GOLDEN ATTACHMENT

PRODUKTKATALOG
REVISION 2018

Om oss
Golden Attachment AB & Ltd med tillverkande fabrik i Kina sedan 2009, lager i Sverige och
försäljning internationellt är proffs inom tillverkning av redskap till entreprenad, traktor, truck
och till övriga maskinhandlare världen över.
Med lång erfarenhet inom branschen har vi växt årligen och fortsätter att växa tack vare vår
höga kvalitet och vårt arbetssätt att alltid sätta kunden i fokus.
Vi välkomnar dig som samarbetspartner och vi garanterar att vi kommer att göra allt vi kan
för att göra dig nöjd!
Välkommen till en leverantör att räkna med!

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

ASFALTSKÄRARE
ASPHALT CUTTERS

GOLDEN ATTACHMENT asfaltskärare är
utvecklade för riktigt precisionsarbete. Trissan
är specialhärdad och har en diameter på 450
mm rakt över produktprogrammet för att
kunna skära djupt!

GOLDEN ATTACHMENT asphalt cutters are
developed for proper precision work.
The disc is specially hardened and has a
diameter of 450 mm straight across the
product range to cut deep!

Levereras med S40 - S70-fäste som standard

Supplied with S40 - S70 brackets as standard

Självklart med GOLDEN ATTACHMENT’s
extremt populära konstruktion för infästningen
av de induktionshärdade axlarna i
sidostyckena, för att även här, där det behövs
som mest, ha minsta möjliga påverkan på
svetsfogen.

Of course, with Golden Attachment's
extremely popular construction when it
comes to the attachment...

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Lehnhoff, Volvo / Bofors
eller något helt annat – kontakta oss för mer information redan idag!
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Art.Nr. / Prod.Nr.

Fäste / Fitting

3010038
3010039
3010040
3010041
3010042

S40
S45
S50
S60
S70
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Trissa / Disc
(diameter(mm))
450
450
450
450
450

Axel / Axle
(diameter(mm))
40
40
40
40
40

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
48
58
58
73
99

PRODUKTKATALOG

AVJÄMNINGSBALKAR
GRADING BEAMS

GOLDEN ATTACHMENT avjämningsbalk för
utjämning och komprimering av material vid
planeringsarbete.

GOLDEN ATTACHMENT grading beam for
leveling and compaction of materials in
leveling work.

Avjämningsbalken har slitstål på undersidan
som standard vilket ger maximal styrka och
jämnt marktryck i samtliga arbetsmoment.

The grading beam has as standard wear plate
on the underside, which provides maximum
strength and even ground pressure in all
operations.

Självklart med GOLDEN ATTACHMENT’s
extremt populära konstruktion för infästningen
av de induktionshärdade axlarna i
sidostyckena.

Of course, with the extremely popular
GOLDEN ATTACHMENT construction for the
attachment of the induction hardened axles in
the side plates.

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Lehnhoff, Volvo / Bofors eller
något helt annat – kontakta oss för mer information redan idag! - Även i andra bredder, utan rulle eller egen design.

Art.Nr. / Prod.Nr.

Fäste / Fitting

3022000
3022039
3022500
3022540
3012541
3012542

.
S40
.
S45
S50
S60

Rulle / Roll
(diameter(mm))
220
220
220
220
220
220

Balkbred / Beam
(width(mm))
2000
2000
2500
2500
2500
2500

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
350
370
370
385

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

GRINDFÄSTEN
ATTACHMENT BRACKETS FOR EXCAVATOR

KOMBIGRINDAR

Våra grindfästen är utvecklade enligt nordisk
standard. Materialet i axlar är av typ C45 maskinaxelstål. Axlarna är svetsade i
sidostyckena i en V-fog med rörtråd anpassad
för de båda materialtyperna. Vi svarvar även
ner axeln och arborrar hålen i sidostyckena för
absolut bästa passform och hållbarhet. Allt för
en längre livslängd för fästet.

GRINDFÄSTEN S30-S120
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Our attachment brackets for excavators are
developed according to the Nordic standard.
Material used in axles are of the material type
C45 (machine axle steel). The axles are
welded in a V-shaped canal with flux cored
wire suited for both material types. We also
machine the axles and drill the holes in the side
plates for top-noch fitting. Everything for a
longer life cycle.

HYDREMA B12B

PRODUKTKATALOG

KRANARM GRÄVMASKIN
CRANE JIB FOR EXCAVATOR

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar en av
marknadens mest robusta och tillförlitliga
kranarmar. Mycket kraftiga och tillförlitliga för
alla sorts lyft.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures one of
the market's most robust and reliable crane
jibs. Very powerful and reliable for all sorts of
lifting.

Svivlande väl tilltagen säkerhetskrok med
generöst utrymme för stroppar och kedjespel.

Swiveling well-added safety hook with
generous space for straps and chains.

Profilerna är speciellt framtagna till våra
kranarmar för att passform skall vara optimal
med så lite spel som möjligt. Detta bådar för
extrem kontroll vid förflyttning av lyft gods.

The profiles are specially designed for our
crane jibs to ensure that the fitting is optimal
with as little play as possible. This leaves for
extreme control when moving loads.

Alla varianter är 3-delade och väl tilltagna för
att klara många återkommande lyft.

All variants uses 3 parts and are well-designed
to handle many recurring lifts.

Går även att få med B20, B27, B30, SMP, Lehnhof, Verachtert-fästen. Även andra fästen och direktinfästning.

Art.Nr. / Prod.Nr.
0701800
0701841
0701842
0704142

Max Längd / Length
(mm)
4100
4100
4100
4100

Min Längd / Length
(mm)
1600
1600
1600
1600

Ydraulisk / Hydraulic
-

Max / Min
(kg)
3000 / 800
3000 / 800
3000 / 800
3000 / 800

Ca vikt / Aprox weight
(kg)*
180
230
240
250

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

TJÄLBRYTARE
RIPPERS

GOLDEN ATTACHMENT’s tjälbrytare har en
konstruktion som ger er maskin optimal
brytförmåga.

GOLDEN ATTACHMENT's rippers have a
design that gives your machine optimal
breakability.

Konstruktionen av brytplattan tillsammans
med krokens vinkel uppnår maximal effekt
tillsammans med er maskin.

The construction of the heavy back plate
together with the hook angle achieves
maximum power through your machine.

Med noga utvalda material och förstärkningar i
rätt detaljer kommer GOLDEN
ATTACHMENT’s tjälbrytare arbeta länge innan
det är dags för renovering!

