
Med mer än 35 års erfarenhet av motorfordon,
påbygger vi egna chassin och kunders chassin.

Hos oss får ni ett skräddarsytt, nyckelfärdigt fordon 
utan onödiga ledtider.

Nyckelfärdiga fordon



• Sunfab	108R	pump

• Hydraultank	300	L

• 6,5”	avgassrör	bakom	hytt	med	avgasspjäll

• 4,5”	ställage	bakom	hytt

• 2	st	brandsläckarlådor	bakom	hytt

• 3-delat	fast	högblank	One	Bar	Diamond	gångbord

• 800	L	dieseltank	med	2	täckplåtar

• Kombi	batteri-/	verktygslåda,	3	dörrar,	2	täckplåtar

• Ljuslist	under	tank	och	låda

• Bakljusramp	och	ljusramp	bakom	takspoiler

• Gripen-täckplåt	bakom	chassiände

• Täckplåtar	mellan	bakskärmar	(kilar)

• Fotsteg

EL	TORO	DRaGaREn

Scania	R560	La6x2HnB

SvETSaB	ByGGnaTiOnER
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KÖP SVETSAB KOMPLETT

–vi ordnar även finansiering.

NY Fullutrustad scaNia r560 
lB8X4*4HNB
sVEtsaB lastväxlar concept (JOaB krok), 
Årsmodell 2014. 8” rör bakom hytt, rostfria
sidor, bakljus, ljuslister och mycket m.m.

  FÖR OMGÅENDE
      LEVERANS
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SvetSab Komplett 

4



SvetSab nycKelfärdig fjärrbil (claSSic byggnation)

• Högblankpolerad rostfri täckplåt med dörr till autoline höger sida

• Högblankpolerad rostfri kombi batteri/verktygslåda med 4 st. dörrar vänster sida

• Högblankpolerad rostfri låda mont. bak boggin med hylla och 2 st. dörrar

• rostfritt 6” rör ut framför driven vänster sida

• mont. av vbg 795 med automatisk smörjning, samt dragbalk och 14-polig vbg elkontakt

• mont. S90 autoline sandlådor vänster och höger som täcks av rostfria dörrar

• Högblankpolerade rostfria baklampor med 6 st. jokon

• chassit Scania r620 6x2 4700Hb (levererad av Svetsab)

• ekeri fna bil skåp med carrier 1150 kylaggregat

• fordonet är såld till Henkes Åkeri & maskin ab med Svetsab finansiering

Öppettider:

verkstad  mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor mån - fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB lASTVäxlAr ConCEpT
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SVETSAB lASTVäxlAr ConCEpT

• Högblankt polerad rostfri täckplåt högersida.

• Högblankt polerad rostfri kombi batteri-/ verktygslåda med 3 dörrar,
2 täckplåtar och med integrerat ventilpaket ovan lådan.

• Högblankt polerade rostfria 8” avgasrör bakom hytt.

• Högblankt polerat rostfritt 4,5” ställage med hydraultank bakom hytt.

• Högblankt polerade rostfria bakljus med små jokon dioder.

• Högblankt polerad rostfri bakljusramp under takspoiler med små jokondioder samt blixtljus.

• Högblanktpolerade rostfria fotsteg.

• Högblankt polerade rostfria kilar mellan skärmar med V8 emblem.

• Högblankt polerad griffin täckplåt bak på chassi.

• lackerade ljuslister under tank och verktygslåda med boreman dioder.

• Fabrikat på lastväxlare enligt kunds önskemål.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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 SVETSAB HEAVY
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SVETSAB HEAVY ScAniA R 730 3.30 TAndEm 

• Högblankpolerad rostfri hydarul-/ verktygslåda med 6,5” avgasrör bakom hytt.

• Högblankpolerad rostfri diesel tank ca 700L med täckplåtar vänster sida.

• Högblankpolerad rostfri batteri-/ verktygslåda med täckplåtar höger sida.

