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Innehållsförteckning

Allmänt om företaget 1
Sandspridaren SL 1000 och 1400 2
V-slungor med 2 luckor 3-4
V-slungor med 1 utkastarrör 5-6
Snöfräsar 7-11

Veljekset Ala-Talkkari grundades 1955 och 
är ett familjeföretag verksamt inom metall-
branschen. Företaget tillverkar förbrännare 
för fast bränsle, värmepannor för centralupp-
värmning, snöslungor och sandspridare och 
bedriver också legobearbetning. Företaget 
har tillverkat snöslungor i mer än 25 år.
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SL 1400
SANDSPRIDARE 

Sandningstrummans rotations-
hastighet regleras steglöst 
hydrauliskt.

Den mekaniska regleringen av sand-
ningsmängden påverkar mellanrum-
met mellan trumman och packnings-
gummit. Genom att frikoppla veven 
kan man tömma spridaren snabbare.

Nordtec sandspridare är en pålitlig och säker sandspridare 
för gårdar och vägar. Sandspridaren SL 1400 kan göras själv-
lastande med en påfyllningscylinder som finns som tillval. 
Spridaren fylls på genom att man backar in i sandhögen.

Sandspridaren får sin drivkraft från traktorns hydraulik. Spridaren 
har en hydraulisk reglerventil och mekanisk reglering för steglös 
reglering av spridningsmängden.

TEKNISKA DATA: SL 1000 SL 1400

Volym l 1000 1450

Total bredd mm 2300 2250

Arbetsbredd mm 2050 2050

Behållarens höjd 
mm 1010 1230

Total höjd mm 1010 1230

Vikt, tom kg 447 605

Oljekapacitet l/min, 
bar 35, 120 35, 120

Fäste EURO 8 3-punkts-
fäste

EURO 8-fäste - tillval

Trima-fäste tillval -



AT 231 för mindre traktorer

AT 231 har lägst effektbehov och minst arbetsbredd i kollektionen, men samma goda egenskaper som övriga mo-
deller. Det noggrant utformade intaget, skruvinmatningen och den mekaniska styrningen av snö i två riktningar gör 
snöslungan till en beprövad och säker V-slunga för alla väder. Företaget sprängde gränsen på 12 000 sålda slungor 
för flera år sedan!

AT 251, AT 251 V och AT 271 för medelstora och stora traktorer

AT 251, AT 251 V och AT 271 är stabila V-slungor med bladinmatning, där kraften går genom en reduktionsväxel 
och därmed möjliggör röjning av stora snömängder med låg traktoreffekt. De vändbara slitstålen är av Hardox 
500-kvalitet och det bakre slitstålet är också fäst med bultar. Hydraulisk styrning av snö i två riktningar och poly-
etenbeläggning på vingarna är standard.
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AT-MODELLER MED 2 LUCKOR

SNÖSLUNGOR 

AT 231 FINNS OCKSÅ MED 

HYDRAULISK ÖPPNING OCH STÄNGNING AV LUCKOR.
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Matarskruven och det smidigt form-
givna intaget gör AT 231 till mark-
nadens bästa V-slunga för fuktiga 
snöförhållanden.

Den raka vingen fungerar bäst i 
kramsnö.

TEKNISKA DATA: AT 231 AT 251 AT 251 V AT 271 V

Arbets-/ transportbredd mm 2300/2400 2500 2500 2650/2710

Med vallskärare mm 2400 2600 2600 2810

 Hyvlingsbreddmm 2300 2500 2500 2650

Effektbehov kW 33 - 60 50-80 40-80 65-

Vikt kg 480 770 800 940

Matarskruvens diameter mm Ø 650, 2-ändar Ø 760, matarblad Ø 760, matarblad Ø 980, matarblad

Antal kastvingar/styrka mm 4/8 4/10 4/10 4/8

kammarens diameter mm 650 800 800 1020

Pto-axelns höjd från marken mm 400 470 560 690

kammarens djup mm 270 330 330 400

3-punktsfäste/A-ram KAT 2/nej KAT 2/ja KAT 2/ja KAT 2/ja

Vändbart/slitstål slätt/tandat slätt/tandat slätt/tandat slätt/tandat

Slitstålmaterial/mm Hardox 400/10 Hardox 500/14 Hardox 500/14 Hardox 500/16

Fastskruvat bakslitstål/material 
/mm nej ja/Hardox 400/12 ja/Hardox 400/12 ja/Hardox 400/12

