
Standard- och extrautrustning kan variera på olika marknader beroende på skillnader i regleringar. Fotografier och andra grafiska beskrivningar i denna broschyr 
kan innehålla standard- och/eller extrautrustningar. Ljungby Maskin förbehåller sig rätten att utan några skyldigheter löpande ändra maskinspecifikationer.

Hjullastare
9-30 ton



2

Specifikation L9 L11 L13 L15 L18 L20 L25 L30

Tjänstevikt ton 9,5-10,5 10,9-11,5 12,8-13,6 14,5-16,0 17,2-19,0 19,8-22,0 25,5-28,5 30,0-32,0

Tipplast 0° kg 6 500 8 100 9 300 10 900 13 900 16 100 21 500 24 000

Brytkraft kN 95 95 110 120 170 180 230 250

Max motoreffekt kW (hk) 151 (205) 151 (205) 170 (231) 170 (231) 220 (300) 220 (300) 294 (400) 294 (400)

Lyfthöjd mm 3 985 4 070 4 180 4 180 4 265 4 320 4 630 4 700

Däckdimension 17,5R25 20,5R25 20,5R25 20,5R25 23,5R25 23,5R25 26,5R25 29,5R25

Historik
Ljungby Maskin är intimt förknippat 
med personen Rune Andersson. Denne 
orädde innovatör och företagsägare 
började i mitten av 70-talet importera 
och sälja lastmaskiner. Fram till dess 
drev Rune en blomstrande tillverkning 
av gaffeltruckar. 1983 byggde Rune 
sin första egenkonstruerade hjullastare 
och ända sedan dess har målet varit 
tydligt: 

Att producera kundanpassade ma-
skiner av bästa kvalitet för optimal 
produktivitet samt högsta säkerhet 
och komfort för förare.

Nischföretag
Med en produktion på under 200 ma-
skiner om året är Ljungby Maskin ett 
nischföretag, som måste vara bättre än 
sina konkurrenter.

Våra maskiner kännetecknas av en 
vridstark grundkonstruktion, kraftiga 
motorer, växellådor och axlar, låg 
bränsleförbrukning, högt hydraulflö-
de, låg ljudnivå, liten svängradie, bra 
sikt, stor skopvinkel, vilken möjliggör 
egenhjälp vid fastkörning, samt en rad 
andra tekniskt överlägsna lösningar.

Av över 3.000 producerade maski-
ner har mindre än 50 tagits ur drift. 
Många kör i 3-5 skift och vi har kunder 
som har kört sin maskin över 60.000 
timmar utan att ha behövt byta t.ex. 
bultar och axelupphängning. 

Modellprogram
Vi tillverkar hjullastare i storlekarna 
9 till 30 ton med beteckningen L9 till 
L30, samt två kompaktorer på 22 och 
35 ton, C22 och C35. Val av modell 
beror oftast på hur mycket maskinen 
ska kunna lasta på en given tid. Därför 
måste inte bara variabler som tipplast, 
skopstorlek och brytkraft, utan även 
motoreffekt, cykeltider och vändradie, 
studeras noga.

Produktutveckling
Våra maskiner är ständigt under 
utveckling – ofta i tätt samarbete med 
kunderna. På det sättet har många 
praktiska lösningar inkorporerats i 
dagens standardmaskin.

Ljungby Maskin är ett relativt litet 
förtag med stor flexibilitet och korta 
beslutsvägar. Det betyder bland annat 
att nya konstruktionslösningar snabbt 
kan gå i produktion.

Allt under ett tak
All produktion i Ljungby Maskin är 
orderstyrd och de flesta maskiner har 
mycket extrautrustning.

I vår fabrik på 20.000 m2 producerar 
vi så mycket som är praktiskt möjligt 
själva: ramar, lastarmar, diverse red-
skap, hytter, hydraulcylindrar samt de 
delar som ingår däri. Drivlinan, d.v.s. 
motor, växellåda och axlar levereras 
av ledande producenter. Skärning, 
kapning, bockning, valsning, svetsning, 
maskinbearbetning, sandblästring, 
tvättning och målning sker på fabriken 
innan maskinen monteras och testkörs.
Denna produktionsfilosofi minskar vår 
sårbarhet genom att vi har full kontroll 
över produktionskedjan. Dessutom 
sparar vi miljön för många förorenande 
transporter mellan olika produktions-
enheter. 

