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Hiab in brief

 Hiab is one of the world’s leading provider 

of on-road load handling equipment. 

 Customer satisfaction is the first priority for 

us. Hiab works together with dealers in 

about 100 countries around the world.

 Around 2,600 professionals at Hiab work to 

provide high-performance products and 

services that meet customer needs 

globally. Hiab´s sales totally for 2014 is 

EUR 840 million

 Our product range includes HIAB loader 

cranes, JONSERED recycling and forestry 

cranes, LOGLIFT forestry cranes, 

MOFFETT truck-mounted forklifts and 

MULTILIFT demountables, as well as DEL, 

WALTCO and ZEPRO tail lifts.

 Hiab is part of Cargotec Corporation.
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Hiab solutions are used daily by a wide 

range of customers in multiple industries 

 Large transportation companies

 Municipalities and governments

 Fleet operators

 One-truck owners

 Rental companies

 Truck manufacturers

6 February 2014 3

ForestryEnvironment DistributionConstruction Defence



l

Product lines
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Loader cranes
 HIAB

Demountables
 MULTILIFT

Tail lifts
 ZEPRO
 WALTCO
 AMA
 FOCOLIFT

Forestry and recycling cranes
 LOGLIFT
 JONSERED

Truck-mounted forklifts
 MOFFETT
 PRINCETON 

PIGGY BACK®

Service
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Delivery on own terms with truck-mounted 

forklifts

 Moffet är en självgående

dieseltruck med eget slutet

hydraulsystem.

 Kopplas ej till annan utrustning

eller tillbehör.
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Improving delivery efficiency and reducing 

costs with DEL, WALTCO and ZEPRO tail lifts

 Bakgavellyft tillhör även den en

produkt med slutet hydraulsystem.

 Bakgavellyften monteras på
aktuellt chassi
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The right solution for specific 

loader crane needs 

 Styckegodskran levereras

komplett med hydraulventil och

tank.

 Större modeller bara med ventil

 Modell range från 1 tm – 105 tm.
 Hydraulpump till befintlig kran 

väljs av kund tillsammans med 

påbyggare.
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Unparalleled flexibility with demountables 

 Lastväxlare tillhör gruppen som

inte har egen hydraulpump utan

endast ventil och hydraultank

 Hydraulolja samt pump väljs av

kunden tillsammans med 

påbyggaren..
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Hiab Loglift and 
Jonsered
Timber handling cranes
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Forest cranes for on road trucks
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Fast Montage.
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Konsolmonterad för avställning.
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Avställare
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Industrikran
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 Våra produkter för skogs eller industrihantering levereras alltid separat.

 Kunden väljer om kranen skall levereras med mineral eller miljöanpassad 

hydraulolja. Sluttest sker med vald olja.

 Monteringen av produkten sker oftast  hos påbyggaren eller av 

montageföretag vid industrikranar.

 Största delen av försäljningen sker oftast till ÅF, resten till slutkund.
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Miljöanpassade hydraulvätskor.

Det har under en längre tid funnits en hel del alternativ på marknaden när det 

gäller olika sorter av hydraulvätskor. Den vanligaste sorten är mineralolja 32, 

46, 68 cst.
Det andra alternativet är miljöanpassad hydraulvätska som ska uppfylla 

kraven i SS 15 54 34.

Ett av kraven är att 60 % av oljan skall brytas ner i naturen på 28dgr. 

När vi som produktleverantör av skogskranar tittat på resultat av kranar som 

körs på miljöanpassad hydraulvätska så har vi konstaterat en hel del problem.
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Ett av de stora problemen är blandbarheten. Eftersom många av våra 

kranar är konsol monterade och ställs av i skogen eller efter våra vägar så 

är det olika bilar som kan använda samma kran och det betyder att alla 

hydraulsystem måste ha samma märke och typ av hydraulvätska eftersom 

fler av oljeleverantörerna inte godkänner att man blandar deras olja med 
andra likvärdiga oljor som finns på marknaden.

Samma problem uppstår när man byter eller lånar släpvagnar och olika 

verktyg av varandra.
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Nästa problem är tillskott av vatten.

Ett hydraulsystem som värms upp under krankörning kyls sedan ner när man 

lämnar kranen i skogen eller man låter kranen sitta fast på bilen för att köra 

timret till fabriken. Det betyder att under vissa vintermånader så kan 

temperaturskillnaden variera mellan + 70 till – 25.
Detta gör att kondensvatten uppstår i hydraultanken som i sin tur oljan suger åt 

sig och vi får ett tillskott av vatten i hydraulvätskan.

Vid en relativt liten mängd vatteninblandning i hydraulvätskan så försämras 

köregenskaperna avsevärt vid kall väderlek (- 20 grader).

Vatten, höga tryck och värme gör att surhetsgraden i oljan ökar och oljan blir 
aggressiv mot metaller och krom. Detta i sin tur ökar graden av driftstörningar i 

hydraulsystemet.
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SS 155434
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