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”

KÖP EN AVANT eSERIE OCH FÅ 30.000:- I RABATT

15%

Nordfarm

- vi finns NÄRA DIG!
KONTAKTA DIN NÄRMASTE AUKTORISERADE
ÅTERFÖRSÄLJARE. VI FINNS I HELA SVERIGE.
Brålanda Andrésen Maskin AB, 0521-27 23 50
Eksjö GJ Maskin AB, 0381-390 00
Eslöv Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00
Falköping GJ Maskin AB, 0515-78 77 00
Flen Agripro, 0157-57 57 30
Getinge Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 10
Göteborg Andrésen Maskin AB, 0703-48 47 27
Havdhem Bröderna Pettersson AB, 0498-48 14 00
Helsingborg Gunnar Nilsson Maskin, AB 042-509 90
Hudiksvall X-maskiner AB, 0650-161 00
Jönköping GJ Maskin AB, 036-550 52 00
Kalmar Svenssons Motor, 0480-42 97 40
Karlstad Maskin Väst, 054-80 83 80
Klagstorp OP Maskiner AB, 0410-72 44 20
Kristianstad OP Maskiner AB, 044-20 76 00
Lidköping GJ Maskin AB, 0510-78 75 20
Ljungby Östra Hult, 0372-710 03
Luleå Norrmaskiner, 0920-311 00
Motala Maskincity i Motala AB, 0141-20 22 90
Norrköping Bepart AB, 0121-300 00
Skellefteå Norrmaskiner, 0910-58 91 00
Skövde GJ Maskin AB, 0500-44 66 00
Stockholm Nacka Värmdö Maskin AB, 08-570347 01
Storvik Traktor Nord AB, 026-420 17 17
Sundsvall X-maskiner AB, 060-52 56 56
Nykvarn Traktor Nord AB, 08-506 657 00
Tingstäde Agro Maskiner Gotland AB, 0498-27 23 50
Tomelilla OP Maskiner AB, 0417-783 30
Tranås Linderås Lantteknik AB, 0140-500 37
Uddevalla Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
Ulricehamn GJ Maskin AB, 0321-53 14 40
Umeå Norrmaskiner, 090-18 93 15
Uppsala Traktor Nord AB, 018-18 30 80
Vimmerby Fagerströms maskin AB, 0492-100 75
Vingåker Traktor Nord AB, 0151-75 07 00
Västerås Traktor Nord AB, 021-15 16 00
Växjö Svenssons Motor, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Agripro, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

på alla originalredskap från

AVAnt

Läs mer på sidan 5

superDum per
ampanj TWO in ONE!

K

Spara upp till

39.500:-

Med vår rosa Avant
kan vi göra allt”
säger Hönsmamman
LÄS REPORTAGET PÅ
SIDORNA 6-7

superdumper

Spara upp till 39.500:-

15%

på alla original-

ap
avantredsk
n5
Läs mer på sida

gigant på vall
Läs mer på sidorna 24-25

fella

Läs reportaget från
J Karlsson Maskinstation
och ta del av programmet
på sidorna 12-18

”Jag sålde hjullastaren
och köpte en Avant 860 istället” säger Fredrik på Hösterums gård
Läs reportaget på sidorna 41-43

Sami vinter

Kampanj på ett brett
program från SAMI!

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

Läs mer på sidorna 36-37

Alla priser exkl. moms. Med reservation för felskrivningar, tryckfel och slutförsäljning. Vill du i fortsättningen inte ha dessa utskick, gå då in på www.nordfarm.se/integritetspolicy/
och läs mer om hur du avregistrerar dig från adresserade reklamutskick. Detta utskick gjordes i samarbete med Nordfarm Maskin AB 2020. För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

TVÅ GLÖDHETA NYHETER
FRÅN MAMMUT

KAMPANJ PÅ VINTERREDSKAP
FRÅN PRISVÄRDA SAMI

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Förvalta fodret på bästa sätt med
nya Fortuna och Powercut från
österrikiska tillverkaren Mammut.

Sami täcker av det mesta när
det gäller snöröjning - nu finns
även tusenlappar att spara!

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidan 28.

avant 860i

Missa inte reportaget om Avant 860
på sidan 41-43!

den största och starkaste
kompaktlastaren någonsin!
1900

57

3,5

UNDVIK STILLESTÅND I HÖGSÄSONG
Viktigast av allt är att hålla koll på servicen både inför och under säsong.
Service-kit som är bra att ha hemma för att hålla din Avant pigg är exempelvis:

NORDFARM.SE
GUIDAR DIG TILL DIN
NÄRMASTE VERKSTAD
OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

1. Filterkit till Avant 528/630/635/R28 A48036 1477:2. Kit med glidplattor till utskjutet
A430743 1190:3. Servicekit tappar & bussningar
för teleskopsbom
A419462 5305:-

30
1.

2.

Nya Avant 860i med hela 1.900 kg lyftkapacitet och 3,5 meters lyfthöjd.
Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger Avant 860i maximal styrka
kombinerat med en fantastisk smidighet!

3.

Avant 860i levereras med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk
turbo-dieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.
Hydrostatisk drift med en hydraulisk drivmotor på varje hjul

TIPS FRÅN EFTERMARKNADSAVDELNINGEN

och två hastigheter är välkända egenskaper hos Avant.
Maxhastigheten på 30 km/h och externt hydraulflöde för
redskap 80 l/min.

Hydrauliskt teleskoputskjut är standard, ett utskjut på 825
mm ger en lyfthöjd på hela 3,5 meter till redskapsfästet

Populära Avantredskap

Avant 860i

4.589:-/mån

Beräknat på 3,95% ränta, 25% kontant/inbyte,
84 månader samt 0:- slutamortering.

Pris fr: ............ 564.900:-

SKYDDSKÅPOR HD TILL AVANT

Tillverkade av extra stöttålig polykarbonat med
hög hållfasthet. De tål mycket stryk och klarar till
och med att du hoppar på dem. HD-kåporna
har samma glans som ABS-kåporna som hör till
standardutrustningen.

Maskintrailer MT5750 - 16 ton

Det är lätt att tro att denna plast är mindre
flexibel, men i själva verket är det tvärtom, den
känns mjukare men är betydligt mer hållbar.
Läs mer på nordfarm.se

Slitstålskit med skruv och mutter lagerförs inför säsong, ett smidigt alternativ,
klart för varje typ av plog. Här finns också extra vinge, hydraulisk sväng på schaktblad samt
exempelvis snöröksskydd till V-plogarna.
OBS! Se över redskapen innan och efter säsong, och när säsongen är över fettar du in kolvstänger
som är utskjutna så att de inte rostar.

Flak 6004 x 1483 mm. Två fjädrande axlar med broms 60km/h.
Total längd 9866 mm. Hydrauliska bromsar.

TA VÄL HAND OM DIN PEECON MIXERVAGN!
Underhåll av maskinerna är mycket viktigt för att undvika onödiga stillestånd:
•
•
•
•

fler alternativ?
Gå in på nordfarm.se
så hittar du fler
maskintrailers!

Priser exkl. moms, erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Reservation mot felskrivningar och tryckfel. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Smörjning av blandarskruvarna är av yttersta vikt, och centralsmörjning finns att köpa som extra utrustning.
Kontroll av växellåda bör göras regelbundet, sköter du underhållet korrekt så är det 5 års garanti på växellåda.
Låt auktoriserad verkstad genomföra årsservice, där man bland annat mäter slitage på axlar för att undvika haverier.
Motionera alla funktioner regelbundet så att de inte rostar.

