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Nytt skogsprogram från Weimer  

Weimer introducerar nu fjärde generationens vagnar med förbättrad kvalitet och utvecklad 

funktion. Skogsvagnarna finns i storlek 5 till 12 ton och har även fått en uppdaterad färgpalett 

som markerar den nya generationen. I samband med introduktionen av det nya 

skogsprogrammet har tillverkningen flyttats tillbaka till Sverige. 

Weimer introducerar nu en fjärde generation skogsvagnar, 4G, med ett komplett modellprogram av vagnar mellan 

5 och 12 ton, We-5:an, We-8:an, We-10:an och We-12:an. Skogsvagnarna har bland annat en kraftigare 

konstruktion i ramstyrningen, starkare kraninfästning samt högre markfrigång. Nytt för 4G skogsprogram är att 

vagnens färger har ändrats mot en mörkare röd färg samt att stöttorna är silverfärgade. Färgvalet gör att vagnen 

avtecknar sig tydligare vid skogskörningen och är en fördel framför allt vid skymningsljus.  

Tillverkningen av skogsvagnarna har i samband med 4G-vagnen flyttat hem till Sverige och anledningen till det är 

att säkerställa vagnens kvalitet samt att kunna ge en förbättrad leveranssäkerhet till kunderna. ”För mig var det 

viktigt att flytta tillbaka tillverkningen till Sverige igen, förklarar Urban Johansson VD och ägare, eftersom det gör 

att vi kommer närmare produktionen och snabbare kan göra önskad produktutveckling, vilket i slutändan betyder 

bättre kvalitet på våra produkter och därmed nöjdare kunder. Jag har jobbat med våra skogsprodukter i snart 30 

år och för mig är kvalitet, funktion och säkerhet viktiga komponenter för de produkter som säljs under varumärket 

Weimer.”   

4G skogsvagnarna är utrustade med griplastare som har bra lyftkraft och rörelseschema och finns i flera storlekar 

med räckvidd mellan 4,1 meter och 8,3 meter. Griplastarna tillverkas av ett väletablerat företag i Estland vars 

produkter uppfyller Weimers krav på funktion och kvalitet.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Urban Johansson, VD och ägare, Tel: 0381-710 10 

 

 

 

  

  


