
Building a better world 
with fewer machines.
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BYGG EN BÄTTRE VÄRLD  
MED FÄRRE MASKINER

VARJE DAG, 
ÅRET RUNT
 
Världen förändras och vi med den. Med Lundberg redskapsbärare kan vi tillsammans 
bygga en bättre värld med färre maskiner. Mångsidighet är kärnan i all vår forskning 
och utveckling, och våra hjärtan slår för smarta lösningar, delad framgång och 
ansvarstagande – både för miljö och våra handlingar.

En ren, säker och välfungerande miljö är grunden för välbefinnande. Vi delar alla 
ansvaret för det. Därför är det viktigt att fördela resurser så effektivt som möjligt.
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Med borste fram och saltvagn bak är Robert
med sin Lundberg en viktig del av sopsaltningen
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
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.

Robert Larsson,
maskinentreprenör, 
Stockholm:EN 

MASKIN 
FÖR ALLA SYFTEN OCH  
BEHOV
Varför slösa begränsade natur- och ekonomiska resurser till 
specialinriktade maskiner som bara kan användas när ett specifikt 
behov uppstår? Den dyraste utrustningen är den utrustning som inte 
används. Genom att ersätta de flesta av dessa specialiserade maskiner 
med färre multifunktionsmaskiner blir inte bara den ekonomiska 
investeringen mindre, utan även miljöpåverkan minskar avsevärt.

Lundberg redskapsbärare med ett brett utbud av redskap kan utföra det 
mesta av det arbete som tidigare reserverats för specialmaskiner. Våra 
redskapsbärare uppfyller de strängaste miljökraven, så utsläppen under 
användning är minimala även med moderna standarder. Miljöpåverkan 
kan sänkas ännu mer genom att använda HVO-bränsle.

Vi förväntar oss att maskiner ska vara  
mångsidiga året runt, och Lundberg är väldigt 
bra på detta. Allt vi bett om har genomförts och 
underhållet har fungerat riktigt bra. Det är en 
maskin som vi kommer använda länge.

Mikko Einari Koskinen, 
Esbo Stad
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1. Förbättrad styrning 
Styrningen är förbättrad och snabbare. Den nya, 
större orbitrolen matchar den större styrcylindern som 
introducerades i 50-serien. Valfri progressiv styrning 
gör den ännu snabbare.

2. Bättre förinställningar för redskap 
Totalt sex profiler för redskap och tillbehör. Alla profiler 
har inställningar för främre och bakre redskap och 
alla inställningar är tillgängliga på alla profiler. Profiler 
kan skyddas med en PIN-kod. Det finns inte någon risk 
för motstridiga inställningar tack vare de omfattande 
hjälpalternativen. Det finns dock förprogrammerat 
rekommenderade inställningar för en rad redskap som 
kan användas som utgångspunkt för att göra dina 
justeringar så snabbt och enkelt som möjligt. 

3. Ny motor 
Ny motor har mer kraft. Kontinuerlig uteffekt är 105 kW 
och 550 Nm kontinuerligt max vridmoment.

4. Förbättrad lastare för 6255 och 8255 
Lastaren har förbättrat flöde och rörelserna är 
mycket snabbare än på de tidigare modellerna. 
Lastdämpningen har också gjorts mer effektiv och har 
på, av och autoinställningar.

ÖVER 100 FÖRBÄTTRINGAR GÖR 

NYA 55-SERIEN BÄTTRE ÄN NÅGONSIN



  

Ända sedan Bröderna Lundberg Mekaniska 
verkstad grundades i Skellefteå på 1940-talet har vi 
utvecklat mekanisk teknik på allra högsta nivå.

Idag levereras Lundberg redskapsbärare till 
slutkunderna som förstår värdet av en kompakt och 
bekväm men ändå kraftfull multifunktionsmaskin 
som kan ersätta flera andra maskiner i flottan. 
Vårt koncept minskar investerings-, drift- och 
underhållskostnader och miljöutsläpp.

50-serien lanserades 2019. Den var en stor 
framgång och är en imponerande maskin även 
med dagens mått mätt.