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortimentet och alla priser!

super
Dum per
Spara upp till

39.500:-

DUMPERVAGN
D1600/D1900
LÄS MER PÅ SIDAN 24-25

tulip jordfräs

från

INNEHÅLL LANTBRUK
4
5

Lasse har ordet
AVANT-REDSKAP FÖR LANTBRUKET
Missa inte 15% på alla AVANT originalredskap!

6-7
8-11

Möt ”Hönsmamman” i sin rosa Avant 420
AVANT KOMPAKTLASTARE

12-13

På besök hos J Karlsson Maskinstation
Snabbt och effektivt med Fella

14-18

FELLA strängläggare & slåttermaskiner
Missa inte höstens förköpsklipp!

19

Balvagnar från Palmse Trailer

20-22

PLOGAR från Grégoire Besson
Upp till 11% bränslebesparing med snedställda åsar

22.600:-

Se hit!

Smart köp, höstklipp!
Paketerat & klart
inkl K-axel, mer info
på nordfarm.se

24-25

SUPERDUMPER-KAMPANJER
Spara 39.500:- på dumpervagn D1600 och
38.800:- på dumpervagn D1900.

27

Jyfa HELGALVANISERADE djurvagnar

28
30

OUTLET! Se alla maskiner på nordfarm.se
NYHET! Fortuna och Powercut från MAMMUT

31

Peecon Mixervagnar
Peecon Topliner från 389.000:-

BYGG DIN
EGEN MASKIN

33
34
35

LUCAS BALRIVARE högklassiska lösningar
JEANTIL fastgödselspridare
AGRONIC flytgödselspridare

Nu kan du själv bygga och konfigurera din maskin
i detalj. Välkommen in till nordfarm.se

36-37

SAMI vinterredskap för PROFFSEN
Missa inte höstens kampanjer!

38
39

NYHET! SAMI frontredskap
Kungen av Skogen, Palms kompletta ekipage

40

SISTA CHANSEN: 30.000:- rabatt på AVANT EL

41-43

REPORTAGE: Hösterums Lantbruk
Väljer Avant för att spara på bränslekostnader

Kompaktlastare

Växtodling

Transport

Foder

Skog och ved

Vägunderhåll

Landskapsvård

Slirskydd

Nordfarm | Lantbruk
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HÖST & VINTER NORDFARM MAGASIN
Så snabbt allt kan förändras
idag. Att en pandemi kan så
fullständigt förändra samhället i
en omfattning som ingen kunde
föreställa sig. Och mycket annat
förändras också snabbt; nyhetsflöden är snabbare, postgången
effektivare i digitala versionen
och inte minst finns numera förväntningar att allt ska finnas
tillgängligt hela tiden - en hård
press på oss alla.
Vi jobbar ständigt med vår hemsida nordfarm.se för att säkerställa den senaste informationen,
nyheter och att du som användare av maskiner ska kunna hitta
den information du söker dygnet
runt hela året. Missade du Nordfarm Lantbruksdagar, en mässa
som vi anordnade i digital version
när vi blev ”strandsatta” från att
träffas IRL? Det går fortfarande
att se alla produktfilmer, intervjuer mm på hemsidan!
Vi ser hela tiden ett ökat intresse
för vår digitala ”bygg din ma-

www.nordfarm.se

skin”-konfigurator där du kan
sätta samman, ändra och gå vidare mot köp av en maskin. Riktigt kul att den används, vi vill ju
att detta ska var ett hjälpmedel
för dig som kund, att det ska spara tid och göra oss alla mer förberedda inför köpet.
I vårt nya lantbruksmagasin berörs
nästan hela vårt produktprogram
då många lantbrukare använder i
stort sett alla maskintyper i vårt
sortiment. Vi hoppas att du blir
inspirerad genom läsning av magasinet och alla kundreportage,
och vill välkomna dig vidare in till
vår hemsida för att kunna bygga
din maskin, se priser och hitta alla
våra återförsäljare - så gott som
alltid nära dig i den del av Sverige
där du befinner dig.
Trevlig läsning!

Lasse Horndahl
Sälj- och marknadschef
Nordfarm Maskin AB

Ett komplett inomgårdsprogram
Nordfarm har sedan 1982 importerat och sålt maskiner i
Sverige. Vi har samlat mängder med erfarenheter, leverantörer och inte minst återförsäljare, idag spridda över hela
landet. Nu tar vi nästa steg, och utmanar oss själva för att
fortsätta utvecklas.
Det är med stolthet jag kan berätta att vi tagit våra första
steg i ett inomgårdsprojekt där vi på Nordfarm kommer att
arbeta lite extra de kommande åren, på ett nytt sätt!

4
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Vi har redan idag ett av de bredaste inomgårdsprogrammen i landet och framöver kommer det att bli ännu enklare
för er att välja leverantör för era inomgårdsmaskiner.
Vi kommer också att mer aktivt nå fler olika djurkategorier
med både standardlösningar och maskiner, men framför
allt kunna möta era behov av speciallösningar i unika
affärer. Känner du att du vill veta mer redan nu så är du
mer än välkommen att ringa mig. Vi ses snart.

Oliver Ruottinen

Telefon 011-19 70 47

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

AVANT LANTBRUK
Tänkta, konstruerade och tillverkade för lantbruket

Med idag över 230 redskap och med en stor del riktade mot just
lantbruket så går det enkelt och snabbt att dra slutsatsen att Avant
är designad för lantbrukare.
Att stora maskiner är oumbärliga vet vi och att små minilastare
under de senaste 15 åren har blivit nästan lika viktiga har vi lärt
oss. Med Avant har du med dig en enda smidig maskin som kan
utrustas med en arsenal av olika redskap. Och markpåverkan är
givetvis minimal!

NU

15% RABATT VID KÖP AV AVANT ORIGINALREDSKAP!

UNIVERSALSKOPA
FRÅN 3.800:-

PALLGAFFLAR
FRÅN 6.100:-

SLAGKLIPPARE
FRÅN 34.400:-

KLIPPAGGREGAT
FRÅN 33.900:-

Finns med rak eller tandad kant.
Smala hål vid den övre delen av
skopan förbättrar sikten.

Trumfräs för klippning av långt
gräs, buskar och liknande.
Klarar upp till 20 mm tjocka
trädgrenar.

Storsäljare!

Justering av gafflarna är enkelt
tack vare snabblåset. Gafflarna är
tillverkade i stål av högsta kvalitet.

Robust och effektiv klippare,
flytande system för optimal
kontakt med marken även på
ojämna gräsmattor. Mulchingeffekt samt säkerhetsventil.

Storsäljare!

FODER/ENSILAGEGREP STUBBFRÄS
FRÅN 14.100:29.600:Kraftig hydraulcylinder, härdade
spjut i bottendelen och
stadiga platta pinnar i
överdelen gör den lämplig
för de flesta foder.

Eftersom klingan är monterad
med sida mot maskinen får man
en bra sikt över
arbetet. Alla
tänder har tre
sidor.

15%

PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅN
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

AVANT

Nordfarm | Lantbruk
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Reportage

Karlströms gård, Jämjö Blekinge

www.nordfarm.se

VÅR ROSA AVANT
- vi använder den till allt!

