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Produktinnovationer ... Pålitliga maskiner ...

God service ... tre centrala faktorer bakom framgångarna 

för Allen Engineering Corporation (AEC).

 Sedan företaget bildades 1964 har vi försett 

betongindustrin med nya och funktionella maskiner. Vi har 

över 110 patent och varumärken, för utrustning som avdragare, 

vibrobalkar, åkglättare och skurskivor.

 Vårt huvudkontor ligger i Paragould, Arkansas, USA. AEC är 

ett familjeägt företag och tillverkningen sker i USA. Vi har inte 

en opersonlig löpande bandproduktion, utan många manuella 

inslag i tillverkningen. Vi kan garantera hög kvalitet, från plåt 

och rör till färdig produkt. Varje tillverkningsstation bemannas 

av yrkeskunnigt folk med erfarenhet och engagemang som vill 

åstadkomma en produkt av högsta kvalitet.

 AEC konstruerar, utvecklar, tillverkar och marknadsför 

utrustning för professionell läggning och bearbetning 

av betong. Vårt primära mål är att kunden ska vara helt 

nöjd. Vårt arbetssätt inom Team Allen är att hålla fokus 

på detta mål under hela processen med utveckling och 

tillverkning. Från företagsledningen ned till verkstadsgolvet, 

inklusive produktutvecklingen och kundtjänsten, är det 

kundtillfredsställelsen som står i förgrunden.

 En viktig förutsättning för detta är att vi hela tiden håller 

jämna steg med betongindustrins utveckling. Allen har därför 

utvecklat ett helt system av komponenter, med hjälp av 

betongentreprenörer, som klarar att uppfylla och överträffa 

dagens krav på släthet och planhet med höga toleranser. De 

flesta medarbetarna inom Allens försäljningsorganisation 

har F-certifikat och är godkända för ACI-bearbetning. Vi 

stöttar bygg- och anläggningsbranschen genom att bedriva 

utbildning i klassrum och på fältet, för entreprenörer och 

maskinoperatörer, så att de kan höja sina toleranser.

 Allen är känd över hela världen som en ledande innovatör 

inom betongsektorn, med produktion av högvärdig utrustning 

EN HISTORIK
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INNOVATIONER MED FOKUS,  BETONGSÄKRA PRODUKTER.
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för läggning och bearbetning av betong. Vi bevakar denna 

växande och föränderliga industrisektor och håller fokus på 

kundernas behov. Allen Engineering kommer att fortsätta med 

sin strävan att underlätta arbetet med betong.

 Vi riktar ett tack till Er, alla våra lojala kunder runt om i 

världen, för det förtroende Ni visar oss genom att köpa och 

använda våra produkter. Vi står till Ert förfogande och kommer 

att hålla oss kvar i teknikens framkant.

                    Jay M. Allen 

                    President
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Vi brinner för kvalitet.
Varje medarbetare i Team Allen prioriterar slutkvalitet och driftsäkerhet.

Vi fokuserar på betong.
Vi bedriver ständig produktutveckling, med innovationer och förbättringar av alla produkter.

Vi betonar betong.
Vi utvecklar och tillverkar enbart utrustning för betongindustrin.

Familjeägt.
Ägarna är direkt aktiva i företagets dagliga verksamhet, med målet att uppnå     
Total Kundtillfredsställelse. 

Tillverkat i USA. 
Vår utrustning har konstruerats och tillverkats i USA.

Entreprenörsanpassat.
Vi har under 45 års tid inriktat oss på att serva och stötta betongentreprenörer.

1988
Började sälja 
mätstickor 

för kontroll av 
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1996
Tillverkade 

Modell 6036 
vibrobalk 

1996
Introducerade 
“färsk” betong-
sågar och trip-
pelåkglättare

EN HISTORIK
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hydraulisk 
styrning på 
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Firade 

35-årsjubileum
Sålde första 

betong läggaren 
med glidform 

2000
Introducerade 

hydraulisk 
drivning av 
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åkglättare 

2003
En brand förstör 
större delen av 
Allen-fabriken

Branschen ställer 
upp och ger sitt 

stöd 

2005
Ny och bättre 

fabrik tas i drift 
vid slutet av året 

2007
Jay Allen  blir 

AEC  President.
Dewayne utses 
till CEO/styrelse-

ordförande

2010
Köpte Miller 

Power Buggy

2011
Fick priset för 
Excellence in 
Global Trade 
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guvernör

Varje del av katalogen behandlar en produktkategori. Färgerna i kanten på sidorna gör det lättare att hitta de olika delarna.

Stolta medlemmar i

ETT AMERIKANSKT 
FAMILJEFÖRETAG SOM 
BLIVIT BRANSCHLEDANDE
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TILLVERKADE HÄR  HOS OSS

Vi på Allen Engineering är 

lika stolta över vår personal 

och vår teknik som över de 

produkter vi tillverkar.  Vi har 

arbetat med teknik ända sedan vi 

gjorde vår första vibrobalk. Vi har 

strävat efter att erbjuda produkter som 

inte bara fungerar på högsta nivå, utan 

också är konstruerade för att tillgodose 

behoven i de besvärligaste miljöerna 

och på de tuffaste arbetsplatserna. 

Kombinationen av högklassig 

teknologi i sofistikerade maskiner plus 

extrem kraft med kraftig plåt, svetsade 

ramar och effektstarka motorer har 

fungerat bra för Allen Engineering 

under drygt 45 år. I ledningen sitter 
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idag andra generationen av ägarfamiljen. Vi 

investerar hela tiden i nya produkter och nya 

tillverkningsresurser. Vi kanske är en av de 

sista tillverkarna av betongutrustning som 

har amerikanska ägare och producerar på 

amerikansk mark, men vi tror stenhårt på 

vår grundläggande princip om tillverkning 

av produkter med lång livslängd och 

innovativa funktioner att vi nu utbildar 

familjemedlemmar i tredje generationen för 

att driva Allen vidare.

ETT AMERIKANSKT 
FAMILJEFÖRETAG SOM 
BLIVIT BRANSCHLEDANDE
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LINE DRAGON förDelAre & trAnSportör

Är Ni trötta på att släpa tunga pumpslangar och hålla en tung 3” eller 4” slang vid utläggningen av 

betongen? Nu finns det hjälp att få med betongfördelaren och transportmaskinen från Line Dragon i USA.

Line Dragon maskinerna har var sina 13 Hk Honda bensin motor som genererar kraft över ett komplett 

hydraulsystem som driver och styr maskinen. Line Dragon maskinerna styrs via radio styrningen och kan 

förflyttas över armering, värmegolv, bjälklags kassetter, bärlager mm, fram, bak, vertikalt (krabbstyrning) 

och fördela betong i hela 3600. Line Dragon maskinerna väger ca 410 respektive 450 kg och körs på breda, 

gummifyllda däck, vilket gör att vikten fördelas jämnt och blir minimal per cm2.

Line Dragon “betongfördelaren” anslutes i slutet av pumpslangen och distribuerar betongen som pumpas 

av pumpbilen.

Line Dragon “transportören” placeras mellan ca 6 -12 meter innan betongfördelaren som flyttar 

pumpslangen och håller undan för betongfördelmaskinen samt flyttar bort demonterade slangar.

Båda maskinerna är radiostyrda med full hydrostatisk kontroll och kan manövreras säkert på avstånd, vilket 

gör Er personal mer effektiva, med lägre kostnad som följd. Utläggningen går fortare och man kan använda 

större stenmax (speciellt vid parkeringshus) då man inte är begränsad av slangens diameter och arbetet 

med att manövrera slangen för hand!

