Pressmeddelande 2011-05-13

Abelco lanserar nya tunga lastmaskiner i den populära 12
till 15 tons klassen!
En varm, tyst och ombonad hytt i kombination med modern instrumentering och reglage med
inställningar i alla tänkbara vinklar kännetecknar Abelcos nya lastmaskiner
Abelco ZL380 är en smidig 12,5 tons lastmaskin. Abelco ZL480 är en smidig 14 tons lastmaskin, båda
i Sveriges populäraste storleksklass. Utrustade med luftkonditionering och vridstark miljömotor från
Cummins på hela 160 hästkrafter kombinerat med en tyst, smidig tysk-tillverkad ZF-växellåda , en
mycket ombonad hytt, fjädrad komfortstol från Grammer med unik samhängd kör-konsoll med
maximala inställningsmöjligheter.
-Sammantaget har maskinerna goda förutsättningar att bli såväl entreprenörens som kommunens men
kanske framförallt chaufförens favorit säger Jörgen Åkesson försäljningschef på Abelco Nordic AB.
En lastmaskin som passar entreprenören med högre krav på
en kompetent lastare och
redskapsbärare. Smidig, stark och kompetent multimaskin, med förarmiljön i första rummet. Här
kommer varje man att hitta sin optimala körställning.
-Just förarinställningarna och förarkomforten har varit vårt fokus vid framtagning av dessa maskiner
säger Mikael Andersson, VD Abelco Nordic AB
Maskinerna är designade för hög effektivitet och mycket låga kostnader! Den premiärvisas bland
annat på MaskinExpo i maj. Priset startar på strax under 700.000 skr
Maskinerna är i svensk utförande oftast utrustade med BM-fäste samt 3:e funktion, centralsmörjning,
lastdämpare och full parallellföring samt automatlåda. Urvalet av tillbehör som snöplog ,olika skopor,
pallgafflar, sopborste med mera är mycket stort.
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Kort om Abelco
Abelco erbjuder prisvärda gräv-, last- och entreprenadmaskiner och har intagit en tätposition på den
svenska marknaden. Bolagets maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en mycket
hög standard. Abelco har även utvecklat Rollertilt - ett produkttillbehör som gör det möjligt att rotera
och vinkla skopan på en grävmaskin i 360 grader.
Abelco är noterat med daglig handel på AktieTorget.se.
Ytterligare information
Ytterligare information om Abelco lämnas av VD Mikael Andersson, ma@abelco.se, 0523-666 006
Orförande Nils-Gunnar Aronsson nga@abelco.se 0705467744. Bilder etcetera kan fås av Maria
Sjunnesson, ms@abelco.se, 0531 535 047.

Abelco AB │Dinglevägen 81│S-456 47 Bovallstrand │Sweden │Tel +46 (0)523 66 60 00 │Fax +46 (0)523 51900 │ Reg nr 556775-2745 │ Mail ma@abelco.se │ www.abelco.se