Isabelle Karlström, även kallad
”Hönsmamman” på sociala medier,
förverkligade sin dröm. Tillsammans med sin man äger hon idag en
bondgård där flitens låga lyser starkt,
där hjärtat för det svenska lantbruket
slår extra hårt och där djuren trivs
allra bäst - Karlströms gård!

Se hela filmreportaget
genom att scanna QR-koden
med din mobilkamera!

6
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

AVANT 420

MED AVANTEN KAN VI
FORTSÄTTA ATT VÄXA
Allt började med en dröm. Isabelle och hennes man delade
drömmen att driva en bondgård tillsammans och för ungefär
sex år sedan kom chansen. ”Kanske får vi aldrig den här chansen
igen” kände Isabelle och familjen Karlström slog till. Idag har
drömmen växt till djuruppfödning, gårdsbutik och maskinstation med mera.

På Karlströms gård en bit utanför Karlskrona driver Isabelle
tillsammans med sin man och två barn en sprudlande gård
med växtvärk. ”Om man bara kunde få lite mera tid” är något
Isabelle nämner flera gånger. Trots smeknamnet ”Hönsmamman” består större delen av verksamheten idag av
lammproduktion med ca 120 lammande tackor av rasen Texel.
Även genbanksanslutna Linderödssvin, vaktlar, ankor och rashöns finns på gården och det märks direkt att familjens ambitioner och kärlek till det svenska lantbruket är oerhört stort.
Ni har en rosa Avant har vi hört - berätta!
- Jag tror att den heter 420 (stämmer bra, red. anm.). Jag kan
inte så mycket om just maskiner men jag tycker att användningsområdet med Avant är fantastiskt. Vi hittade den på en
lantbruksmässa där vi gick runt och jämförde olika alternativ
som kunde passa oss och valet föll slutligen på Avant tack vare
flexibiliteten och storleken. Att den var rosa var mest roligt och
inget som direkt avgjorde valet.
- Idag använder vi vår Avant till i stort sett allting. Det är svårt
att förstå hur vi klarade oss innan Avanten kom till gården.
Hur ser er vardag ut idag jämfört med tidigare?
- Avanten kom till gården för ungefär fyra år sedan och innan
dess så handöste vi allting. Jag kommer ihåg att allt var oerhört
tungjobbat. Allting tog sådan tid vilket hindrade oss från att
utveckla gården som vi ville, tid är ju som sagt en bristvara.
Vi hade aldrig kunnat utveckla gården utan ett hjälpmedel som
Avanten. Ett stort plus är ju att man sparar ryggen också!
Något speciellt redskap som ligger på inköpslistan?
- Vi håller på och kollar på en mindre mixervagn som vi kan
utfodra med. Vi vill kunna få med kraftfodret i mixen när vi
utfodrar för att slippa oroligheterna i stallet. Om det är ett
Avant-redskap vet jag inte än men det finns säkert.
Vad är er största utmaning som lantbrukare?
- Först och främst att vi inte var bönder från början. Vi har inte
tagit över eller ärvt en stor bondgård och vi saknar även lantbruket inom familj och släkt. Vi har fått börja från smått till att
hela tiden växa och utvecklas. Att köpa en större gård från början
var inget alternativ. Idag är nog den största utmaningen tiden.

Suggan och troligen gårdens ”rockstar” njuter när Isabelle bjuder
på massage. Efter behandlingen är det matdags - vilket grisliv!
Det hade varit bra om man kunde klona sig några gånger för att
hinna ännu mer. Räddningen är ju många gånger Avanten och
jag vågar inte tänka på vad vi skulle göra utan den...
Hur har coronakrisen påverkat er verksamhet?
- Som tur är så märker vi inte av några negativa effekter av
coronapandemin. Snarare tvärtom att folk börjar få upp ögonen
för närodlad mat och att vi får fler frågor om närproducerat kött.
Vi får mer besök till gården vilket resulterar i att våra produkter
tar slut i gårdsbutiken snabbare. Det är även ett lite högre tryck
på maskinstationen då folk är hemma mer och troligen håller på
mera i sina trädgårdar.
Hur ser ni på framtiden?
- Vi har väldigt stora framtidsplaner här på gården och vi växer
som sagt i talande stund med ännu ett stort hönshus. Vi är övertygade om att närproducerat är framtiden. Människor kommer
få upp ögonen allt mer och mer för svensktillverkat och mat från
den lokala bonden och efterfrågan känner vi redan av. Samtidigt
är detta en hjärtefråga som jag personligen brinner för och lägger ner mycket tid på att kommunicera ut i sociala medier, forum,
och poddar med mera.
På tal om sociala medier, du tituleras även som
”Hönsmamman”?
- För en tid sedan startade jag en sida på Facebook som heter
Hönsmamman. Anledningen är inte att jag är mycket till ”hönsmamma” utan det är nog snarare min man som är en hönspappa” när det gäller våra barn. Däremot så stämmer det nog när
det kommer till djuren då jag ständigt ser till att djuren har det
så bra som möjligt. Jag litar inte på att någon kan ta hand om
djuren lika bra som jag, skrattar Isabelle.
Besöket på Karlströms gård är över och Petter och Per satte kurs
hem mot Norrköping och Nordfarm med varsin goodiebag från
Karlströms gårdsbutik. Vi hann inte många mil innan de båda
påsarna var tomma - gör’ gott säger vi från Östergötland!
Se filmen med Isabelle Karlström
och läs hela reportaget på nordfarm.se

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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www.nordfarm.se

AVANT 225

Kraftfull maskin utrustad med bensindriven Kohler 2-cylindrig insprutningsmotor med 25 hk. Extern hydraulik på 50 l/min i en pump.
Tillräckligt med kraft för bl.a. snöslunga och klippaggregat 1500 mm.

AVANT 225
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, bensin
Snabbkoppling, yttre hydraulik
Vikt, kg

995
640
1/42
4 funktioner (std)
Kohler 2-cyl, 25hk
Std
700

POPULÄRA TILLVAL
Belysning LED 700 lumen
Flytläge
Antislip
Hjulvikter 14 kg/st

3.500:990:8.100:1.100:-

Avant 200-serien är de små, kompakta kraftpaketen. Serien har de
minsta midjestyrda kompaktlastarna som lätt kommer åt i trånga
utrymmen. De är utrustade med lättmanövrerad kontrollenhet och kan
även utrustas med 6-funktioners joystick.
Sedan 2016 är samtliga modeller i 200-serien utrustade med samma
fäste som de större maskinerna.

PRIS

AVANT | 225

1.258:-/MÅN

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Se alla tillval på nordfarm.se

Avant 225 pris från 154.900:-

AVANT 423

Utrustad med Kubota trecylindrig dieselmotor med 22 hk
vilket ger lägre bränsleförbrukning. Katalysator som standard. Låg
egenvikt: 1030 kg. Externhydraulik 34 l/min i en pump.
Avant 400-serien är de små stora maskinerna som passar vid många
typer av arbete. De kan utrustas med de flesta av de stora maskinernas tillval, samtidigt som smidighet och låg vikt bibehålls. Serien har
låg arbetsvikt och är lätt att transportera mellan olika arbetsplatser.
Maskinerna passar också att
användas på ytor med begränsad belastningskapacitet.

