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Flexwing – en helt ny serie klaffskopor från Götene Ufo 
Redskapstillverkaren Götene Ufo lanserar inför den kommande vintersäsongen en helt ny 
serie med klaffskopor under namnet Flexwing. Skoporna är utrustade med hydrauliskt 
styrda, fjäderbelastade sidoklaffar som löper följsamt efter underlaget.  
 
– Med våra klaffskopor får man två redskap i ett. Tack vare de rörliga klaffarna fungerar 
skopan som ett justerbart snöblad. Samtidigt kan snön röjas och lyftas undan på traditionellt 
sätt, berättar Anders Boström, fältsäljare vid Götene Ufo. 
 
– Den stora nyheten med skoporna är att trottoaren kan plogas med en av klaffarna 
samtidigt som gatan snöröjs med skopan. Detta ger en stor fördel inte minst ur 
effektivitetssynpunkt, fortsätter han. 
 
Säkert vid trånga utrymmen 
Klaffskopan är med sin flexibilitet och rörlighet idealisk vid snöröjning av stora ytor och 
planer men särskilt vid trånga utrymmen där precision krävs. 
 
– Vid snöröjning av exempelvis parkeringar kan föraren tack vare klaffarnas egenskaper 
ploga nära bilar och byggnader eller andra föremål som stolpar, staket och grindar. Klaffarna 
ger en större precision och säkerhet vid snöröjningsarbetet. Resultatet blir helt enkelt bättre 
och går snabbare, säger Anders Boström. 
 
Skopor upp till sju kubik 
Flexwing-serien består av skopstorlekar från 1,7 till 7 kubikmeter. Samtliga modeller 
levereras med den nya typen av klaffar. 
 
Serien är också genomtänkt ur underhållssynpunkt. Eftersom klaffarna följer underlaget sker 
en jämn nötning av sparskären vilket förlänger tiden innan skären behöver bytas.  
Dessutom är skopan lättmanövrerad. Ett exempel på det är att den följer underlaget jämnt 
även om den tiltas.  
 
För mer information, kontakta: 
Anders Boström, säljare i mellersta- och norra Sverige. Tel: 070-517 73 06, 
anders.bostrom@goteneufo.se 
 
 
Om företaget 
Götene Ufo AB är ett anrikt bolag som ända sedan starten 1953 ägnat sig åt svetsning och 
bearbetning av höghållfasta konstruktionsstål. Under de senaste 20 åren har fokus legat på 
konstruktion, tillverkning och försäljning av redskap till grävmaskiner och hjullastare. Under 
2015 gick Umeå Försäljnings AB och Götene Construction Equipment AB ihop och bildade 
Götene Ufo AB. Målet är att leda utvecklingen av kvalitetsprodukter till 
entreprenadbranschen.  
 