Splineaxel 1 3/8” 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4”

Hydraulisk val av kastriktning tillval ja ja ja

Vallskärare tillval tillval tillval tillval

Kraftaxel ingår i lev./typ. nej nej/EGT 80 nej/EGT 80 nej/EGT 80

Polyetenbeläggning på vinge nej ja ja ja
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ATS-MODELLER
SNÖSLUNGOR

ATS 250 för medelstora och stora traktorer

Stabil V-slunga  med kraftiga inmatningsvingar, och 1 utkastarrör samt asymmetrisk inmatning 
för bättre inmatning. Idealisk  för röjning av snö vid trånga platser, där du har möjlighet att själv 
bestämma var snön riktas. Hydraulisk vridning av det rymliga utkastarröret med dubbelklaff 
som standard Slungan har  vändbara slitstål, med  tandat rivstål på ena sedan, och en plan 
ovansida  av  Hardox 400 slitstål. Genom att lyfta det övre bladet får man räfflad vägyta. Då 
bladkanterna är på samma nivå blir vägytan slät. Underbladet är av Hardox 400 och fastbultad.
Lackering av hög kvalitet för att motstå  vädrets påverkan, och för att snön ska glida lättare till 
fläkten  är övre bladet pulverlackerad.



WWW.ALA-TALKKARI.FI

Kraftiga lager ser till att slungan 
fungerar även vid hård användning.

Utkastarrörets kugghjulmekanism 
skyddas mot snö och frysning.

Snabbinställningens noggrannhet 
räcker även för kvalificerade uppdrag.

TEKNISKA DATA: ATS 250 2G

Arbets-/transportbredd mm 2550

Med vallskärare mm 2730

Hyvlingsbredd mm 2550

Effektbehov kW 55 - 80

Vikt kg 740

Matarskruvens diameter mm 760 mm, 
matarblad

Antal kastvingar/styrka mm 4/10

Kammarens diameter mm 800

Pto-axelns höjd från marken mm 440

Kammarens djup mm 310

kammarens material Hardox 400

3-punktfäste/A-ram KAT 2/ja

Vändbart slitstål rivstål och 
plan ovansida

Slitstål material/mm Hardox 500/15

Fastskruvat bakslitestål/
material/ mm

ja/Hardox 400
/12

Splineaxel 1 3/4

Hydr. styrning av klaff tillval

Vallskäräre tillval

Lastförlangare till utkastarröret tillval

Kraftaxel ingår i lev./typ. nej/EGT 80

Polyetenbeläggning för vinge nej

Då bladkanterna är på samma 
nivå blir vägytan slät.                                                                                

Genom att lyfta det övre bladet 
får man räfflad vägyta.



TEKNISKE DATA: ATF 226 ATF 246

Arbets-/trasportbredd mm 2240 2460

Med vallskärare mm 2350 2550

Hyvlingsbredd mm 2100 2320

Effektbehov kW 35 - 60 48 - 80

Vikt kg 716 785

Varvtal bak/fram, rpm 540/540 540/540

Matarskruvens diameter mm 360 400

Antal kasvingar/styrka mm 3/8 4/10

Kammarens diameter mm 710 710

Pto-axelns höjd från marken mm 470 470

Kammarens djup mm 300 300

Kammarens material Hardox 400 Hardox 400

3-punksfäste/A-ram KAT 2/ja KAT 2/ja

Vändbart slitstål tandat/tandat tandat/tandat

Slitstål/mm Hardox 500/12 Hardox 500/14

Splineaxel 1 3/8” 1 3/8”

