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ABL Construction Equipment
Med rätt redskap får du optimal utväxling av din investering

För dig med högsta krav på prestanda och kvalitet finns ett av världens ledande 
företag nära. ABL Construction Equipment i Sävsjö utvecklar, konstruerar och 
producerar originalredskap till kunder över hela världen. Vår filial i Belgien låter 
oss serva våra kunder i Europa på nära håll.

ABL har lång erfarenhet av redskap och tillbehör till entreprenadmaskiner och 
har sedan starten 1960 varit ledande på redskap till hjullastare, grävmaskiner, 
teleskoplastare och timmer- och virkesredskap. Konstruktion och tillverkning 
sker helt och hållet i Sverige vilket gör att vi kan utveckla helt unika och special-
anpassade produkter för dina specifika behov. 

Support och eftermarknad är en viktig del i verksamheten och vi lägger stor vikt 
vid snabba leveranser och god service. För ägare till ABL redskap är maximal 
lönsamhet och drifttid väldigt viktigt därför har vi ett välsorterat reservdels-
sortiment. 

Fokus ligger på prestanda, miljö och design och allt detta i ett nära samarbete 
mellan maskinförare, återförsäljare, maskinproducent och oss som redskaps- 
tillverkare för att du skall kunna få optimal utväxling av din investering. Att  
leverera rätt redskap i rätt tid och med rätt kvalitet är en självklarhet för  
ABL Construction Equipment.



Det är bara en sak som är viktigt och det är att 
kunna transportera material så effektivt som 
möjligt till lägsta kostnad. Vid konstruktionsarbe-
tet granskar vi varje del i våra redskap för att 
kunna maximera produktiviteten och slitstyrkan. 
Våra redskap finns anpassade till alla på mark-
naden förekommande maskiner.

ABL:s konstruktion och hållbarhet på fästen, sko-
por, gaffelställ och timmerredskap gör att du kan 
få en allsidig maskin med optimerad prestan-
da. Genom att använda våra produkter kan du  

Hjullastare

Fästen

arbeta smartare och flytta mer material. Våra 
konstruktioner bygger på lång och beprövad  
erfarenhet vilket gör att du får hög driftsäkerhet 
och hållbarhet.

ABL har ett mycket brett utbud av redskap till  
hjullastare som ger dig möjlighet att utföra  
jobbet snabbt och effektivt, saknas den ut- 
rustning eller funktion som du önskar kan 
vi snabbt ta fram ett förslag/en lösning till- 
sammans med dig.

Redskapsfästen
Våra redskapsfästen är unika för varje maskin och  
anpassade för att skapa mångsidighet för din maskin 
med olika arbetsredskap.

Adapter/Infästning
Du har alla möjligheter att kunna anpassa ditt redskap 
för din maskin med hjälp av våra adaptertillbehör. Vi 
tillverkar många olika varianter av infästningskrokar för 
dina skopor och har du speciella önskemål finns  
möjlighet att med hjälp av mall ta fram det du behöver.  



Skopor

Våra skopor är byggda för de hårdaste för-
hållandena och är tillverkade i höghållfast  
material och slitstål med nötbeständighet på 
500 Brinell. De är anpassade för ditt lastaggre-
gats geometri, lyft- och brytkrafter för att uppnå 
bästa funktion. 

Slitdelarnas utformning och materialen är av 
högsta kvalitet för att ge bästa inträngnings-
förmåga och livslängd.  Vi erbjuder ett brett  

Lastskopa
En skopa anpassad för transport av grus, jord och sten-
material. Utformningen gör att du får en effektiv lastning 
och tömning utan spill. Finns i storlekar från 1m³ till 
6m³. Skopan är standardutrustad med skärstål på  
500 Brinell.

Lastskopa med sparskär
En skopa anpassad för transport av grus, jord och 
stenmaterial. Utformningen gör att du får en effektiv 
lastning och tömning utan spill. Finns i storlekar från 
1m³ till 6m³. Vi tillhandahåller flera olika sparskärstyper 
där antal och dimension monteras enligt önskemål med 
nötbeständigt stål på 500 Brinell.
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utbud av skoptyper baserat på maskin, materi-
aldensitet, påfrestning och nötning. Skoporna 
är standardutrustade för anslutning till red-
skapsfäste men kan också utrustas med fast 
infästning. Vårt sortiment av lastskopor finns 
att få med rund eller plan botten.



