från Umeå 
+46 (0)70 517 73 06 
anders.bostrom@goteneufo.se
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GÖTENE UFO
– DET BÄSTA  
AV TVÅ VÄRLDAR
FÖR ATT BLI ÄNNU STARKARE OCH MER EFFEKTIVA HAR GÖTENE CONSTRUCTION OCH 
UFO SLAGITS IHOP UNDER NAMNET GÖTENE UFO AB. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT 
VÅRA ENTREPRENÖRER ERBJUDS DET ALLRA SENASTE PÅ MARKNADEN I FORM AV 
SMARTA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR.

  Läs mer om Götenes redskap för grävmaskiner.



Din maskin är byggd för att hantera enorma krafter och öka din produktion. Men hur är det med 
redskapen? Trots mer än 20 års erfarenhet är Götene Ufo ett nyfiket företag. Vi tar fram special-
designade produkter med utvecklingsstarka och flexibla lösningar. Vi vill nå längre än dagens 
uppfattning om vad ett redskap ska klara av. Oavsett om det rör sig om stora utvecklingsprojekt 
eller små produktförbättringar handlar det om att våga utmana gränsen för vad som är möjligt. 

Engagemanget driver vårt sätt att arbeta med utvecklingen av morgondagens redskap. Det 
betyder till exempel att våra redskap har smarta lösningar, vilket du kommer att uppskatta 
när du ökar tempot. Att ha ett hantverksmässigt utvecklat redskap för just de uppgifter din 
entreprenad maskin ska hantera – det är ett mycket effektivare sätt att jobba. 

Funderar du på hur kan arbeta effektivare med din maskin? Har du kanske irriterat dig på något 
som ditt nuvarande redskap inte fixar, men som det egentligen borde klara av? Tveka inte att 
höra av dig, vi har lång erfarenhet av att skapa och förbättra produkter. Både nya och befintliga.

ALLT ÄR MÖJLIGT! TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG TILL OSS!

GÖTENE UFO  
– GRÄVMASKINENS 
BÄSTA VÄN



GÖTENE GRÄVSORTIMENT

 REDSKAPSFÄSTEN
Våra kraftiga redskapsfästen är mycket 
populära hos våra kunder. Varje fäste är 
anpassat till just din maskin för bästa 
grävegenskaper. Vi tummar aldrig på 
vinklar och mått för att försöka standardi-
sera för vi vet att varje millimeter är viktig 
för att kunden skall få bästa möjliga gräv-
egenskaper. Vi använder oss av bästa 
plåtkvalitet och hålen i gavlarna borras  
efter att vi svetsat för bästa passform.  
De flesta varianter är anpassade för  
att använda maskinens originalaxlar.

 KABELSKOPOR
Lättgrävd skopa med lång botten, fram-
draget skär och anpassade vinklar för 
bästa köregenskaper. Finns i standard-
utförande från 160 till 1 010 liter, men vi 
anpassar storlek och form efter kundens 
önskemål. Ordentligt urtagna sidor  
för bästa släppning av material. God 
förmåga att komma under kablar och rör. 
Det blir mer och mer vanligt med koniska 
kabelskopor och vi har ett stort sortiment 
även av detta.

 VA-SKOPOR
Lättgrävd skopa med lång botten, fram-
draget skär och anpassade vinklar för 
bästa köregenskaper. Finns i standard-
utförande från 330 till 1 525 liter, men vi 
anpassar storlek och form efter kundens 
önskemål. Ordentligt urtagna sidor för 
bästa släppning av material. God för-
måga att komma under kablar och rör. 
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FÖRDELAR:  Optimerad för bästa grävning 
 Anpassad specifikt till varje maskin  
 Kraftig konstruktion

FÖRDELAR:  Framdraget skär  Hardox i 
sidoskär och i sidoslitplåt  Slitribbor och 
frontstål i 500 HB  Optimala vinklar för bästa 
grävning och tömning

FÖRDELAR:  Framdraget skär  Hardox i 
sidoskär och i sidoslitplåt  Slitribbor och 
frontstål i 500 HB  Optimala vinklar för bästa 
grävning och tömning



 PLANERINGSSKOPOR HYDRAULISKA
Finns i storlek från 60 till 3 050 liter. Mycket kraftig konstruktion med Hardox  
även i de små modellerna. 40 graders tiltvinkel med cylindrar av högsta kvalitet.  
På de mindre storlekarna är det antingen en eller två liggande cylindrar och på de  
större så är det två stycken stående cylindrar. De större skoporna finns antingen  
som standard eller som HD-utförande. 

