
Din kompletta leverantör

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. med vår uppfinningsrikedom 
och med vår tekniskt avancerade kompetens hjälper vi er med att ta fram den bästa lösningen för just ert 
behov. vi presenterar även finansieringslösningar tillsammans med ledande leverantörer på marknaden. 
med våra låga omkostnader innebär bl.a. att vi kan sätta priser som få, om överhuvudtaget någon, kan 
matcha i Sverige. vi lagerhåller alltid: Chassi, lastväxlare, kranar samt mählers plogutrustningar.

• Diesel & Hydraultankar

• verktyg & Batterilådor

• lastväxlare/ tippbilar/ Dumprar/ kranar/ plogutrustning/ Skåp

• Hydraulik och pneumatik

• installation & periodisk kontroll av digitala färdskrivare

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

• lackeringar

• elarbeten

• överflyttningar

• Diverse övriga reparationer utföres

• vi tillverkar även rostfria komponenter till livsmedelsindustrin

vi håller till i nya fräscha lokaler  
på 2500 m2 utanför Höganäs, mejerivägen 97  
– 15 km väster om e6 erikslund (Ängelholm)

Följ oSS på 

FaCeBook oCH inStagram

telefon +46 (0) 10-706 03 00          
info@svetsab.se 
www.svetsab.se

när du köper en ny lastbil

av oss ingår alltid

 12 månaders nybilsgaranti.

(om ej annat avtalats)

på vissa påbyggnationer

är garantin 24 månader

–oCH givetviS en generöS

 gooDWill eFter garantitiD.



SvetSaB komplett
till marknaDenS
BÄSta priSer

Stilrena kjolar

nyCkelFÄrDiga ForDon utan onöDiga leDtiDer

nu även till Scania next generation 

helt utan skarvar.

Finns även till volvo och mercedes.

vi har chassi, plogbilar, 

kranbilar, lastväxlare 

och släpvagnar i lager 

för omgående leverans.

SvetSaBs lastväxlare är oftast 

utrustade med bl.a. SvetSaBs 

stilrena kjolar med integrerad 

rostfri verktygslåda, v8-läderpaket, 

förarpaket, Scanias premium radio 

med navigation, prestigepaket, 

dubbelglas, streamlinepaket, 

automatisk klimatanläggning, alcoa 

durabright aluminiumfälgar, hellack-

erad hytt, 2-pedals opticruise, 

retarder, 9 t framaxel, kyl/frys fack, 

regnsensor – och mycket mycket mer.

våra låga omkostnader innebär

att vi kan sätta priser som få 

kan matcha – om ens någon.

FinnS i lager:
SvetSaB komplett
next generation



FULLUTRUSTAD 
SCANIA R650 EURO 6 B8X4*4NB TRIDEM
 
SVETSAB byggnation:
JOAB 24 tons krok. Snabbkörning, fjärrkontroll mm. 4st blixtljus, 

4st arbetsbelysningar, VBG-manövern monterad bakom hytt.

SVETSABs stilrena kjolpaket utan skarvar. Full plogutrustad

med SVETSABs nya styrsystem, med alla fästen, salt mm.

Högblankpolerade 8” rostfria snedskurna avgasrör bakom hytt,

One Bar Diamond alu gångbord monterat på snabbshotfästen, 

lackerat med slipade toppar.

Design & foliering i samarbete med Troéng Design.
 

www.svetsab.se

SVETSABs nya styrsystem 

med tipp,- samt lämfunktion 

och mycket mer. Kontakta 

personal för mer information.



FULLUTRUSTAD 
SCANIA R580 EURO 6 B8X4*4NB TRIDEM
 
SVETSAB byggnation:
JOAB 20 tons krok. Snabbkörning, fjärrkontroll mm. 

Kran HMF3220 K6 lyftkapacitet 1330kg vid 16,7 meter. 

4st blixtljus, 4st arbetsbelysningar, VBG-manövern monterad bakom hytt. 

SVETSABs stilrena kjolpaket (utan skarvar) med integrerad rostfri verktygslåda i kjol. 

Högblankpolerade 8” rostfria rakskurna avgasrör, stallage och hydraultank bakom hytt.

One Bar Diamond alu gångbord monterat på snabbshotfästen, lackerat med slipade toppar.

Design & lackering i samarbete med Löörs design & Lacktyl.

www.svetsab.se



FULLUTRUSTAD (SVETSAB KOMPLETT)
SCANIA R650 EURO 6 B8X4*4NB TRIDEM
 
SVETSAB byggnation:
JOAB 26 tons krok. Snabbkörning, fjärrkontroll mm.

4st blixtljus, 4st arbetsbelysningar, VBG-manövern monterad bakom hytt.

Obs! Scanias original kjolpaket med skarvar, SVETSABs integrerade rostfria 

verktygslåda i kjol vänster sida. Högblankpolerat original avgasrör bakom hytt.

www.svetsab.se



FULLUTRUSTAD 
SCANIA R650 EURO 6 B8X4*4NB TRIDEM 
 
SVETSABs byggnation:
JOAB 26 tons krok. Snabbkörning, fjärrkontroll mm.

4st blixtljus, 4st arbetsbelysningar, VBG-manövern monterad bakom hytt.

SVETSABs stilrena kjolpaket (utan skarvar) med integrerad rostfri verktygslåda i kjol vänster sida. 

Högblankpolerade 8” rostfria avgasrör med 45° avslut, stallage och hydraultank bakom hytt.

One Bar Diamond alu gångbord monterat på snabbshotfästen, lackerat med slipade toppar.

Design & lackering i samarbete med Löörs design & Lacktyl.

www.svetsab.se