With carefully chosen materials and
reinforcements at the right positions, GOLDEN
ATTACHMENT's ripper will work hard before
it's time for renovation!

Våra tjälbrytare passar grävmaskiner från 232 ton.

Our rippers fit excavators from 2-32 tonnes.

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Lehnhoff, Volvo / Bofors eller
något helt annat – kontakta oss för mer information redan idag!

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
3010038
3010039
3010040
3010041
3010042
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Fäste / Fitting
S40
S45
S50
S60
S70
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Höjd / Height
(mm)
720
845
845
1060
1275

Tand / Tooth
(CAT std.)
J250
J250
J250
J350
J460

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
100
185
185
370
530

PRODUKTKATALOG

PALLGAFFLAR FÖR GRÄVMASKIN
PALLET FORK FRAMES FOR EXCAVATOR

GOLDEN ATTACHMENT gaffelställ för
grävmaskin är mycket kraftiga i sitt utförande
men håller ändå låg vikt.

GOLDEN ATTACHMENT excavator forks are
very powerful in its design but still holds low
weight.

Gaffelställen levereras som standard inklusive
gaffelben som självklart följer ISO-standard.

The fork frames are delivered as standard
including fork arms, which of course comply
with ISO standards.

De har en vinkling av infästningen för att röra
sig optimalt vid rotering med de vanligaste
förekommande tiltrotatorerna på marknaden.
De induktionshärdade axlarna har självklart
C45-stål och infästningen är konstruerad så
att minsta möjliga belastning på svetsfogen
uppstår. Detta bådar för lång livslängd och
säkra lyft!

They have an angle of the attachment to move
optimally when rotating with the most
common tiltrotators on the market.
The induction hardened axles are of course
made by C45 steel and the fastening is
designed to minimize the load on the welding
joint. This guarantees long life time and safe
lifting!

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Lehnhoff, Volvo / Bofors eller
något helt annat – kontakta oss för mer information redan idag!

Art.Nr. / Prod.Nr.

Fäste / Fitting

0011238
0021239
0021240
0031241
0031541
0031242
0031542
0034142
0031249

S40
S45
S50
S60
S60
S70
S70
S60 / S70
B60 / NTP0

Bredd / Width
(mm)
1200
1200
1200
1200
1500
1200
1500
1200
1200

Kapacitet
(kg)
1500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Gaffellängd
(mm)
1200
1200
1200
1200
1500
1200
1500
1200
1200

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
170
200
200
340
372
410
423
420
400

www.goldenattachment.se
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GRÄVSKOPOR
EXCAVATOR BUCKETS

KABELSKOPOR

GRÄVSKOPOR

Vi har av noga utvalda material skapat en serie
skopor i olika storlekar för olika maskiner. Vi
satsar främst på att sälja skoporna i paket om
tre stycken skopor. Kabelskopa,
djupskopa(grävskopa) och planeringsskopa.
Höghållfast stål i delar av skopan eller i hela
skopan, beroende på storlek. Alltid minst 450
brinell hårdhet i skäret och på slitdelar.
Vi utvecklar även nya skopor för grävmaskin
såsom gallerskopor, sorteringsskopor, VAskopor, dikesskopor och liknande. Ni som
kund kan även få er aldeles egna skopa
designad, vi på GOLDEN ATTACHMENT är
med under hela resan.

07
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PLANERINGSSKOPOR

We have carefully selected materials and
created a range of different size buckets for
different machines. We mainly focus on selling
the buckets in packages of three buckets.
Cable bucket, deep bucket (excavator
bucket) and planning bucket.
High-strength steel in parts of the bucket or in
the entire bucket, depending on size. Always
at least 450 brinell hardness in the cutting
edge and on wear parts.
We also develop new buckets for excavators
such as skeleto buckets, sorting buckets, VA
buckets and similar. You as a customer can
also have your own bucket designed, we at
GOLDEN ATTACHMENT are with you
throughout the manufacturing process.

PRODUKTKATALOG

PLANERINGSSKOPOR
GRADING BUCKETS

Våra planeringsskopor med indragna hörn är
särskilt utvecklade för precisionsarbete och
användning tillsammans med de vanligaste
tiltrotatorerna på marknaden. De är
utvecklade för att tåla hårda tag och är
idealiska
för alla typer av planeringsarbeten. Skoporna
har en stabil och solid konstruktion med
koniska gavlar, indragna hörn och stor
öppning.
Den koniska formen och en vinkel på 18°
mellan fästet och skopans botten gör varje
skopa väldigt lättmanövrerad och enkel att
använda.

Our grading buckets with minimized corners
are specially developed for precision work and
are compatible with the most common
tiltrotators on the market.
They are designed to withstand hard work and
ideal for all types of grading work.
The buckets have a solid construction with
conical edges, minimized corners and a large
opening. The conical shape and an angle of
18° between the bracket and the bucket
bottom means that every bucket is highly
manoeuvrable and easy to use.
We can also make YOUR bucket!

Vi kan också tillverka ER EGEN skopa!
(Kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
4001238
4001439
4001440
4001641

Bredd / Width
(m m )
1200
1400
1400
1600

Bracket as standard
S40
S45
S50
S60

Volym / Volume
(liter / litre)
200
450
450
700

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
140
230
230
520

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

KABELSKOPOR
CABLE / NARROW BUCKETS

Våra slitstarka kabel/smalskopor är speciellt
konstruerade för att gräva i smala gravar och
för att lägga kabel eller rör.
Skoporna är ideala för att utföra
precisionsarbete och är utvecklade för att
gräva i alla typer av material, oavsett
väderförhållanden.
Tillverkad av väl utvalda höghållfasta stål för
lång livslängd.

Our durable cable/narrow buckets are
specially designed for digging in narrow
trenches and for cable laying. The buckets are
ideal for carrying out precision work and are
developed for digging in all types of material,
regardless of weather conditions.
Made from selected high strength steel for
long life time.
We can also manufacture YOUR bucket!

Vi kan också tillverka DIN skopa!

(Kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
4101238
4101439
4101440
4101641
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Bredd / Width
(m m )
300
400
400
500
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Bracket as standard
S40
S45
S50
S60

Volym / Volume
(liter / litre)
70
170
170
330

Ca vikt / Aprox weight
(kg)*
60
140
140
290

PRODUKTKATALOG

DJUPGRÄVSKOPOR
DEEP DIGGING BUCKETS

Djupgrävskopor i högkvalitativt stål.
Utformade för att gräva i tuffa miljöer.

