
Lastväxlarlift - den
perfekta lösningen

SNABBFAKTA

DETALJERADE FAKTA

• Svensktillverkad
• 14- & 18-tons lyftkapacite 
• Anpassad för 3- & 4-axlade
 chassier

• Modern formgivning -
rundade former.

• Robust konstruktion för 
ökad hållfasthet och lång
livslängd.

• Anpassat för 3- och 4-axlade
chassier.

• 14- och 18-tons 
lyftkapacitet.

• Lastsäkringsöglor.

Radiostyrning Hydraulisk lastsäkring Utskjutbart flak för 2
containrar

Lastväxlarlift LVL är enkel, flexibel och ekonomisk när det
gäller att köra liftdumper och lastväxlare på samma chassi.
Med vår lågbyggda lastväxlare och en liftdumper med 
vikarmar modell VL, får du den perfekta lösningen.

LIFTDUMPER LVL

TILLÄGGSUTRUSTNING
• Högtippningsutrustning
• Utvändig handgas

• Radiostyrning
• Manuell lastsäkring
• Säkerhetslyftplattor
• Sidostopp

• Utskjutbart flak för 2 containrar
• 

Vi har alltid prioriterat säkerheten och användarvänligheten
på våra produkter. På byggnationen finns det flera detaljer och
komponenter som ökar säkerheten för chauffören och
underlättar handhavandet. www.joab.se

• Teleskopstödben med
ledad fotplatta.

• Integrerad balkkonstruktion
ger en bygghöjd på endast
205 mm.

• Mekanisk låsbar pneumatisk
tippkrok.

• Bygelhöjden är SMS och DIN-
standard och passar marknadens 
olika lastbärare.

• Ger dig som kund ett mångårigt 
lönsamt ägande.

• Containerstopp.

Containerstopp

• Slitjärn på flakplåt
• Flakplåt i Hardox

El-pneumatisk hyttmanövrering med 2m
kabel för lift-, avställnings- & tippfunktioner
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LIFTDUMPER LVL TEKNISK DATA

 

Model Capacity 
(ton) 

Pressure 
(bar) 

Weight 
(kg) 

L 
(mm) 

Rek 
Hook lift lenht Note 

VL 12-18 12-18 270-290 4000-4240 5200-6400 5200-640 Without extension 

VL 12-18U 12-18 270-290 4300-4540 5200-6400 5200-6400                           With extension steelplate 

VL12-18U 12-18 270-290 4500-4750 5200-6400 5200-6400 With extension profile 

Width Dimension 2550 shown (-50 to +50 2500 respectively for 2600)


