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Het Finse ALLU maakt al meer dan 
25 jaar zeefbakken in allerlei types 
en uitvoeringen voor graafmachines, 
wielladers en schrankladers. Naast 
het aanbod van Transformer DL, D & M 
series, zeef- en verkleinbakken voor 
graafmachines van 4 tot 160 ton en 
wielladers van 2 tot 90 ton komen ze 
met een kleinere reeks op de markt. 
De nieuwe reeks kreeg de naam ALLU 
Veloci en is geschikt voor compacte 
graafmachines (van 1,5 tot 20 ton), 
wielladers, verreikers en tractoren.

In plaats van hamers en bijtels uit slijtvast 

staal zoals bij de Transformer, heeft de  

Veloci-reeks een drum met sterren van 

polyurethaan. Deze zorgen voor een fijne 

afzetting zonder dat het materiaal wordt 

verkleind of gebroken. In vergelijking met de 

Transformer, die ingezet kan worden voor 

zeven, mengen, stabiliseren en breken, is 

de hoofdfunctie van de Veloci enkel zeven. 

De serie bestaat uit 5 zeefbakken waarbij  

het mogelijk is om een eindproduct van 15  

tot 25 mm te produceren. Zo kan zonder extra 

transportkosten zeer compact materiaal 

ter plaatse afgezeefd en hergebruikt 

worden. Een toepassing die erg geliefd 

is bij onder andere tuinaanleggers en 

aannemers gespecialiseerd in pijpleidingen.

Door gebruik te maken van polyurethaan 

sterren wordt het materiaal minder agressief 

behandeld waardoor er minder stenen  

afbreken en dus minder stenen in de fijne 

fractie zitten.

Er werd ook aandacht besteed aan 

onderhoudsvriendelijkheid. De zeefbak wordt 

aangedreven met een hydraulische motor met 

een carbon riem, die in vergelijking met een 

metalen ketting een veel langere levensduur 

heeft. 

De Veloci heeft een dubbelwandige vloer, 

waardoor hij robuust en duurzaam is, zelfs in 

moeilijkere materialen. De constructie ervan 

zorgt ervoor dat de zeefbak in balans blijft 

en  het  gewicht gelijkmatig verdeeld wordt.
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