High-quality steel deep digging buckets.
Designed to dig in tough environments.

De är utvecklade för att tåla hårda tag och är
idealiska

They are designed to withstand hard
conditions and are idealfor all types of digging
work.

för alla typer av grävarbeten. Skoporna har en
stabil och solid konstruktion med en god
grävgeometri.
Skoporna finns som standard med tänder
men kan också fås utan tänder. Vi använder
CAT-standard i vårt ordinarie skopsortiment
men du kan även få tandhållare och tänder av
annat fabrikat.

The buckets have a stable and solid
construction with a good excavation
geometry.
The buckets come standard with teeth but
can also be obtained without teeth. We use
CAT standard in our regular range, but you can
also get teeth adapters and teeth from other
brands.

(Kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
4201238
4201439
4201440
4201641

Bredd / Width
(m m )
600
700
700
1000

Bracket as standard

Tänder / Teeth

S40
S45
S50
S60

J250
J250
J250
J250

Volym / Volume
(liter / litre)
135
350
350
350

Ca vikt / Aprox weight
(kg)*
95
200
200
475

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

ADAPTRAR
ADAPTERS

GOLDEN ATTACHMENT adapters är
konstruerade för att tåla tuffa tag.

GOLDEN ATTACHMENT adapters are
designed to handle tough conditions.

De är samtidigt smidiga verktyg för att kunna
utföra ett rationellt och effektivt arbete i
krävande situationer.

They are at the same time flexible tools to
perform rational and efficient work in
demanding situations.

Adaptrarna har en halvautomatisk manuell
låsning, vilket innebär att de låses upp manuellt
för att sedan låsas automatiskt vid koppling av
själva redskapet.

The adapters have a semi-automatic manual
lock, which means they are unlocked
manually and then locked automatically when
the attachment is connected.

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Lehnhoff, Volvo / Bofors eller
något helt annat – kontakta oss för mer information redan idag!

Art.Nr. / Prod.Nr.
0403836
0403839
0403840
0403938
0403940
0404038
0404039
0404139
0404140
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Ovandel / Upper part Underdel / Lower part
S40
S40
S40
S45
S45
S50
S50
S60
S60
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S30 / 150
S45
S50
S40
S50
S40
S45
S40
S50

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
-

PRODUKTKATALOG

SNABBFÄSTEN
QUICK COUPLERS

GOLDEN ATTACHMENT snabbfästen är
konstruerade för att tåla tuffa tag, samtidigt
som de är smidiga verktyg för att kunna utföra
ett rationellt och effektivt arbete i krävande
situationer. Snabbfästena finns med två olika
låsningsalternativ, hydrauliskt samt
halvautomatiskt (manuellt). Det
halvautomatiska innebär att de låses upp
manuellt för att sedan låsas automatiskt vid
koppling av redskapet.
För att passa alla typer av grävmaskiner så
anpassas varje snabbfäste individuellt. Axlar
ingår till alla fästen och finns i två utföranden,
med eller utan möjlighet till smörjning.
Som standard finns fäste S30/150, S30/180,
S40, S45, S50 och S60

GOLDEN ATTACHMENT quick couplers are
designed to handle tough conditions, at the
same time an easy-to-use tool to perform
rational and efficient work in demanding
situations.
The quick couplers are available with two
different locking options, hydraulic and semiautomatic (manual). The semi-automatic
means that they are unlocked manually and
then locked automatically when the
attachment is attached.
To fit all types of excavators, each quick
coupler is individually adjusted.
Shafts are included in all quick couplers and
are available in two versions, with or without
lubrication
As standard, they are available in S30 / 150,
S30 / 180, S40, S45, S50 and S60

Art.Nr. / Prod.Nr.

Attachment

3100036
3100037
3100038
3100039
3100040
3100041
3110036
3110037
3110038
3110039
3110040
3110041

S30 / 150
S30 / 180
S40
S45
S50
S60
S30 / 150
S30 / 180
S40
S45
S50
S60

Maskinstorlek (ton)
Hydraulisk (JA/NEJ)
Machine size (tonnage) Hydraulic (YES/NO)
NO
0,5-2
NO
0,5-2
NO
2-5
NO
5-12
NO
5-12
NO
12-18
YES
0,5-2
YES
0,5-2
YES
2-5
YES
5-12
YES
5-12
YES
12-18

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
-

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

SLIMTILT
SLIMTILT

13

GOLDEN ATTACHMENT slimtilt är framtagen
för mindre grävamskiner. En smalare tilt som
inte bygger mer än nödvändigt.

GOLDEN ATTACHMENT slimtilt is designed for
smaller excavators. A narrower tilt that doesn't
build more than necessary.

Till skillnad från många andra har vår slimtilt
hela 35 graders tiltvinkel.

Unlike many others, our slimtilt, offers 35degree tilt angle.

Snabbfästet finns i halvautomatiskt eller
hydrauliskt utförande. För att passa alla typer
av grävmaskiner så anpassas varje slimtilt
individuellt. Axlar ingår till alla fästen och finns i
två utföranden, med eller utan möjlighet till
smörjning.

The quick bracket is available in semiautomatic or hydraulic design.

Art.Nr. / Prod.Nr.

Attachment

3300036
3300037
3310036
3310037

S30 / 150
S30 / 180
S30 / 150
S30 / 180

www.goldenattachment.se

In order to fit all types of excavators, each
slimtilt is individually adjusted. Shafts are
included to all brackets and are available in
two versions, with or without lubrication.

Maskinstorlek (ton)
Hydraulisk (JA/NEJ)
Machine size (tonnage) Hydraulic (YES/NO)
NO
0,5-2
NO
0,5-2
YES
0,5-2
YES
0,5-2

Iltvinkel
Tilt angle
35 degrees
35 degrees
35 degrees
35 degrees

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
-

PRODUKTKATALOG

TILTMELLANDELAR
QUICK COUPLERS WITH TILT

S45

S40

GOLDEN ATTACHMENT tiltmellandelar är
konstruerade för att tåla tuffa tag, samtidigt
som de är smidiga verktyg för att kunna utföra
ett rationellt och effektivt arbete i krävande
situationer. Tiltmellandelarna finns med två
olika låsningsalternativ, hydrauliskt samt
halvautomatiskt (manuellt). Det
halvautomatiska innebär att de låses upp
manuellt för att sedan låsas automatiskt vid
koppling av redskapet.
För att passa alla typer av grävmaskiner så
anpassas varje tiltmellandel individuellt. Axlar
ingår till alla fästen och finns i två utföranden,
med eller utan möjlighet till smörjning.
Som standard finns fäste S30/150, S30/180,
S40, S45, S50

GOLDEN ATTACHMENT quick couplers with
tilt are designed to handle tough conditions, at
the same time an easy-to-use tool to perform
rational and efficient work in demanding
situations.
The quick couplers are available with two
different locking options, hydraulic and semiautomatic (manual). The semi-automatic
means that they are unlocked manually and
then locked automatically when the
attachment is attached.
To fit all types of excavators, each quick
coupler is individually adjusted.
Shafts are included in all quick couplers and
are available in two versions, with or without
lubrication.
As standard, they are available in S30 / 150,
S30 / 180, S40, S45, S50

Art.Nr. / Prod.Nr.