Se alla tillval på nordfarm.se
8
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AVANT 423
Bredd, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

990-1090
700
1/34
4 funktioner (std)
Kubota D902, 22hk
600
1030-1080

POPULÄRA TILLVAL
Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff
Teleskoputskjut
Arbetsbelysning LED 700 lumen
Joystick 6-funktioners
Kulkoppling 50 mm
Sidovikter par 80 kg
Stöldskyddsmärkning

8.100:10.600:3.500:7.700:700:3.900:2.695:-

PRIS

AVANT | 423

1.811:-/mån

Scanna QR-koden
för att höra mer om
Avant 423

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Avant 423 pris från 222.900:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

AVANT 523

Starkare motor med större vridmoment vid låga varv. Högre oljeflöde,
34 l/min. Högre hastighet som underlättar vid längre sträckor. Tystare
för arbete på allmän plats, såsom parker och kyrkogårdar.
Avant 523 förenar kompakt konstruktion med stor lyftkraft.
Har snabbkoppling för yttre hydraulik - vilket gör att du snabbt och
enkelt kan byta mellan olika redskap. De har även utrustats med
teleskoputskjut, vilket ger bättre lyfthöjd och räckvidd. Frihjulskoppling
och fjädrad sits med värme ger en mer bekväm arbetsmiljö oavsett
årstid. Uppfyller nya emissionskraven.

AVANT 523
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

1130
900
1/34
4 funktioner (std)
Kubota D902, 22hk
600
1200 + 170

POPULÄRA TILLVAL
Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff
Parallellföring
Joystick 6-funktioners
Kulkoppling 50 mm
Sidovikter par 80 kg
Stöldskyddsmärkning

11.400:10.600:7.700:700:3.900:2.695:-

PRIS

AVANT | 523

2.217:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Se alla tillval på nordfarm.se

Avant 523 pris från 272.900:-

AVANT 528
AVANT 528
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

Klarar av att lyfta upp till 950 kg med tillval parallellföring. Hanterar
förflyttning av exempelvis tunga ensilagebalar lätt och smidigt. Drivs
av Kubota trecylindrig dieselmotor. Externhydraulik 36 l/min i en
pump.
Avant 528 förenar kompakt konstruktion med stor lyftkraft.
Har snabbkoppling för yttre hydraulik - vilket gör att du snabbt och
enkelt kan byta mellan olika redskap. De har även utrustats med
teleskoputskjut, vilket ger bättre lyfthöjd och räckvidd. Frihjulskoppling
och fjädrad sits med värme ger en mer bekväm arbetsmiljö oavsett
årstid. Uppfyller de nya emissionskraven.

1090
950
1/36
4 funktioner (std)
Kubota 3-cyl, 26hk
600
1420

POPULÄRA TILLVAL
Parallellföring
Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Joystick 6-funktioners
Sidovikter par 180 kg
Kulkoppling 50 mm
Stöldskyddsmärkning

Se alla tillval på nordfarm.se

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

PRIS
10.600:11.400:8.100:7.700:7.600:700:2.695:-

AVANT | 528

2.414:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Avant 528 pris från 297.200:-

Nordfarm | Lantbruk
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AVANT 640
AVANT 640
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

Hanterar krävande redskap och tunga lyft tack vare en kraftfull
hydraulik och också den första serien som erbjuder dubbla hydraulpumpar. Lyfthöjd upp till 2,8 meter.
AVANT | 640

3.476:-/mån

POPULÄRA TILLVAL
Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff
Parallellföring
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Hytt LX
Kulkoppling 50 mm
Sidovikter par 180 kg
Stöldskyddsmärkning

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Scanna QR-koden för att höra mer om Avant 640

Avant 640 pris från 427.900:-

NYHET! AVANT 735

Enorm lyftkapacitet med OptiDrive
och Kubota Stage V
1400

26

3,0

Avant 735 har en stark bomkonstruktion och ett högre oljeflöde för
redskap med dubbel pump på hela 50 l/min. En lyfthöjd på upp till
3080 mm gör den till en oslagbar partner på gården!
I standardutförande utrustad med:
• Teleskopbom
• TM drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
• Stark Poclain kolvmotor
• Stor bränsletank 63 l

Nordfarm | Lantbruk

PRIS
11.400:10.500:8.100:48.000:700:7.600:2.695:-

Se alla tillval på nordfarm.se

NYHET
avant 735

14

Nu kan vi äntligen presentera Avant 735, utrustad med Kubota V1505
Stage V-motor. En utmärkt och ekonomisk maskin för lyft och materialhantering, som klarar pallar upp till 1400 kg.

10

1290
1400
2/50
8 funktioner (std)
Kubota 4-cyl, 26hk
600
1590

• Joystick med 8 funktioner
• Frihjulskoppling
• Större hjul som standard
Scanna QR-koden
• Hydraulmanövrerad parkeringsbroms
för att höra mer om
• ROPS-båge + FOPS-skyddstak
Avant 735
• 2 LED-lampor (1000 lumen)
• Hydrostatisk fyrhjulsdrift
• Fälg med 5 bultar, standarddäck 320/60-12 traction
• Helfjädrande sits med värme, säkerhetsbälte och armstöd
• Inbyggd 170 kg bakvikt
Som tillval finns bland annat luftkonditionering
och luftfjädrad sits för DLX-hytt!

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

AVANT 760i
AVANT 760I
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

Maskinen som erbjuder hög lyftkapacitet och ett högre hydraulflöde.
För jobb och arbetsdagar som ställer mer krav på komfort och snabba
förflyttningar. Lyfter upp till 3,1 meter.
AVANT | 760

3.996:-/mån

POPULÄRA TILLVAL
Kulkoppling 50 mm
Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff
Parallellföring
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Hytt DLX med AC
Luftfjädrad förarstol (endast med DLX-hytt)
Sidovikter par 180 kg

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Avant 760i pris från 491.900:-

1400
1600
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI, 57hk
700
2100

Scanna QR-koden för att höra mer om Avant 760i

PRIS
700:11.400:10.500:8.100:102.900:11.100:7.600:-

Se alla tillval på nordfarm.se

AVANT 860i

Se repor tage
på sidan 41!

Den största och starkaste
kompaktlastaren någonsin!
1900

57

3,5

30

Nya Avant 860i med hela 1.900 kg lyftkapacitet och 3,5 meters
lyfthöjd. Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger Avant 860i
maximal styrka kombinerat med en fantastisk smidighet!
Avant 860i levereras med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk
turbo-dieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.
Hydrostatisk drift med en hydraulisk drivmotor på varje hjul
och två hastigheter är välkända egenskaper hos Avant.
Maxhastigheten på 30 km/h och externt hydraulflöde för
redskap 80 l/min.
Hydrauliskt teleskoputskjut är standard, ett utskjut på 825 mm ger en
lyfthöjd på hela 3,5 meter till redskapsfästet – tack vare lyfthöjden kan

du lasta och lasta av exempelvis mixervagnar och släp med höga sidor.
Snabbkoppling för yttre hydraulik gör att du med en hand snabbt,
enkelt och utan oljespill kan byta mellan hydrauliska redskap.
ROPS/FOPS-certifierad öppen hytt som standard. Hytt (tillval) monteras
med anti-vibrationsfästen vilket ger en tyst och vibrationsfri arbetsmiljö.
Effektiv uppvärmning och ventilation samt stora fönster
gör hytten än mer användarvänlig – den kan också
utrustas med luftkonditionering.

