
 

   

 

 

Er industripartner 
i norr

Nybergs LK 230/500 
Lätt kranbil för tufft arbete i fält

www.nybergsmek.se    
+46(0)980-640 80

Robust stålflak med integrerade, hydrauliska 
stödben, kran och stora möjligheter till 

anpassade påbyggnader gör detta 
till en pålitlig partner i fält.



Nybergs Mekaniska 
Verkstad skräddarsyr 
den lätta kranbilen efter 
kundens behov och 
önskemål. 

2643 EU 03.00

CE
Cranes sold on the European market are CE-marked and
thus certify compliance with the Machinery Directive.
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GRAM

Designed and strength calculated in accordance with DIN 15018, crane group B2 We reserve the right to introduce changes in design
Berechnungsgrundlage für Konstruktion und Festigkeit ist die Norm DIN 15018, Belastungsgruppe B2 Konstruktionsänderungen vorbehalten
Concue avec une résistance mécanique conformément aux normes DIN 15018, capacité B2 Droit de modification réservé
Progetto a norma technica DIN 15018, condizione di impiego B2 Dati forniti con riserva di modifica a scopo di perfezionamer
Ontwerp en berekeningen zijn uitgevoerd volgens DIN 15018, kraangroep B2 Konstruktiewijzigingen voorbehouden
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HIAB is a Partek Cargotec Company
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Kranen lyfter 230 kg i 
yttersta läget
I detta fall är bilen byggd med en kran 
av modell HIAB 008T, med lyftkapacitet 

Trots att bilen har utrustats med ett 
stryktåligt flak i galvaniserat stål, 
kran HIAB 008T och integrerade 
stödben ärvikten näst intill idealiskt 
fördelad över fram- och bakaxeln. 
 
Nybergs Mekaniska Verkstad välkomnar 
en diskussion kring hur bilen utöver dessa 
tillbehör kan specialiseras ändamålsenligt, 
oavsett vilken bransch kunden är verksam 
inom. Givetvis kan flaket också levereras 
utan kran och stödben.

Lösningen byggs i standardutförande 
på ISUZU D-max 2,5, en bränslesnål 
och rymlig evighetsmaskin som finns 
med dubbel- och enkelhytt. I fallet med 
enkelhytt är flakets innermått L 1970 mm 
x B 1780 mm. Lösningen går även att 
bygga på andra bilar.



Nybergs Mekaniska 
Verkstad skräddarsyr 
den lätta kranbilen efter 
kundens behov och 
önskemål. 

Hydrauliska stödben
Stödbenen är hydrauliska på såväl utskjut som 
höjning. Detta gör dem mycket lätta att använda 
och minimerar risken för lyft utan nedfällda 
stödben. Sådana lyft belastar alltid ram och 
infästningar mer än nödvändigt. 

Utrymmen bakom hjulen och under 
flaket kan utnyttjas till lättåtkomliga 
förvaringslådor med 12-voltsuttag och 
belysning som tillval.

Det stryktåliga flaket i galvaniserat stål 
har försetts med många lastskenor och 
ett stort antal fästen för placering av gods 
och specialutrustning. Lemmarna kan 
fällas helt och hållet för en fri arbetsyta 
utan hörnstolpar.

Helt öppen yta med stora 
påbyggnadsmöjligheter

Strömförsedda förvaringslådor

Hydrauliken är nedsänkt i flaket för att 
lastytan ska påverkas så lite som möjligt.

www.nybergsmek.se

Lätt kranbil 230/500



Nybergs Mekaniska 
Specialfordon 
Konstruktion av specialfordon för industrin 
har utvecklats till en av våra spetstjänster. 
Genom att skapa fordonslösningar för allt 
från bergarbete till brandbekämpning har 
vi utvecklat en unik specialkompetens på 
området.

Vi utgår från kundens förväntningar och 
behov i vår formgivning av ändamålsenliga 
fordon och är stolta över vår innovativa och 
flexibla konstruktionsavdelning.

Läs gärna mer om våra 
fordonslösningar på
www.nybergsmek.se
Kontakt:

Kenth Mukka, försäljning
Tel. +46 (0)980 - 640 85
Mob. +46 (0)70 - 340 46 12
E-post kenth.mukka@nybergsmek.se

Jerry Andersson, tillverkning & verkstad
Tel. +46 (0)980 - 640 80
Mob. +46 (0)70 - 340 44 24
E-post jerry@nybergsmek.se

Nybergs Mekaniska Verkstad AB
Tel. +46 (0)980 - 640 80

Malmvägen 32  
981 38 KIRUNA 

Box 2034
981 02 KIRUNA 

Konstruktören Hannes Wikström framför vår lätta kranbil, 
LK 230/500. Ett fordon som används av ett flertal företag 
inom gruvindustrin.

Återförsäljaren av vår lätta kranbil, Dahlberg & Roos 
AB, levererade under 2013 två fordon till Atlas Copco 
i Örebro. Fordonen används som servicefordon inom 
gruvindustrin och har utrustats för specialisering mot 
bergborrning respektive lastning.

Besöksadress: Industrivägen 1A, Kiruna 
Telefon: 0980 - 770 80 

E-post: info@dahlbergroos.se
Hemsida: www.dahlbergroos.se

Återförsäljare:

www.nybergsmek.se