• Bakom täckplåtar Autoline S90 sandare.

• Tredelat fast lackerat med slipade toppar One Bar diamond gångbord monterat på gummidämpare.

• Rostfria band med gummitätning över skarvar.

TiLLägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Högblankpolerad bakljusramp små Jokon dioder.

• Högblankpolerad bakljusramp bakom takspoiler med blixtjlus, små Jokon dioder.

• Högblankpolerad rostfri gripentäckplåt bak på chassi.

• Högblankpolerade rostfria utdragbara kilar ( låda ) på teleskopskenor mellan bakskärmar.

• One Bar diamond plåt under vändskiva.

• Högblankpolerade rostfria ljuslister under tank & verktygslåda.

• Hydraulik 110 Sunfab pump.

Öppettider:

Verkstad  mån - Lör      07.00 - 19.00

Kontor  mån - Fre      09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB Aluminium ByggnATion
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SVETSAB Aluminium ByggnATion – ScAniA 3.10 BoggiE

• Rostfri dieseltank ca. 800 l vänster sida med lackerad aluminium täckplåt.

• Högblankpolerat rostfritt 6,5” avgassystem bakom hytt med 4,5” ställage.

• Högblankpolerad rostfri kopplingsplåt för el och luft.

• Högblankpolerad rostfri ljusramp bakom takspoiler.

• Högblankpolerad rostfri frontbåge med dioder.

• Högblankpolerad rostfri topbåge med dioder.

• Rostfri kombi batteri-/verktygslåda höger sida, med aluminium täckplåt ( typ måsvinge ).

• lackerat heltäckande aluminium gångbord utan skarvar.

• Handknackad bakljusramp i aluminium med Jokon lampor.

• Flyttbar vändskiva med manöverknapp i hytt.

• lackerat täckplåt efter vändskiva.

• lackerade kilar mellan bakskärmar.

Öppettider:

Verkstad  mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB ”El Toro” ByggnATion 
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SVETSAB ”El Toro” ByggnATion – ScAniA r730 3.90 BoggiE

• Hydraulik med Sunfab 110 pump.

• Högblankt polerad rostfri 300 l hydraultank monterad bakom hytt.

• 3-delat fast högblankt one Bar Diamond gångbord.

• Högblankt polerad rostfri kombi batteri-/ verktygslåda, 3 dörrar, två täckplåtar.

• Högblankt polerad rostfri dieseltank ca 800 l med två täckplåtar.

• Högblankt polerad rostfri ljuslist under tank och v-låda.

• Högblankt polerad rostfri bakljusramp och ljusramp bakom takspoiler.

• Högblankt polerad rostfri gripen täckplåt bakom chassiände.

• Högblankt polerade rostfria täckplåtar mellan bakskärmar ( Kilar ).

• Högblankt polerade rostfria fotsteg.

• Högblankt polerade rostfria 6,5” avgasrör bakom hytt med avgasspjäll.

• Högblankt polerat rostfritt 4,5” ställage bakom hytt.

• VBg eller Jost vändskiva, långsläde med manöverknapp i hytt.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB STAndArd ByggnATion 
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SVETSAB STAndArd ByggnATion – ScAniA 3.90 BoggiE

• Högblankpolerad rostfri verktygslåda med två dörrar, täckplåt över batteri vänster sida.

• Högblankpolerad rostfri täckplåt över dieseltank höger sida.

• Uppfällbart heltäckande aluminiumdurk gångbord även aluminiumdurk plåt efter vändskiva.

Tillägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Högblankpolerad rostfri kopplingsplåt för el och luft ( gravsten ).

• Högblankpolerade bakljus med täckplåt.

• Högblankpolerade ljuslist under verktygslåda och tank.

• Högblankpolerad rostfri topbåge med dioder samt 5 st xenon.

• Högblankpolerade kilar mellan bakskärmar.

• Hydraulik för Walking Floor 110 Sunfab pump.