Attachment

3200036
3200037
3200038
3200039
3200040
3210036
3210037
3210038
3210039
3210040

S30 / 150
S30 / 180
S40
S45
S50
S30 / 150
S30 / 180
S40
S45
S50

Maskinstorlek (ton)
Hydraulisk (JA/NEJ)
Machine size (tonnage) Hydraulic (YES/NO)
NO
0,5-2
NO
0,5-2
NO
2-5
NO
5-12
NO
5-12
YES
0,5-2
YES
0,5-2
YES
2-5
YES
5-12
YES
5-12

Iltvinkel
Tilt angle
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees
40 degrees

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
-

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

KRANARMAR
CRANE JIBS

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar en av
marknadens mest robusta och tillförlitliga
kranarmar. Mycket kraftiga och tillförlitliga för
alla sorts lyft.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures one of
the market's most robust and reliable crane
jibs. Very powerful and reliable for all sorts of
lifting.

Svivlande väl tilltagen säkerhetskrok med
generöst utrymme för stroppar och kedjespel.

Swiveling well-added safety hook with
generous space for straps and chains.

Profilerna är speciellt framtagna till våra
kranarmar för att passform skall vara optimal
med så lite spel som möjligt. Detta bådar för
extrem kontroll vid förflyttning av lyft gods.

The profiles are specially designed for our
crane jibs to ensure that the fitting is optimal
with as little play as possible. This leaves for
extreme control when moving loads.

Alla varianter är 3-delade och väl tilltagna för
att klara många återkommande lyft.

All variants uses 3 parts and are well-designed
to handle many recurring lifts.

Våra större modeller levereras som standard med Stora BM - fästet. Vi kan dock självklart tillverka dessa med andra fästen om så önskas.
Rekommenderade fästen för våra mindre modeller är L20, L30, L40, Zettelmeyer, Bobcat, SMS, EURO, Weidemann, GIant.
De två sista siffrorna i den 7-siffriga nummerserien anger fästet.
Se vår prislista för alla artikelnummer för fästen. (kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.

Art.Nr. / Prod.Nr.
0705001
0715001
0702200
0701800
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Max Längd / Length
(mm)
5000
5000
3750
3750
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Max Längd / Length Hydraulisk / Hydraulic
(mm)
2250
2250
JA / YES
1500
1600
-

Max / Min
(kg)
5000 / 1600
5000 / 1600
2200 / 650
1800 / 800

Ca vikt / Aprox weight
(kg)*
440
530
180
200

PRODUKTKATALOG

RANGERKROK
CONTAINER JIB

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar smidiga och
tillförlitliga rangerkrokar. Perfekt att använda
tillsammans med er lastmaskin för att stuva
om på gården.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures
smooth and reliable container jibs. Perfect to
use with your wheel loader to rearrange on the
yard.

Den kraftiga kroken är även fasad och rundad
vilket hindrar den från att kila fast i flaken.

The strong hook is also bevelled and rounded,
preventing it from sticking to the flake.

15 tons dragkapacitet. Rangerkroken är ej
avsedd för lyft, endast rangering.

15 tonnes of traction capacity. The container
jib is not intended for lifting.

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

STORSÄCKSLYFT
BIG BAG HANDLER

Smart och kompetent redskap för hantering
av storsäck i alla dess utformningar. Den
starka lyftkroken är svängd i sin design så den
ses enkelt inifrån hytten och smidigt kan föras
in i öglan på storsäcken.

Smart and competent tool for handling big
bags in all its forms. The strong lifting hook is
swiveled in its design so it can easily be seen
from inside the cab and can be easily inserted
into the loop on the big bag.

De smarta sidostöden förhindrar storsäcken
att komma upp i gungning vid transport. Detta
bådar för extremt säker hantering av storsäck.

The smart side support frames prevent the big
bag from getting swung while being
transported. This allows for extremely safe
handling of the big bag.

GOLDEN ATTACHMENT storsäckslyft finns
med en eller två lyftarmar som standard. Vi kan
självklart göra er alldeles egna design vid
behov!

The GOLDEN ATTACHMENT big bag handler
is available with one or two lifting arms as
standard. We can of course do your very own
design when needed!

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Kramer, Volvo, Caterpillar, Avant, MultiOne, Giant, PAUS, Genie, Terex,
Dieci, Manitou, Merlo, Vanett eller något helt annat! – kontakta oss för mer information redan idag! Vi KAN redskapsfästen!

Art.Nr. / Prod.Nr.
0611000
0611017
0611015
0612001
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Höjd / Height
(mm)
1550
1550
1550
1550
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Bredd / Width
(mm)
1200
1200
1200
2250

Fäste / Fitting
.
SMS TRIMA
EURO
L50-70

Kapacitet / Capacity Ca vikt / Aprox weight
(kg)
(kg)
80
1000
94
1000
94
1000
214
2000

PRODUKTKATALOG

STENGREPAR
STONE FORKS

Gedigen och välkonstruerad stengrep med
puckel. De mindre är lämpade för maskiner
mellan 2-9 ton. Den största är utvecklad för
maskiner med Stora BM-fästet som standard.
En avgränsande puckel i framkant som
förhindrar stenarna att falla ur. Både magasin
och horn är tillverkade av specialrundstål för
superb hållbarhet, hornen är även härdade för
att uppnå maximal motståndskraft.
Stengrepen skall användas till att samla upp
lösa stenar, ej bryta med. Som standard
levereras de med SMS TRIMA eller EUROfäste.

Solid and well-constructed stone fork with
puckle. The smaller ones are suitable for
machines between 2-9 tons. The largest is
developed for machines with the Big BM
bracket as standard.
A delimited front pocket that prevents the
stones from falling out. Both magazine and
horn are made of special round steel for
excellent durability, the horns are also
hardened to achieve maximum resistance.
The stone fork should be used to collect loose
stones, no bending. By default they are
delivered with SMS TRIMA or EURO-bracket.