Marknad
Sverige är Ljungby Maskins största 
marknad, men en allt växande del går 
på export. Vi har egna dotterbolag i 
Danmark och Nederländerna, samt 
återförsäljare i Norge, Finland,  
Baltikum, Tyskland, Belgien och  
Bulgarien.

En liten tillverkare bland jättarna

Modellöversikt hjullastare

För fullständiga tekniska data, se produktblad för respektive modell.
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Motor
Vårt motorprogram består av de se-
naste miljömotorerna från de världs-
kända tillverkarna Sisu och Scania. Alla 
lastare är försedda med extra starka 
motorer i förhållande till sin viktklass. 
Vridmomentet är högt vid låga varv, 
men effekten finns kvar även vid höga 
varvtal, vilket möjliggör mycket bräns-
lesnål körning.

Växellåda
Alla modeller är försedda med väx-
ellådor i världsklass från ZF. Dessa har 
proportionellt styrd växling och auto-
matisk kick-down. Upp- och nerväxling 
sker mjukt och snabbt. Växellådan 
har 5 växlar framåt och 3 bakåt och 
det finns tre körlägen för ekonomisk, 
mellan och kraftfull körning.

Den styva konvertern gör lastaren 
mycket snabb i såväl intensiv kortcyk-
elhantering som under längre trans-
porter. Hög inträngningsförmåga och 

En Ljungby är dimensionerad för 
kunder som kräver lite mer. Det är en 
maskin för tuffa jobb och lång livstid.

Viktfördelning
Tipplasten är den avgörande faktorn 
vid val av storlek på maskinen. För att 
få en hög tipplast är en Ljungby lätt 
framtill och tung baktill, som motvikt 
till redskapen. Vår konstruktion gör att 
en mindre Ljungby kan lyfta detsamma 
som en tyngre lastare vanligtvis lyfter, 
men med betydligt lägre bränsleför-
brukning.

Ram
Ljungbys chassi har ett stort avstånd 
mellan ramledens lagerpunkter. 
Framramens boxuppbyggnad skyd-
dar lyftcylindrar och gör den oerhört 
vridstark. Bakramen är uppbyggd 
som en lastbilram. Liksom framramen 
är den tillverkad i kraftig Weldox 
konstruktionsplåt. Detta gör den stark 
och vridfast, men ger samtidigt en 
flexibilitet som förhindrar sprickor. Till 
axelupphängningens lager används 
härdat stål och i monteringen används 
expanderbultar till såväl midjelager 
som fäste för styrcylindrar. 

Lastarm
Lastarmens uppbyggnad är unik för 
Ljungby och ger bara fördelar. Bättre 
sikt kan inte fås och brytkraften räcker 
till för att lyfta bakhjulen. Skopan kan 
vinklas fram till 105º för planering, 
fribrytning eller lossdragning vid fast-
körning. Tilten är stark även vid full tilt 
framåt, vilket gör Ljungby idealisk för 
timmerhantering med grip. Alla bultar 
och sprintar är av härdat stål. Som 
extrautrusning erbjuds 100% parallell-
föring för hantering med pallgafflar. 

Överdimensionering - vår filosofi

därmed hög skopfyllnadsgrad ger hög 
maskinkapacitet, alltså utlastad vikt 
per tidsenhet. Samtidigt ger den styva 
konvertern mindre effektförlust och 
därmed bra bränsleekonomi.

Lock-up
Ljungby var först i världen med att 
erbjuda lock-up som tillval på alla våra 
modeller. Lock-up är aktuellt för lastare 
som kör långa transportsträckor. Med 
lock-up reduceras bränsleförbrukning-
en med upp till 25 % och maskinen 
kan köra snabbare.

Axlar
Alla våra lastare är utrustade med ax-
lar från ZF. Drivaxlarna är helt avlasta-
de med navreduktion vid hjulen. Såväl 
fram- som bakaxlar har automatisk 
differentialbroms, som snabbt fördelar 
kraften till de hjul med bäst grepp. 
Utrustningen ger ökad framkomlighet 
över mjuka underlag och bidrar till den 
fina inträngningsförmågan vid arbete i 
grus. Bromslamellerna är helt inkapsla-
de i olja och aktiveras hydrauliskt. Våra 
största lastare är försedda med extern 

axelkylning, var oljan pumpas genom 
filter och radiator. Detta erbjuds också 
som tillval på de mindre modellerna.