 DJUPSKOPOR 
Kraftfulla skopor från 420 till 5 000 liter  
liter. Vi har ett stort standardsortiment 
men anpassar produkten efter kundens 
önskemål. Det finns många olika typer  
av tillbehör som exempel ”hälskydd”, 
”sidoskärskydd”, ”trubbskär” m.m. 

Skoporna finns som standard med  
tänder men kan även fås med bladtand 
eller framdraget skär. 30 graders takvinkel.

 PLANERINGSKOPOR
En mycket populär planeringskopa som sålts i tusentals exemplar.  
Invikta hörn för tiltrotator och anpassade vinklar för den optimala  
användningen. Materialet släpper mycket bra. 

Finns från 395 till 1 860 liter. Välj själv om du vill ha med eller utan slitribbor,  
eller kanske rent av dubbla svep? Vi anpassar efter kundens önskemål.

FÖRDELAR:  Hardox i sidoskär och i  
sidoslitplåt  Slitribbor och frontstål i 500 HB 

 Bladtand som tillval  Optimala vinklar för 
bästa grävning och tömning  Heal shrouds, 
trubbskär, mjölktänder som tillval

FÖRDELAR:  Kraftiga cylindrar  Hög tiltkraft 40 grader  Hardox i sidoskär och i sidoslitplåt  
 Slitribbor och frontstål i 500 HB  Finns som både standard och HD

FÖRDELAR:  Hardox i sidoskär och svep  Slitribbor och frontstål i 500 HB  
 Indragna hörn  15 graders takvinkel  Optimala vinklar för bästa grävning  

och tömning  Går även att få med stela sidor, upp till 3 050 liter
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Planeringsskopa standard Planeringsskopa HD



 ASFALTSKÄRARE
Marknadens kraftigaste och mest rejäla asfaltskärare? Trissa i Hardox 450. Robust axel 
och bussningar. Finns med 400 eller 500 mm trissa.

 GALLERSKOPOR
En mycket populär gallerskopa av högsta 
kvalitet, 500 HB i stålprofiler. Kamprofiler 
kan fås som tillval. Vi anpassar skopan 
efter kundens önskemål. Välj mellan 
planer- eller djupskopsmodell.

 FLEXSKOPOR
Om du skall rensa berg så är denna skopa en av de bästa lösningarna på marknaden. 
Skäret är mekaniskt tiltbart i 40 grader åt båda håll och sparskäret är bultat och utbyt-
bart. Plocka bort rototilten och du sparar båda axlar, cylindrar och bussningar. Finns i 
bredder från 920 mm till 1 600 mm.

 TILTMELLANDEL
Kraftig konstruktion för större maskiner 
där man inte vill ha en tiltrotator. Kan  
fås med de flesta infästningar och även 
direktinfäst i maskin om man så vill.

 TJÄLBRYTARE
För spets på jobbet. River upp tjälad mark 
eller lösare bergarter, till exempel. kalk 
eller sandsten. Tjälrivaren går också att 
nyttja för att riva upp gamla stubbar,  
gammal asfalt samt lättare betongkon-
struktioner. Kraftig konstruktion.

FÖRDELAR:  Kraftig konstruktion för tuffa jobb 
 Sidoplåtar i Hardox 450

FÖRDELAR:  Hardox 450 i trissan   Kraftig genomgående lagrad axel till trissan  
 Mycket kraftig konstruktion

FÖRDELAR:  Kraftiga cylindrar  
 Hög tiltkraft 40 grader  
 Kan fås direktinfäst

FÖRDELAR:  Marknadens mest effektiva redskap för avtäckning av berg  Utbytbara sparskär  
 Rörligt skär som följer underlaget utan hydraulik  Kräver ej tiltrotator eller hydraulisk tilt  
 Kraftig material i högsta kvalitet

FÖRDELAR:  Kan fås i både planer- och 
djupskopa variant  Stålprofiler i 500 HB  

 Hardox i sidoskär och i sidoslitplåt  
 Frontstål i 500 HB
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 DIKESPLANERSKOPA
Unik skopa som går att använda som 
både dikeskopa och planeringskopa.

Frontstålet går upp 90 grader i ena  
änden och i andra änden ser den ut som 
en vanlig planeringskopa. Går att få med 
eller utan slitribbor. Infästningen är  
vinklad för att få bästa köregenskaper.

 PALLGAFFEL
Robust konstruktion som är glappfri. 
Massiv stång där gafflarna glider lätt på 
en plastbussning. Högsta kvalitet. Kan fås 
i olika längder och bredder.

 PROFILSKOPOR
Den perfekta skopan för dikningsarbeten. 
Kraftigt material och stabil konstruktion. 
Finns i många storlekar och varianter  
och självklart tillverkar vi den efter dina 
önskemål. Kan fås med tänder som tillval.