MOTOR FRÅN

Bensindriven

3600 rotation

Gummifylda däck

elstart

12V batteri

4 hjuls drift och styrning

Std. 4” och 3” slang, 
5” kan ordnas

radio 
styrningsenhet

Kraftiga  
lyftöglor

Hydraulolje 
kylare
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FÖRDELARE & TRANSPORTÖR

Modell Line Dragon 
Vikt:

* “Utläggaren”                                              450 kg 

* “Transportören”                                       410 kg

Bredd 135 cm

Längd     180 cm (med rör monterat 320cm, utläggaren)

Motor      Honda GX390, 13 hp

Bensintank   6,1 lit 

Bensin förbrukning approx 2,0-2,5 l/h

Hydraulkylare

Hydraul lyft och 
gripklo

fällbar bärplåt för slang

Hydraultank

Gripklo
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GENERATORER MED HÖG FREKVENS
Generatorer med hög effekt som klarar att driva upp till två 

vibratorer.

Modell AHCG115 AHCG230
Motor Honda™ GX270 (270 cc) Honda™ GX270 (270 cc)

R/min 3600 3600

Spänning (180 Hz) 115 Volts 230 Volts

Växelspänning ut 4 kW, 180 Hz, 3-fas 4 kW, 180 Hz, 3-fas

Uttag (antal) 2 2

Vikt 77.1 kg 77.1 kg

Modell AHCV238 (230v) AHCV238 (115v) AHCV178 (230v) AHCV178 (115v)
Huvudets diameter 60.3 mm 60.3 mm 47.6 mm 47.6 mm

Huvudets längd 457.2 mm  457.2 mm 482.2 mm 482.2 mm

Huvudets vikt 6.4 kg 6.4 kg 5 kg 5 kg

Strömförbrukning obelastad: Komplett huvud 3 A 6 A 1 A 2 A

Strömförbrukning obelastad: Endast motorn 1.5 A 3 A 0.7 A 1 A

Centrifugalkraft 6236 n 6236 n 2559 n 2559 n

Amplitud 2.85 mm 2.85 mm 2.08 mm 2.08 mm

Räckvidd 457 mm - 610 mm 457 mm - 610 mm 305 mm - 406 mm 305 mm - 406 mm

Strömförsörjning 230v 3-fas 180 Hz 115v 3-fas 180 Hz 230v 3-fas 180 Hz 115v 3-fas 180 Hz

VIBRATORER MED 
HÖG FREKVENS
Stort urval med olika   

bredd och längd för 

alla uppgifter.

För perfekt bearbetning av betong är Allen vibratorer rätt val. Allen vibratorer finns i en rad olika versioner, 

för att passa till alla tänkbara jobb.

BetonGVIBrAtorer

NY!

AHCG230
MOTOR FRÅN

Bensindriven
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RYGGBURNA VIBRATORER MED 
BÖJLIGT SKAFT OCH 
BENSINMOTOR
Dessa vibratorer ger överlägsen sättning  

av betongen och har utbytbara huvuden  

och axlar, med snabbkoppling.

SERIERNA POWER VIBE OCH POWER VIBE PRO
BETONGVIBRATORER
Dessa betongvibratorer är det bästa som går att få i fråga om burna bensindrivna 

vibratorer. Båda är lätta men starka och ger utmärkt sättning av betongen.

Gummibelagt huvud
Vibrerar betongen utan att 
skada epoxibelagd armering.

Flexshaft:  Lättviktsmodell med högt vibrationcykel, lätt att 
använda. Bär-rem medföljer.

Backpack: Ryggburen modell 
som kan användas var som 
helst, med utväxling som låter 
motorn gå med lågt varvtal 
trots hög vibrationsfrekvens.

Modell Power Vibe Power Vibe Pro
Motor Honda™GX35 (35cc) Honda™GX35 (35cc)

Skaftlängd 0.6 – 3 m 0,6 m (flexibelt skaft med fast förlängning)

Vibratorhuvudstorlekar 25 – 51 mm 51 mm

Gummivibratorhuvudstorlekar 51 mm 51 mm

Modell Elektrisk / Flexshaft Bensin / Backpack
Motor 230 V skyddsjord Honda™GXH50 (49cc)

Vibrationer per minut 11,000 – 12,000 11,000 – 12,000

Längd på den böjliga axeln 0.6 – 6.4 m 0.6 – 6.4 m

Vibratorhuvud Stål och gummi Stål och gummi

POWER VIBE PRO
MOTOR FRÅN

Bensindriven

POWER VIBE
MOTOR FRÅN

Bensindriven

BENSIN
MOTOR FRÅN

Bensindriven

BETONGVIBRATORER
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Vibrobalken Allen® Razorback® Truss Screed är förstahandsvalet i betongbranschen när det 

gäller gjutning av golv och gångbanor med höga krav på planhet. Allens vibrobalkar har varit 

branschledande i över 35 år när det gäller planhet, styvhet och hållbarhet. Allen Engineering har ett 

brett modellprogram med stort tillbehörssortiment. Framför allt innebär Allens satsning på kvalitet och 

kundtillfredsställelse att en Allen Razorback Truss Screed ger många års bekymmersfri drift.

RAZORBACK® SERIEN VIBroBAlKAr AV Stål

KRAFTIGA VIBROBALKAR FÖR LÄGGNING AV 
GOLV OCH GÅNGBANOR MED HÖGA KRAV 
PÅ TOLERANSER.

MOTORDRIVNA 
VIBROBALKAR
Med motorer från 9 hk till 11 hk finns det 

en vibrobalk för i stort sett alla tänkbara 

golvgjutningar.

Utbytbara smörjbara lager

Snabbkopplingssystem

Honda motorer

Som tillval finns hydraulisk 
vinsch

excentervikter

triangelformad ram med 
vibrationssäkra svetsar

Utbytbara skruvade blad

lågprofilsmontering 
som tillval

12HED
Motordriven vibrobalk med 
hydrauliska vinschar

MOTOR FRÅN

Bensindriven
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LUFTDRIVEN VIBROBALK  
Våra luftdrivna vibrobalkar har 

precisionstillverkade kolvvibratorer av 

fartygsbrons - rostsäkra, lättrengjorda, 

lättstartade.

Modell 12HD 12HED
Ramtyp Stål Stål

Vibrationssystem Dubbel luftdrift excentrisk axel

Sektionernas längd/vikt  

  0.61 m: 17 kg 17 kg

  0.76 m:  21 kg 20 kg

  1.5 m: 42 kg 41 kg

  2.3 m: 63 kg 61 kg

  3.1 m: 82 kg 82 kg

Lägsta bredd 19.8 m 19.8 m

Lägsta sätt mått, mm 51 mm 76 mm

Största betongdjup, mm 305 mm 203 mm

Blad 3,5 mm 3,5 mm
 galvaniserat stål galvaniserat stål

Utbytbara skruvade blad

Snabbkopplingssystem

triangelformad ram med 
vibrationssäkra svetsar

Manuell vinsch som standard

12HD
luftdriven vibrobalk av stål

12HED
Motordriven vibrobalk av stål 
med manuell vinschar

MOTOR FRÅN

Bensindriven

VIBROBALKAR AV STÅL
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Vår motordrivna vibrobalk av aluminium är en lättare version av vår legendariska stålvibrobalk. Den är 

mycket lätt att flytta och kan köras på en pickup till arbetsplatsen.