Den nya 55-serien ger många finesser och 
förbättringar till denna beprövade maskin. Många 
av de nya funktionerna är osynliga på utsidan, men 
förbättrar maskinens användbarhet och komfort. 
Förbättringar som du har bett om.

Över 100 mindre och större ändringar gör den nya 
55-serien till den bästa redskapsbäraren som finns.

5. Serviceåtkomst 
Större och mer lättåtkomliga  

serviceluckor för motorkåpan.

6. Bakre hydrauliska kopplingar 
Bakre hydrauliska kopplingar har flyttats till ett 

bättre och mer skyddat läge.

 7. Temperaturgivare omplacerad 
Ny plats ger mer exakt funktion av 

klimatkontroll.

8. Uppgraderade bromsar 
Ny bromspedal ger bättre modulering för 

mjukare inbromsning.

9. IOT-klar 
55-serien är plug-and-play-kompatibel för 

LMCE IOT-lösning.

STÄNDIG  
FÖRBÄTTRING AV  
DET BÄSTA
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ÖVER 100 FÖRBÄTTRINGAR GÖR 

NYA 55-SERIEN BÄTTRE ÄN NÅGONSIN



EN LEDARE INOM

MÅNGSIDIGHET OCH PRODUKTIVITET
1. Självrengörande och effektiv kylare 
En vändbar hydraulisk fläkt skapar lägre ljudnivåer och 
gör att kylaren kan rengöra sig själv. Kylaren och fläkten 
är designade så att överhettning inte sker, inte ens under 
varma sommardagar.

2. Stora speglar och kameror 
De stora rutorna och välplacerade speglarna ger mycket 
bra sikt. Väljer du dessutom till något av de populära  
multikamerasystemen kan föraren se varje hörn  
av maskinen med en blick. 

3. Belysning 
Moderna LED-lampor med uppvärmda linser ger gott om 
ljus under mörka förhållanden. Behöver du ännu mer  
ljus går det välja LED-arbetslampor som förvandlar natt till 
dag.

4. Terrängkapacitet 
17° oscillation mellan fram- och bakramarna  
betyder utmärkta terrängegenskaper och en  
klassledande stabilitet. Fyrhjulsdrift, hög markfrigång,  
låg tyngdpunkt, valfria bukplåtar och differentialspärrar 
låter Lundberg arbeta i tuffa terrängförhållanden.
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  Den nya  
 55-serien tar 
 det Lundbergska  
arvet vidare. Hög  
förarkomfort, produktivitet 
och multifunktionalitet är 
utgångspunkten. Ökad 
effekt för att minska  
energiförbrukningen är 
alltid en stimulerande 
utmaning.

På Lundberg designar vi maskiner för 
din användarvänlighet, komfort och 
med effektivitet i åtanke. En Lundberg 
redskapsbärare klarar av uppgifter som 
traditionellt har krävt mer än en maskintyp 
att utföra. Gedigen och robust struktur, 
kraftfullt och mångsidigt hydraulsystem 
tillsammans med snabba redskapsbyten gör 
det möjligt att använda ett brett utbud av 
redskap.

Allt detta kombinerat i en kompakt, bekväm, 
tyst, snabb och smidig maskin gör det 
möjligt att arbeta med olika jobb varje dag, 
året runt.

NYCKELN TILL  
DIN  
FRAMGÅNG

EN LEDARE INOM

MÅNGSIDIGHET OCH PRODUKTIVITET
5. Liten storlek och stor smidighet  

för stadsmiljöer 
Alla Lundberg redskapsbärare är byggda 

kompakta, låga och smidiga. Detta i kom-
bination med möjlighet till ekonomiska och 

snabba transportförflyttningar ger maskinen 
hög rörlighet i alla miljöer. 

6. Utdragbar och avtagbar huv för 
enkelt underhåll 

Den smidiga motorhuven går lätt att  
dra ut för enkelt underhåll. Huven är  

avtagbar om ännu bättre åtkomst krävs.