Bergskopa
En skopa för de allra tuffaste förhållandena där ut-
formning och kvalitet på slitdelarna är avgörande för 
livslängden. Utsatta delar på skopan är förstärkta för 
att motstå slitage och nötning. Levereras med  
rakt- alternativt trubbspetsskär med tänder, tänder 
med segment eller sparskär. Finns i storlekar från 
2m³ till 6m³.

Frontplaneringsskopa
En skopa med lång botten och låg rygg, konstruerad 
för planering och finjustering. Skopan har skarp bak-
kant för bästa resultat vid planering och är stan-
dardutrustad med Hardox 450 i botten för mindre 
skopslitage. Finns i 9 storlekar från 2200 mm till 
3000 mm.

Lastskopa med tänder
En skopa för hårda förhållanden och i storlekar från 
1 m³ till 6m³. Vi tillhandahåller de vanligaste före-
kommande tandsystemen som monteras med plan- 
eller gaffelhållare för att ge utmärkt inträngning och 
mindre skopslitage.

Sidotippande skopa
Avsedd för utlastning av bergsmassor i trånga  
utrymmen. Skopan ger en kort cykeltid för lastning – 
tömning – lastning. Skoporna tillverkas med förlängd 
dumpsida för att komma närmare vid tömning och 
har cylindrar med inbyggd dämpning för att göra 
utlastningen komfortabel. Utsatta delar på skopan  
är förstärkt för att motstå slitage och nötning.

Kombinationsskopa
En mycket gedigen kombiskopa med fyra funk-
tioner. En lastskopa, ett schaktblad, en högtippande 
skopa och en gripskopa. Hela skopan är konstru-
erad med förstärkta skärkanter och skyddade  
cylindrar för bästa livslängd. Kan tilläggsutrustas 
med tänder, bultat sparskär, krok, och rasskydd.
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Högtippande medium skopa
En skopa konstruerad för lite tyngre 
uppgifter där tömningshöjden är 
avgörande för effektiv hantering. 
Skopan har en ren insida, två  
stående och skyddade cylindrar med 
inbyggd dämpning och integrerade i 
skopans gavlar. Finns i storlekar från 
1,3 m³ till 8m³.

Lättmaterialskopa
En skopserie för dig som vill ha funktionalitet, slitstyrka 
och optimal prestanda när du hanterar material med låg 
vikt t.ex. snö, flis, säd och kol. Skoporna är försedda med 
förstärkt botten och utskurna siktgaller och kan tilläggs-
utrustas med hålat basskär och bultat sparskär. Finns i 
storlekar från 1,8 m³ till 20m³.

Lättmaterialskopa med fångarm
Denna skopserie bygger på samma konstruktion som 
lättmaterialskoporna men har förstärkts i ryggen för 
fångarmsinfästningen. Med fångarmen får du också 
möjlighet att på ett effektivt sätt hantera bl.a. ris, bräd-
material, pappersmassor etc. Finns i storlekar från 
1,6m³ till 6,2m³.

Högtippande  
lättmaterialskopa
Denna skopserie ökar maskinens 
tömningshöjd. Skopans har liggande 
cylindrar med inbyggd dämpning i 
båda ändar och ställbar flödesventil 
för tömningshastighet. Idealiskt för 
avfall, omlastning av kol, säd och flis. 
Finns i storlekar från 1,8m³ till 16 m³.

Högtippande lastskopa
En skopa byggd för tuffa för-
hållanden där höjd och slitstyrka 
är avgörande för skopans hållbar-
het. Skopan har en ren insida, två 
stående och skyddade cylindrar med 
inbyggd dämpning och integrerade i 
skopans gavlar. Finns i storlekar från 
1,2m³ till 4,7 m³.

Lättmaterialskopor
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Våra högtippande skopor är alla optimerade 
för en effektiv fyllning och tömning. Vid töm-
ning möjliggörs tipphöjder över skopbult.   



Mekaniska pallgaffelställ
Pallgafflarna har manuellt justerbara gaffelben och är 
standardutrustade med kromad axel och glidlager av 
Oilon. Finns för lyftkapacitet från 2,5 ton till 30 ton.