• Övrig hydraulik, begär offert.

Öppettider:

Verkstad  Mån - Lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB CLASSIC Byggnation 
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SVETSAB CLASSIC ByggnATIon    Scania 3.10 Boggie
• Högblankpolerad rostfri diesel tank ca 800L med täckplåtar vänster sida.

• Högblankpolerat rostfritt avgasrör ut framför driv.

• Högblankpolerad rostfri batteri / verktygslåda med täckplåtar höger sida.

• Tredelad fast högblankt aluminium one Bar Diamond gångbord

monterat på gummidämpare.

• Rostfria band med gummitätning över skarvar.

TILLägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Högblankpolerad rostfri kopplings plåt för el och luft ( gravsten )

• Högblankpolerade bakljus med täckplåt enligt SVETSAB folder.

• Högblankpolerade kilar mellan bakskärmar.

• Hydraulik för Walking Floor 110 Sunfab pump.

• Övrig hydraulik, begär offert.

Öppettider:

Verkstad  Mån - Lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB ”El Toro” ByggnATion 
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SVETSAB ”El Toro” ByggnATion – VolVo 750 3.90 BoggiE

• Hydraulik med Sunfab 110 pump.

• Högblankt polerad rostfri 300 l hydraultank monterad bakom hytt.

• 3-delat fast högblankt one Bar Diamond gångbord.

• Högblankt polerad rostfri kombi batteri-/ verktygslåda, 3 dörrar, två täckplåtar.

• Högblankt polerad rostfri dieseltank ca 800 l med två täckplåtar.

• Högblankt polerad rostfri ljuslist under tank och v-låda.

• Högblankt polerad rostfri bakljusramp och ljusramp bakom takspoiler.

• Högblankt polerad rostfri täckplåt bakom chassiände.

• Högblankt polerade rostfria täckplåtar mellan bakskärmar ( Kilar ).

• Högblankt polerade rostfria fotsteg.

• Högblankt polerade rostfria 6,5” avgasrör bakom hytt med avgasspjäll.

• Högblankt polerat rostfritt 4,5” ställage bakom hytt.

• VBg eller Jost vändskiva, långsläde med manöverknapp i hytt.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB CLASSIC ByggnATIon
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 SVETSAB CLASSIC ByggnATIon VoLVo FH 3.0 BoggIE

• Högblankpolerad rostfri diesel tank ca 780L med täckplåtar vänster sida.

• Högblankpolerat rostfritt avgasrör ut bakom vä. framaxel.

• Högblankpolerad rostfri batteri / verktygslåda med täckplåtar höger sida.

• Tredelat fast aluminium one Bar Diamond gångbord monterat på gummidämpare.

• Rostfria band med gummitätning över skarvar.

TILLägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Bakom täckplåtar Autoline S90 sandare.

• Högblankpolerad rostfri kopplings plåt för el och luft ( gravsten ).

• Högblankpolerade rostfria bakljus med Jokon dioder.

• Högblankpolerad rostfri täckplåt bak på chassi.

• Högblankpolerade rostfria kilar mellan bakskärmar.

• one Bar Diamond plåt under vändskiva.

• Högblankpolerade rostfria ljuslister under tank & verkrygslåda.

• VBg.

• Hydraulik för Walking Floor 110 Sunfab pump.

• Övrig hydraulik, begär offert.

Öppettider:

Verkstad  Mån - Lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB ClASSiC ByggnATion 

BoggiE / PuShEr
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SVETSAB ClASSiC ByggnATion – VolVo BoggiE 3.20 / PuShEr 4.10

• högblankpolerad rostfri dieseltank ca. 800 l ( Boggie ) / 740 l ( Pusher ) m. täckplåtar vänster sida.

• högblankpolerat rostfritt avgasrör ut framför driv.

• högblankpolerad rostfri batteri / verktygslåda ( Boggie ) m. täckplåtar höger sida.
( Pusher ) batteri monterat på fabrik i chassiände.