7. Fyra möjligheter för  
redskap och tillbehör 

En multifunktionsmaskin är som  
bäst när den gör två eller flera  

uppgifter samtidigt. Varje Lundberg  
har tre punkter där redskap och tillbehör 

kan monteras direkt; lastaren, ovanpå 
motorhuven och på det bakre redskapsfästet. 

Och behöver du dra något, kan du bogsera 
med en Lundberg.

8. Låga ljudnivåer 
Låga ljudnivåer utanför  

maskinen är en uppskattad  
egenskap vid arbete i stadsmiljö.
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1. Bra sikt 
Lastararmen är designad för att ge 
bästa möjliga sikt till redskapet. Byte 
av redskap går snabbt och enkelt tack 
vare hydrauliska snabbkopplingar.

.2. Justerbar ratt 
Ratten är justerbar i höjd och avstånd. 
Tillvalet progressiv styrning gör att 
styrhastigheten kan justeras.

3. Tydlig skärm 
En tydlig skärm visar maskinens status 
och kan användas för att ändra och 
välja förinställningar för redskap. 
Intuitivt HMI är lätt att använda.

4. Ergonomiska reglage 
Alla kontroller som behövs under 
arbetet är bekvämt placerade i 
joysticken eller nära den. Joystickens 
position och form är designad för att 
vara så ergonomisk som möjligt. 
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EN LEDARE INOM

KOMFORT OCH SÄKERHET



  

BÄSTA 
MÖJLIGA 
SIKT
Fri sikt är det första kravet för säkert arbete 
med en redskapsbärare. Stora rutor med 
smala pelare, stora speglar, kraftfulla lampor 
och kameror som tillval ger föraren bra blick 
över redskapet och det som händer runt 
maskinen.

Förarkomfort är det andra kravet. Bra 
arbetsmiljö låter föraren fokusera på 
säkerheten och på uppgiften. Ergonomiska 
och intuitiva reglage, klimatkontroll, låga 
ljudnivåer, förarstol med valfri luftfjädring och 
kylning innebär mindre belastning för föraren 
och mer fokus på det som är viktigt. 

Allt detta gör Lundberg redskapsbärare till 
en säker arbetsmiljö och en respekterad och 
eftertraktad maskin bland förarna.

5. Stora speglar och kameror 
De stora rutorna och välplacerade 

speglarna ger mycket bra sikt. Väljer 
du dessutom till något av de populära 

multikamerasystemen kan föraren se 
varje hörn av maskinen med en blick. 

Klimatkontroll 
För kalla vintrar går motor- och 

kupévärmare välja till som 
förvärmer motorn och hytten. Den 

effektiva klimatanläggningen håller 
temperaturen behaglig oavsett väder 

och årstid.

7. Bekväm och ergonomisk stol 
 Alla våra stolar erbjuder bra stöd och 

komfort. Valbara ventilerade säten och 
luftfjädring tar komforten till nästa nivå.

8. Låga ljudnivåer 
 Lundberg har alltid haft klassledande 

låga ljudnivåer i hytten.

9. Ljudsystem 
Ljudsystem med Bluetooth, handsfree, 
DAB och två integrerade högtalare är 

standard i en Lundberg.
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EN LEDARE INOM

KOMFORT OCH SÄKERHET

Jag tycker att hytten känns väldigt rymlig för att vara en så pass 
liten maskin. Den upplevs betydligt större än vad den i själva verket 
är. Det går verkligen att hitta en bekväm ställning oavsett hur  
man är byggd.  

Robert Larsson,
maskinentreprenör, 
Stockholm:



EN LEDARE INOM

TEKNOLOGISKA FÖRDELAR OCH FUNKTIONER
55-serien är utrustad med den senaste Deutz-motorn. 
Motorn har låga emissioner och uppfyller Steg V-reglerna. 
Miljöpåverkan kan sänkas ännu mer genom att använda HVO-
bränsle.

Lundbergs ramar och lastare är designade och tillverkade av 
oss. Andra komponenter är valda från välkända och pålitliga 
tillverkare. Detta säkerställer sömlös drift av maskinen, enkelt 
underhåll och lång livslängd. Det vill säga, alla egenskaper som 
Lundbergs är välkända för. 

