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LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av vilka 
de flesta är sysselsatta i verksamheten. Sedan slutet av 80-talet ingår LBC 
Mark i bolaget. Efter flera års samarbete ingår sedan våren 2010 även LBC 
Ulricehamn AB i koncernen.

Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 290 fordon och 
maskiner fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & 

Logistik samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi utvecklat 
djup kompetens och ett brett utbud av tjänster som gör oss till en unik 
samarbetspartner.

Vår affärsidé är att utföra alla uppdrag oberoende av  storlek eller karaktär 
så snabbt och miljövänligt som  möjligt, så att våra kunder ska känna sig 
trygga och nöjda.

Fordon för lyft
LBC förfogar över tre stycken mobilkranar. En 130 tons Liebherr LTM 11305.1 med 60 meter lång grundbom 19 meters jibb samt dubbla 
spel. En 95 tons Liebherr LTM 1095-5.1, med 58 meter lång grundbom och 19 meters jibb samt dubbla spel, en 70 tons Liebherr 1070-4.2, 
med 50 meter lång grundbom och 16 meters jibb. Samtliga mobilkranar är utrustade med kamera och lampa i bomtoppen. Mobilkranarna är 
också utrustade med radiostyrning och miljömotorer. Vi förfogar också över ett stort utbud av tillbehör till våra mobilkranar så som lyftflak, 
personkorgar, lyftok, ett stort antal baskrar och även lyftcontainrar. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation och besök på arbetsplats vid 
mobilkranarbete. Skulle behov finnas av större mobilkranar ombesörjer vi även det med samarbetspartners.

Våra tipp- och kranbilar har en Krankapacitet på mellan 12 - 90 tonmeter och räckvidden spänner mellan 10 - 30 meter. Fordonen är utrustade 
med gripskopor, gripklor, pallgafflar och stolpställningar till flaken, manskaps- korgar och även sopvals. Vi kan även tillhandahålla baskrar, 
lyftcontainer och gjutbingar.

LBC disponerar två stycken teleskoptruckar med lyftkapacitet på 5 ton och lyfthöjd på mellan 15-17 meter. Vi har även en runtom- 
svängande teleskoptruck med lyftkapacitet på 5 ton och lyfthöjd på 30 meter. Som tillbehör till våra teleskoptruckar har vi person- och 
materialkorgar, kranarmar, långafflar, vajerspel och skopor. För tyngre lyft har vi även en 10 tons motviktstruck i vårt sortiment. Hos oss 
finns även lastmaskiner med kranarm, gafflar och skopor.

Behöver ni hjälp med trädfällning utför vi även detta med kranmonterad sågutrustning. Räckvidden är ca 30 meter. Självklart ombesörjer 
vi även bort- forsling av träd och ris.

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar

För mer information kontakta:
anlaggning@lbc-boras.se
033 - 17 74 40

Produktblad LBC Borås AB