Utkastarrör med duppelklaff ja ja

Justerbara/vändbara medar 2 st/ja 2 st/ja

Hydr. styrning av klaff tillval tillval

Vallskärare tillval tillval

Lastförlängare till utkastarrör tillval tillval

Sidoslitstål ja ja

Kraftaxel ingår i lev./typ. nej/EGT 60 nej/EGT 60

Hjulutrustning tillval * tillval **

*  = fast hjulutrustning 
** = fast eller med svängbara dubbelhjul

ATF 226 och 246 för medelstora traktorer

Nordtechs snöfräsar har standardfunktioner som du inte ens får som 
tillval hos andra tillverkare! Med en slunga med tvärskruv slungar du 
snö oavsett vilken temperatur snön har. Eftersom man både kan dra 
och skjuta slungan utgör terrängen eller mängden snö inget hinder för 
slungningen. Det tvärgående slitstålet av Hardox 500-kvalitet lämnar 
ett snyggt spår efter sig och tar lätt bort skare. Sidoslitstålen breddar 
hyvlingen, fördelar slitaget på slitstålet och förhindrar snön från att 
smita ut under sidorna. De roterande medarna tål slitage bättre än 
fasta medar och styr inte traktorn i svängar. Med hjälp av stödhjulen 
som finns som tillval slipper du hala spår efter medarna när du 
slungar trottoarer och gårdar.
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ATF-MODELLER
SNÖFRÄSAR



Standard i ATF-snöfräsar: 

- Hydrauliskt vändbart utkastarrör med doppelklaff
- A-ram och KAT-2-trepunktsfäste med avståndsjustering
- Justerbara, roterande tallriksmedar
- Marknadens mest effektiva mittblad för matarskruven, ingen
  framåtslungning av snön
- Rundat matarskruvshuvud som förhindrar att brytpinnarna
  går sönder av snö- och isblock
- Stomkonstruktion som minimerar ansamling av snö
- Kedjehjulet i utkastarrörets vändmekanism är skyddat mot
  snö och is
- Justerbart och vändbart slitstål fäst med M16-bultar och fyra
  lägen



ATP-276 2G har 1000 rpm 
kraftuttag när snöfräsan 
används i frontlyftare.
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ATP 256 2G, 276 och 276 2G 
för stora traktorer

ATP-snöfräsarna är avsedda 
för röjning av stora mängder 
snö vid yrkesbruk. De har 
samma viktiga egenskaper 
som sina mindre syskon, men 
en bredare och robustare 
stomkonstruktion. I ATP-276 
har man minimerat slungans 
styrande effekt med hjälp av 
svängbara hjul, som är 
standard. Till ATP-256 finns 
svängbara hjul som tillval. 
Båda fräsarna har dessutom 
medar med uppruggad yta. 
ATP-276 2G har 1000 rpm 
kraftuttag när fräsan används 
i frontlyftare.

TEKNISET TIEDOT: ATP 256 2G ATP 276 ATP 276 2G

Arbets-/transportbredd mm 2560 2720 2720

Med vallskärare mm 2670 2830 2830/hydr. 2950

Hyvlingsbredd mm 2400 2560 2560

Effektbehov kW 74 - 110 100 - 200 100 - 200

Vikt kg 1120 1260 1450

Varvtal bak/fram, rpm 540/540 540/540 540/1000

Matarskruvens diameter mm 430 460 460

Antal kastvingar/styrka mm, material 4/10, S 355 5/8, Hardox 400 5/8, Hardox 400

kammarens diameter mm 810 880 880

PTO-axelns höjd från marken mm 520 575 575/695 frontlyftare

Kammarens djup mm 350 370 370

Kammarens material Hardox 400 Hardox 400 Hardox 400

3-punktsfäste/A-ram KAT 2/nej KAT 2/nej KAT 2/nej

Vändbart slitstål tandat/tandat tandat/tandat tandat/tandat

Slitstål material/mm Hardox 500/14 Hardox 500/14 Hardox 500/14

Splinexel 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4”

Utkasterrör med dubbelklaff ja ja ja

Justerbara medar med uppruggad yta ja ja ja

Hydr. styrning av klaff ja ja ja

Sidoslitstål ja ja ja

Hjulutrustning tillval * ja (dubbelhjul) ja (dubbelhjul)

Vallskärare tillval tillval tillval

Lastförlängare till utkastarröret tillval tillval tillval

Kraftaxel ingår i lev./typ. nejEGT 80 nej/EGT 80 nej/EGT 80

Fjädrad dragpunkt tillval tillval tillval

*  = hjulutrustning fi nns även i svängbart
       utförande eller med svängbara dubbelhjul

ATP-MODELLER

SNÖFRÄSAR



Det tangentiella mittbladet matar 
effektivt ut snön till vingarna istället för 
att kasta den framåt.

ATF- och ATP-fräsarna kan dras eller 
skjutas på en front- eller baklyftare.
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ATP-256 2G-fräsarna har också 
svängbara hjul som tillval. I ATP-276 
och ATP-276 2G är svängbara 
duppelhjul standard.


