
Lastväxlare 
för en ny tidsålder

 SNABBFAKTA

 DETALJERADE FAKTA

• Svensktillverkad

• 26-tons lyft- och   
 tippkapacitet

• Proportionalstyrning

• Optimerad hydraul/-elsystem
   för minskad bränsleförbrukning
   och miljöpåverkan.

• Anpassad för 4- och 5-axlade 
chassier

• Lägre vikt då lastväxlaren är 
tillverkad i höghållfast material. 
Medför högre nyttolast

• Levereras med vår patenterade 
tippmomentförstärkare som 
ökar lyftkraften i startögon-
blicket och avlastar lastväxla-
ren. Hjälplyftarna har dessutom 
inbyggda rullar som ger en möj-
lighet till horisontell friktionsfri 
förfl yttning av lastbäraren

• Automatisk sänkbroms som 
dämpar hastigheten i slutskedet 
av sänkrörelsen integrerad i 
tippmomentförstärkare

• Marknadsanpassad krokhöjd, 
SMS, SFS m.fl 

• Robust konstruktion för ökad 
hållfasthet och lång livslängd

• Brett utrustningsprogram an-
passat för just dina behov

• Ingår i vårt byggnationskoncept 
FBS som omfattar korrosionsbe-
ständiga produkter (färdiglack-
erade vid montage). FBS innebär 
också en kortare ledtid

• 70 % vattenbaserad färg vid 
lackeringen

• Ger dig som kund ett mångårigt 
lönsamt ägande

Kombinerad regenerativ, 
lasthållning.

Patenterad tippmoment-
förstärkare med inbyggd
sänkbroms.

Mekaniskt midjelås.

Utvändigt hydrauliskt 
fl aklås.

Smidig styrspak för steglös 
tipp- och växlingsrörelse.

Vi var först med lågbyggda lastväxlare och nu går vi ännu 
längre. Med vår nya lastväxlare L26 har vi anpassat oss mot 
en högre totalvikt och ny teknik. Nästa generations lastväxlare
är här! 

 LASTVÄXLARE L26

 TILLÄGGSUTRUSTNING
• Snabbkörning
• Framstam/Redskapsfäste
• SMS-spjut
• Spridarlämsutlösning

• Radiostyrning
• Kranfl aksdubbar
• Hylsor i framstam
• Mekanisk fl aklåsning

• Invändigt hydrauliskt �aklås
• Rostfri oljetank
• Tippsläpshydraulik

 

• Steglöst styrsystem,
elhydrauliskt

Nordic Strength
L26
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Mått mm Flaklängd mm

Typ Vikt 
Kg

Tryck 
Bar

Tipp-
vinkel

a°

C/C L Hy-
draullås

Radie R     Kortaste 
         L1

   Längst med 
 min. överhäng 
          L2

      Längst 
         L3

L26-5750 AA 2440 285 50 5750 6060 4950 3116 5000 6000 6600

L26-5950 AA 2472 285 47 5950 6260 4950 3116 5200 6200 6800

L26-6150 AA 2543 285 44 6150 6460 4950 3116 5490 6400 7000

Krokhöjd H1 1450/1570

Teleskop A 1100

Bygghöjd H2 198

Spridarlämsutlösning S 4150
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 LASTVÄXLARE TEKNISK DATAL26

Vi har alltid prioriterat säkerheten och användarvänligheten
på våra produkter. På byggnationen �nns det �era detaljer och
komponenter som ökar säkerheten för chauffören och
underlättar handhavandet.