Helhydrauliskt pallgaffelställ
Denna serie av pallgaffelställ är utrustade med gaffel-
spridning och separat sidoförskjutning på 260 mm 
oberoende av gaffelbenens läge. Finns för lyftkapacitet 
från 2,5 ton till 18 ton.

Pallgaffelställ med hydraulisk spridning
En pallgaffel med hydraulisk spridning som gör det  
enklare att justera gaffelbenen för olika lyftbehov.  
Möjlighet finns att anpassa ventilen för parallell kör- 
ning av gafflarna. Finns för lyftkapacitet från 2,5 ton  
till 18 ton.

Förlängningsgafflar
Svetsade förlängningsgafflar anpassade för mek- 
aniska eller hydrauliska pallgaffelställ. Gafflarna är 
avsedda som laststöd.

Pallgaffelställ

Våra pallgaffelställ finns i många olika utföranden 
för att passa olika maskiner och hantera olika 
material. En stor fördel med vår konstruktion, 
där gafflarna glider på en axel, är att sikten blir  
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mycket bra. Gaffelramar och gaffelämnen finns 
tillgängliga i en rad olika storlekar allt för att  
passa just dina behov.



Stengaffel-heavy duty
Våra svetsade stengafflar är max-
imalt inbyggda för att optimera 
bryt och lastverkan för heavy duty 
hantering. Dessa finns för lyftka-
pacitet från 25 ton till 70 ton.

Övriga hjullastarredskap

Kombigaffel med  
begränsare
Hantering av rör kan göras snabbt, 
enkelt och säkert med denna 
kombigaffel. Begränsningsarmarna 
är infällda i fångarmen när gaffeln 
används som vanlig kombigaffel 
vilket gör att det blir ett allsidigt 
redskap till din maskin. Kombigaffeln 
med begränsare levereras med en 
lyftkapacitet på 4 ton till 10 ton.

Materialhanteringsgaffel 
Vår gedigna materialhanterings-
gaffel är standardutrustad med 
6 gaffelben för att uppnå bästa 
bäryta, tonnaget är dock beräknat 
för 3 gaffelben. Antalet gaffelben 
kan naturligtvis anpassas efter 
just ditt behov. Finns för lyft 
kapacitet från 7,5 ton till 30 ton.

Kombigaffel
Vår kombigaffel är av öppen typ och har gaffelben 
med individuella fångarmar för att underlätta en  
säker och snabb hantering av alla sorters material 
som behöver fasthållning. Kombigaffeln levereras 
med en lyftkapacitet på 2,5 ton till 20 ton.  

Hydraulisk och Mekanisk kranarm
Lätta och smidiga kranarmar som är gör att du får en 
flexibel maskin som kan nå högt och långt med hög  
nyttolast. Kranarmarna tillverkas med mekaniskt alter-
nativt hydrauliskt justerbara sektioner. Finns att få i  
flera olika räckvidder och lyftkapaciteter.
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Vridbart fäste 
Ger en mångsidig maskin, som kan arbeta på minimalt 
utrymme. Lyft och brytkapacitet är avpassade för  
maskinen som den sitter direktinfäst till. Fästet av- 
passas normalt för att kunna arbeta med standard- 
skopor. Parallellitet vid arbete med pallgafflar som är 
rätt avpassade.

Vridbar adapter
Är konstruerat som ett vridbart fäste och byggd för 
att kunna tas upp av originalfästet. Fördelen är att 
denna går att använda vid speciella arbeten, och att 
ställa av då maximal maskinkapacitet måste  
användas.

Pallgaffelställ
Våra pallgaffelställ finns i många 
olika utföranden till teleskoplastare 
för att kunna hantera olika material. 
En stor fördel med vår konstruktion, 
där gafflarna glider på en axel, är att 
sikten blir mycket bra. Gaffelramar 
och gaffelämnen finns tillgängliga 
i en rad olika storlekar allt för att 
passa just dina behov.

Skopor
Våra skopor är byggda för de 
hårdaste förhållandena och är 
tillverkade i höghållfast material 
och slitstål med nötbeständighet 
på 500 Brinell. De är dessutom 
anpassade för teleskoplastarens 
geometri, lyft- och brytkrafter för 
att uppnå bästa funktion.

Vanliga redskapsfästen
För att kunna utnyttja maskinens 
lyfthöjd och kapacitet har vi tagit 
fram fästen speciellt anpassade för 
teleskoplastare. Vikten i kombination 
med hållfasthet gör att våra fästen 
är kompakta i sina mått. Våra fästen 
finns till de flesta på marknaden 
förekommande teleskoplastare.  