Scanna QR-koden för att höra mer
om Avant 860i

BYGG DIN EGEN MASKIN PÅ NORDFARM.SE

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortimentet ochNordfarm
alla priser!
| Lantbruk
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Reportage från
J Karlsson Maskinstation

SNABBT, EFFEKTIVT
- OCH VÄLDIGT SNYGGT!

12
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Reportage

Fella reportage

J KARLSSON MASKINSTATION
1000 HA/ÅR MED 9,3 METERS BREDD
J Karlssons Maskinstation i Habo som tidigare främst har sysslat
med pressning av ensilage och halmbalar samt fastgödselspridning
beslöt att utöka verksamheten till att även erbjuda sina kunder
slåtter av vallfoder.

- Vi köpte ekipaget av GJ maskin, vår främsta samarbetspartner när det gäller
lantbruksmaskiner. Ett bidragande skäl är att en servicemontör från GJ bor
alldeles i närheten och ser till att vi får blixtsnabb service. Vi slår ungefär 1000
ha/år med maskinen och kan inte ha några stillestånd.

Maskinstationen drivs av bröderna Jimmy, Niklas och Martin Karlsson som
även har en anställd. De utgår ifrån Brandstorp som ligger mellan Habo och
Hjo alldeles vid Vätterns strand på östra sidan och Hökensås på västra sidan.
En trakt med väldigt vackra vyer och bland annat utsikt över Vättern och
Visingsö. Maskinstationens kunder finns främst i närområdet men de har även
kunder på längre håll exempelvis vid Aneby, Visingsö, Lekeryd och Värsås.

Martin som är första chaufför på Fellan berömmer maskinen:
- Den gör ett snabbt och effektivt arbete och den slår väldigt snyggt. Driveguardsystemet som skyddar maskinen från svåra haverier är väldigt lättskött,
förutom kanske yttersta rotorerna där en överbyggnad på rotorerna är lite
trixig att få loss.

Vad har ni valt för maskiner?
- 2018 köpte vi en Fella Ramos 9314 TLKCB, alltså en slåtterkombination
(butterfly, reds anm) med crimper och sidåtgående elevatorer samt en Fella
Ramos 310 FZKC frontslåtter med crimper. Tillsammans har ekipaget en
arbetsbredd på 9,3 m.

Isobussystemet, som är standard, ser Martin som ett viktigt skäl
att välja maskinen. Tre hydraulslangar och en elkontakt - sedan är
maskinen inkopplad och körklar! All manövrering sker på Isobusskärmen, även ihopfällning för transport.
Läs hela reportaget på nordfarm.se

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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FEM VIKTIGA PUNKTER
NÄR DU VÄLJER VALLMASKINER
1. STORLEK
Arealen maskinen ska avverka - du sparar körningar om du har
en harmoni i arbetsbredd mellan de olika redskapen i vallkedjan.

2. FÄLTENS UTFORMNING
Har du starkt kuperade fält är det framför allt strängläggarens
funktioner du bör beakta, så allt material kommer med.

3. BEKVÄMLIGHET
Bekvämast är naturligtvis en maskin med ISOBUS där alla
funktioner manövreras/justeras på traktorns skärm. Men det finns
även funktioner som till exempel som balkavlastning som enkelt
justeras med hydropneumatik på många maskiner.

4. UNDERHÅLL
Varierar mycket mellan olika maskiner. Titta efter maskiner där
oljan i balken inte behöver bytas,
eller underhållsfri rotorarm på
strängläggaren.

5. LIVSLÄNGD

FELLA VALLMÄSTAREN

Tysk kvalité när den är som allra bäst! Nordfarm har samarbetat
med FELLA i 25 år, ett av våra längsta samarbeten. Med över 100
års erfarenhet av vallprodukter ligger FELLA i framkant vad gäller
hållbarhet och teknisk innovation, med flertalet patenterade lösningar.

Vallmaskiner och framför allt slåttermaskiner jobbar i en tuff miljö, det är
helt klart. Det finns dock maskiner
som klarar påfrestningarna i många år
med perfekt resultat, där kvalitet,
skötsel och underhåll påverkar livslängden. Kan du köra ett par år extra
sparar du pengar, alternativt får du ett
bättre värderat inbyte.

Richard Kihlstedt

Produktexpert Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 48

VARFÖR SKA DU VÄLJA FELLA?
• Traktoroberoende i sin konstruktion och teknik, de större
maskinerna med ISOBUS-anpassning till samtliga traktorfabrikat.
• Enkel att underhålla och till stor del underhållsfri
• Driftsäkerhet med innovativa tekniska lösningar som:
- Drive Guard-systemet
- Turbo Lift
- Safety Swing
- Comfort Change
• En riktigt bra investering över tid!

• Ett komplett vallprogram
• Ständig innovation!
• Följer Nordfarms affärsidé
om premiummaskiner
• Trygg och pålitlig
reservdelsförsörjning!
14
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Seplanera
hit!
ditt

köp till våren
och spara pengar

Beställ

dina FELLAmaskiner senast:

15/11
2020

Leverans

APRIL-MAJ
2021
av maskin till dig:

Betala

dina FELLAmaskiner först:

1/7
2021

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

15/11
2020

Försäsongsklipp!

FELLA STRÄNGLÄGGARE

JURAS 351 DN

APRIL-MA J
2021

1/7
2021

Juras 351DN är en trepunktsburen enkelsträngläggare
med en rotor. Ordinarie pris från 60.112:-

Beställ senast 15/11
48.900:- spara 11.212:-

JURAS 801

En bogserad enkelsträngläggare med två rotorer och transportchassi. Mittläggare med en arbetsbredd på 6800-7600 mm och
effektbehov på 30 kW/41 hk. Ordinarie pris från 255.708:-

Beställ senast 15/11
199.900:- spara 55.808:-

JURAS 8055 PRO

En bogserad proffssträngläggare med två rotorer och transportchassi. Mittläggare. Till skillnad från Juras 880 som har en smörjpunkt
per rotorrarm så har 8055PRO underhållsfri rotorarm. Arbetsbredd
7200-8000 mm, effektbehov 35 kW/48 hk. Ordinarie pris från 302.479:-

Beställ senast 15/11
239.900:- spara 62.579:JURAS 10065 PRO
En bogserad mittläggare med två rotorer och transportchassi.
Denna modell har underhållsfri rotorarm, vilket innebär färre smörjpunkter
och högre slitagetålighet. Även kontrollbox för att justera de vanligaste
funktionerna från traktorns förarsäte. Bästa valet för att få kvalitetsfoder.
Juras strängläggare med två
rotorer har strängplacering
på höger sida.

JURAS 12545 PRO
Bogserad mittläggare med fyra rotorer och
transportchassi. Denna modell har underhållsfri rotorarm, vilket innebär färre smörjpunkter och
högre slitagetålighet. Även ISOBUS för att kunna justera
de vanligaste funktionerna från traktorns kontroller.
Stor arbetsbredd utan att ge avkall på markföljsamheten.

