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Veihøvler fra HBM

HBM har mer enn 50 års erfaring som utvikler og produsent av veihøv-
ler. Modellprogrammet dekker i dag 7 forskjellige modeller veihøvler 
fra 7 til 23 tonn. Alle HBM veihøvler leveres med tandem, untall BG-
70. Alle modellene fra BG-110 og oppover har 6x4 alternativt 6x6 drift. 
Modellutvalget omfatter BG-70, BG-110 (2 modeller), BG-130, BG-
160. BG-190 og BG-240. HBM veihøvler kan leveres med leveres med 
motorer i henhold til Europeiske bestemmelser og har i dag innført Steg 
lll Tier 4 på motorene i alle veihøvlene i leveringsprogrammet. 

HBM er den ledende leverandøren i det tyske markedet for veihøv-
ler med ca 50% markedsandel. I dag selges HBM veihøvler over store 
deler av verden. HBM benytter anerkjente underleverandører med 
blant annet motorer fra Perkins og Cummins, transmissjon fra ZF og 
Poclain hydraulmotorer og komponenter fra Poclain og Rexroth. 

Listen av standardutstyr er lang og omfatter det meste som forbin-
des med veihøvler. Av tilleggsutstyr nevner vi blant annet 2D og 3D 
maskinstyringssystem integrert i maskinens øvrige styring. Annet ut-
styr som kan inngå i en leveranse av HBM veihøvel er frontblad fra 
Gjerstad Products, grusstrengspreder fra Mählers eller Snø- og Grus-
stopp fra Grader Service.

Alle HBM modellene kan leveres med joystick kontroll eller  
styrespakkontroll som vi også sier på norsk. Det er en løsning som er 
lett å lære, lett å betjene, ergonomisk, effektiv og kostnadsbesparende 
i bruk. Comforthytten er utstyrt med et luftfjærende sete.

HBM-Nobas er Europas eneste spesialiserte 
produsent av veihøvler. 

HBM sin veihøvelproduksjon er lokalisert i Nordhausen, midt 
i Tyskland. Selskapet inngår i industrigruppen GP Papenburg  
International GmbH som har mer enn 3500 ansatte.

BG 70

BG 190

BG 190

BG 130

Lintho Maskin AS Fiskerudveien 51 | 1850 Mysen | Tlf. 69 87 70 50 | post@ lintho-maskin.no | www.lintho-maskin.no