En av Lundbergs styrkor sitter i hydrauliken. Tack vare system 
som arbetar i bakgrunden för förbättrad körupplevelse 
kombinerat med möjligheten att själv göra en mängd 
inställningar, kan varje förare anpassa sin Lundberg 
redskapsbärare till sin egen körstil och det redskap som 
används. Självklart är allt optimerat med både maskinen och 
förarens bästa i åtanke.

Lundberg har varit bland de första att införa smarta funktioner 
till kompakta redskapsbärare, och de har varit utrustade 
med dessa under lång tid. Funktioner som L-DRIVE och 
L-FLOW hjälper föraren att arbeta effektivare och säkrare. 
Andra funktioner, såsom L-SPEED, gör förflyttningar mellan 
arbetsplatser ekonomiskt och miljövänligt.

Jag kör mycket sopsaltning och för mig är möjligheten att kunna 
ändra flödet i hydrauliken på olika funktioner oberoende av var-
andra en mycket viktig funktion. Jag tycker Lundberg har lyckats 
bra med den funktionen på redskapsbäraren. Det går att få helt 
olika flöden i tur- och returledning exempelvis och på höger och 
vänster. För oss som ofta kör med väldigt flödeskrävande redskap 
är det ett stort plus att lätt kunna justera hydrauliken på det här 
sättet. 

Robert Larsson,
maskinentreprenör, 
Stockholm:



EN LEDARE INOM

TEKNOLOGISKA FÖRDELAR OCH FUNKTIONER

L-drive är det smartaste sättet att 
kontrollera maskinens hastighet och 
hydrauliska kraft under arbetet. Föraren kan 
använda handgas för att ställa in motorn 
att gå med konstant varvtal och ge den 
kraft som krävs. Medan du gör det styr 
gaspedalen rörelsehastigheten i stället för 
motorns varvtal.

Samtidigt kan handmanövrerad 
hastighetskontroll användas som 
farthållare. Gas- och inchpedalen kan 
användas för att kontrollera hastigheten 
även om farthållaren är inställd.

intelligent drive

L-speed minskar bränsleförbrukningen, 
slitaget på motorn och drivlinan när du 
kör på vägen. Vid full körhastighet kan 
motorvarvtalet sänkas när maximal effekt 
inte behövs.

Detta gör förflyttningar mellan arbetsplatser 
både ekonomiskt och miljövänligt.

Maskinen är tystare vilket är viktigt i 
stadsmiljöer. Förarkomforten ökar också, 
eftersom ljudnivåerna i kupén är lägre.

L-flow är ett smart system där 
rörelsehastigheten styr hydraulflödet. Den 
kan användas både fram och bak. Genom 
att till exempel använda L-flow för att styra 
saltspridarens matning kan du sprida salt 
jämnt oavsett hastighet. Och om du stannar 
maskinen så stannar spridaren automatiskt. 
Detta är en bra funktion i multitasking, 
som till exempel i sopsaltning. Du kan 
rikta ditt fokus på säkerheten och kontroll 
av sopmaskinen och samtidigt kommer 
saltning att ske automatiskt utan att vrida 
på rattar eller omkopplare.

smart hydraulics



EN LEDARE INOM

KUNDANPASSNING
Ingen Lundberg är den andra lik och hittills har vi kunnat svara 
på alla kundförfrågningar. Alla kunder har olika behov och vissa 
gör samma arbete på olika sätt. Det är viktigt att vi kan bygga 
maskinen efter kundens specifikationer och vi kan hjälpa till 
med att välja rätt redskap för jobbet.

Du som kund får en arbetsfärdig maskin från fabrik med 
alla tillval, redskap och tillbehör installerade, testade och 
fungerande. Fabriksgjorda ändringar påverkar inte vår garanti.



SMART Cloud kopplar din maskin till ett team av proffs som hjälper dig att få ut det 
mesta av din maskin. De kan se underhållsbehov och reagera snabbare för att lösa 
problem och undvika kostsamma besök på serviceställen.