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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2020

APRIL-MA J
2021

1/7

FRONTSLÅTTERMASKINER
Ramos 3160 FQ-KC

Perfekt ekipage
med Ramos 911 TL-KC

2021

nyhet

• Slåttermaskin med crimper
• Bärram med dragande länk ger stor rörelsefrihet,
vertikalt 650 mm, upp 450 mm, ner 250 mm
• Bärram ger bra sikt
• Skonsam och effektiv crimper
• Arbetsbredd 3100 mm
• Transportbredd 2990 mm
• NYHET! Turbolift, hydropneumatisk avlastning

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

3100 mm

115 hk

6 st

2 st

Ramos 3670 FQ-KC

Beställ senast 15/11:
184.900:- spara 47.156:-

Perfekt ekipage
med Ramos 9314 TL-KCB

nyhet

• Slåttermaskin med crimper
• Bärram med dragande länk ger stor rörelsefrihet,
vertikalt 650 mm, upp 450 mm, ner 250 mm
• Bärram ger bra sikt
• Skonsam och effektiv crimper
• Arbetsbredd 3600 mm
• Transportbredd 3490 mm
• NYHET! Turbolift, hydropneumatisk avlastning

16

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

3600 mm

130 hk

7 st

2 st

Nordfarm | Lantbruk

Beställ senast 15/11:
199.900:- spara 49.287:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

BURNA
SLÅTTERMASKINER

15/11
2020

APRIL-MA J
2021

• NYHET! Vertikalt fällbar för transport,
med mjuk avslutning av infällning
• Monterad vid maskinens egna tyngdpunkt
• Arbetsvinkel +28o till -18o,
pendlar inte i lyftläge
• Robust kugghjulsbalk
• Turbo Lift balkavlastning
• Safety Swing antikollisionssystem
• Drivlina med överbelastningsskydd
• Vikbart frontskydd
• Stötfångare runt om
• Verktygslåda
• Öppningsbar sida

1/7
2021

Ramos 3160 TLX-KC
• Arbetsbredd 3100 mm
• Transportbredd 2500 mm
• Strängbredd 800-2300 mm

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

3100 mm

115 hk

6 st

2 st

Perfekt ekipage
med Ramos 3160 FQ-KC

Beställ senast 15/11
179.900:- spara 49.498:-

Ramos 3670 TLX-KC
• Arbetsbredd 3600 mm
• Transportbredd 2800 mm
• Strängbredd 1000-2800 mm

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

3600 mm

130 hk

7 st

2 st

Beställ senast 15/11
194.900:- spara 51.966:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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BUTTERFLY

15/11

www.nordfarm.se
2020

APRIL-MAJ
2021

1/7
2021

Ramos 9314 TL-KCB

Ramos 9314 TL-KC är en slåttermaskin med kompakt vinkelväxel
där alla funktioner övervakas och styrs via ISOBUS kontrollen.
Extra breda elevatorer med integrerad hydraulisk sidoförskjutning - beMove. Även frontmaskinen kan övervakas av ISOBUS
terminalen (tillval). Denna modell har fjäderstålscrimper.
• Turbo Lift hydropneumatiskt justerbar balkavlastning
• Safety Swing, vid stenpåkörning eller liknande viker slåtterenheten
undan samtidigt som den lyfts
• Alla funktioner manövreras via ISOBUS
• Frontmaskin kan kopplas in
• Hastighetssensorer i drivlinan
• Tim- och arealmätare
• Fella beMove 940x2700 elevatorer med sidoförskjutning 600 mm
• Datorstyrd infällning av transportlås

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

9300 mm

228 hk

2x7 st

2 st

Ramos 911 TL-KC

Beställ senast 15/11
619.900:- spara 193.116:Ramos 911 TL-KC är en trepunktsburen tallriksslåtter med
kompakt vinkelväxel, har en dragpunkt i mitten - enkla vägen till
ökad prestanda. Denna modell har fjäderstålscrimper.

Finns även
som TL utan KC

•
•
•
•
•
•

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

8300 mm

180 hk

2x6 st

2 st

Ramos 991 TL-KC
Finns även
som TL utan KC

Beställ senast 15/11
389.900:- spara 124.185:Ramos 991 TL-KC är en trepunktsburen tallriksslåtter med
kompakt vinkelväxel, har en dragpunkt i mitten - enkla vägen till
ökad prestanda. Denna modell har en fjäderstålscrimper.
•
•
•
•
•
•

18

ARBETSBREDD

KRAFTBEHOV

ANTAL DISKAR

BLAD PER DISK

9300 mm

200 hk

2x7 st

2 st

Nordfarm | Lantbruk

Följer marken helt i arbetsläge
Slåtterenheterna monterade vid sin tyngdpunkt
Stum (pendlar inte) i lyft läge
Inget behov av oljekylare
Turbo Lift
Safety Swing

Följer marken helt i arbetsläge
Slåtterenheterna monterade vid sin tyngdpunkt
Stum (pendlar inte) i lyft läge
Inget behov av oljekylare
Turbo Lift
Safety Swing

Beställ senast 15/11
449.900:- spara 126.970:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Du bestämmer
behovet, vi har

BREDDEN
Scanna QR-koden och se filmen
om balvagnar från Palmse Trailer:

Vagnar som håller
B3650
10 ton/6,5x2,5 m

B3750
B3800
14 ton/7,5x2,5 m 12 ton/8x2,5 m

B3925
14 ton/9,2x2,5 m

B3925-19T
19 ton/9,2x2,5 m

B3980
20 ton/9,8x2,4 m

BALVAGN B3650

BALVAGN B3750

BALVAGN B3800

Maxlast 10 ton, lastyta 6,5 x 2,5 m
Pris från 98.400:-

Maxlast 14 ton, lastyta 7,5 x 2,5 m
Pris från 152.700:-

Maxlast 12 ton, lastyta 8 x 2,5 m
Pris från 125.900:-

BALVAGN B3925

BALVAGN B3925-19T

BALVAGN B3980

Maxlast 14 ton, lastyta 9,2 x 2,5 m
Pris från 159.600:-

Maxlast 19 ton, lastyta 9,2 x 2,5 m
Pris från 204.900:-

Maxlast 20 ton, lastyta 9,8 x 2,4 m
Pris från 223.150:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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Över 200 års erfarenhet
och flera världsrekord!

snedställda åsar,
Upp till 11% bränslebesparing medliv
ngden!
och slitdelar med upp till dubbla slä

GRÉGOIRE BESSON INNOVATIVA PLOGAR
Grégoire Besson tillverkar plogar, kultivatorer, tallriksredskap
med mera och är en av de större tillverkarna av jordbearbetningsredskap. Företaget har över 200 års erfarenhet av tillverkning av
jordbearbetningsmaskiner och har satt flera världsrekord i
flest hektar bearbetat på ett dygn.

Slitdelar som håller längre.
Läs gärna mer om det i vårt reportage från Trelleborg,
på nordfarm.se

Innovativa plogkroppar med snedställda åsar kräver mindre dragkraft, sparar bränsle
och minskar även slitaget på landsidor och vändskivor - och är standardutrustning
på Grégoire Bessons plogar.
Bred utrustningsnivå
Plogen kan utrustas och anpassas efter dina önskemål från enklast med fasta och
mekaniska inställningar till helhydraulisk för den mer avancerade användaren.