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen såsom Kramer, Volvo, Caterpillar, Avant, MultiOne, Giant, PAUS, Genie, Terex,
Dieci, Manitou, Merlo, Vanett eller något helt annat! – kontakta oss för mer information redan idag!

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
0801300
0801500
0801900
0802000
0802400

Bredd / Width
(mm)
1350
1580
1900
2000
2400

Djup / Depth
(mm)
1000
1000
1000
1000
1500

Antal / Number of
horn / horns
13
15
18
19
21

Horndiameter
(mm)
35
35
35
35
45

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
240
260
315
330
880

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

Extra service på plats!
Vi utför svetsning och lackering av produkter på plats i vår verkstad i direkt anslutning till
vårt lager.
Många av våra kunder efterfrågar specialprodukter och speciallösningar med olika
fästen på många av våra produkter.
Vi kan erbjuda er som kund snabba och enkla lösningar på alla fästen ni önskar till nästan
vilken produkt ni vill!
Självklart har vår personal rätt kompetens för att svetsa era produkter.

Extra service on site!
We perform welding and painting of products in our workshop.Many of our customers
have demand for special products and specialty solutions with various brackets on many
of our products.
We can offer you quick and easy solutions to all the brackets you require for almost any
product you want!
Of course, our staff have the right skills to weld your products.

19
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PRODUKTKATALOG

OEM och specialprodukter.
GOLDEN ATTACHMENT samarbetar med ett flertal maskintillverkare och
redskapstillverkare världen över.
Vi har under våra drygt 10 år som verksamma specialiserat oss internationellt i bland
annat USA, Australien, Vietnam, Nya Zeeland, Skandinavien och flera olika länder i
Europa. Därmed har vi både en bred och en djup kunskap av vad kunderna vill ha.
GOLDEN ATTACHMENT tillverkar redskap för just ER marknad!

OEM and special products.
GOLDEN ATTACHMENT collaborates with a number of machine manufacturers and
attachment manufacturers worldwide.
During our more than 10 years of operation, we have specialized internationally in, among
others, USA, Australia, Vietnam, New Zealand, Scandinavia and several different
countries in Europe. Therefore, we have both a broad and deep knowledge of what our
customers want. GOLDEN ATTACHMENT manufactures attachments for YOUR market!

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

MASKINADAPTRAR
MACHINE ADAPTERS

GOLDEN ATTACHMENT’s adaptrar har en
riktigt smart utformning. Adaptrarna har en
unik fjäderkonstruktion som gör att
låstapparna hela tiden behåller ett konstant
tryck i låst läge för högsta säkerhet.

GOLDEN ATTACHMENT's adapters have a
really smart design. The adapters feature a
unique spring structure that keeps the locking
pins retaining a constant pressure in the
locked position for maximum safety.

Våra adaptrar utan fäste har fyrkantsprofiler på
maskinsidan för att göra det enkelt att svetsa
på valfritt svetsfäste, till skillnad från många
andra på marknaden.

Our no bracket adapters have square pipes
on the machine side to make it easy to weld on
any bracket, unlike many others on the
market.

Vår vision är att det ska vara enkelt att
använda våra produkter.

Our idea is that it should be easy to use our
products..

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen ur vårt breda produktsortiment såsom SMS, EURO, Kramer, Caterpillar,
Avant, MultiOne, Giant, PAUS, Genie, Terex, Dieci, Manitou, Merlo, Vanett, Weidemann, eller något helt annat! Även andra
bredder med andra gaffellängder eller högre kapacitet. Kontakta oss för mer information redan idag!

Art.Nr. / Prod.Nr.
0400001
0400017
0403001
0403017
0400117
0400617
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Maskinfäste /
Machine fitting
.
.
3-punkt kat 3
3-punkt kat 3
Stora BM / Big BM
L30 / Zm602

www.goldenattachment.se

Redskapsfäste /
Bracket
Stora BM / Big BM
SMS / EURO
Stora BM / Big BM
SMS / EURO
SMS / EURO
SMS / EURO

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
103
75
120
80
96
80

PRODUKTKATALOG

SKOPOR
BUCKETS

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar flertalet olika
skopor i olika utföranden. Både som OEMtillverkare och genom vårt eget märke
GOLDEN ATTACHMENT.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures
several different buckets in different designs.
Both as OEM manufacturer and through our
own brand GOLDEN ATTACHMENT.

Skoporna är utformade efter maskin de
monteras på samt efter vilket arbete man ska
utföra.

The buckets are designed according to the
machine they are mounted on and according
to the work to be performed.

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

LÄTTMATERIALSKOPOR
LIGHT MATERIAL BUCKETS

Kraftfull lättmaterialskopa i 5mm stål.
Förstärkningar på väl utvalda positioner.
Slitribbor undertill och skär i brinell 450
hårdhet. Rullad plåt invändigt för att minimera
risken för att material fastnar i skopan. Konisk
utformning.

23
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Powerful light material bucket in 5mm steel.
Reinforcements on strategic positions. Wear
ribs in the bottom and cutting edge with 450
brinell hardness. Rolled plate inside the bucket
to minimize material becoming stuck in the
bucket when unloading. Conical design.

PRODUKTKATALOG

PLANERINGSSKOPOR
LEVELER BUCKETS

MINILASTARE / SKIDSTEER 1100 - 1500 mm

Väl utformade planeringsskopor för dagligt
bruk. Slitstål på väl utvalda positioner där
skoporna slits som mest för lång hållbarhet.
Slitribbor i botten. Alla slitdelar har en hårdhet
om 450 brinell.
Vill ni ha större volym på skopan har vi även
snökragar ( förhöjningsdelar ) som enkelt
monteras.

PREMIUM 1800 - 2500 mm

Well designed leveler / grading buckets for
daily use. Wear parts on strategically placed
positions were the buckets need it the most
for long life cycle.
Wear ribs in the bottom. All wear parts have
450 brinell hardness.
If you need bigger volume of your bucket, then
our volume addon can be at hand.

PREMIUM HD 2200 - 3000 mm

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

FÖR MINILASTARE
FOR SKIDSTEERS

Planeringsskopa – Minilastare och Skidsteertyp. Dessa mindre planeringsskopor har
vinklad rygg för att få optimal lastning vid låga
lyft, då maskiner av skidsteer-typ ofta har
sämre tilt-vinkel bakåt.
GOLDEN ATTACHMENT’s planeringsskopa
har ribbad botten för bästa resultat vid
planering! I ribborna i botten samt skäret
använder vi ett specialstål av seghärdningstyp. Specialstålet har en hårdhet om 450
brinell.
Som standard har vi dessa utan fäste och det
går att svetsa på de flesta av våra fästen ur
vårt breda produktsortiment.