FÖRDELAR:  Hardox i svep  
 Frontstål i 500 HB  Optimala vinklar  

för bästa grävning och tömning
FÖRDELAR:  Hardox i sidoskär och svep  

 Slitribbor och frontstål i 500 HB  Indragna 
hörn  15 graders takvinkel  Optimala vinklar 
för bästa grävning och tömning

FÖRDELAR:  Kraftig konstruktion  
 Massiv centerless axel med lagrade hylsor 
 Smidda kvalitetsgafflar från Tyskland  
 Glappfri konstruktion  
 Enkel breddjustering av gaffelben

 AVJÄMNINGSBALK  
 MED RULLE 
Det perfekta redskapet för avjämning och 
komprimering av stora ytor. Finns i olika 
bredder.

FÖRDELAR:  Kraftig konstruktion för hårda 
krav  Finns i olika bredder  Komprimerar 
och utjämnar materialet
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 GÖTENE GRANIT 
– EN HELT NY SERIE SKOPOR
Den nya serien Granit är utvecklad för att 
skapa en totalekonomisk fördel för dig 
som slutkund. Det är en djupskopa på 
2 000–5 000 liter och med bredare intag 
och kortare botten gör det att du snab-
bare kan fylla en kross. Infästningen är 
nedsänkt i taket för att maximera brytkraft 
och styrka. 

FÖRDELAR:  För riktigt tuff körning  
 Fyller snabbt en kross  Optimerad slitstyrka  
 Optimerad vikt  Mindre bränsleförbrukning  
 Maximal brytkraft & styrka

9       REDSKAP FÖR GRÄVM
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FÖRDELAR:  Mycket kraftig konstruktion  Hög tryckkraft och klipphastighet  
 Dubbla cylindrar  Lättanvänd

 STUBBRYTARE ECOREX 50
En racer i skogen. Spetständerna tillsammans med den vassa kniven ger föraren unika 
hanteringsegenskaper, vilket ger en snabb och rationell hantering av stubbarna.

Ecorex 50 har ett påbyggt verktyg för markberedning, som är utformat för att bygga en 
optimal bädd för den kommande skogsplantan. Hardox 400 i plantspade och kniv samt 
utbytbara tänder ger en större livslängd på slitdelarna och därmed bättre total ekonomi 
för dig. Kopplas på befintligt redskapsfäste, vilket gör att du kan använda  maskinen till 
andra arbetsuppgifter. Rekommenderad maskinstorlek 21–30 ton. 



Vår serie Nordic är framtagen för dig som behöver en 
riktigt bra skopa till ett bra pris. De är anpassade till 
grävmaskiner mellan 1 och 22 ton och finns oftast i 
lager för snabb leverans.

SUCCEN MED VÅR 
SKOPSERIE NORDIC 
FORTSÄTTER

Vi har tagit fram en högkvalititiv serie 
skopor i mellansegmentet i en attraktiv 
prisnivå. Vi har nått dit genom att vi  
optimerat konstruktionen och  arbetat 
med inbyggt fixturtänk. Plåtdelarna  
passas in i varandra via hål och klackar 
vilket gör att man inte behöver mäta  
för hand för att passa in bitarna. Att vi  
lyckats så bra gör att skopan är klar  
för robotsvetsning utan att vi behöver 
använda externa fixturer. Vi har där- 
igenom effektiviserat byggtiden på  
skopan ordentligt.

I nästa steg har vi jobbat med att minska 
svetsen men ändå bibehålla hållfast- 
heten. Vi kom fram till att använda  
bockade lådor istället för ämnesrör i  

framkant på taket. Skopan blir också 
lättare att bygga och mer anpassad till 
svetsroboten. Vi blev förvånade över  
hur stark denna konstruktion blev när vi 
gjorde vår FEM-beräkning. Vi kom fram 
till att vi skall ha svep och tak i en plåt 
som är bockad hela vägen, detta ger en 
stark konstruktion och man sparar svets. 
Det passar oss väldigt bra produktions-
mässigt då vi nyligen investerade i en  
ny kantpress.

Vi kommer att tillverka dessa skopor i 
större batcher för att därigenom få ner 
tillverkningskostnaderna och vårt mål är 
att ha skopor i lager för snabb leverans. 
Denna serie är helt standardiserad och 
ändringar efter kundens önskemål  
kommer inte att vara möjliga.

Nordic-serien passar för dom kunder som 
vill ha en riktigt bra skopa till ett bra pris.

Vi har jobbat tillsammans med SSAB i  
detta projektet och både planerskopa, 
djupskopa, kabelskopa och VA-skopa 
kommer att vara certifierade enligt Hardox.
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 DJUPSKOPOR
Djupskopor med tänder eller  
framdraget skär. 