RAZORBACK® SERIEN VIBroBAlKAr AV AlUMInIUM

Modell 12ECS
Ramtyp Aluminium

Vibrationssystem excentrisk axel

Sektionernas längd/vikt   

  0.61 m: 11 kg

  0.76 m:  15 kg

  1.5 m: 27 kg

  2.3 m: 41 kg

Lägsta bredd 15.2 m

Lägsta sätt mått, mm 102 mm

Största betongdjup, mm  152 mm

Blad 2,7 mm 
 galvaniserat stål

Utbytbara smörjbara lager

Snabbkopplingssystem

excentriska vibreringsvikter

triangelformad ram med 
vibrationssäkra svetsar

Utbytbara skruvade blad

VINSCH ALTERNATIV

Manuell: Standard på alla Allen 
vibrobalkar.

Hydraulisk:  Kraftiga motordriv-
na vinschar flyttar balken längs 
gjutningen för jämn och kontrol-
lerad avdragning.

Manuell vinsch som standard

12ECS
Motordriven vibrobalk av alu-
minium med manuella vinschar

MOTOR FRÅN

Bensindriven
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HJULSTÄLL   
för snabb och enkel förflyttning inom arbetsplatsen.

Allen Engineering har många andra specialkonstruerade 

vibrobalkstillbehör, konstruerade för att göra din Allen Razorback 

vibrobalk till en mycket användbar och mångsidig avdragare. 

Vi har under mer än 35 år konstruerat och provat hundratals 

specialkonstruerade tillbehör till våra vibrobalkar. Kontakta din 

återförsäljare idag och presentera dina speciella önskemål. Låt Allen 

Engineering hjälpa dig.

VRIDSTÄLL
ett unikt hjälpmedel som gör att en 

entreprenör kan använda en vibrobalk inne 

på en rund tankbotten, exempelvis i en 

avloppsreningsanläggning. Vridstället kan minska 

kostnaderna för arbete och efterarbetning.

VIBROBALKAR
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STÄLLBARA ÄNDFÄSTEN
rullar på formen eller väggen. Kan justeras både 

horisontellt och vertikalt. Med eller utan rullar. (Här 

med rullar)

MELLANSTYCKE FÖR 
SÄNKA
Monteras i mitten mellan två eller flera 

avdragarsektioner. Behövs när sänkan har 

större lutning än 2%

KANTRYTTARE
Monteras över hinder vid gjutning av lutande ytor, 

broar och vägar. Kan ställas in i både horisontell och 

vertikal riktning.
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MELLANSTYCKE FÖR FASTA 
HINDER
Monteras mellan balksektionerna när man måste 

passera ett objekt under  

avdragningen.  

(endast för luftdrivna vibrobalkar)

KANTFORMARE
Monteras i ena eller båda ändarna av en vibrobalken 

och formar en trottoarkant vid avdragning av 

gångbanor.

TILLBEHÖR TILL VIBROBALKAR
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Precisionstillverkad, lätt, vibrerande avdragare för en operatör och enkel att använda. Hög 

vibrationsfrekvens för jämn fördelning över hela bladet. Betongen får bättre struktur genom hela sin 

höjd. ProScreed är den första flytande avdragaren på marknaden med avvibrerings handtag som 

standard.

Modell  PROSCREED      
Motor 4-takt 1,6 Hp Honda GX35

Handtag   Vibrationsfria justerbara

Vikt 9 kg, utan blad  

Art. No PROSCREED Vikt   
Bladlängd   (enbart blad)
11155 2 m 4 kg

11156 3 m 5 kg

11157 4 m 6 kg

11158 5 m 9 kg

Avvibrerande 
handtag, ger bättre 
ergonomi och är mer 
användarvänliga

Ställbara handtag, som 
också har gasreglage 
och on/off knapp, för 
fullständig kontroll.

lätt vikt trots 
kraftig motor

Snabb utbytbart 
special designat 
blad

Avvibrerande system för 
att fokusera vibration 
på betongen istället för 
handtagen

lyft handtag

ergonomiskt 
designade 
360° justerbara 
handtag

lätt 
manövrerad 
gas

Vilostöd
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e-Screed har en elmotor för hög frekvens, utan rörliga 

delar, med ett laddbart och lättbytt batteri på 36 V med 

hög uteffekt. Den underhållsfria motorn regleras noggrant 

via en varvtalsregulator och batteriet klarar över 1500 

uppladdningar utan krav på laddningscykeln. och liksom alla 

e-Screed är det en precisionsmaskin för enkel 

avdragning med en ensam operatör, under 

jämn vibration över hela bladets bredd.  

BATTERIDRIFT

BATTERI SCREED

Art. No PROSCREED Vikt  
 Bladlängd   (enbart blad)
11155 2 m 4 kg

11156 3 m 5 kg

11157 4 m 6 kg

11158 5 m 9 kg

Modell HDE1010
Batteri 36V lithium-Ion

Handles Justerbara

Vikt 16 kg
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HANDREDSKAP / PRECISIONVERKTYG
Våra handredskap av aluminium magnesium är lätta och har mycket hög rakhet och planhet för 

bearbetning av betongytan för ökad planhet. Varje redskap har som standard ett tredelat handtag 

3x1,8 m med snabbkopplingar.

Modell Arbetsbredd Kanalens / balkens mått
Channel float 1.5 – 3.7 m 152 mm

Check rod 2.4 – 4.9 m 51 x 102 mm

Bump cutter 2.4 – 4.9 m 51 x 102 mm

Svensk sloda 1.1– 2.2 m 25 x 160 mm

Saw beam 4.5 – 6.1 m 51 x 102 mm
Saw beam:  (Visas på bilden ovan) Används för att 

uppnå superplana golv.

Bumpcutter: Utjämnar gropar och 

upphöjningar efter avdragning.

Channel float: Används 

under gjutningen för att 

plana av ytan.

Svensk sloda: Används 

på den våta betongen 

under gjutningen för ökad 

planhet.

Checkrod:  Utjämnar gropar och upphöjningar 

medan betongen fortfarande är mjuk.

Redskapen har ställbar bladlutning 
via mekanismen Equalizer för att ge 
noggrann och stabil kontroll.

Equalizer 
bladlutningsmekanism
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PROFESSIONAL SERIEN Handglättarna har högvärdiga 
växellådor och effektstarka motorer. De är försedda med 
lyftögla, lyftstång och vaderat handtag. Allen pro-glättare 
är konstruerade för högt arbetstempo.

ECON SERIEN Handglättare med Allen-
kvalitet och prestanda till ett gynnsamt 
pris för de flesta uppgifter. 

KANT SERIEN praktiska och kraftfulla i 
tre storlekar.

436 PRO 436 ECON

VI BÖRJADE MED SLUTBEARBETNING ...
från vår första vibrobalk till våra senaste handglättare eller våra största och mest avancerade åkglättare har 

vi ständigt varit inriktade på att utveckla och tillverka utrustning för slutbearbetning av gjuten betong i linje 

med yrkesmannens krav. Vi kan nu erbjuda en serie hand- och åkglättare för alla storlekar på arbeten. De har 

utvecklats för att skapa så plana ytor som möjligt, varje gång, utan undantag.

Lin-Pro 424 Kant

Jay, Dewayne and Mary Ann Allen

ALLEN HANDGLÄTTARE

HANDGLÄTTARE

436/430 Kant
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Våra Allen® handglättare är konstruerade för att enterprenören ska kunna åstadkomma betonggolv 

med plana toleranser. Detta är maskiner av hög kvalitet och värdefulla funktioner som saknas på 

många andra glättare. Alla glättare i PRO-serien har Allens egna precisionstillverkade växellådor, för 

lång, bekymmersfri livslängd. Vi använder rotorer, tryckskivor och lyftspakar av gjutjärn, för många 

timmars drift utan byte av slitdetaljer. Våra rotorarmar och rotorkors tillverkas med så snäva toleranser 

att vi inte behöver några bussningar. Och det höghållfasta stålet i handtaget ger maximal bekvämlighet 

och kontroll. Vår satsning på kvalitet, noggrannhet och provning av varje enskilt exemplar garanterar 

att en Allen handglättare ger många års problemfri drift.