Leveler / Grading bucket - Mini loader and skid
steer type.
These smaller grading buckets have angled
backs for optimum loading at low lift, as skidtype machines often have a worse tilt angle
backward.
GOLDEN ATTACHMENT's grading bucket has
a ribbed bottom for best results when leveling
the ground! In the ribs at the bottom and the
cutting edge we use a special grade of
hardening type. The special steel has a
hardness of 450 brinell.
By default, we have these without brackets
and it is possible to weld on most of our
brackets from our wide range.

Rekommenderade fästen är AVANT, MultiOne, Bobcat, SMS, EURO, Weidemann, GIant, de två sista siffrorna i den 7-siffriga nummerserien anger fästet.
Se vår prislista för alla artikelnummer för fästen. (kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
0501100
0501300
0501400
0501500
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Bredd / Width
(mm)
1100
1300
1400
1500
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Djup / Depth
(mm)
800
800
800
800

Höjd / Height
(mm)
400
400
400
400

Volym / Volume
(liter / litre)
250
300
330
350

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
125
140
150
160

PRODUKTKATALOG

PREMIUM (1800 - 2500)
PREMIUM (1800 - 2500)

Planeringsskopa PREMIUM.

Leveler / Grading bucket PREMIUM.

GOLDEN ATTACHMENT’s planeringsskopa
har ribbad botten för bästa resultat vid
planering!

GOLDEN ATTACHMENT's grading bucket has
a ribbed bottom for best results when leveling!

I ribborna i botten samt skäret använder vi ett
specialstål av seghärdnings-typ. Det har en
hårdhet om 450 brinell.
Som standard är dessa PREMIUM-skopor
utrustade med SMS, EURO, L30, L20-25fäste.

In the ribs at the bottom and the cutting edge
we use a special grade steel of hardening
type. It has a hardness of 450 brinell.
By default, these PREMIUM buckets are
equipped with SMS, EURO, L30, L20-25
bracket (depending on width).

Rekommenderade fästen är SMS, EURO, L20, L25, L30, L40, L45, JCB 409, CAT 906, Lilla BM, de två sista siffrorna i den 7-siffriga nummerserien
anger fästet. Se vår prislista för alla artikelnummer för fästen. (kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
0501800
0502000
0502200
0502500

Bredd / Width
(m m )
1800
2000
2200
2500

Djup / Depth
(mm)
1150
1150
1150
1150

Höjd / Height
(mm)
555
555
555
555

Volym / Volume
(liter / litre)
1100
1200
1300
1450

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
300
350
390
425

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

PREMIUM HD (2200 - 3000)
PREMIUM HD (2200 - 3000)

Planeringsskopa PREMIUM HD!

Leveler / Grading bucket PREMIUM HD!

En mycket kraftig planeringsskopa för
hjullastare. Ribbad botten för bästa resultat vid
planering! Ribborna i botten, skäret och
främre delen på gavlarna använder ett
specialstål av seghärdnings-typ. Det har en
hårdhet om 450 brinell.

A very powerful grading bucket for wheel
loaders. Ribbed bottom for best results when
leveling!

Ryggen är extraförstärkt för att tåla tuffare tag
än många andra. Levereras som standard
med Stora BM-fäste.
2750-3000 varianten har tjockare stål genom
hela konstruktionen.

The ribs at the bottom, the cutting edge and
the front of the gables use a special grade
steel of hardening type. It has a hardness of
450 brinell.
The back is extra strengthened to withstand
tougher environments than many others.
Supplied as standard with Big BM bracket.
The 2750-3000 variant has thicker steel
throughout the whole design.

Kombiskopor med valfria fästen (S-fästen) finns till våra planeringsskopor.

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
0552201
0552501
0552601
0552701
0553001
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Bredd / Width
(mm)
2200
2500
2600
2750
3000
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Djup / Depth
(mm)
1440
1440
1440
1440
1440

Höjd / Height
(mm)
666
666
666
666
666

Volym / Volume
(liter / litre)
1250
1550
1600
1650
2000

Ca vikt / Aprox weight
(kg)*
670
750
780
830
950

PRODUKTKATALOG

FÖRHÖJNINGSDEL
VOLUME INCREASE ADDON

Smidiga förhöjningsdelar med smart
konstruktion.

Smooth volume increase addons with a smart
design.

(Kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten. Vikten är angiven tillsammans med tillhörande skopa.

MINILASTARE SKIDSTEER
Art.Nr. / Prod.Nr.
(Stora BM / Big BM)
0511100
0511300
0511400
0511500

Bredd / Width
(m m )
1100
1300
1400
1500

Volym / Volume
(liter / litre)
350
440
470
500

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
150
165
175
185

Volym / Volume
(liter / litre)
1800
2000
2200
2500

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
420
450
485
540

Volym / Volume
(liter / litre)
1800
2000
2200
2500

Ca vikt / Aprox weight
(kg)
420
450
485
540

PREMIUM ( 1800 - 2500 ) PREMIUM ( 1800 - 2500 )
Art.Nr. / Prod.Nr.
(Stora BM / Big BM)
0511800
0512000
0512200
0512500

Bredd / Width
(m m )
1800
2000
2200
2500

PREMIUM HD ( 2200 - 3000 ) PREMIUM ( 2200 - 3000 )
Art.Nr. / Prod.Nr.
(Stora BM / Big BM)
0511800
0512000
0512200
0512500

Bredd / Width
(m m )
1800
2000
2200
2500

www.goldenattachment.se
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PALLGAFFELSET
PALLET FORK FRAME SETS

Brett sortiment av pallgaffelset för traktorer,
hjullastare, minilastare och grävmaskiner.
Gaffelbenen följer ISO-standard vilket gör det
enkelt när ni behöver reservdelar.
Finns i en mängd olika bredder och
utföranden.

29
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Wide range of pallet fork frame sets for
tractors, wheel loaders, mini loaders and
excavators.
Our fork arms follows fork lift ISO standard
which makes it easy to find spare parts for you.
Available in a wide variety of widths and
designs.