Något konisk öppningsvinkel   
för släppning vid normal grävning.  
Avsedd för vanlig djupgrävning i  
medelsvårt  material.  

 PLANERINGSSKOPOR 
Planeringsskopor modell RT med 
konisk öppningsvinkel. 

Utvecklade för att användas tillsammans 
med tiltrotator. De invikta hörnen gör 
skopan lättmanövrerad vid planerings-
arbeten.

 KABEL OCH VA-SKOPOR
Kabelskopor, eller smalskopor som en 
del väljer att kalla dem, är i princip en 
smal grävskopa med extra urtagna sidor. 
Sidorna är mer urtagna för att lera och 
blöt jord skall släppa lite bättre.

VA-skopor (vatten- och avloppsskopa) 
bygger på samma princip. Extra urtagna 
sidor för bättre materialsläppning, men 
med djupskopans bredder (A-mått). FÖRDELAR:  Hardox in my body certifierad 

 Svep och tak i samma plåt  Slitribbor och 
frontstål i 500 HB  Optimala vinklar för bästa 
grävning och tömning.

FÖRDELAR:  Hardox in my body certifierad 
 Svep och tak i samma plåt  Slitribbor och 

frontstål i 500 HB  Optimala vinklar för bästa 
grävning och tömning. FÖRDELAR:  Hardox in my body-certifierad 

 Svep och tak i samma plåt  Slitribbor och 
frontstål i 500 HB  Optimala vinklar för bästa 
grävning och tömning.
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 ASFALTSSKÄRARE 
Smidig och lätt asfaltskärare.  
Trissa i Hardox 450. Robust axel  
och bussningar.

FÖRDELAR:  Hardox 450 i trissan  Kraftig 
genomgående lagrad axel i trissan  Kraftig 
konstruktion
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ENTREPRENADREDSKAP 
FÖR HJULLASTARE



Din maskin är byggd för att hantera enorma krafter och öka din produktion. Men hur är det med 
redskapen? Trots mer än 20 års erfarenhet är Götene Ufo ett nyfiket företag. Vi tar fram special-
designade produkter med utvecklingsstarka och flexibla lösningar. Vi vill nå längre än dagens 
uppfattning om vad ett redskap ska klara av. Oavsett om det rör sig om stora utvecklingsprojekt 
eller små produktförbättringar handlar det om att våga utmana gränsen för vad som är möjligt. 

Engagemanget driver vårt sätt att arbeta med utvecklingen av morgondagens redskap. Det 
betyder till exempel att våra redskap har smarta lösningar, vilket du kommer att uppskatta 
när du ökar tempot. Att ha ett hantverksmässigt utvecklat redskap för just de uppgifter din 
entreprenad maskin ska hantera – det är ett mycket effektivare sätt att jobba. 

Funderar du på hur kan arbeta effektivare med din maskin? Har du kanske irriterat dig på något 
som ditt nuvarande redskap inte fixar, men som det egentligen borde klara av? Tveka inte att höra 
av dig, vi har lång erfarenhet av att skapa och förbättra produkter. Både nya och befintliga.

ALLT ÄR MÖJLIGT! TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG TILL OSS!

GÖTENE UFO  
– HJULLASTARENS  
BÄSTA VÄN
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Envishet är vårt löfte för 
framtiden. Vi gör allt vi kan 
för att du ska få trygga 
leveranser av pålitliga 
produkter. Idag är Götene 
Ufo en av Sveriges ledande 
leverantörer av redskap för 
entreprenadmaskiner. Vi till
verkar både unika special
lösningar och mer standard
betonade produkter.

 HYDRAULISKA LYFTGAFFLAR
Snabba och säkra lyft varje gång.  
Hydraulisk justering gör det enkelt att 
anpassa gaffelarmarna för olika lyft-
behov. Ett mycket solitt redskap med 
last kapacitet från 5,7 ton. Ramens kon-
struktion ger god sikt, vilket underlättar 
manövrering vid lastning och lossning. 
Hydraulcylindrar och slangar är väl  
skyddade i övre rambalken. Inbyggda 
strypningar i kopplingsblocket förhindrar 
rörelse i sidled. Parallell sidoförskjutning 
som tillval. Specialgafflar och hållare 
tillverkas efter önskemål – begär offert. 

 HYDRAULISK LYFTGAFFEL  
 FÖR CONTAINER
Du som jobbar mycket med container-
hantering har nu ett specialutvecklat 
 redskap som hanterar två funktioner. 
Först flyttar du själva containern, sedan 
sköter du in- och utlastning av godset 
i containern, allt med ett och samma 
r edskap. Lyftkapaciteten är 9 ton.  
Ramens konstruktion ger god genom    - 
sikt vilket underlättar manövrering.  
Hydraulcylindrarna är väl skyddade  
i övre rambalken.