PRO SERIEN profeSSIonellA HAnDGlÄttAre

STÄLLBARA  
HANDTAG OCH  
MEKANISMER FÖR  
REGLERING AV  
BLADLUTNINGEN

Varvtalsstyrning 
med fingerspetsen

Säkerhetsbrytare

Kraftfull 
koppling

lyftögla

Vaderat  
handtag

Stabiliseringsring, 
rotorkors, tryckskivor 
och lyftspakar av 
gjutjärn för många års 
problemfri drift.

Allens 
standardväxellåda

Fine Pitch: Traditionell 
lutningsinställning från noll 
till 28 grader.

Positive Pitch: 
Bladlutningen regleras 
med en spak som enkelt 
dras framåt eller bakåt.
Amerikanskt patent nr 5,405,216

Våra handtag kan ställas in för 
bästa ergonomi. Operatören 
ställer själv in bladlutningen.

PRO 436
With polished  Combo  Blades

MOTOR FRÅN

Bensindriven

lyftspak
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robust centrifugal koppling med remskiva för 
mjuk och anpassbar körning med olika varvtal.

tack vare lyftstång går det lätt att byta blad 
eller skivor: standard på varje glättare i 
pro-serien.

Standardväxellåda från Allen, som är de bästa 
som finns på marknaden, vilket bevisas av den 
tvååriga garantin. Konstruktionen ger maximal 
överföring av vridmoment till rotorerna och 
hög hållfasthet för många års drift.

Justerbar 
handtag

Patentskyddad 
kantglättare 
för arbete intill 
väggar eller hinder.  
Skyddsringen roterar 
fritt, så att glättaren 
kan köras intill 
och mot en kant. 
Bearbetning till 8 mm 
med skurskivor eller 
19 mm med blad.

I vår serie glättare Professional ingår en 
glättare med den roterande kantringen. 
Den passar perfekt för glättning längs 
väggar och kring uppståndare. Vår modell 
Kant har samma kraft och prestanda 
som övriga glättare i Pro-serien, och 
den patenterade ringen gör att den är 
mycket effektivare än andra 
handglättare.

SERIEN  Pro 436 Pro 436 Kant Pro 430 Kant Lin-Pro 424 Kant Econ 436

Motor Honda™ GX270 9 hk Honda™ GX270 9 hk Honda™ GX160 5,5 hk Honda™ GX160 5,5 hk Honda™ GX160 5,5 hk

Mått (LxH) 178 x 97 cm 213 x 97 cm  152 x 91 cm 152 x 91 cm 178 x 97 cm

Rotordiameter 914 mm 4 blad 914 mm 4 blad  762 mm 4 blad  600 mm 4 blad  914 mm 4 blad 

Maximalt rotorvarvtal 118 v/min 118 v/min  118 v/min  118 v/min  118 v/min 

Vikt  90 kg 95 kg 80 kg 50 kg 85 kg

Rotorarmar och rotorkors Standard Standard Standard Standard Standard

UNIK 
PATENTERAD 
KANTGLÄTTARE

lyftstång

Allen StD  
växellåda

PRO 436 Econ 
Med fine pitch

MOTOR FRÅN

Bensindriven

PRO 436/430 Kant
Med fine pitch

MOTOR FRÅN

Bensindriven

Lin-Pro 424 Kant
Med fine pitch

MOTOR FRÅN

Bensindriven

ECON / KANTGLÄTTARE
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Allens serie HDX med hydrauliska åkglättare har starka dieselmotorer som inte bara gör dem till starkast i 

klassen utan också driftsäkrast. Vikt/prestandavärdet är idealiskt och många funktioner är hydrauliska (bland 

annat en patenterad automatisk lastavkännare), vilket gör att dessa åkglättare alltid erbjuder prestanda av 

högsta klass.

HDX SERIEN HYDrA-DrIVe eXtreMe åKGlÄttAre

HDX780
Här med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

Dieselmotor

Vibrationsdämpande 
motorfästen

Belysning, tändningslås och 
timräknare på samma panel

Hydraulisk 
reglering av 
rotorlutningen

läckagefria 
hydraulslangar med ett 
års garanti

Väderskyddad 
batterilåda

lättpåfylld tank för 
vatten

rotorkors av 
gjutjärn och 
högvärdigt stål i 
rotorarmarna

99 hk, med turbo, som klarar de allra 
största jobben.

Sexbladigt rotorkors 
för jämn belastning på 
blad och skivor
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ALLENS ÅKGLÄTTARE

HDXSERIEN MSP SERIEN MP SERIEN
HYDRA-DRIVE SERIEN med full 
hydraulik är de största, starkaste och 
driftsäkraste av alla..

MSP SERIEN med mekanisk kraftöverföring finns med 
hydraulisk servostyrning eller manuell spakstyrning. 
Motoralternativen är diesel och bensin.

MP SERIEN erbjuder kostnadseffektiv mångsidighet med 
manuell spakstyrning och olika bensinmotoralternativ.

HDX750 MSP460 MSP445 MP215 MP235 Kant

Servostyrning med spakar av 
generation III (helt hydraulisk, 
proportionella utslag)

Stationär 
förardel med 
löstagbara kåpor 
för lätt atkomst 
vid service

Gasreglaget 
till motorn 
inbyggt bredvid 
förardelen

Upphöjd plattform med 
pedaler

Ställbara 
armstöd

Inbyggd 
kopphållare

Bränslepåfyllning

Sex ställbara 
strålkastare framtill 
och baktill

Hydraultank 
innanför ramen

HDX780 är vår största åkglättare - hela 3,5 m 
bred! Breddad ram och 46 cm mellan rotorerna gör 
att produktiviten ökar och planheten förbättras.

ÅKGLÄTTARE
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HDX750
Här med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

Dieselmotor

Överlägsen sikt från den avrundade förardelen. Föraren erbjuds 
maximal komfort med ställbart säte, upphöjda pedaler och 
vibrationsdämpande motorfästen av gummi.

Kraft som gör skillnad 
Alla glättarna i HDX-
serien drivs med stora 
dieselmotorer som klarar att 
köras långa dagar.

Belysning, tändningslås, 
varvräknare och 
12-voltsuttag på samma 
panel

Sex strålkastare framtill, 
baktill och på sidorna

Upphöjda pedaler för 
bekväm körning

eldrivet spraysystem för 
vatten

Inbyggd 
kopphållare 
och fäste för 
handstål

Sexbladigt rotorkors 
för jämn belastning 
på blad och skivor

löstagbara steg 
för enkel åtkomst 
till bladen

Som tillval finns 
hjulställ för transport

NY!
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Hydraulisk styrning gör manövreringen enkel 
och smidig.

Starka och driftsäkra dieselmotorer för 
maximal effekt och prestanda.

Sätet lyfts enkelt upp för att ge god åtkomst till 
glättarens motor.