PRODUKTKATALOG

MEKANISKA PALLGAFFELSET
MECHANICAL PALLET FORK FRAME SETS

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar robusta och
genomtänkta pallgaffelset för lastmaskiner,
traktorer, kompaktlastare, teleskoplastare och
liknande maskiner på marknaden.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures robust
and well designed pallet forks for wheel
loaders, tractors, mini loaders, telescopic
loaders and similar machines on the market.

De är konstruerade för att fungera optimalt
med de maskiner infästningen är avsedd för.

They are designed to work optimally with the
machines the attachment is intended for.

Fokus ligger även på att hålla låg vikt och korta
utbyggnadsmått för att utnyttja maskinens
fulla potential.

The focus is also on keeping a low weight and
short expansion dimensions to exploit the full
potential of the machine.

Gaffelramen och gaffelbenen följer ISOstandard vilket gör det enkelt att anskaffa
utbytesgafflar eller andra storlekar om det
behovet skulle finnas.

The fork and fork arms comply with ISO
standards - making it easy to obtain
replacement forks or other sizes.

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen ur vårt breda produktsortiment såsom SMS, EURO, Kramer, Caterpillar, Avant, MultiOne, Giant, PAUS,
Genie, Terex, Dieci, Manitou, Merlo, Vanett, Weidemann, eller något helt annat! Även andra bredder med andra gaffellängder eller högre kapacitet.
Kontakta oss för mer information redan idag!
Dessa finns med ett urval av fästen i lager t ex SMS, EURO, Kramer, L20-25, L30, L50-L120, de två sista siffrorna i den 7-siffriga nummerserien anger fästet.
Se vår prislista för alla artikelnummer för fästen. (kg)*: Angiven vikt är endast en guide, utformningen av konstruktionen påverkar vikten.
Gaffellängder är de längder vi normalt lagerhåller, vi kan tillhandahålla vilken längd/kapacitet ni vill!

Art.Nr. / Prod.Nr.
(No bracket)
0011200
0021200
0031500
0041500
0042000
0042200
0042400

Fäste / Fitting
.
.
.
.
.
.
.

Bredd / Width
(mm)
1200
1200
1500
1500
2000
2200
2400

Kapacitet / Capacity
(kg)
1500
2500
5000
8000
8000
8000
8000

Gaffellängd / Fork Ca vikt / Aprox weight
Length (mm)
(kg)
110
1200
150
1200
300
1200-1500
450
1600
550
1600
580
1600
620
1600

www.goldenattachment.se
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HYDRAULISKA PALLGAFFELSET
HYDRAULIC PALLET FORK FRAMES

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar robusta och
genomtänkta hydrauliska pallgaffelset för
lastmaskiner, traktorer, kompaktlastare,
teleskoplastare och liknande maskiner på
marknaden. De är konstruerade för att
fungera optimalt med de maskiner
infästningen är avsedd för. Fokus på kort
utbyggnadsmått för att utnyttja maskinens
fulla potential.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures robust
and well designed hydraulic pallet forks for
wheel loaders, tractors, mini loaders,
telescopic loaders and similar machines on
the market.
They are designed to work optimally with the
machines the attachment is intended for.
Focus on short expansion measures to exploit
the full potential of the machine.

De har som standard inbyggda cylindrar,
automatisk flödesreglerare för optimal
synkronisering av gaffelbensrörelser,
stödrullar på gafflarna, både spridning och
sidoföring.

As standard, they have built-in cylinders,
advanced automatic flow regulation for
optimal synchronization of fork arm
movements, support rolls on the forks, both
spreading and side shifting.

GOLDEN ATTACHMENT erbjuder ett fullt
utrustat hydrauliskt pallgaffelställ direkt, inga
dolda tillägg. Levereras utan slang och
snabbkoppling till maskin.

GOLDEN ATTACHMENT offers a fully
equipped hydraulic pallet fork frame directly,
no hidden extra costs. Delivered without hose
and quick coupling to the machine.

Självklart kan vi tillverka dessa med andra fästen ur vårt breda produktsortiment såsom SMS, EURO, Kramer, Caterpillar, Avant, MultiOne, Giant,
PAUS, Genie, Terex, Dieci, Manitou, Merlo, Vanett, Weidemann, eller något helt annat! Även andra bredder med andra gaffellängder eller högre kapacitet.
Kontakta oss för mer information redan idag!
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Art.Nr. / Prod.Nr.

Fäste / Fitting

0060015
0060615
0070615
0070115
0070120
0080120
0080122

.
L30
L30
L50-L70(Big BM)
L50-L70(Big BM)
L90-L120(Big BM)
L90-L120(Big BM)
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Bredd / Width
(mm)
1500
1500
1500
1500
2000
2200
2400

Kapacitet / Capacity
(kg)
2500
2500
5000
5000
5000
8000
8000

26

Gaffellängd / Fork Ca vikt / Aprox weight
Length (mm)
(kg)
190
1200
200
1200
200
1600
340
1600
410
1600
420
1600
400
1600

PRODUKTKATALOG

REDSKAPSFÄSTEN
MACHINE BRACKETS

GOLDEN ATTACHMENT’s svetsfästen skärs
ut med plasma eller gas. Därefter
maskinbearbetas de i många fall genom
arborrning och fräsning för att få exakt den
passform vi har konstruerat.

GOLDEN ATTACHMENT's welding brackets
are cut with plasma or gas. Then, in many
cases, they are machined by arboring and
milling to get exactly the fitting we have
designed.

På fästen som har axlar använder vi
induktionshärdat C45-stål. Där vi har
bussningar, är även dessa härdade och
tillverkade av extra höghållfast stål.

On brackets with shafts we use inductionhardened C45 steel. Where we have bushes,
these are also hardened and made of extra
high strength steel.

De stålkornsblästras noggrant för att sedan
rostskyddsbehandlas. I de fall fästena
behöver vinkel har vi sett till att utforma fästet
på bästa sätt för att de ska fungera optimalt
med den maskin som ska bära redskapen.

The brackets are carefully shoot blasted and
rust protected.
In cases where the brackets need an angle,
we have chosen to design the bracket in the
best way possible to work optimally with the
machine that will carry the attachment.

Självklart kan vi skära ut vilket fäste ni vill!
Vi ser inga hinder - endast möjligheter!