Hydraulsystem
Vi har ett 100% lastkännande hy-
draulsystem med pumpar och ventil-
paket från Parker och Sauer-Danfoss. 
Fördelen är snabbare och mer känslig 
hydraulik, samt mindre värmeutveck-
ling och därmed lägre bränsleförbruk-
ning. Fläkten är hydrauliskt driven med 
termostat. Pumparna har mycket hög 
kapacitet, vilket utöver snabb lastning 
och lossning gör våra lastare ideala för 
redskap med hydrauliska motorer. 

För att uppnå bästa kvalitet tillverkar 
vi våra hydraulcylindrar själva. Dessa 
är försedda med induktionshärdad och 
hårdförkromad kolvstång, dubbla kolv-
styrningar och dubbla tätningsläppar.

Styrning
En Ljungby har en styrvinkel på 45º, 
vilket ger stor flexibilitet och mark-
nadens minsta svängradie. Detta 
är naturligtvis perfekt för körning i 

miljöer med industibyggnader, men har 
även stor betydelse vid t. ex lastning 
av grus, då arbetets cykeltid minskar. 
Nödstyrningspumpen drivs av växellå-
dan, vilket betyder att maskinen kan 
styras när den är i rörelse, även om 
inte motorn är igång eller batteriet är 
tillräckligt laddat.

Elsystem
Elektroniken är samlad i en elcentral, 
som är smidigt monterad i hytten. 
Säkringarna är placerade högst upp för 
god åtkomlighet. Alla elektriska kablar 
är av klass SBF 127. Huvudströmbryta-
ren är placerad i direkt anslutning till 
batteriet och är elektriskt manövrerad 
via tändningslåset.

Styrsystem
Våra lastare kontrolleras av Ljungby 
Maskin Control System, LMC. Systemet 
har tre huvudfunktioner: information 
till föraren, inställningsmöjligheter och 
felsökning. Föraren kan hela tiden följa 
temperaturer i motor, axlar och väx-
ellåda samt bränsleförbrukningen. För 
extra säkerhet kan monitorn integreras 
med backkameran. Hydraulik och 
styrning kan inställas efter förarens 
preferenser.

LMC övervakar olika system i maskinen 
och stänger automatiskt ner motorn 
om den blir för varm. För att underlät-
ta felsökningen får serviceteknikern vid 
besök ut en fullständig servicerapport 
med felkoder.Extra kolvstyrningar

Metrisk hydraulkoppling

Kolvstångstätning med 
två tätningslappar

Härdad bussning

Friktionssvetsad
Extra kolvstyrningar

Induktionshärdad och 
hårdförkromad kolvstång



Redskapsinfäst skopa

Lättåtkomliga centralt
framdragna smörjpunkter
i bekväm arbetshöjd

Stor skopvinkel för
losstagning vid fastkörning

Övre skopinfästning med
yt- och seghärdad axel

Skopa

Induktionshärdad sprint
och härdad bussning

OringstätningTiltstag

Induktionshärdad 
låssprint, utbytbara
härdade bussningar

Induktionshärdad sprint
och härdad bussning

Lastarm

Framram

Bakram

Midjelagring med inbyggd
expander för glappfri midja 

Långt avstånd
mellan midje-
lagringarna

Öra

Styrcylinder

Styrcylinderinfästning med inbyggd
expander för glappfri styrning Oringstätning

Sätthärdad
stålbussning

Induktionshärdad
axeltapp

Axialbrickor
i lagerbrons

Kort överhäng för bästa 
stabilitet och vändradie

Plats för extra mot-
vikt för timmer-
och pallhantering

Medpendlande skärmar 
för bästa sikt och skydd

Utdragbar kondensor

Isolerade slutrör och ljuddämpare

Hydraultanken är högt placerad för 
bästa självfall till pumparna

Andningsfilter hydraultank 
med avfuktning

Hydrauliskt driven fläkt

Lättåtkomliga 
inspektionsluckor 
båda sidor

Luftintag motor
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Sikt betyder säkerhet
Säkerhet och komfort är av största be-
tydelse för oss och hög säkerhet måste 
gälla såväl förare som arbetskamrater 
som vistas runt om maskinen. Alla våra 
maskiner har panoramafönster utan 
skymmande fönsterstolpar i de främre 
hörnen. Därutöver har de medpend-
lande skärmar bak, lastarmar som inte 
skymmer för pallgafflarna och synlig 
flagga för låsning av redskap.