SMART Cloud registrerar all aktivitet och rörelse. Den kan visa historik och realtidsdata 
i en webbläsare så att du kan använda vilken enhet som helst. Du kan komma åt 
data var som helst och när som helst.

Alla maskiner behöver regelbundet underhåll för att fungera tillförlitligt året 
runt. Med SMART Serve som ingås samtidigt med köp av maskinen får du fasta 
underhållskostnader och säkerställer optimal produktivitet för ditt underhåll. 
 
Smart Serve underhållsplan inkluderar de serviceintervall rekommenderat för att 
säkerställa garanti och maskinens tillförlitlighet. 
 
Endast OEM-delar används vid underhåll, så du kan vara säker på att din maskin 
fungerar som planerat och uppfyller alla föreskrifter. SMART Serve underhållsplan kan 
köpas för nya maskiner.

SMART Care utökade garanti låter dig fokusera på ditt arbete och ger dig sinnesro. 
Vår standardgaranti är 2 år eller 2000 timmar, men med SMART Care kan du förlänga 
den till 5 år eller 5000 timmar.

SMART Care kan köpas med en ny maskin, eller innan standardgarantin löper ut. 

IOT and connectivity

  

EN LEDARE PÅ  
EFTERMARKNAD 
Vi har tagit service och support till en ny nivå. 
För dig innebär det ännu bättre tillgänglighet 
och service av kunnig personal.

Ägandet av en Lundberg redskapsbärare 
kan göras ännu mer bekymmersfri med 
en underhållsplan och en utökad garanti. 
Tillbehör, tillval och redskap har sin egen 
garanti beroende på produkt.

Genom att använda våra SMART produkter 
kan du ge dig själv välbehövlig sinnesro. Med 
förlängd garanti och underhållsplan är det 
enkelt att budgetera driftskostnaderna för 
maskinen och du kan koncentrera dig på det 
som är viktigt: Att driva ditt företag. 

maintenace plan

exteded warranty
Kunden är den viktigaste delen i vår verksamhet, 
vi vore inget utan våra kunder. Oavsett årsmodell 
på din Lundberg så erbjuder vi samma support 
och engagemang till alla. Vi ska finnas där för 
dig när du behöver oss. 

Stefan Sjölin,
Teknisk support,
Lundberg Hymas AB



OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR  

VINTERN

MEST POPULÄRA REDSKAPEN FÖR VINTERN:

Vintern är högsäsong för Lundberg redskapsbärare, oavsett 
storlek. Alla maskiner kan utrustas med olika typer av plogar, 
snöfräsar och plogblad. Avancerade flerdelade vikplogar kan 
styras direkt av Lundbergs reglage.

De större maskinerna kan utrustas med kraftkrävande redskap 
som snöslungor. Större snöskopor kan användas för att lasta 
lastbilar och släp med snö.

Lundberg är kända för sin överlägsna ramgeometri. Även med 
större plogar och tung snö förblir styrningen lyhörd. Höga 
väghastigheter gör förflyttningen mellan arbetsplatserna 
snabb och säker. Smidigheten och liten svängradie lämpar sig 
väl för tätorter.

Lundberg lämpar sig särskilt väl för uppgifter som kräver flera 
redskap och tillbehör, såsom sopsaltning. Med en plog fram 
och en spridare bak kan plogning och saltning göras med 
bara en körning. 

Snöskopa Olika plogar Snöfräs Sop Sand-
spridarskopa

Toppmonterad 
spridare

Bakre 
sandspridare 

Bakre  
isrivarblad 

Bogserad  
spridare



MEST POPULÄRA REDSKAPEN FÖR VÅREN:

OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR  

VÅREN
Efter vintern har Lundberg redskapsbärare fortfarande många 
uppgifter att utföra.

Sand och grus behöver sopas och transporteras bort. Alla 
typer av borstar och sopmaskiner kan användas med 
Lundberg.

Vattentank kan monteras ovanpå motorhuven. Detta ger den 
mängd vatten som behövs för att kontrollera damm under 
sopning, och det kan också användas av högtryckstvättar för 
att rengöra trafikskyltar, busshållplatser och trottoarer.