Modell HDX 780 HDX 750  HDX 600

Motor 99 hk turbodiesel från Kubota  74 hk turbodiesel från Kubota 44 hk turbodiesel från Kubota

Mått (l x b x h) 365.8 x 167.6 x 162.5 cm  365.8 x 167.6 x 167.6 cm 275.6 x 128.3 x 142.2 cm

Effektiv glättningsbredd 353 cm  353 cm  254 cm

Rotordiameter 1524 mm 6 blad  1524 mm 6 blad 1160 mm 5 blad

Maximalt rotorvarvtal 135 v/min 140 v/min 135 v/min

Vikt 1386 kg  1095 kg  732 kg

Bränsletankens rymd 75.7 lit  75.7 lit  41.6 lit

Hydraulsystemet har en patenterad 
lastavkännare.

Kraftiga hydraulmotorer och starka rotorer 
överför last med god effekt.

Servostyrning med joystick av 
generation III (helt hydrauliska, 
proportionella utslag)

Ställbart säte och 
armstöd

Hydraulisk 
reglering av 
rotorlutningen

fyra strålkastare 
framtill och baktill

HDX600
Här med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

Dieselmotor

ÅKGLÄTTARE
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Välj mellan hydraulstyrning eller mekanisk spakstyrning och mellan diesel- och bensinmotor. Mekaniska 

Super Pro (MSP) är lättkörda tack vare rätt vikt/effektförhållande. Rotorerna har fem blad och drivs via en 

extra kraftig växellåda, som styr kraften dit där den behövs. Till standardfunktionerna hör ett elektriskt 

drivet spraysystem och en inbyggd kopphållare. För enklare underhåll har glättarna i MSP-serien en 

löstagbar frontkåpa.

MSP SERIEN MeCHAnICAl SUper pro åKGlÄttAre

MSP455
Här med skurblad av stål

MOTOR FRÅN

luftkyld, bensindriven

Belysning, 12 Volts laddare, 
tändningslås och tim räknare 
på en samma bekväma 
placering

oberoende 
manuell 
bladjustering

Fem bladig rotor med extra starka 
spindelarmar och växellåda Variabel Torque Converter

Elektriskt vatten 
spraysystem

Avtagbar front 
panel för enkel 
och snabb 
motor åtkomst

Generation 3, hydraulisk Joystick styrning

Arbets belysning 
fram och bak

Förhöjd plattform

Fotstöd i rätt höjd

NY
MODELL!
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lyftsele som tillval för enkel transport

Allen MSP 415 drivs med en 35 hk luftkyld 
motor från Vanguard, och har centrifugal-
koppling. Detta är en ekonomisk, driftsäker 
åkglättare med 1,2 meters arbetsbredd, 
och den har kraft som räcker för skurning 
och varvtal som räcker för glättning.

Hjulställ som tillval för 
enkel förflyttning av 
maskinen. (Skumfyllda 
däck som tillval)

Modell MSP455 MSP445 MSP415

Motor 40 hk luftkyld bensinmotor från Kohler 40 hk luftkyld bensinmotor från Kohler 35 hk luftkyld bensinmotor från Vanguard

Mått (l x b x h) 254 x 128 x 147 cm 254 x 128 x 147 cm 254 x 128 x 147 cm

Effektiv glättningsbredd 248 cm 248 cm 248 cm

Rotordiameter 1160 mm 5 blad 1160 mm 5 blad 1160 mm 5 blad

Maximalt rotorvarvtal 165 v/min (variabel) 165 v/min 145 v/min

Vikt  533 kg  477 kg  475 kg

Styrning Hydraulisk Manuell Manuell

Farthållare nej nej nej

Tank för bränsle/vatten 23 lit 23 lit 23 lit

MSP445
Här med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

luftkyld, bensindriven

Ställbart säte 
som kan fällas 
bakåt för ökad 
åtkomlighet

Manuell spakstyrning

MSP415
Här med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

luftkyld, bensindriven

 

Belysning, 
tändningslås, 
timräknare och 
12-voltsuttag på 
samma panel

Manuell reglering 
av rotorlutningen

fembladig rotor 
med extra kraftig 
växellåda.

eldrivet spraysystem 
för vatten

Inbyggd 
kopphållare

löstagbara 
kåpor på 
framsidan

fyra 
strålkastare 
framtill och 
baktill

Variator-
koppling för  
oberoende  
varvtal

ÅKGLÄTTARE
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MP Serien är våra instegsmodeller. De har de flesta av de funktioner som finns hos de större modellerna, och 

de har den hållbarhet som kännetecknar maskiner från Allen. Dessa glättare finns i tre storlekar och har star-

ka bensindrivna motorer, överdimensionerade drivlinor och chassin som underlättar service och underhåll. 

Våra standardväxellådor och kraftiga fyrbladiga rotorer har sedan länge bevisat sin kapacitet ute på fältet.

MP SERIEN MeCHAnICAl pro rIDer

Mindre och kompaktare 
Utan att ge avkall på prestanda 
och hållbarhet. Allens MP-serie 
är perfekt för de flesta jobb, 
oavsett storlek.

Manuell 
reglering av 
rotorlutningen

Belysning, 
tändningslås, 
timräknare 
och 
12-voltsuttag 
på samma 
panel

Manuell reglering av 
rotorlutningen

Sätet kan 
justeras 
framåt-bakåt 
och kan fällas 
bakåt för att 
ge åtkomst till 
motorn

fyrbladig rotor med 
vår standardväxellåda

Variator-koppling

elektriskt spraysystem 
för vatten

fyra strålkastare 
(2 framtill och 2 
baktill)

MP215
Med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

Bensindriven
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MP315
Här med skurskivor av stål

MOTOR FRÅN

Bensindriven

Modell MP315  MP215 MP235 Edger

Motor 26 hk luftkyld bensinmotor från Honda 26 hk luftkyld bensinmotor från Honda 26 hk luftkyld bensinmotor från Honda

Mått (l x b x h) 249 x 127 x 135 cm 198 x 104 x 135 cm  218 x 99 x 135 cm

Effektiv glättningsbredd 241 cm 188 cm 216 cm

Rotordiameter 1160 mm 4 blad 914 mm 4 blad 914 mm 4 blad

Maximalt rotorvarvtal 145 v/min 145 v/min 145 v/min

Applikation Glättning och “lättare” avjämning Glättning och avjämning Kantarbete, glättning och avjämning

Vikt  376 kg 333 kg  355 kg

Tankstorlek för bränsle / vatten 23 lit 23 lit 23 lit

MP235 Edger har roterande skyddsgaller, som gör att man kan köra längs väggar 

och intill stolpar och rör, för att få så små obearbetade ytor som möjligt. Med denna 

åkglättare kan man komma så nära som 8 mm från en vägg. Maskinen har samma 

funktioner som MP215, men har ett breddat chassi för ökad produktivitet och  

bekvämare körning.

Våra minsta 
glättare är 
fortfarande 
fullt konkur-
renskraf-
tiga. I trånga 
situationer och 
på mindre ytor 
finns det ingen 
bättre åkglät-
tare.

Sidomonterade 
tankar för bränsle 
och vatten

Manuell 
reglering av 
rotorlutningen

fyra strålkastare 
(2 framtill och 2 
baktill)

MP235 EDGER
Med kantskivor

MOTOR FRÅN

Bensindriven

EN ÅKGLÄTTARE MED SÅ 
SPECIELLA EGENSKAPER ATT 
DEN ÄR PATENTSKYDDAD

Spraysystem med 
fingertoppsaktivering.

lättåtkomliga strömbrytare, 12 
V-uttag för laddning av mobiler eller 
annan elektronik.

Amerikanskt patent nr 6 019 545

Beprövad, driftsäker, långlivad, kän-
netecken på vår standardväxellåda.