Snedställda åsar (som standard) ger ett centralt dragläge, lägre effektbehov och
sidokrafterna reduceras. Hjulets placering i kombination med ramkonstruktionen
gör att man kan plöja ända ut till fältkanten. De flesta av plogens justeringar
kan göras direkt från traktorhytten under drift, beroende på utrustning.
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

ekt
Boka din demoe/ddeirmo
på nordfarm.s

nyhet

GRÉGOIRE BESSON ROVER 50
•
•
•
•

ALLA MASKINER,
TILLVAL OCH
PRISER FINNS PÅ
nordfarm.se

Utrusta plogen med fyra till fem skär
Anpassad för traktorer från 90 till 180 hk
Arbetsbredd från 1,68 m till 2,8 m
Kraftig ramkonstruktion 120x120 mm

ROVER 50
Effektbehov, hk

90-180

Antal skär

4-5

Vändhuvud, mm

115

Ram, mm

120x120

Snedställda
plogkroppar

Hydraulisk
stenutlösning

GRÉGOIRE BESSON ROVER 40

GRÉGOIRE BESSON ROVER 60

Utrusta plogen med tre till fyra skär. Anpassad för traktorer
från 60 till 140 hk. Arbetsbredd från 0,6 m till 2,0 m.
Enkel och kraftig ramkonstruktion 120x120 mm.

Utrusta plogen med fem till sex skär. Anpassad för traktorer
från 100 till 190 hk. Arbetsbredd från 0,9 m till 3,3 m.
Kraftig ramkonstruktion 140x140 mm.

ROVER 40

ROVER 60

Effektbehov, hk

60-140

Effektbehov, hk

100-190

Antal skär

3-4

Antal skär

5-6

Vändhuvud, mm

115

Vändhuvud, mm

115

Ram, mm

120x120

Ram, mm

140x140

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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ekt
Boka din demoe/ddeirmo
på nordfarm.s

Grégoire Besson
normandie
Tallriksredskapen i Normandie-serien från Gregoire Besson är
mångsidiga och effektiva med hög kvalité.
Utformade för att kombinera effektivitet (från 5 till 12 cm
arbetsdjup) och kapacitet (från 3 till 14 ha/h).
För att uppfylla kraven från jordbrukarna omfattar
produktprogrammet fast burna, vikbara burna samt
bogserade redskap.

Grégoire Besson Normandie T60
- med Emopak-packarrulle.

Grégoire Besson
crossland
Crossland är en serie burna stubbkultivatorer
med tre rader pinnar och som kan utrustas med
utjämningsutrustning och efterredskap. Crossland är
en serie mångsidiga och effektiva maskiner med hög
ramhöjd för bästa genomsläpplighet.
Grégoire Bessons patenterade Eurochisel är standard. Pinnarna har
försänkta hål och pressat stål. Det ger absolut högsta styrka och
skydd mot slitage. Stenutlösningen håller för 450 kg och avståndet
mellan kultivatorpinnarna är 23 cm.

BYGG DIN EGEN Grégoire BessonPLOG PÅ NORDFARM.SE
22
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.
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KONSTGÖDSELSPRIDARE X40+
X40+ är den minsta av de två modellerna
i X-serien. Tre olika grundutföranden och
en maximal spridningsbredd på 44 meter
ger en mångsidig och effektiv spridare!

Med Sulky X-serien får du

BRA ATT VETA OM X-SERIEN
X-serien är serien med prestanda som kan tillfredsställa även den mest krävande användaren:

•
•
•
•
•
•

Prisbelönt spridning (Agritechnica)
Upp till 50 meters spridningsbredd
Effektiva överåkningar
Mycket hög kapacitet - upp till 4200 liter
Enkla och snabba justeringar för en bättre logistik
Ger gödning över och sparar pengar!

KVALITÉ
PRECISION
ENKELHET

Välj mellan fyra olika
kontrollsystem!
Se maskinerna i drift och
hör mig berätta mer om
dem på nordfarm.se

Magnus Yderfors
011-19 70 63

KONSTGÖDSELSPRIDARE X50+

STÖRST I X-SERIEN
och finns i tre olika grundutföranden.
Med en max spridningsbredd på 50 meter är
detta en mångsidig och effektiv spridare

ECONOV

		
Econov är marknadens enda system som auto		
matiskt kontrollerar hela den halvmåneformade
spridningsbilden. Econov är Sulkys senaste och mest intelligenta
avstängningssystem. Genom att ändra nedsläppspunkterna i förhållande
till spridningsmängden kan man som standard åstadkomma sex
individuella sektionskontroller. Med tillägget ”kontrollsystem ISOBUS”
får man hela tolv sektioner.

DU HITTAR FLER ALTERNATIV OCH ALLA PRISER PÅ NORDFARM.SE

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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Spara upp till

39.500:-

TWO in ONE!
h du har både en dump
Köp till förhöjning oc
och samma!
och en volymvagn i en

er-

OBS! Vagnen på bild kan ha annan utrustning,
se vad som ingår på kampanjvagnarna i rutan till höger nedtill!

DUMPERVAGN D1600

DETTA INGÅR

D1600 är en vagn för tyngre jobb. Vagnen har en max lastvikt på 16 ton.

•

Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på imponerande 18 m³. Det
ingår hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen. Vagnarna i kampanjen är
utrustade med 5 mm Strenx Optimstål i botten och sida vilket gör att du får
en fullblodig entreprenadvagn som kan hantera rejäla schaktmassor.

KAMPANJPRIS 199.900:Spara: 39.500:-

24
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•
•
•
•
•
•

4 x Hjul 600/50-22,5 BKT
Ridemax
Ofjädrad boggi
Hydraulisk avfjädrad dragbom
Entreprenadlucka
Valfri RAL-färg
Strenx/Optim botten/sida 5 mm
Stänkskärmar

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 18 m³

fr. 27.200:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

r

OBS! NU MED

3-STEGS

t sålda vagnar,
es
m
es
ig
er
Sv
r
le
ai
Tr
se
Palm
bredaste
med brett sortiment och
tillvalsprogrammet!

LACKERING

OBS! Vagnen på bild kan ha annan utrustning,
se vad som ingår på kampanjvagnarna i rutan till höger nedtill!

DUMPERVAGN D1900

DETTA INGÅR

D1900 är den största dumpervagnen från Palmse Trailer och har en max

•

lastvikt på 19 ton. Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på hela 22 m³.
Hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen ingår. Vagnarna i kampanjen är
utrustade med 5 mm Strenx Optimstål i botten och sida vilket gör att du får
en entreprenadvagn som tål oerhört tuffa material och sträng behandling.
Ja, en vagn som håller i många år helt enkelt!

KAMPANJPRIS 229.000:Spara: 38.800:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

•
•
•
•
•
•

4 x Hjul 600/50-22,5 BKT
Ridemax
Ofjädrad boggi
Hydraulisk avfjädrad dragbom
Entreprenadlucka
Valfri RAL-färg
Strenx/Optim botten/sida 5 mm
Stänkskärmar

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 22 m³
fr. 30.350:-

Nordfarm | Lantbruk
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Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

Capacitance (m )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

4,2
8

4,2
8

6,9
13,3
10

m3 )
m 3)
(t)

8,1
15,6
13

m3 )
m 3)
(t)

9,1
17,6
16

m3 )
m 3)
(t)

m3 )
m 3)
(t)

m3 )
m 3)
(t)

D800

8,1
15,6
13

Capacitance (m )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)
3

D1000

PT 1600

9,1
17,6
16

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

D1300

D1600

9,1
17,6
16

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1900

17

PT 1922L
PT 1922L
PT 1922L

Capacitance (m 3 ), ()-with a bulk hatch
Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
21,6(23,3)
Capacitance
Capacitance
(m 3 ), ()-with(m
a 3bulk
),Max
()-with
hatch
bulk hatch
loada capacity
(t)
9,1 Capacitance
), ()-with
hatca bulk33,7(36,4)
hatc
Capacitance
with extensions
with extensions
(m 3 ), ()-with
(ma 3bulk
17,6
Max load capacity
Max load
(t)capacity
19(t)
16