 MEKANISKA LYFTGAFFLAR
Ramstark lyftgaffel avsedd för de mest 
skiftande arbetsuppgifter, vare sig det 
handlar om pallhantering eller hantering 
av långgods. Gafflarna är manuellt juster-
bara. Lyftkapacitet från 5,7 ton.
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UFO PALLGAFFELSTÄLL

FÖRDELAR:  Skyddade cylindrar  Bra genomsikt  Robust konstruktion för tuffa krav  
 Extra bred gaffelspridning för containerhantering



 LÄTTMATERIALSKOPA
En skopserie för dig som vill ha 
funktionalitet till ett bra pris. Effektiv 
kombination av slitstyrka och optimal 
prestanda för lastning, körning och 
tömning. Hanterar material med låg 
volymvikt, t.ex. snö, flis, kol och gödsel. 
Finns i ett flertal storlekar, från 1,5 m3 
till 25 m3. Kraftigt förstärkt vid samtliga 
kritiska slitpunkter.

FÖRDELAR:  Bra geometri  Robust  
konstruktion för tuffa krav  Sparskär som  
tillval  Utskurna siktgaller för bästa genom-
sikt och styrka  Del av sidoskär i Hardox  

 Går att få direktinfäst som tillval 
 Frontskär i 500 HB

 FRONTPLANERSKOPA
Kraftfulla skopor, särskilt konstruerade för markplaneringsarbeten. Finns i två varianter; 
en för normal körning och en HD (Heavy Duty) för riktigt tuff körning. 

Den låga bakplåten och den långa bottnen gör att du får utmärkt kontroll över under laget 
vid arbete. Föraren har perfekt sikt till skopspetsen. Bakkanten är försedd med vinkeljärn 
som nyttjas när maskinen backar för bästa resultat vid planering. Skoporna finns i ett 
flertal storlekar, från 2 000 mm till 3 000 mm. Skopförhöjning till volymkrävande material 
finns som tillval. Finns även i förstärkt utförande för tyngre lastmaskiner upp till 4 000 mm. 
 Har du speciella behov? Götene Ufo kan tillverka efter dina önskemål.

FÖRDELAR HD:  Mycket robust konstruktion 
för tuffa krav  Hardox i botten, svep och 
sidoskär  Kraftigt frontskär i 500 HB  

 Slitribbor i botten

FÖRDELAR STANDARD:  Prisvärd skopa  
 Sidoskär i Hardox  Frontskär i 500 HB  
 Slitribbor i botten

TILLVAL:  Dragkrok  Rasskydd  
 Förhöjningssats

 LASTARSKOPOR
Starka skopor, stabilt byggda. 
Konstruerade för tyngre uppgifter, stora 
lass, effektiv lastning och tömning utan 
spill. Finns i storlekarna från 1,3 m3 till 
8,5 m3. Kan utrustas med sparskär, 
v-skär, trubbskär, tänder och segment. 
Förstärkta i rygg och botten. Särskilda 
önskemål? Vi kan specialkonstruera 
skopor efter dina behov.

FÖRDELAR:  Mycket robust skopa för  
tuffa krav  Mycket god fyllnadsgrad  

 Hardox i botten, svep, sidoskär och sidor  
 Slitribbor i botten  Kraftigt frontskär i  

500 HB  Kraftig ryggkonstruktion
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UFO SNÖREDSKAP

 KLAFFSKOPOR 
Från skopa till snöblad blixtsnabbt – ingen spilltid för redskapsbyte. Redskapet är utrus-
tat med hydrauliska sidoklaffar, vilket är idealiskt vid snöröjning av såväl trånga utrymmen 
som stora ytor. Du slipper lämna irriterande snösträngar efter dig. Standardutrustad med 
chockventiler, tryckackumulatortank och elventil. Vändbara slitstål på skopa och klaffar

Ufos vidareutvecklade sidoklaff ger en fjäderbelastad vertikal rörelse av slitstålen. Det gör 
att skopan kan tiltas mer framåt med bibehållen jämn nötning av klaffarnas slitstål. Tack 
vare den unika justerskruven kan fjäderbelastningen ställas steglöst. Finns i storlekar från 
1,5 m3 till 10 m3. 

FÖRDELAR:  Tusentals sålda  Välbeprövad  
och kraftig konstruktion  God lönsamhet för  
användaren  Tandade sparskär finns som tillval

FÖRDELAR:  Mycket robust skopa för tuffa  
krav  Mycket god fyllnadsgrad  Hardox i  
botten, svep, sidoskär och sidor  Slitribbor  
i botten  Kraftigt frontskär i 500 HB  Kraftig 
ryggkonstruktion

 ÅTERFYLLNADSSKOPOR
Långskopa för användning på bl.a. 
byggarbetsplatser. Den långa, djupa 
skopan är utmärkt vid återfyllningsarbeten, 
planering eller betongarbeten.

