Produktblad LBC Borås AB

Bygg & Anläggning

Mobilkranar
LBC förfogar över tre stycken mobilkranar. En 130 tons Liebherr LTM 11305.1 2017 års modell med 60 meter lång grundbom
19 meters jibb samt dubbla spel. En 95 tons Liebherr LTM 1095-5.1 2013 års modell, med 58 meter lång grundbom och 19
meters jibb samt dubbla spel, en 70 tons Liebherr 1070-4.2 2014 års modell, med 50 meter lång grundbom och 16 meters
jibb. Samtliga mobilkranar är utrustade med kamera och lampa i bom toppen. 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.

Truckar
LBC förfogar över två stycken teleskoptruckar med lyftkapacitet på
5 ton och lyfthöjd på mellan 15-17 meter.
Vi har även en runtomsvängande 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.

För mer information kontakta:

anlaggning@lbc-boras.se
033 - 17 74 40

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar
LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av
vilka de flesta är sysselsatta i verksamheten. Vårt huvudkontor ligger i
Borås och vi har lokalkontor i Mark och Ulricehamn. Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 230 fordon och maskiner

fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik
samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi genom lång
erfarenhet utvecklat djup kompetens och ett brett utbud av tjänster
som gör oss till en unik samarbetspartner och leverantör.
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