Dörrfästena ligger på utsidan av hyt-
tens ram, så inga dörrkarmar skymmer 
sikten. Hytten har gjorts bred för att 
man ska kunna se längs maskinens 
sidor och speglar täcker ytor som 
annars skulle vara skymda. Dessutom 
är överhänget bak så kort som möjligt. 
Allt detta maximerar den markyta som 
föraren kan se.

Exempel på tillval, som en Ljungby kan 
levereras med, är visuell och audiell 
backvarnare, framrutegaller mot ner-
fall, slangbrottsventiler, lyfthöjdsbe-
gränsning, elservospakar och automa-
tiskt sprinklersystem för maskiner som 
arbetar i brandkänsliga miljöer.

Hytten – din arbetsplats 
En förare tillbringar åtta timmar i dyg-
net i sin hytt, kanske rent av mer, om 
han eller hon är egen entreprenör. Då 
måste det vara bekvämt och trivsamt 
att vistas där. 

Interiören i en Ljungby är luftig. Inste-
get har en mycket bra trappa som till-
låter att man går framlänges ur hytten. 
Hytten är dessutom vibrationsskyddad 
och förarstolen fås i många varianter, 
inklusive plandämpare för körning 
på dåligt underlag. Ratt, pedaler,  

servosparkar, stol och spakstyrning 
är ergonomiskt utformade och har 
många inställningsmöjligheter.

Ett populärt tillval är Ljungby Maskin 
Comfort system, ett hydrauliskt hytt-
fjädringssystem, som ger en markant 
reduktion av vibrationer och stötar i 
det dagliga användandet av maskinen. 

Den elektriska dörrstängaren är ett an-
nat tillval för bättre förarkomfort. Med 
en enkel knapptryckning kan föraren 
stänga dörren utan sträcka sig ut från 
maskinen för att nå dörren. 

Arbetsklimat
Hytten på en Ljungby har markna-
dens lägsta ljudnivå och våra tekniker 
jobbar aktivt med ljudreducering såväl 
ute som inne. Motorsvepen är ljudiso-
lerade, hytten är isolerad under golvet 
och ramen är delvist isolerad. Hyttens 
isolering betyder även bättre tempera-
turregulering av såväl värme som kyla. 
Värmeaggregatet har en mycket god 
effekt och luftkanaler i golvet sörjer 
för golvvärmen. Luftkonditionering är 
standard. Hytten är av övertryckstyp 

och luften rensas genom grov- och fin-
filter. Mikro- och kolfilter kan användas 
i dammiga miljöer. Även luften i hytten 
recirkuleras genom filter.

Miljöhänsyn
Ljungby Maskin följer de lagar och för-
ordningar som finns på miljöområdet. 
Tvättning och målning sker i recirkule-
rande system, liksom hanteringen av 
skäroljor och andra miljöskadliga äm-
nen. Med nästan all produktion under 
ett tak sparar Ljungby Maskin dessut-
om miljön för förorenande transporter 
mellan olika anläggningar.

Miljön tas inte bara i beaktning i pro-
duktionen, utan även i utformningen 
av själva produkten. Våra maskiner har 
marknadens absolut bränslesnålaste 
motor och vi erbjuder transmission 
med lock-up, vilket reducerar bräns-
le-förbrukningen med upp till 25% vid 
vägkörning.

Servicevänlighet
Servicevänligheten är en viktig faktor 
vid konstruktionen av en Ljungby. Helt 
öppningsbara gasfjäderupphängda 
luckor ger god åtkomlighet till motor 
och filter, samt underlättar rengöring 
av kylare och kondensor. Kylargrillen 
är utsvängningsbar, vilket möjliggör 
rengöring av kylaren och den hydrau-
liska kylarfläkten.

Batterierna är lättåtkomliga genom sin 
placering i en tätslutande låda vid ena 
hyttdörren och ledningen mellan batte-
ri och motor är kort. Hydraulsystemet 
är försett med ett antal mätpunkter 
och nås genom stora serviceluckor i 
framänden av maskinen och under 
hytten. 