Går även att beställa i utförande med 
koniskt skopform.
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 ESLÖVSSKOPAN
Skopan brukar benämnas som ”DIN”  
skopa eftersom den anpassas  utifrån  
varje förares specifika önskemål och krav.

Tillverkas både som bergsskopa och 
grusskopa. Volymer mellan  2,3–9,5 m3. 
Bredder mellan 2650–4450 mm. Levereras 
såväl redskaps-  som direktinfäst. 
Genomgående högkvalitativa material.

Trubbskär, tänder och segment finns  
som tillval.

 LÄTTMATERIALSKRAPA
En mycket kraftfull lättmaterialskrapa,  
konstruerad för lång hållbarhet och bästa  
köregenskaper. Standardlängden är 6 m  
men självklart anpassar vi produkten efter  
kundens önkemål. Vill du ha en prisvärd 
lättmaterialskrapa så är det denna du  
skall välja.

FÖRDELAR STANDARD:  Lång räckvidd   
 Kraftig konstruktion   Utbytbara skärstål

 REDSKAPSFÄSTEN
Första steget mot enklare jobb. Ufos 
redskapskopplingar är specialanpassade 
till de flesta hjullastare på marknaden. 
Konstruktionen ger föraren optimala 
siktförhållanden vid redskapsbyten.  
Ufos redskapsfästen finns för de flesta 
hjullastarfabrikat.

FÖRDELAR:  God genomsikt  
 Robust konstruktion för tuffa krav  
 Optimerad konstruktion för bästa brytkraft  
 God lönsamhet för användaren  
 Tillverkad i högkvalitativa material



 VIKPLOG
Trotjänare med stabil konstruktion för 
enklare snöröjning. Hydraulisk inställ-
ning för användning som spetsplog, 
diagonalplog eller V-plog. Klaffarna är 
fjäderbelastade. Elventil är standard och 
det gör att du kan reglera vingarna från 
hytten. Endast 3:e funktion behövs. Finns 
i storlekar från 2,2 m till 4 m. 

 VIKPLOG RELAX
Marknadens enda vikplog med positiv 
skärvinkel som har individuellt fjädrande 
skär med patenterat länkagesystem vilket 
löser ut vid hinder. Ett unikt redskap 
för dig som har stora krav att leverera 
stort och snabbt. Konisk vikplog med 
hydraulisk inställning för användning  
som spetsplog, diagonalplog eller  
V-plog. Dubbla elventiler är standard.  
Det gör att du från hytten dels kan  
reglera vingarna individuellt, dels kan    
få diagonalkörningsfunktion. Endast  
3:e funktion behövs. Finns i storlekar  
från 3,3 m till 4 m.

 DIAGONALPLOG
Diagonalplog med pålitlig konstruktion 
och stabilt utförande. Går lätt i snön tack 
vare den positiva skärvinkeln. Levereras 
med inbyggd fjäderbelastad mekanism 
som löser ut vid påkörning. Plogen 
går också att få med rakt svep. Finns i 
storlekar från 3,2 till 4 m.

 DIAGONALPLOG RELAX
Marknadens enda diagonalplog med positiv skärvinkel som har indivudellt fjädrande skär 
med patentsökt länkagesystem som löser ut vid hinder. Den positiva skärvinkeln gör 
också att den stabilt konstruerade Ufo-Plog Relax går mycket lätt i snön. Storlekar från 
3,1 m till 3,7 m.

FÖRDELAR:  Vertikal och horisontal  
pendling   Tryckreduceringsventil är  
standard   Fjäderbelastade skär   

 Hög säkerhet för föraren

FÖRDELAR:  Positiv skärvinkel  
 Bränslebesparande  Goda kastegenskaper 
 Patenterad utlösningsmekanism 
 Utmärkta snöbrytningsegenskaper

FÖRDELAR:  Bränslebesparande 
 Går lätt i snön  Positiv skärvinkel  
 Dubbla sväng cylindrar  Vänster-  

och högerplogning

FÖRDELAR:  Positiv skärvinkel  Individuellt fjädrande skär  Lämpar sig för packad snö  
och is  Går lätt i snön  Går att använda för enklare isrivning  Goda kastegenskaper
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 SANDSPRIDARSKOPA
Ännu ett allt-i-ett-redskap från Ufo.  
Förstahandsvalet när du ska sprida sand, 
salt, stenmjöl eller toppdressing. Du   
lastar, transporterar och sandar i samma 
sväng och får ett effektivt flöde utan kost-
samma redskapsbyten. Allt reglerat från 
hytten – bekväm halkbekämpning!