ÅKGLÄTTARE
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för GlÄttAre oCH åKGlÄttAre

SKURSKIVOR OCH GLÄTTARBLAD

Säkerhets fäste Snabb fäste

SKURSKIVOR
Lin-Pro skurskivor är av högsta kvalitet, och med en högsta precision för att möjliggöra 

bästa möjliga planhet, täthet och yta. Vi har skurskivor för de flesta olika glättar model-

lerna som finns på marknaden från 60 cm Ø till 160 cm i Ø. Var noga med att värdera 

olika kvaliteer och priser med antal m2 som skurskivan räcker till istället för att 

enbart titta på styck priset, - en billig skurskiva blir oftast mycket dyrare 

per m2, dessutom besparas många byten genom högre kvalitet 

kallvalsade skivor ger mindre svarta fläckar i ytan. 

GLÄTTARBLAD 
Lin-Pro glättarblad är också av bästa kvalitet, och med högsta 

precision för att möjliggöra bästa möjliga  yta. Vi har glättarblad 

för de flesta olika glättarna modellerna som finns på marknaden 

från 23 cm  till ca 60 cm. Var noga med att värdera olika kvaliteer 

och priser med antal m2 som bladen räcker till istället för att enbart titta 

på styck/set priset, - ett billigt glättarblad blir oftast mycket dyrare per m2, 

dessutom besparas många byten genom högre kvalite. Sämre kvaliteer brukar också 

“svärta” och därmed ger fläckvis, märken i betongen. 

Skruv tillbehör

Kombinaionsblad Glättblad Kantblad

Compodisk® 
NU MED STÅLSKONING PÅ BAKSIDAN FÖR ÖKAD STYVHET!
Vår exklusiva - patentskyddade - Compodisk är en skiva av kompositmaterial som är 

akustiskt anpassad till den betong som ska bearbetas. Det akustiska motståndet hos 

Compodisk motsvarar motståndet i betongen, som då kan ta emot hela energin från 

skurskivan. Då härdar betongen från botten av plattan upp till ytan, samtidigt som ytan 

förblir öppen och släpper ut överskottsvatten vid bearbetningen. Den nya skurskivan är 

tillverkad av ett kompositmaterial och har patentskyddats av Allen.  

Amerikanskt patent nr 6857815
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Våra starka, pålitliga och 

hållbara sprutor är 

förstahandsalternativet 

för beläggning med 

lösningsmedelsbaserade 

och vattenbaserade 

härdningsmedel på betong. Det 

kontinuerliga cirkulationssystemet 

ser till att vätskan hålls väl blandad, 

klar för sprutning hela tiden. Finns för 

stående eller liggande montering på 

kärra eller släde. 

Modell 9910, 30% solid 7560XL, 20% solid

Motor Honda™GX160 (163cc) Honda™GX120 (118cc)

Maximalt flöde 36 l/min 28 l/min

Pumptyp Membran Slangpump

Slangtyp  Hydraulisk 3/8”, snabbkoppling

Vikt 61 kg 48 kg

• Sprutpistol med spridarmunstycke 4020 och 7,6 m 
slang är standard på våra sprutor

• Skumfyllda däck kan fås som tillval på kärrorna.
• Det är viktigt att materialet är väl blandat före sprutning 
• Sprutorna är avsedda för sprutning av formoljor, vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade betonghärdningsmedel.
• Allens sprutor är inte avsedda för sprutning av asfalttätningsmedel. Sprutning med sådana produkter skadar pumpen och gör garantin ogiltig.

Stående fat är 
standardkonfigurering

Bilden visar 
7560Xl

Bilden visar 9910 med 
tillvalsalternativet drag vagn

FATEN INGÅR 
INTE

Bilden visar 9910 
på släde

SPRUTAN OCH KÄRRAN 
SÄLJS VAR FÖR SIG

Bilden visar 9910 med 
tillvalsalternativet vagn

SKURSKIVOR, BLAD OCH SPRUTOR
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Modell   
foglistapplikator Art. no 11860

Art. No Bredd  / färg 
11864 4.2 mm / grå

11866 5.2 mm / grå

11867 3.8 mm / grå

11868 5.8 mm / grå

11869 7.5 mm / grå
Foglistens 
djup 20 
mm

Skärdjup 
1/4-1/3 av 
betongens 
tjocklek

2-4 mm 

Modell Art. No 11415 Art. No 11416 
Maskinbredd  125 cm 145  cm

Arbetsbredd  90 cm 90 cm

lastkapacitet  100 kg 100 kg

Vikt 40 kg 48 kg

Strövagn för att sprida torra material som kvarts och 

hårdbetong jämnt över ytan. Slitlager av polyuretan för minimal 

förslitning och minskat reparationsbehov.

STRÖVAGN

Bilden visar 
motordriven modell

Bilden visar 
manuell modell

Foglistapplikator används för snabb, direkt applicering av foglist av gummi i såg och dilfogar. Denna teknik 

minskar effekten av sprickbildande faktorer på golvet, när betongen krymper, temperaturen varierar 

eller belastningen på plattan är ojämn. Foglisten har två funktioner, utan omläggning: först som skydd, 

sedan som tätning (istället för bottenlist). Man kan alltså spara på materialet och därav minska den totala 

läggningskostnaden. Vidare slipper man vänta 3-6 månader efter sågning för fogning.

FOGLISTAPPLIKATOR
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BETONGSÅG

SÅGAR FÖR “FÄRSK” BETONG & SPRICKLAGNING
Den bensindrivna sågen kan klara sågning av sprickanvisningar , endast ett par timmar efter sista glättning. Sågspåret kan 

sågas ned till 44 mm djup. Skrapor och utsugs-kåpan minskar dammspridning.

Modell Färsksåg med drift Art. No 11229  Färsksåg Art. No 11205 Sprickjägare Art. No 11207
Motor 6 hk robin  4.5 hk robin 13.5 hk robin

Spårdjup 44 mm 44 mm 38 mm

Mått (l x B x H)        125 x 40 cm 124 x 41 cm 135 x 61 x 107 cm

Bladets diameter  16,5 cm  16,5 cm 15,2 cm

Vikt 62,5 kg  46 kg 115 kg

Till “färsk betongsåg” Diteq® model GM 450/600;

Till “crack chaser” Diteq® model 1350;

Till Soff-Cut® olika såg modeller

Patenterade “liberty bell” forma-

de sågklingor, som passar 

Soff-Cut® sågar! Ingen 

adepter behövs 

och med kompa-

tibel fotskena!

 

Art.nr  Färg  Underlag Diameter  Bredd
11236 lila Hårt 6,5”/16,5 cm  2,5 mm

11229 Grön Mellan - hård  6,5”/16,5 cm  2,5 mm

11219 röd Mellan 6,5”/16,5 cm  2,5 mm

Art.nr  Färg Underlag Diameter Bredd 
11208 lila Hårt 6”/15,24 cm 6,5 mm

11208-1 lila Hårt 6”/15,24 cm 9,6 mm

11208-2 lila Hårt 6”/15,24 cm 12,7 mm

11208-3 lila Hårt 6”/15,24 cm 19,1 mm

Art.nr  Färg * Underlag Diameter Bredd Fotskena
11227 Grön Mellan - hårt  6”/15,24 cm 2,5 mm Art.nr 11233

11228 röd Mellan 6”/15,24 cm 2,5 mm Art.nr 11233

11226-1 lila Hård 8”/20,32 cm 2,5 mm Art.nr 11233

11225 Grön Mellan – hårt 8”/20,32 cm 2,5 mm Art.nr 11233

11226 röd Mellan 8”/20,32 cm 2,5 mm Art.nr 11233

11223 Grön Mellan – hårt 10”/25,40 cm 2,5 mm Art.nr 11232

11224 röd Mellan 10”/25,40 cm 2,5 mm Art.nr 11232

11221 röd Mellan 12”/30,48 cm 3,0 mm Art.nr 11231

11220 orange Mellan 12”/30,48 cm 3,0 mm Art.nr 11231

11222 Grön Mellan – hårt 14”/35,56 cm 3,0 mm Art.nr 11231

* Grön - härdad betong, Röd - färsk betong  

G-TECH 450 
Green concrete saw

G-TECH 600S 
Green concrete saw

C-TECH 1350
Crack chaser



ETT AMERIKANSKT 
FAMILJEFÖRETAG SOM 
BLIVIT BRANSCHLEDANDE

SIDA
36

LÄ
G

G
A

RE

Våra Bridge Deck Pavers blir snabbt favoriterna när det gäller läggningar av stora volymer på broar eller 

viadukter. Det finns tre modeller och en rad olika tillbehör, så det finns en läggare för varje uppgift. De har 

konstruerats med snäva toleranser för att klara alla krav. Låt Allen Team visa vad vi kan åstadkomma!