Även parker, kyrkogårdar och andra grönområden är fulla av 
arbete för en Lundberg. 

 

Sopskopa Upptagande 
sopmaskin

Sop Högtrycks- 
tvätt

Utsättare 
snökäppar

Olika
skopor

Flak Vattentank Bogserad
sop

Släp



OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR  

SOMMAREN
Sommarmånaderna har traditionellt betraktats som semester 
för Lundbergarna, men det finns många jobb som Lundberg 
redskapsbärare kan utföra under sommaren. 

Att klippa stora gräsytor och sköta parker, kyrkogårdar och 
andra grönområden är precis rätt sorts arbete för Lundberg. 
Alla modeller har kraften att använda stubbsfräs och flistugg 
och olika typer av skopor och pallgafflar kan användas 
för att lasta, lossa och transportera alla typer av material. 
Hyvelblad och krattor används för att hålla gångbanor jämna 
och snygga. Borstar, sopmaskiner och spolutrustning kan 
användas för att hålla stadsmiljön ren.

De större Lundberg-modellerna kan med lätthet bära 
slaghackskranar och annan röjutrustning. God markfrigång 
och terrängegenskaper krävs vid arbete på mjukare underlag, 
vilket inte är något problem för en Lundberg. 

 MEST POPULÄRA REDSKAPEN FÖR SOMMAREN:

Olika  
sopar 

Stubbfräs Lövsug  
eller lövblås

Slag- 
hackskran

Asfalt-
skärare

Högtrycks- 
tvätt

Ogräs- och 
kantborste 

Olika
skopor

PallgafflarGräsklippare Flak Vattentank Släp



OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR  

HÖSTEN
När året börjar gå mot sitt slut börjar förberedelserna för 
vintern.

Olika typer av borstar och sopmaskiner används för att 
samla upp fallna löv och skräp innan vintern. Lövblåsare 
och dammsugare kan också användas.

Vägkanter och gräsytor klipps och trimmas en sista 
gång med slaghackskranar och annan röjutrustning, och 
plogpinnar sätts ut med hjälp av ett specialredskap, allt 
för att underlätta den kommande vinterplogningen.

MEST POPULÄRA REDSKAPEN FÖR HÖSTEN:

Sopskopa Upptagande 
sopmaskin 

Sop Högtrycks- 
tvätt

Utsättare 
snökäppar

Olika
skopor

Pallgafflar Flak Vattentank Släp



  

DÄRFÖR ÄR 
LUNDBERG 
DET BÄSTA 
VALET
Lundberg är den första och originalet av 
kompakta redskapsbärare. Vi har den längsta 
erfarenheten och bästa kunskapen om de olika 
krav som dessa maskiner måste uppfylla. Vi 
har designat våra maskiner för att fungera i alla 
förhållanden och väder som året har att erbjuda.

En maskin är en investering, och investeringar 
måste vara säkra för de kommande åren. En 
väldesignad maskin byggd med högkvalitativa 
komponenter, omfattande underhållsplaner 
samt valfria utökade garantier ger ägaren 
sinnesro och säkerhet.

Med föraren i fokus är alla Lundbergare 
kompakta, bekväma, tysta, snabba och smidiga 
maskiner som är en fröjd att arbeta med.

Lundberg 4150 / 4250
Den minsta i Lundberg-serien och det självklara 
valet vid arbete på smala gator, gångbanor, 
stadsparker och grönområden, kyrkogårdar, 
parkeringsdäck eller andra platser med höjdbe-
gränsningar. Med sin avancerade hydraulik och 
smidighet är den det perfekta valet för underhåll 
av stadsområden och trånga utrymmen.