Skopan har en utmatarvals med 
 vibrerande tätningar som skakar sönder 
eventuella tjälklumpar och förhindrar 
valvbildning. Valsarna drivs av en kraftig 
hydraulmotor där spridningsmängden 
regleras med en ställbar mängdregle-
ringsventil. Kan förses med de flesta 
lastarfästen. Finns i storlekar från 0,8 m3  
till 3,5 m3.

 KLAFFBLAD
Effektivt. De individuellt styrda sido-
klaffarna gör att redskapet har många 
användningsområden. Lämpar sig mycket 
bra för industriytor, stora planer och 
flygplatser. Huvudbladet har individuellt 
fjädrande skär medan sidovingarna är 
utrustade med Ufos egenutvecklade 
sidoklaff. Klaffarna är hydrauliskt sväng-
bara 70° framåt och 37° bakåt. Diagonal 
inställning är +- 40°. Finns i storlekar från 
4,2 m till 5,4 m.

 KLAFFBLAD MED FJÄDRANDE STÅL/RELAX
Tack vare individuellt och hydrauliskt styrda sidoklaffar har redskapet många använd-
ningsområden. De två klaffarna kan vikas 90° framåt och bakåt. Både blad och sido klaffar 
har individuellt fjädrande vägstål, vilket minskar skaderisken för förare och material. Kon-
struktionen fungerar utmärkt för snöröjning av industriytor, stora planer, flygplatser, gator 
och parkeringar. Finns i storlekar från 3,2 m till 6,6 m. Storlekar från 4,2 m till 5,4 m går att 
få med Relax utlösningsmekanism för ökad komfort och plogningsresultat

FÖRDELAR:  Klarar grov kross  Enkel  
och funktionell  Prisvärd produkt  

 Kraftig hydraulmotor

FÖRDELAR:   Bra plogningsresultat  
 Kraftig konstruktion

FÖRDELAR:  90 graders framåt- och bakåt-  
vikning på klaffarna  Fjädrande stål även på 
klaffarna  Får med mycket snö för sina höga 
höjd på bladen
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 HÖGTIPPANDE SKOPA
Nu handlar det om de stora lassen. 
Ufos högtippande skopor hanterar  
material med en volymvikt av 800– 
1 000 kg/m3 (flis, spån, torv, kol, etc.). 
Tippcylindrarna är placerade i gavlarna, 
vilket är unikt för konstruktionen. Det  
ger en mängd fördelar: bland annat. 
minimeras risken för fastfrysning av flis 
då skopan invändigt är fri från utstick-
ande balkar och dylikt. Skopan töms helt, 
oavsett material, och skopans förmåga 
att tränga in i materialet vid lastning ökar. 
Dessutom ökar skop ornas utformning 
tömningshöjden med cirka 1 500 mm. 
Skopstålet är förberett för sparskär.  
Finns i storlekar från 2,5 från 20 m3.

 TIMMERGAFFLAR
Vi har två sorters timmergafflar – en 
modell för sortering och en för lossning. 
Dessa är specialutvecklade redskap 
för virkes- och timmerhantering vid 
sorteringsverk, inmatningsbord och 
vältor. Gaffelns ben i kombination  
med fångarmens geometri ger hög 
fyllnadsgrad och minskar risken för att 
personer, fordon och virke skadas.  
Finns i storlekar från 1,4 m2 till 4,5 m2. 
Lämpliga för maskiner med totalvikt  
10–40 ton. Utbytbara sparstål på 
gaffelbenen är standard.

UFO SÅG & TIMMER

FÖRDELAR:  Hög tipphöjd  Dubbel dämpande 
cylindrar  Gavelplacerade tippcylindrar (ger 
bra balans)  Lätt att fylla och tömma

FÖRDELAR:  Hög fyllnadsgrad  Utbytbara  
sparstål på gaffelben  Lådkonstruktion på fångarm

Varje detalj på våra 
entreprenadredskap är 
noggrant utformade för 
att skapa maximal effekt 
i varje moment. Redan på 
ritbordet har vi en plan för 
hur redskapet ska produ
ceras och distribueras, 
så att du ska få ut mer av 
ditt arbete. Vi kallar det för 
hantverksmässig produkt
utveckling, vi värdesätter 
yrkeskunnande och  
erfarenhet.
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 SKOPA MED SOPVALS
Den hydrauliskt drivna sopvalsen är  
särskilt utvecklad för lastmaskiner. 
Mycket effektiv vid rengöring av stora 
ytor med mycket sand, skräp, träflis och 
även grövre grus. Kör först framåt och  
ta upp större fragment med skopan,  
och sopa sedan helt rent vid körning 
bakåt – ett körschema som ger ett 
mycket bra resultat.  

