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APLIKACJE.

ZASYPYWANIE RUROCIĄGÓW I 
RECYCLING GLEBY.
Urządzenie ALLU Transformer umożliwia przetwarzanie urobku na miejscu 

i pozwala zaoszczędzić na kosztach zakupu i transportu nowego materiału, 

zmniejszenie ruchu ciężarówek na budowie. Transformer to mobilne 

rozwiązanie dla różnych maszyn bazowych.

KOMPOSTOWANIE I STABILIZACJA.
ALLU Transformer jest doskonałym narzędziem do kompostowania, 

ponieważ może przesiewać, kruszyć, mieszać i napowietrzać kompost w 

jednym kroku. Ponadto, możliwość mieszania spoiwa, jeśli praca wymaga 

stabilizacji.

BIOENERGIA I ODPADY Z ROZBIÓRKI.
ALLU Transformer to wszechstronne narzędzie do kruszenia kory, śmieci, 

materiałów odpadowych i odpadów rozbiórkowych, takich jak popióły i żużle. Aby 

zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach, można uniknąć obróbki wstępnej 

materiału za pomocą łyżek ALLU. Po wstępnym przetworzeniu materiału 

odpadowego część odpadów można poddać recyklingowi lub przetransportować 

w celu dalszego przetworzenia, na przykład w celu wytworzenia bioenergii.

APLIKACJE PRZEMYSŁOWE.
Unikaj kosztownych i nieprzewidzianych przestojów w procesie, 

przesiewając i krusząc materiał za jednym razem dzięki ALLU Transformer. 

To jest łyżka, która przesiewa, kruszy, rozdrabnia, napowietrza, miesza, 

oddziela, podaje i ładuje materiały. Przerób i wykorzystaj materiały, z 

którymi pracujesz.



MODELE.

ZASYPYWANIE RUROCIĄGÓW I 
RECYCLING GLEBY.

ALLU TRANSFORMER SERIA DL.
Łyżki serii DL są przeznaczone do lżejszych i kompaktowych 

maszyn bazowych.Transformator z serii DL to idealne urządzenie 

do zastosowań w ogrodnictwie i rolnictwie. Nie zapychająca 

się i samoczyszcząca konstrukcja sprawia, że jest doskonałym 

narzędziem nawet w przypadku mokrych materiałów. 

Do ładowarek kołowych 2 - 8 ton, koparki 4 - 12 ton.

ALLU TRANSFORMER SERIA D.
Łyżki przesiewające ALLU Transformer serii D są idealne do 

większych zadań przetwarzania. Wszystkie modele serii D mają 

wymienne części eksplatacyjne, co zapewnia szybką i łatwą 

konserwację.

Dla ładowarek kołowych 5 - 30 ton, koparki 10 - 45 ton.

STRUKTURA ALLU TS.
Unikalna struktura ALLU TS umożliwia regulację na trzy różne 

rozmiary frakcji w tym samym urządzeniu. Regulowanie 

wielkości frakcji opiera się na odległości rusztu przesiewowego. 

Jest to szybki i łatwy sposób na zmianę jednej pracy 

przesiewania na inną. 

Dla ładowarek kołowych 7 - 30 ton, koparki 14 - 45 ton.

ALLU TRANSFORMER SERIA M.
Modele ALLU Transformer serii M są przeznaczone dla 

przemysłu przetwórczego i procesów wydobywczych. Urządzenie 

zmniejsza zapotrzebowanie na miejscu pracy do składowania 

i transportu materiałów. Zasilane hydraulicznie urządzenia 

pomagają w szybkich i wydajnych technikach produkcji. 

Dla ładowarek kołowych 30 - 90 ton, koparki 60 - 160 ton.
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WIĘCEJ PRODUKTÓW OD ALLU.

ALLU PROCESSOR
Zmień koparkę w potężne i wszechstronne 
narzędzie do mieszania. Mieszalnik  ALLU 
Processor może mieszać z każdym rodzajem 
spoiwa wiążącego - mokrego lub suchego.

PODAJNIK CIŚNIENIOWY ALLU  
Mobilne podajniki ciśnieniowe ALLU to 
inteligentne podajniki o dużej pojemności, 
gąsienicowe, do suchych spoiw. Sterowana 
komputerowo jednostka zapobiega podawaniu 
zbędnej ilości spoiwa.

Zagęszczarka ALLU  
Płyta zagęszczarka ALLU jest urządzeniem 
hydraulicznym do koparek o masie od 1,5 do 
60 ton. Efektywne zagęszczanie na każdym 
placu budowy.

ALLU TRANSFORMER Seria G. 
Dzięki serii G obróbka materiału i załadunek 
są wykonywane w jednym kroku. Proces ten 
eliminuje podwójne przerabianie materiału, 
a także zmniejsza zapotrzebowanie na 
miejsce do przechowywania magazynowania i 
transportu odpadów.


