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ALSTOR 822
Den optimala skogsvårdsmaskinen för alla arbeten från grova 
vindfällen till smidig och skonsam gallring.

Nu kommer efterföljaren till vår säljsuccé Alstor 821. Vår helt nya maskin 
Alstor 822. En svensktillverkad maskin gör att du får en skogsmaskin 
med mycket god tillförlitlighet och kvalité. Maskinen är byggd i höghåll-
fast stål med en helt skyddad och centrerad kardanaxel. Maskinens mid-
jestyrning, höga markfrigång och åttahjulsdrift göra att du alltid kan ta 
kortaste vägen i skogen och på så sätt uppnå hög kapacitet, eff ektivitet 
och inte minst komfort. Maskinen kan enkelt transporteras på vanligt 
bilsläp och i kombination med en hög transporthastighet förenklar den 
tillgängligheten till markerna.
 
Alstor 822 har ett helt nya framchassi där den avtagbara bukplåten ska-
par mycket god servicevänlighet. Förarergonomin har optimerats med 
utökad förvaring, plant golv, förbättrad körposition och bättre access i 
och ur maskinen på bägge sidor. Dragkraften är kraftigt förbättrad med 
en 24 hk Yanmar motor. Den nya variatorn ger bättre kontroll och kraft i 
svår och avancerad terräng. 
Den nya förenklade drivlinan ger bättre bromsförmåga och skapar bätt-
re servicevänlighet och tillförlitlighet. Alstor 822 har nu också elektrisk 
 låsbara diff erentialväxlar vilket ger ännu bättre smidighet och framkom-
lighet och ger ännu mindre avtryck i skog och mark. Det nyutvecklade 
 timmerredet har kraftigare bankar och en design som underlättar 
lastning. Den nya utformningen gör det även enklare att anpassa till 
Alstors olika lastkoncept och specialanpassningar.
 

Återförsäljare:

Manufacturer: Alstor AB

Phone: +46 524-407 45

Åkarevägen 4

Mobile: +46 705-861 805

SE-455 97 Dingle

E-mail: info@alstor.se

Sweden

www.alstor.se

Maxlast: 3000 kg
Totallängd: Standard 5,37 m/Lång 5,77m
Bredd: 1,58 m
Tjänstevikt: 1900 kg
Motor: 3-cylindrig diesel 24 hk
Drivlina: Variatordriven 3-stegs växellåda + back, 8-hjulsdrift med 
låsbar diff erential fram & bak, boggielådor i höghållfast stål med kedjor 
i oljebad.
Bromsar: Hydraulisk 8-hjulsbroms samt mekanisk handbroms
Styrning: Servostyrning orbitrol, tiltbar ratt, bakåtstyrning / dubbel-
kommando.
Däck: 25x12,5-10, 8-lagers (27” som tillval)
Hastighet: 0-25 km/h
Kranalternativ: Std. kran 3,8 m/350 kg lyftkraft
med runtomsvängande rotator.
Tillval alt. 1: Utskjutskran, räckvidd 4,2 m/320 kg lyftkraft.
Tillval alt. 2: Utskjutskran, räckvidd 5,0/5,4 m/300 kg lyftkraft.
 
Rätt maskin till rätt arbete ger dig eff ektiv och optimal skogsvård.
För provkörning och mer information om utrustning och valmöjligheter,
kontakta din närmaste återförsäljare.

Maskinen på bilderna kan vara extrautrustad