Modell 4836B med tillvalet hydraulisk 
intern vibrator, under läggning av en 
taxibana för trafikflygplan.

LÄGGARE FÖR BROAR

“Jag var ute efter driftsäkerhet och hållbarhet plus 
högsta kvalitet. Allen uppfyllde alla mina krav med 
sin Modell 4836B Bridge Deck finisher.”

Ron Check, Jr., Grace Industries, Bath, PA

MODELL 4836B

MOTOR FRÅN

Bensindriven
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LÄGGARE FÖR BROAR

* Andra hjul på beställning  ** pivoterande stödplattor som tillval

Modell 4836B 6036B 6048B

Motor i operatörsdelen 25 hk luftkyld bensinmotor från Kohler 25 hk luftkyld bensinmotor från Kohler 25 hk luftkyld bensinmotor från Kohler

Motor i läggardelen 25 hk luftkyld bensinmotor från Kohler 25 hk luftkyld bensinmotor från Kohler 25 hk luftkyld bensinmotor från Kohler

Läggningsvalsar Dubbla 1219 mm Dubbla 1523 mm Dubbla 1523 mm

Skruvar Dubbla 203 mm ställbara Dubbla 203 mm ställbara Dubbla 203 mm ställbara 

Sektionsbredder 1, 1.2, 1.8, 3.7 & 4.6 m 1, 1.2, 1.8, 3.7 & 4.6 m 1, 1.2, 1.8, 3.7 & 4.6 m

Boggier, drivande änden* två 914 mm skålade hjul två 914 mm skålade hjul två 1219 mm skålade hjul

Boggier, följande änden två 914 mm skålade hjul två 914 mm skålade hjul två 1219 mm skålade hjul

Stödben (med fasta stödplattor)**  101 mm till 1118 mm, ställbara i höjdled  101 mm till 1118 mm, ställbara i höjdled  152 mm till 1118 mm, ställbara i höjdled

Justering av stödben Manuell (tillval med 152 mm ben) Manuell (tillval med 152 mm ben) Motordriven

Ändstödet utsvängbart
(Tillval)

Manuella ändstöd
(Tillval)

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
Våra Bridge Deck Finishers kan kundanpassas och konfigureras för nästan alla läggningsjobb.

Hydrauliska ändstöd
(Tillval på 4836B och 6036B, standard på 6048B)
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Allens läggare med trippelvals är specialkonstruerade för läggning av stora objekt snabbt, noggrant 

och effektivt. Dessa läggare är inte bara optimalt konstruerade för uppgiften, de är också de mest 

kostnadseffektiva. Vi har så stor tilltro till våra läggare att vi ger dem ett års garanti med 100% 

returrätt vid missnöje! Läggarna finns i olika standardkonfigurationer, men Allen anpassar vid behov 

varje läggare efter kundens önskemål.

UTLÄGGARE FÖR VÄGAR & FLYGFÄLT

Modell 255CD
Bilden visar läggare med  
vibratorsystem

MOTOR FRÅN

Dieselmotor

Manöverpanel

tre superraka valsar

Avstånd mellan vibratorerna: 61 cm cc, 
effektiv radie upp till 48 cm.

Vibratorhuvudets diameter: 60 mm
Vibratorhuvudets längd: 600 mm

Valsarna hålls rena och släta med 
hjälp av vattensprutning

pendeldrivna vibratorer vilkas 
slagfrekvens ställs från manöverpanelen 
mellan 0 och 11000 slag/min.

Som tillval finns ett vibratorsystem som klarar 
vibrering av betong med en tjocklek på upp 
till 60 cm.
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UTLÄGGARE FÖR VÄGAR & FLYGFÄLT

Manöverpanel framför 
maskinföraren

Modell 255CD 200C 150B

Motor 32 hk Kubota® Diesel (3,6 - 6,1 m), 40 hk luftkyld Kohler GX690 (688cc) luftkyld   
 44 hk Kubota® Diesel (6,7 - 10,3 m)  Honda (ca 26 hk)

Tillgängliga bredder (i steg om 2 fot)  3.6 – 10.4 m 3.6 – 9.7 m 3.6 – 9.7 m

Vikt vid 6,7 m 2526 kg 1740 kg 1,266 kg

Valsdiameter 255 mm 219 mm 168 mm

Valsarnas vikt per fot 12 kg 13 kg 9 kg

Hydraulvätsketankens volym 95 l 51 l 51 l

Hydrauldrivet spraysystem Standard Standard tillval

Hydraulisk styrning Standard Standard tillval

De precisionsbearbetade valsarna ger maximal 

släthet åt vägytan. Läggaren drivs med robusta 

bensin- eller dieselmotorer och har enkel 

manövrering. Läggningen kan gå mycket 

snabbt med Triple Roller Tube Paver. Och 

resultatet blir fantastiskt släta ytor, tack vare 

de precisionsbearbetade och rakhetstestade 

valsarna.

Kantformar av stål och 
andra tillbehör

Allen erbjuder ett komplett 
sortiment av kantformar av stål, för 
raka eller cirkelbågformade kanter, 
liksom extra kraftiga formar.
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Modell APS2700 (standardspecifikation)

Allen har utvecklat en serie läggare för fasta formar och glidformar, liksom läggare/spridare. Dessa 

maskiner har standardkomponenter och standardkonfiguration. De kan dock alla anpassas efter kundens 

specifikationer för att klara de speciella krav som gäller.

VI BYGGER MASKINER EFTER KUNDENS SPECIFIKATIONER

GLIDFORMSLÄGGARE/SPRIDARE

Allens bandläggare är idealisk för läggning och spridning av betong framför en glidformsläggare

•  läggningsbredd från 3,65 m till 8,23 m
•  Helt hydraulisk reglering av släthet och styrning
•  läggningsdjup upp till 61 cm

•  läggningsbandets bredd 150 cm
•  turboladdad dieselmotor
•  Betongspridningssystem med 40 cm skruv och plog
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MASKINER FÖR LÄGGNING

Modell ASF2000 (standardspecifikation)

Dessa läggare har låg tyngdpunkt så att de 
är lätta att flytta. Allens lågprofilläggare för 
glidformar är idealiska för små som stora jobb.