Ljungby - ditt andra hem...
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Kompaktorer
Ljungby Maskin har även kompakto-
rer i storlekarna 22 och 35 ton i sitt 
produktprogram. Vi vågar påstå att vi, 
efter 30 års utveckling i tätt samarbete 
med våra kunder, idag kan leverera 
marknadens bästa kompaktorer. Dessa 
kännetecknas av hög frihöjd, bra skydd 
runt hela maskinen, högt marktryck 
och hög komfort för förare. Hytten är 
som standard försedd med mikro- och 
kolfilter, samt övertryck i hytten.

Redskap
Ljungby Maskin tillverkar en lång rad 
redskap till hjullastare: traditionella 
skopor i alla storlekar och variationer, 
högtippande skopor, planeringsskopor, 
vridfästen samt timmergripar för upp 
till 4 m2 – med eller utan hydrauliskt 
utskjut. I vår egen tillverkning använ-
der vi bara Hardoxplåt för lång hållbar-
het. Ibland tillverkas skopor efter en 
idé från kunden.

Som återförsäljare kan vi dessutom le-
verera t. ex. pallgafflar, soputrustning 
och kranarmar, samt en mängd andra 
tillbehör, t.ex. för snöröjning.

Specialanpassning
De flesta kunder har ett antal specifika 
önskemål för sina speciella behov, 
vilket ställer stora krav på och utveck-
lar våra teknikers kompetens inom 
områden som konstruktion, mekanik, 
hydraulik och elektronik.

Kunder som hanterar aktiva produk-
ter, såsom salt, konstgödsel, pellets, 
batterisyra eller liknande, har behov av 
en maskin som är specialanpassad för 
dessa föremål. Genom många års sam-
arbete med sina kunder har Ljungby 

Mer än bara hjullastare

Extrautrustning
Listan över extrautrustning till en 
Ljungby är lång och vi visar härunder 
bara ett axplock av de vanligste tillbe-
hören och anpassningarna:

• Spakstyrning
• Centralsmörjning
• Extra hydraulfunktioner
• Vridfäste
• Vändbar fläkt
• Transmission med lock-up
• Våg
• Automatisk brandsläckning
• Luftkompressor
• Backkamera
• Fabriksmålning i kundens färger
• Skyddspaket, t.ex. kemiskyddspaket
• Lastarmsfjädring (standard på mo-

dellerna L9-L20)
• Specialstol
• Extra belysning
• Trepunktslyft
• Hitchkrok
• LM Comfort (hyttfjädring)
• Elektrisk dörrstängning

Maskin uppbyggt en erfarenhet med 
praktiska lösningar som ökar driftsä-
kerheten och förlänger maskinens liv.

Standardutrustning
För en exakt översikt över standardut-
rustningen för varje modell hänvisas till 
respektive modells produktblad. Här 
följer dock en generell översikt:

• Kördator (inställningar, felkoder, ser-
viceinformation, övervakning, m.m.)

• Ljudisolerad, luftkonditionerad hytt 
med golvvärme och recirkulering av 
luft genom finfilter

• Instruktörssäte
• Ställbara pedaler
• Inställbart armstöd och konsol för 

servosparkar
• Luftfjädrad förarstol konstruerad för 

hjullastare
• Redskapsfäste med hydraulisk 

låsning och tredje hydraulfunktion 
(L9-L20)

• Lastarmsfjädring (L9-L20)
• Elektroniskt styrd motor med inter-

cooler, automatisk shut-down och 
elektrisk motorvärmare

• Proportionalstyrd, automatisk 
växellåda med 5 växlar framåt och 3 
växlar bakåt

• Automatisk kick-down
• Fram- och bakaxel med automatisk 

differentialbroms och bromsar i 
oljebad

• Extern kylning av motor och växellå-
da

• Extern kylning samt filtrering av olja 
i fram- och bakaxel (L25 och L30)

• Eluppvärmda speglar
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Ljungby Maskin AB, Box 314, SE-341 26 Ljungby
Tel: +46 372 252 00, Fax: +46 372 831 25, E-mail: info@ljungbymaskin.se

Ljungby Maskin AB utvecklar, tillverkar 
och marknadsför hjullastare och kompaktorer 
med produktion i Ljungby, Sverige. Vi har egna 
dotterbolag i Danmark och Nederländerna, samt 
återförsäljare i Norge, Finland, Baltikum, Tysk-
land, Belgien och Bulgarien.

För mer information, vänligen besök vår hemsida 
på Internet: www.ljungbymaskin.se

Produktion
Dotterbolag
Återförsäljare