• Tredelat fast högblankt aluminium one Bar Diamond gångbord monterad på gummidämpare.

• rostfria band med gummitätning över skarvar.

Tillägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde och manöverknapp i hytt.

• högblankpolerad rostfri kopplings plåt för el och luft ( gravsten ).

• högblankpolerade bakljus med täckplåt.

• högblankpolerade kilar mellan bakskärmar.

• hydraulik för Walking Floor 110 Sunfab pump.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB STAndArd ByggnATion
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SVETSAB STAndArd ByggnATion – VolVo 3.90 BoggiE

• Hydraulik med dubbla Sunfab pumpar 110 & 60 .

• Högblankpolerad rostfri hydraultank 300 l med sarg för el, luft & hydraulkopplingar bakom hytt.

• Högblankpolerad rostfri verktygslåda med två dörrar samt täcklåt över batteri.

• Högblankpolerad rostfri täckplåt över dieseltank höger sida.

• Tredelad fast aluminiumdurk gångbord monterad på gummidämpare.

• Högblankpolerad avgasrör bakom hytt

Tillägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Högblankpolerade bakljus med täckplåt.

• Högblankpolerade kilar mellan bakskärmar.

• Övrig hydraulik, begär offert.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB CLASSIC ByggnATIon
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SVETSAB CLASSIC ByggnATIon MErCEdES 3.20 BoggIE Euro 6

• Högblankpolerad rostfri diesel tank ca 650L med täckplåtar vänster sida.

• Högblankpolerat rostfritt avgasrör ut framför driv.

• Högblankpolerad rostfri batteri / verktygslåda med täckplåtar höger sida.

• Tredelat fast lackerat med slipade toppar one Bar diamond gångbord monterat på gummidämpare.

• rostfria band med gummitätning över skarvar.

TILLägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Högblankpolerad rostfri kopplings plåt för el och luft (gravsten).

• Högblankpolerad rostfri täckplåt bak på chassi.

• Högblankpolerade rostfria kilar mellan bakskärmar.

• one Bar diamond plåt under vändskiva.

• Högblankpolerade rostfria ljuslister under tank & verktygslåda.

• Hydraulik för Walking Floor 110 Sunfab pump.

• Övrig hydraulik, begär offert.

Öppettider:

Verkstad  Mån - Lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB lASTVäxlAr ByggnATion 
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SVETSAB ClASSiC lASTVäxlArE ByggnATion – DAF

• Högblankt polerad rostfri täckplåt höger sida.

• Högblankt polerad rostfri kombi batteri-/verktygslåda, 2 dörrar, 3 täckplåtar.

• Bakljus i lackerat aluminiumdurk med rostfri högblankt polerad plåt.

• Högblankt polerad rostfri ljuslist under täckplåt och verktygslåda.

• lackerat aluminiumdurkgångbord vänster och höger sida med slipade toppar.

• lackerade aluminiumdurkskärmar med slipade toppar.

• rostfritt avgasrör ut bakom vänster framhjul.

• Avgasspjäll ( Euro 5 ) monterat med manöverknapp i hytt.

• Fabrikat på lastväxlare enligt kunds önskemål.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
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SVETSAB ClASSiC ByggnATion 
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SVETSAB ClASSiC ByggnATion – DAF   3.10 Boggie
• Högblankpolerad rostfri dieseltank ca. 800 l med täckplåtar vänster sida.

• Högblankpolerat rostfritt avgasrör ut framför driv.

• Högblankpolerad rostfri batteri / verktygslåda med täckplåtar höger sida.

• integrerat rostfri AdBlue tank ca. 90 l.

• Tredelat fast högblankt aluminium one Bar Diamond gångbord monterat på gummidämpare.

• Rostfria band med gummitätning över skarvar.

Tillägg

• Flyttbar vändskiva med lång släde, med manöverknapp i hytt.