Modell ASF2700HD (standardspecifikation)

GLIDFORMSLÄGGARE MED TVÅ SPÅR, LÅG PROFIL

•  läggningsbredd från 2,44m till 6,1m
•  läggningsdjup upp till 25,4cm
•  turboladdad dieselmotor
•  Helt hydraulisk reglering av släthet och styrning
•  reversibel spridarskruv
•  15,8 ton vid 6,1 m

•  läggningsbredd från 3,65 m till 8,23 m
•  läggningsdjup upp till 45 cm
•  turboladdad dieselmotor
•  Helt hydraulisk reglering av släthet och styrning
•  reversibel spridarskruv
•  49,5 ton vid 8,23m

Modell ASF3200 
(standardspecifikationer)
• läggningsbredd från 4,27 m till  
 9,75 m
• läggningsdjup upp till 61 cm
• turboladdad dieselmotor
• Helt hydraulisk reglering av  
 släthet och styrning
• reversibel spridarskruv
• 35,4 ton vid 9,75 m

Dessa läggare består 
av en traktor med 
läggningsutrustning, för 
enklare och snabbare 
breddjustering. 
Högprofilsläggarna 
är idealiska för smala 
gator upp till breda 
motorvägar eller 
landningsbanor.

GLIDFORMSLÄGGARE MED TVÅ SPÅR, HÖG PROFIL

Modell ASF1600 
(standardspecifikationer)
• läggningsbredd från 3,65 m till  
 4,88m
• läggningsdjup upp till 30,5 cm
• turboladdad dieselmotor
• Helt hydraulisk reglering av släthet  
 och styrning
• reversibel spridarskruv
• 20,4 ton vid 4,88 m

Modell ASF2400
(standardspecifikationer)
• läggningsbredd från 3,65 m till  
 7,3 m
• läggningsdjup upp till 38 cm
• turboladdad dieselmotor
• Helt hydraulisk reglering av släthet  
 och styrning
• reversibel spridarskruv
• 22,7 ton vid 7,3 m
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Allen har utvecklat en serie läggare för fasta formar och glidformar, liksom läggare/spridare. Dessa 

maskiner har standardkomponenter och standardkonfiguration. De kan dock alla anpassas efter kundens 

specifikationer för att klara de speciella krav som gäller.

VI BYGGER MASKINER EFTER KUNDENS SPECIFIKATIONER

• läggningsbredd 3,65 m
• läggningsdjup upp till 30,5 cm
• turboladdad dieselmotor
• Helt hydraulisk reglering av släthet och styrning
• reversibel spridarskruv
• 11,8 ton vid 3,65 m

GLIDFORMSLÄGGARE MED TVÅ SPÅR, HÖG PROFIL, FÖR 
POLYESTERBETONG

Allens läggare är den enda som är specialkonstruerad för läggning av polyesterbetong.

Modell APSF1600 (standardspecifikation)
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LÄGGARE FÖR MEMBRANHÄRDNING

GLIDFORMSLÄGGARE FÖR MEMBRANHÄRDNING MED BANDLARVER

Modell ATC1800 

Motor 27 hk bensinmotor från Kohler

Ramens mått (BxD) 91  x 46 cm

Maximal maskinlängd 10.6 m

Texturering med säckvävsstruktur Standard

Härdningsfunktion över hela bredden Standard

Allhjulsdrift Standard

Tillgängliga sektioner 3.65 m, 3.04 m, 1.82 m, 0.91 m

Allens membranhärdningsläggare har en 
boxram på 46 cm som gör att maskinen 
klarar de flesta jobb, små som stora.

• läggningsbredd från 3,65 m till 9,75 m
• läggningsdjup upp till 61 cm
• turboladdad dieselmotor
• Helt hydraulisk reglering av släthet och styrning
• texturerar tvärs över banan (standard)
• texturerar längs med banan (tillval)
• Härdningsfunktion över hela bredden

Modell ATC3200B 
(standardspecifikationer)

Modell ATC1800 
(standardspecifikationer)

Bilden visar maskin med säckväv (standard). Finns inte för tvärgående eller längsgående 
textur.

GLIDFORMSLÄGGARE FÖR MEMBRANHÄRDNING MED HJUL

MOTOR FRÅN

Motor från
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Bilden visar WB1224 med tillvalet kantryttare

Finns motordrivna och manuella, i olika storlekar. Allen arbetsbryggor kan anpassas till behoven på platsen. Dessa 

arbetsbryggor är idealiska för fogningar, applicering av härdare, avdragning, ytstrukturering eller andra uppgifter där en 

brygga behövs. Allen Work Bridge är en ekonomisk arbetshäst på varje arbetsplats.

ARBETSBRYGGOR
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NY!

MODELL UTAN MOTOR  WB 1224 WB1824 WB2434 

Rammått (d x b) 30 x 61 cm 46 x 61 cm 61 x 86 cm

Maximal maskinlängd 20 m 32 m 36.5 m 

Tillgängliga sektioner 2.28 m, 1.52 m, 0.61 m 3.66 m, 1.83 m, 0.91 m 3.66 m, 1.83 m, 0.91 m

Teleskopiska sektioner ej lämplig  4.57—7.62 m  4.57—7.62 m

ARBETSBRYGGOR

MOTORDRIVEN   PWB 1824 PWB2434

Motor Honda® GX270 (270cc) Honda® GX270 (270cc)

Rammått (d x b)   46 x 61 mm  61 x 86 cm

Maximal maskinlängd  32 m 36.5 m

Tillgängliga sektioner   3.66 m, 1.83 m, 0.91 m 3.66 m, 1.83 m, 0.91 m

Teleskopiska sektioner 4.57—7.62 m 4.57—7.62 m

WB1224 med luftgummihjul 
(skumfyllda däck är tillval)

Bilden visar WB1824 med 
tillvalet kantryttare
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LINDEC GOLVSYSTEMLINDEC GOLVSYSTEM

betonggolv.com

Härdare, förseglare, 
dammbindare och krympspärr

Krympspärr
vatten / lösningsmedelsbaserad

Fogfyllning & reparation
en / två komponent

Rengöring och underhåll

Högpresterande betong
strö / vått i vått / reparation
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Produkter från Allen Engineering skyddas av ett eller flera av följande patent:  Amerikanska mönsterskydd: 400,542; 402,998; 402,999; 403,332; 410,931; 416,564; 
465,897; 466,909; 474,203; 400,544; 404,042; 404,041; 413,127; 5,288,166 U.S. Utility Patents:  5,328,295; 5,352,063; 5,476,342; 5,533,831; 5,562,361; 5,567,075; 5,658,089; 5,988,939; 
6,019,433, 6,089,787; 6,857,815; 5,816,740 5,108,220; 5,238,323; 5,480,257; 5,480,258; 5,613,801; 5,685,667; 5,803,658; 5,816,739; 5,890,833; 5,934,823; 5,967,696; 5,988,938; 6,048,130; 
6,053,660; 6,089,786; 6,106,193; 5,405,216; 6,019,545; 6,582,153B1 Kanadensiska patent: 2,039,893; Andra patentansökningar prövas för närvarande.

ANDRA RESURSER
Besök vår hemsida för att få se nyheter eller ta del 
av vår produkinformation. www.concretefloor.com
Välkomna!

Vi hoppas du har kunnat dra nytta av katalogen för att få en översikt av hjälpmedel från Allen för läggning och 

bearbetning av betong. för mer produktinformation, exempel på praktiska lösningar, kontaktuppgifter, besök 

vår hemsida www.concretefloor.com.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och den senaste  

informationen finns online.

ETT AMERIKANSKT 
FAMILJEFÖRETAG SOM 
BLIVIT BRANSCHLEDANDE



www.concretefloor.com
info@alleneurope.com 

Tfn +46 31 694910
Fax +46 31 298876

Box 5 • 421 21 • Västra Frölunda • Sweden

närmaste återförsäljare eller uthyrare:

UTRUSTNING FÖR BETONGARBETEN


