
Building a better world 
with fewer machines.



Justerbar 
progressiv  
styrning
Anpassa maskinen efter förare 
och aktuella redskap. Det ökar 
produktiviteten, sparar energi 
och sänker driftskostnaderna. 

Utvecklad design
Mjukare och mer modern i 
sina linjer och färgsättning. 
All belysning är LED och färd-
belysningen fram har auto-
matisk uppvärmning. Ny  
ljusramp med arbetsbelysning 
och blixtljus märks också. 

Startspärr med 
kodade nycklar
Utrustad med One-key-system 
med kodade nycklar och start-
spärr ökar säkerheten. Hytten er-
bjuder dessutom nya inställnings-
möjligheter för ratten och den 
helt nya ventilerade förarstolen. 



NYCKELN TILL 

FRAM-
GÅNG

Självrensande kylare
Hydraulisk reversibel fläkt ger lägre
ljudnivå och självrensande kylare. 
Du kan vara säker på att  kylkapa-
citeten är effektivitetsanpassad 
för alla förhållanden och arbets-
moment. 

Ända sedan Bröderna Lundbergs Mekaniska 
verkstad grundades i Skellefteå på 1940-talet 
har vi utvecklat maskinteknik på allra högsta 
nivå. Ett arv som förfinas och kommer till 
daglig nytta när Lundbergs redskapsbärare 
levereras ut från fabriken. Till kunder över 
hela Skandinavien som förstått nyttan av en 
smidig, men samtidigt stark enhet som kan 
ersätta flera maskiner i maskinparken. Ett 
koncept som reducerar investerings-, drifts- 
och underhållskostnader. 

Med nya    
50-serien tar 
vi Lundberg-

arvet vidare. Hög förar-
komfort, produktivitet 
och multifunktionalitet 
är utgångspunkten. 
Ökad kraft till minskad 
energiförbrukning är 
alltid en stimulerande 
utmaning. 



NYCKELN TILL  
EN BÄTTRE 
VARDAG
MED FÄRRE 
MASKINER



Motor miljö-
klass Steg-5
Med en av de första motorerna certifierade för 
Steg-5 gör Lundberg 50-serien det möjligt att aktivt 
ta ansvar för miljön och arbeta hållbart. Genom 
maskinen multifunktionellaegenskaper att göra 
flera maskiners jobb bidrar du dessutom till lägre 
utsläpp och minskade bullernivåer i arbetsmiljön. 

Med borste fram och 
saltvagn bak är Robert 
med sin Lundberg en 
viktig del av sopsalt-
ningen av cykelbanor i 
Stockholms stad. 
   – Maskinen är  smidig 
och framkomlig överallt. 
Stark i midjan och 
därmed följsam. Trånga 
passager blir aldrig ett 
problem. Dessutom är 

Robert Larsson, 
maskinentreprenör  
Stockholm:

Skotta snö, sopsalta, grusa 
och sanda under vinter-
månaderna. Lasta och lossa, 
borsta och gör rent, klipp gräs, 
buskröj, bistå vid bygg- och 
anläggningsarbeten resten 
av året. Lundberg 50-serien 
är en maskin som gör flera 
maskiners jobb. 
Resurseffektivt och pålitligt. 

den snabb. Lundbergs 
erkänt välutvecklade  
hydraulflöde är en  
annan viktig faktor. 
   – Jag kan lätt ställa 
och styra flödena från 
hytten och det parerar 
perfekt automatiskt när 
något av redskapen  
behöver mer eller  
mindre kraft. 
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BEKYMMERSFRITT 
ÄGANDE 

Det märks att 50-serien har kraftigare 
styrcylindrar än sina föregångare. 
Vi har mätt upp 60 procent högre 
styrkraft. Parkeringsbroms inbyggd i 
bakaxeln ger också enklare 
förarhantering. 

Har du en gång testat Lundberg är det svårt att 
välja något annat. Med nya 50-serien ser vi till att 
ditt ägande blir bekymmersfritt och värdeskap-
pande för din verksamhet med möjlighet till
3-års garanti och utvecklade serviceavtal. 

högre styrkraft 



4150/4250
4-tons maskin med 4 tons maskin med 
svåröverträffad sikt. Lång hjulbas och 
stora hjul ger en stabil och komfortabel 
körning. Lyft och bärkraft i klass av vad 
man förväntar sig av betydligt större 
maskiner.

5250                   
Originalet!  5-tons maskin som med 
sin låga höjd och korta hjulbredd ger 
en smidig maskin som ändå har lyft 
och bärkraft som förvånar. Nu med 
ETL-pump som ökar körbarheten och 
minskar bränsleförbrukningen.

6250  
6-tonsversionen som är utrustad 
med ny lastare som lyfter såväl 
mer som högre än tidigare. Midje-
styrningen med 43 graders styr-
vinkel och 17 graders pendlings-
vinkel ger marknadens i särklass 
smidigaste maskin som lyfter 
mer än någon annan. 

8250
8-tonsmaskinen med oöver-
träffad lyftkapacitet. Hydraul-
pump på 290l/min gör 8250 till 
ett pålitligt och starkt arbetsverk-
tyg. Trots sina smidiga yttermått 
utmanar den betydligt större 
hjullastare i kapacitet.

50 SERIES



Lännen  |  Lundberg  |  Watermaster 

Find out more of our smart solutions 
for tough conditions in land and in water
www.lannen.com

CONTACT INFO

Lundberg is part of LMCE Group

Building a better world 
with fewer machines.