• Högblankpolerad rostfri kopplingsplåt för el och luft ( gravsten )

• Högblankpolerade bakljus.

• Högblankpolerade kilar mellan bakskärmar.

• Hydraulik för Walking Floor 110 Sunfab pump.

• Övrig hydraulik, begär offert.

Öppettider:

Verkstad  Mån - lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
31
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SCANIA R 730 LA4X2MLB

Axelavstånd:

3700mm

( total spec. på begäran )

SVETSAB Byggnation:

• Högblankpolerad dieseltank 1070 Liter.

• Högblankpolerad Batteri / verkstygslåda,

el driven på teleskopskenor med

fjärrkontroll och manöver knapp i hytt.

• Högblankpolerade avgasrör med stelage, V8 bakom hytt.

• Kopplingsplåt för el och luft i kolfiber.

• Högblankpolerad rostfri bakljus ramp.

• Rostfria lackerade ljuslister med dioder.

• Inredning i hytt svart mocka, V8 samt dioder.

• Lackerad hytt & chassi, gångbord samt motiv

Iron Man, matt klarlack.

Öppettider:

Verkstad  Mån - Lör    07.00 - 19.00

Kontor Mån - Fre    09.00 - 17.00

Höganäs

Kontakta oss på 042-162790 eller info@svetsab.se 

Fler bilder på objekten hittar du på vår hemsida.

www.svetsab.se
33
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SVETSAB Sålda fordon:

SÅLD till Dalslunds Åkeri i Hjo 
Scania R 560 tridemlastväxlare

SÅLD till A.T.A Entreprenad AB i Kinna 
R 560 tridemlastväxlare med reko drive

SÅLD till Henkes Åkeri & Maskin Skånes Fagerhult 
Scania R 620 4.70 6X2

SÅLD till Marek Wingert Scania R 730

SÅLD till Anders Reimer Trelleborg 
Scania R 560 3.90 6X2 dragare med hydraulik

SÅLD till Hedin Bil Jönköping 
Mercedes Actros 2651 Gigaspace

SÅLD till Mickes Åkeri Rydsgård 
Scania R 560 Tridemlastväxlare

SÅLD till Wästentreprenad Maskin i Kungälv AB
R 560 8×4*4 3750Hb 
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vi har ett stort lager 
av begagnade originaldelar
• aluminium dieseltankar med konsoler från 200 L

• Batterilock

• Baklampor

• Flamdämpare och mycket, mycket mer…

Scanias stilrena original-kjolpaket:
– inkl. kilar monterat på bil 29.690;– ( 2.90 Boggie )

– Kjolar finns till de flesta hjulbaser
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Öppettider: 

Verkstad  Mån - Lör 07.00 – 19.00

Kontor Mån - Fre 09.00 – 17.00

Tel 042-162790 • info@svetsab.se

Vi befinner oss i nya fräscha lokaler på 

2500 kvm utanför Höganäs, Mejerivägen 97 

15 km väster om E6 Erikslund (Ängelholm). 

Vänligen kontakta oss för besök.

SVETSAB påbygger egentillverkade produkter 
och tillverkar enligt kundens önskemål.

• Diesel & Hydraultankar.

• Verktyg & Batterilådor.

• Tippbilar / Dumprar.

• Lastväxlare.

• Hydraulik och Pneumatik.

• Överflyttningar.

• Dioder under tank och v-låda, monterade på list eller rör.

• Lackeringar.

• Elarbeten.

• Diverse övriga reparationer utföres (även jour).

• Vi tillverkar även komponenter till livsmedelsindustrin
bl.a. Weibull Koncernen.

www.svetsab.se
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Egen tillverkning av rostfria produkter gällande tunga fordon,
helt efter kunds önskemål.

Nyckelfärdig bil är när du köper chassit och byggnation av oss.

Förfrågningar och beställningar, kontakta oss på: 
Telefon 042-16 27 90 eller maila till info@svetsab.se

www.svetsab.se
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