Teleskoplastare



Grävmaskiner

Redskapsfästen

En modern grävmaskin är en tekniskt avance-
rad redskapsbärare med mycket hög effektivi-
tet. För att utnyttja dess möjligheter krävs inte 
bara redskap med samma höga klass som  
maskinen, de skall vara anpassade till både ma-
skinen och arbetsuppgiften. Först då blir maskin, 
förare och redskap en harmonisk enhet, först då 
uppnås bästa kapacitet per bränslekrona. ABL 
förser dig med redskapen som möjliggör detta.  
 
Genom mångårig erfarenhet och samarbete med 
maskintillverkare och maskinförare, gemensamt 
med ett innovativt utvecklingsarbete, kan ABL 
erbjuda marknadens bästa redskapsprogram. 
Det nya skopsortimentet kännetecknas av effek-

tiv grävgeometri och lågt grävmotstånd. Mate-
rialet släpper lätt vid tömning då insidan är helt 
slät utan onödiga hörn eller instickande förstärk-
ningar. Bästa tänkbara material från ledande 
tillverkare tillsammans med patenterade och pa-
tentsökta lösningar tillåter ABL att tillverka håll-
barare skopor och redskap utan att vikten ökar.  
 
Har du speciella önskemål på utrustning  
eller funktioner som inte finns i vårt omfattande  
redskapsprogram kan vi snabbt ta fram ett  
förslag/en lösning tillsammans med dig.

Grävmaskinfästen
Ett komplett program av hyd- 
rauliska & mekaniska redskaps-
fästen, konstruerade för att klara 
hårdast tänkbara användning. Finns 
till alla på marknaden förekomman-
de maskinfabrikat från 1 ton till 90 
tons maskinvikt.

Adapter
För användning av redskap med  
annan infästning än den på maskin-
ens fäste. Finns med mekanisk 
låsning i de flesta infästningskombi-
nationer och som standard ett steg 
upp eller ner.

Infästning
Infästningstak eller infästningsgrin-
dar för ombyggnad av redskap eller 
för tillverkning av egenkonstruerade 
redskap. Finns till alla på marknaden 
förekommande infästningar.



Vår asfaltsskärare är konstruerad för effektiv skärning 
av asfalt i samband med anläggningsarbeten m.m. Den 
kan också användas för fina snitt på gräsytor och andra 
platser där precision är nödvändigt. Finns till alla infäst-
ningar och till maskiner upp till 40 ton.

Pallgafflarna har manuellt förställbar spridning och 
mycket god genomsikt. Den är standardutrustad med 
självsmörjande upphängning av gafflarna samt låsning. 
Finns med kapacitet från 2,5 ton upp till 5 ton och till  
de flesta infästningar.

Vår rivare är optimerad för bästa riv och brytkraft och 
anpassad för brytning av tjäle, stubbar, stenar etc.  
Finns till alla infästningar och maskiner upp till 70 ton. 

Rivare

Mekaniskt pallgaffelställ

Lätta och smidiga kranarmar med fast längd eller  
manuellt utskjut för lyftning och hantering av diverse 
gods. Finns i olika längder och för maxlast på upp till 
3700 kg. De flesta infästningsalternativ är tillgängliga. 

Kranarm

Asfaltsskärare 
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Planeringsskopor

Planeringsskopa RT
En skopserie konstruerad för optimal användning  
tillsammans med alla på marknaden förekommande 
tiltrotatorer. Fasade hörn, anpassad takvinkel och  
öppen konisk form är några av finesserna för en effektiv 
grävning. Skopan är utrustad med lång plan botten för 
effektivare planeringsarbete. Finns i storlekar från 100L 
till 2200L och bredder från 1000 mm till 2200 mm.

Planeringsskopa Hyd. 
En skopa som är tiltbar 2x45 grader med koniska 
gavlar och stor öppning, utvecklad och konstruerad för 
alla användningsområden från finplanering till krävande 
bergrensning. Finns i storlekar från 110L till 3500L.
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Minimalt grävmotstånd genom 
ökande radie i hela svepet

Maximal styrka utan viktökning med 
patenterad utvändig balkförstärkning

Bästa ekonomi, varje redskap är 
optimerad för sin uppgift

Rund form och slät insida förhindrar 
att material fastnar i skopan

Tätt med slitjärn längs hela skopkanten 
för bästa livslängd



Grävskopor

VA Skopor
Vill du kombinera grävskopans volym med kabel- 
skopans sidoprofil är vår VA-skopa den främsta för 
bästa åtkomlighet vid anläggningsarbeten. Finns i  
storlekar från 450L till 850L.