ÅLÖ

ATLAS 35

AVANT

AVANT

VOLVO L150-180

STORA BM

STORA BM

BOBCAT AND CAT 906

BOBCAT AND CAT 906

www.goldenattachment.se
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EURO

GIANT

HYDREMA LASTARFÄSTE

ISME

JCB Q-FIT

JCB COMPACT

KRAMER 180-350

KRAMER 380-680

MANITOU

MATBRO

MERLO

PAUS

SCHAEFFER

SCHAEFFER

SCHAEFFER

www.goldenattachment.se
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LILLA BM

SMS TRIMA

SMS TRIMA

TEREX

VILA / VALTRA

WEIDEMANN

VOLVO L20-25

VOLVO L30

VOLVO L40-45

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

GAFFELBEN
FORK ARMS
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GOLDEN ATTACHMENT tillhandahåller
gaffelben i olika storlekar och utföranden.
Kontakta oss för mer information. De flesta
gaffelben är beställningsvaror utom de vi
lagerhåller för våra produkter.

Most fork arms are made to oder except
those we store for our products.

Gaffelbenen är prisvärda samtidigt som de
håller en hög kvalitet. Gaffelbenen är till större
delen smidda för längre livslängd och högre
kapacitet.

The fork arms are affordable while maintaining
a high quality.Most of the fork arms we provide
are forged for longer life time and higher
capacity.

www.goldenattachment.se

GOLDEN ATTACHMENT provides fork arms in
different sizes and designs. Contact us for
more information.

PRODUKTKATALOG

FÖRLÄNGNINGSGAFFLAR
FORK EXTENSIONS

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar robusta
förlängningsgafflar som tål tuffa tag. Kraftiga
låssprintöron, hållfast konstruktionsstål. Sluten
botten.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures robust
extension forks that can withstand tough
conditions. Strong locking pin ears, sturdy
structural steel. Closed bottom.

För att värna om miljön ytterligare har vi på
GOLDEN ATTACHMENT valt att välja bort så
mycket galvaniserade produkter som möjligt.
Våra förlängningsgafflar är målade i samma
fina kulör som våra övriga produkter.

In order to protect the environment further, we
at GOLDEN ATTACHMENT have chosen to
remove as many galvanized parts as possible.
Our fork extensions are painted in the same
fine color as our other products.

Specifikationer på längder och kapaciteter
finns i vår prislista.

Specifications on lengths and capacities can
be found in our price list. We have from 1.8m
length at 2,5tons capacity up to 3.0m length at
11tons capacity as standard.

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

TRUCKREDSKAP
FORK LIFT ATTACHMENTS

BALKLÄMMA

LYFTOK

GOLDEN ATTACHMENT tillverkar mekaniska
och hydrauliska redskap för truck. De går att
beställas anpassningsbara för just er truck
eller med infästning enligt ISO-standard
genom påhängning.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures
mechanical and hydraulic attachments for
fork lifts. They can be ordered customizable
for a specific fork lifter or with ISO-standard
attachment by attaching it on the carrier.

Vi fokuserar på kvalitet och smarta lösningar.
Vi har rotatorer, lyftok, sidoföringsaggregat,
stenblocksklämmor och mycket mer.

We focus on quality and smart solutions. We
have rotators, lifting equipment, side
spreading units, stone block clamps and
much more.

Behöver ni reservdelar till våra produkter? Hör
av er så ordnar vi det!

Självklart kan vi skräddarsy er alldeles egna lösning för er truck!
Hör av er så berättar vi mer.
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Do you need spare parts for our products?
Keep in touch and and we'll fix it!

PRODUKTKATALOG

MEKANISKA TRUCKREDSKAP
MECHANICAL FORK LIFT ATTACHMENTS
GOLDEN ATTACHMENT tillverkar mekaniska
och hydrauliska redskap för truck. De går att
beställas anpassningsbara för just er truck
eller med infästning enligt ISO-standard
genom påhängning.

GOLDEN ATTACHMENT manufactures
mechanical and hydraulic attachments for
fork lifts. They can be ordered customizable
for a specific fork lifter or with ISO-standard
attachment by attaching it on the carrier.

Vi fokuserar på kvalitet och smarta lösningar.
Vi har rotatorer, lyftok, sidoföringsaggregat,
stenblocksklämmor och mycket mer.

We focus on quality and smart solutions. We
have rotators, lifting equipment, side
spreading units, stone block clamps and
much more.

Behöver ni reservdelar till våra produkter? Hör
av er så ordnar vi det!

Do you need spare parts for our products?
Keep in touch and and we'll fix it!

Självklart kan vi skräddarsy er alldeles egna lösning för er truck!
Hör av er så berättar vi mer.

Behållare

Behållare

Behållare

Behållare

Snöblad för truck

Snöblad för truck

www.goldenattachment.se
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PRODUKTKATALOG

HYDRAULISKA TRUCKREDSKAP
FORK LIFT ATTACHMENTS
GOLDEN ATTACHMENT hydrauliska
truckredskap är väl utformade för olika
ändamål med truck.

GOLDEN ATTACHMENT hydraulic forklift
attachments are well designed to meet
different purposes for fork lifts.

Vi satsar på gedigna produkter. Materialvalen
är omsorgsfullt utvalda för att få bästa möjliga
kombination. Detta bådar för lång hållbarhet.

We focus on solid products. The materials
selection has been carefully chosen to get the
best possible combination. This lasts for long
durability.

Vi säljer dessa produkter över hela världen,
den största marknaden idag är inom Kina och
där tar vi marknadsandelar varje dag! Hör av
er till oss för mer information!

We sell these products all over the world, the
biggest market today is in China and we take
market shares every day! Contact us for more
information!

Självklart kan vi skräddarsy er alldeles egna lösning för er truck!
Hör av er så berättar vi mer.
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SIDOFÖRSKJUTARE

SIDOFÖRSKJUTARE

MULTI-ROTATOR 360

MULTI-ROTATOR 360

RULLKLÄMMOR

RULLKLÄMMOR

www.goldenattachment.se

PRODUKTKATALOG

BALKLÄMMOR

BALKLÄMMOR

360 ROTATOR

360 ROTATOR

TRYCK-AGGREGAT

TRYCK-AGGREGAT

TILTAGGREGAT

TILTAGGREGAT

www.goldenattachment.se
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GOLDEN ATTACHMENT AB
Verkstadsvägen 100
591 46 Motala
SWEDEN
Tel(Sweden): +46(0)141 233 000
E-mail:info@goldenattachment.se
www.goldenattachment.se

LONGYAN GOLDEN ATTACHMENT MANUFACTURING CO.,LTD
No.68, Gongye Road, Longzhou
Industrial Area, 364000, Longyan,
P.R.China
Tel(China): +86 400 0597 338
E-mail:info@goldenattachment.com
www.goldenattachment.com