Skopan töms enkelt och snabbt när den 
tiltas framåt. Utbytbara sparstål på sko-
pan. Utbytbara borstlameller i polypropy-
len, diameter 900 mm. 

Som tillval finns bevattningsanläggning, 
komplett med tank, pump och spolramp 
för effektiv dammbekämpning.

 SOPVALS
Det blir uppskattat rent. Snabb front-
monterad och hydrauliskt driven sopvals 
för lastmaskiner och mindre lastbärare. 
Utmärkt vid rengöring av gator, torg och 
gårdsplaner, året om. Rengör såväl stora 
som små ytor. 

Avbalanserad för bästa tryck mot under-
laget, vilket reducerar borstslitaget och 
ökar valsens följsamhet mot ojämnheter, 
till exempel. trottoarkanter.

Utbytbara borstlameller i polypropylen, 
diameter 700 mm alternativt 900 mm.  
För effektiv dammbekämpning finns  
en komplett bevattningsanläggning  
med tank (255 l), pump och spolramp 
som tillbehör.

 UPPSAMLANDE SOPMASKIN 
Vårjobbet snabbt och effektivt. Ufos 
sopmaskin tar enkelt med sig sanden. 
Notera de speciella stödhjulen, vilka gör 
att borstlamellernas livslängd ökar. 

Arbetshöjden på huvudborsten, som 
flyter, är reglerbar. Rotationshastigheten 
regleras steglöst allteftersom borsten 
slits. Borstlamellerna har diametern  
900 mm. Den större borstdiametern 
ger en snabb och effektiv sopning med 
längre bytesintervaller. 

Sopmaskinen är enkel att tömma tack 
vare en hydraulisk lucka under maskinen. 
Vår största maskin har en behållare på 
hela tusen liter.

Produkten på bilden är 
tillvalsutrustad.

UFO SOPUTRUSTNING

FÖRDELAR:  Bevattningssystem finns som 
tillval  Utbytbara sparskär är standard  

 Lång hållbarhet på borsten  Stor diameter 
på borsten  Stor volym på skopan

FÖRDELAR:  Låg bygghöjd  Manuell hög-
tryckstvätt som tillval  Lång hållbarhet  
på borsten  Stor diameter på borsten  

 Höger sidoborste är standard (vänster sida 
som tillval)  God sikt ökar säkerheten i 
arbetet  Flylägesfunktion  Lätt att tömma 
(hydrauliskt)  Bevattningssystem är standard

FÖRDELAR:  Fram- och bakdrift är standard 
 Lång hållbarhet på borsten  Stor diameter 

på borsten  Användarvänliga stödben  
 Svänger 28 grader åt båda håll  
 Bevattningssystem finns som tillval
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UFO EXTRA

 REDSKAPSTILTEN
Jobb för jämnan. Med Redskapstilten står du aldrig fel till – fästet är hydrauliskt ställbart  
i horisontalläge (± 15°, ± 25°) och låter dig jobba på som vanligt vid markojämnheter och 
sidolutningar. Utmärkt för arbete med sopmaskin, pallhantering, planeringsarbeten m.fl. 
Går även att få som adapter kopplad på befintligt snabbfäste. Standardutrustad  
med hydraulisk redskapslåsning.

En stor fördel jämfört med ett standardfäste är att Redskapstilten går att beställa  
med flytlägesventil som låter redskapet följa underlaget oavsett eventuella ojämnheter. 
Särskilt fördelaktigt är det vid snöröjning med klaffskopa och bredare snöredskap. 

 CONTAINERKOMPRIMATOR 
Komprimatorn är ett redskap med tre 
funktioner som sparar tid vid arbete på 
en återvinningsstation. 1. Komprimera 
med. Den har avrundade hörn i överkant 
för att inte skada containern och en vikt 
i nederkant för att få tyngd att pressa 
soporna. 2. Ett sparstål i underkant för 
att kunna skrapa av/ur underlaget från 
sopor och dylikt som ramlat ned. 3. En 
ledad rangeringskrok för förflyttning av 
containrarna, med hål i mitten för att se 
var kroken är.

FÖRDELAR:  Välbeprövad konstruktion  Går att få med flytlägesventil  
 Originalet av redskapstiltar  Ökar maskinens användningsområde

FÖRDELAR:  Tre redskap i ett  Rangerkrok  
 Skrapstål för rengöring av markytor och flak 
 Komprimering i containrar

(± 25°)

(± 15°)
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Vi erbjuder garanterad toppkvalitet och 
en service i uppföljningen som du som 
kund inte kan få någon annanstans. 

SKRÄDDARSYDDA  
PRODUKTER AV  
HÖG KVALITET