Grävskopor
Våra grävskopor i utförande från lätta serviceskopor till 
extremt slitstarka bergsskopor är konstruerade för att 
klara tuffast tänkbara jobb. Kännetecknande är en lätt-
gående form för effektiv inträngning i materialet. Finns i 
storlekar från 40L till 7500L.

Kabelskopor
Skopan är konstruerad för grävning av smala kabelgra-
var, rörkulvertar och liknande. Finns i storlekar från 30L 
till 1200L. Levereras med eller utan tänder i valfritt 
tandsystem. För lerjordar finns specialutförande med 
djupt utskurna sidor. 
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Timmer och Virkeshantering

Transport & Sorterings-
gafflar - utskjutare
Denna modell med utskjutare  
bygger på samma konstruktion som 
vanlig transport & sorteringsgafflar. 
Denna är dessutom utrustad med 
hydrauliskt utskjut för att kunna nå 
högt och att kunna tömmas utan att 
man behöver tilta gaffeln.  
Konstruktionen tillåter även hante-
ring av enstycks- last. Finns i  
storlekar från 1,5m² till 4,4m².

Tropikgaffel
En gaffel speciellt konstruerad för 
långa och grova timmerstockar med 
hög vikt. Individuella fångarmar gör 
att du kan säkert kan hantera  
oregelbunden last. Finns i storlekar 
från 1,2 m² till 2,4m².

Transport & Sorterings-
gafflar - Take one
Vår ”Take-One” är utrustad med en 
mekaniskt styrd begränsare och  
klarar utmärkt en- och tvåstocks-
hantering. Principen bygger på att 
begränsaren går ut och möter 
slutarmen när denna går mot sitt 
inre ändläge. Vid hantering av hela 
knippen ligger begränsaren infälld i 
gaffelstommen. Detta är ett mycket 
bra alternativ i sorteringsarbeten. 
Finns i storlekar från 0,7 m²  
till 1,2 m².   

Transport &  
Lossningsgaffel
En mycket robust timmergaffel för 
lossning av hela travar från fordon 
och för transportering till travar och 
inmatningsbord. Den kraftfulla  
fångarmen säkerställer att lasten  
inte kommer att fastna under loss-
ning. Gaffeln kan utrustas med 
utskjutare som tillåter ett komplett 
frigörande av lasten vid arbete med 
höga travar. Finns i storlekar från 
5,5m² till 8m².

Helstamsgaffel
Denna helstamsgaffel är speciellt  
utformad för hantering och sort-
ering av hela stammar. Griparean 
är även anpassad för hantering av 
enstaka stammar, dvs. liten minsta 
griparea kan erhållas. Finns i  
storlekar från 1m² till 2m².

Transport & Sorterings-
gafflar
Våra gafflar är konstruerad och 
utvecklade för att klara tuffa förhåll-
anden vid virkeshantering på sort-
eringsverk, travar och inmatnings-
bord. Gaffelns ben och samverkan 
med fångarmen gör att du uppnår 
en mycket hög fyllningsgrad och det 
ger möjlighet att använda gafflarna 
vid lossning och lastning av timmer-
fordon. Finns i storlekar från 0,5m² 
till 4,4m². 



ABL Construction Equipments produkter är designade och byggda på 40 års erfarenhet. 
Att i ett nära samarbete med förarna av maskinerna konstruera redskapen skapar en 
säkrare och effektivare produkt. ABL är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 
och SS-EN ISO 14001:2004 och det återspeglas i vårt sortiment och vår företagskultur. 
Vi är stolta över att se våra kunder använda ABL produkter i sin dagliga verksamhet. 
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ABL- rätt redskap för varje uppgift



ABL Construction Equipment AB 
Svetsaregatan 1  
576 33 SÄVSJÖ  

SWEDEN  
 

Tel +46 (0) 382 676 00  
Fax +46 (0) 382 615 20  

info@abl.se

www.abl.se