Viktklass 4 ton

Motor VM R 754 ISE5 Steg V

Hastighet 0 - 50 km/h

Mått Höjd 4150 2230 mm
Höjd 4250 2150 mm
Bredd 1620 mm

Hydraulsystem Lastavkännande arbetshy-
draulik med elektrisk servosty-
rning. Pump med variabelt 
deplacement, dubbelverkande 
motor hydraulikfunktioner med 
individuellt reglerbart flöde.
Max oljeflöde 160 l/min  
(2400 rpm)

Lastare Lyfthöjd 4150 2802 mm,  
4250 3204 mm
Hydraulisk lyftkraft vid nedre 
läge 30 kN, vid övre läge 36,5 kN

Lundberg 5255
En maskin som är större än sin storlek. Den har 
alla egenskaper hos 6255, men den är lägre och 
smalare. Detta gör den till det perfekta valet när 
du behöver lite mer styrka och kraft, men arbetar 
med begränsade utrymmen och höjder.

Viktklass 5 ton

Motor Deutz TCD 3,6 L4 Steg V

Hastighet 0 - 50 km/h

Mått Höjd 2290 mm
Bredd 1750 mm

Hydraulsystem Lastavkännande arbetshy-
draulik med elektrisk servosty-
rning. Pump med variabelt 
deplacement, dubbelverkande 
motor hydraulikfunktioner med 
individuellt reglerbart flöde.

Max oljeflöde 200 l/min 
(2300 rpm)

Lastare Lyfthöjd 3230 mm

Hydraulisk lyftkraft vid nedre 
läge 25,6 kN, vid övre läge 35,6 kN



  

SÅ VÄLJER 
DU RÄTT 
LUNDBERG 
Kraftbehov och vikt är de första faktorerna att ta 
hänsyn till när man väljer modell. Större redskap 
och tillbehör kräver mer vikt från maskinen och 
vissa kräver mer kraft än andra.

Maximal storlek som tillåts av miljön är en 
annan sak att tänka på. Mindre maskiner 
har snävare svängradier och kan arbeta på 
smalare och lägre ställen. Dessutom kommer 
en för stor maskin att förbruka mer bränsle än 
en mindre samtidigt som den utför samma 
uppgifter.

Men det kanske viktigaste att tänka på är 
de ytterligare möjligheter som varje modell 
erbjuder. Beslutet bör inte fattas enbart med 
aktuella behov. När framtida behov och 
kontraktsmöjligheter beaktas blir investeringen 
mer lönsam under de olika säsongerna och 
åren som kommer.

Lundberg 6255
Lundberg 6255 är den idealiska maskinen för alla 
typer av arbeten. Den är snabb, stark och smidig 
och klarar både stora och små maskiners arbete i 
alla typer av terräng.

Viktklass 6 ton

Motor Deutz TCD 3,6 L4 Steg V

Hastighet 0 - 50 km/h

Mått Höjd 2405 mm
Bredd 1920 mm

Hydraulsystem Lastavkännande arbetshy-
draulik med elektrisk servosty-
rning. Pump med variabelt 
deplacement, dubbelverkande 
motor hydraulikfunktioner med 
individuellt reglerbart flöde.

Max oljeflöde 290 l/min (2300 
rpm) 

Lastare Lyfthöjd 3580 mm

Hydraulisk lyftkraft vid nedre 
läge 57 kN, vid övre läge 47 kN

Lundberg 8255
Vår största redskapsbärare som utmanar större 
hjullastare vad gäller lastkapacitet och lyfthöjd 
men ändå behåller sin smidighet, mångsidighet 
och lägre totalhöjd. Den är kapabel till multitask-
ing och den kan utrustas med ett omfattande 
utbud av kraftfulla arbetsredskap.

Viktklass 8 ton

Motor Deutz TCD 3,6 L4 Steg V

Hastighet 0 - 50 km/h

Mått Höjd 2595 mm
Bredd 1920 mm

Hydraulsystem Lastavkännande arbetshy-
draulik med elektrisk servosty-
rning. Pump med variabelt 
deplacement, dubbelverkande 
motor hydraulikfunktioner med 
individuellt reglerbart flöde.

Max oljeflöde 290 l/min (2300 
rpm)  

Lastare Lyfthöjd 3840 mm

Hydraulisk lyftkraft vid nedre 
läge 70 kN, vid övre läge 66,5 kN
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