10,2
21,7
19

PT 2228
PT 2228
PTCapacitance
2228 (m ), ()-with a bulk hatch
3

Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
27,2(28,9)
Capacitance
Capacitance
(m 3 ), ()-with(m
a 3bulk
),Max
()-with
hatch
bulk hatch
loada capacity
(t)
), ()-with
hatca bulk42,6(45,3)
hatc
Capacitance
Capacitance
with extensions
with extensions
(m 3 ), ()-with
(ma 3bulk
Max load capacity
Max load
(t)capacity
22(t)

21,6(23,3)
33,7(36,4)
21,6(23,3)
19
33,7(36,4)
19

27,2(28,9)
42,6(45,3)
27,2(28,9)
22
42,6(45,3)
22

D1900		

PT 1011

PT 1900

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

8,1
15,6
13

PT 1900

PT 1600

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

6,9
13,3
10

Capacitance (m )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)
3

8,1
15,6
13

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1300

m3 )
m 3)
(t)

PT 1600

PT 1300

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

Max load capacity
Max load
(t)capacity
17(t)

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

6,9
13,3
10

3

PT 1000

m3 )
m 3)
(t)

PT 1300

PT 1000

PT 800

10,2
21,7
19

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1217

Palmse Trailers största
dumpervagn D2214 är
PT 1011
speciell för sin stora lastPT 1217
kapacitet (22 ton) medan
PT 1620
lastningshöjden är relativt låg
(2,3 m ). För ökad slittålighet kan
PT 1217
flaket på D2214 byggas av stål
Kraftfullt gods både i botten
sida. Lämpliga för
PToch
1620
med olika tjocklek och kvalité,
alla typer av transporter ex jord, grus och spannmål.
ex flakbotten av 10 mm stål och
Robust flak med slitstark bottenram och tippsystem. PTt 1725
väggar,
framvägg och lucka av
PT 1620
6 mm stål.
ETT AV MARKNADENS
10,2
21,7
19

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

11
10

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

17,2
12

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

19,4
30,3
16

PALMSE TRAILER
DUMPER fr 52.900:-

10,2
21,7
19

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

11
10

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

17,2
12

11
10

17,2
12

BREDASTE TILLVALSPROGRAM
PT 1725

Capacitance (m )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)
3

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

17,2
12

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

19,4
30,3
16

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

25
40
17

D2214

nyhet

11
10

NYHET! D2214

PT 1011

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

www.nordfarm.se

19,4
30,3
16

PT 1922L
De större dumpervagnarna kan utrustas
flera
Capacitancemed
(m )
25
Capacitance with extensions (m )
40
Max loadhydrauliskcapacity (t)
17 eller
olika typer av bakluckor, exempelvis
Capacitance (m ), ()-with a bulk hatch
Capacitance with extensions (m ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)
entreprenadbaklucka.
Kan även utrustas med
PT
1725
förhöjning,
vevbart
stödben,
sidoljus,
stänkskärmar,
PT
1922L
Capacitance (m )
25
Capacitance with extensions (m )
40
höghållfasthetsstål
Max load capacity (t)
17 och alternativa färgval
21,6(23,3) PT 2228
Capacitance (m ), ()-with a bulk hatch
a bulk hatc
33,7(36,4)
– allt efter önskemål! Capacitance with extensions (mMax), ()-with
load capacity (t)
19
3

3

m )
m 3)
(t)
3

m3 )
m 3)
(t)

19,4
30,3
16

3

3

21,6(23,3)
33,7(36,4)
19

3

3

3

3

PT
1922L
PALMSE
TRAILER DUMPERVAGNAR

25
40
17

Total längd/bredd, mm

PT 2228

21,6(23,3)
33,7(36,4)
19

Capacitance (m ), ()-with a bulk hatch
Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)
3

Vikt, kg

Capacitance (m 3 ), ()-with a bulk hatch
Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)

D600

D700

D800

D1000

D1300

D1600

D1900

D2214

4350/1880

5332/2215

5332/2215

5332/2215

5685/2550

6375/2550

6970/2550

7440/2550

8850/2530

830

1390

1450

1720

2350

2800

3650

4400

6330

Max lastkapacitet, kg. max 40Capacitance
km/h with extensions (m3500
), ()-with a bulk hatc 6000
42,6(45,3)

7000

8000

10000

13000

16000

19000

22000

Antal tippcylindrar

1

1

1

1

2

2

1

27,2(28,9)

Capacitance (m 3 ), ()-with a bulk hatch
3

a bulk hatch
th a bulk hatc
d capacity (t)

Max load capacity (t)

22

1

1

1620

1650

1720

1628

1900

1900

2170

2300

2300

27,2(28,9)
Capacitance (m
hatch
/meda bulk
förhöjning
Lastvolym,
m),3()-with

2,7/-

4,2/-

4,2/-

4,2/-

6,9/ 13,3

8,1/15,6

9,1/17,6

10,2/21,7

13,62

22
Inre flakdimension, Läng x Bredd
x Höjd, mm

Godstjocklek botten/sida, mm

3000x1732x
520
3/3

3680x2080x
550
4/4

3680x2080x
550
4/4

3680x2080x
550
4/4

3970x2310x
750
5/5

4670x2310x
750
6/6

5250x2310x
750
6/6

5530x2310x
800
6/6

7370x2310x
800
6/6

Axeltyp ADR

Enaxlad

Enaxlad

Enaxlad

Boggi

Boggi

Boggi

Boggi

Boggi

Tridem/Fjädrad

Bromsar, hydrauliska

-

-

2-hjuls

2-hjuls

2-hjuls

4-hjuls

4-hjuls

4-hjuls

6-hjuls

Hjul

380/80-15.3

400/60-15,5

500/50-17

400/60-15,5

400/60-15,5

520/50-17

550/45-22,5

600/50R-22,5

600/50R-22,5

Baklucka, topphängd

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

Std

PT
2228mm
Lasthöjd,

21,6(23,3)
33,7(36,4)
19

3

Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)

a bulk hatch
th a bulk hatc
d capacity (t)

27,2(28,9)
42,6(45,3)
22

D350

27,2(28,9)
42,6(45,3)
22

42,6(45,3)

ATT FUNDERA ÖVER NÄR DU VÄLJER VAGN
Med förhöjning

Entreprenadläm,
även för enkelverkande uttag

Välj färg
efter dragmaskin

Vevbart stödben
Med förhöjning

26
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1. Vilken traktor använder du?
2. Vilket material kommer du köra?
3. Hur långa sträckor kör du?
4. Vilket underlag kommer du i första hand att köra på?
5. Hur ska vagnen lastas, och vilka krav finns på min/
max höjd etc?
6. Finns det några speciella saker att ta hänsyn till i ditt
arbete, dina färdvägar eller byggnader?

Ring oss om du vill diskutera vagnar
och dina egna förutsättningar!

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Se
hit!
HELGALVANISERADE

JYFA DJURVAGNAR

VAGNAR, BLAND DE KRAFTIGAST
BYGGDA PÅ MARKNADEN

JYFA BRED VAGN, från 5-8 meter
Pris från 134.900 kr

TILLVAL
Avgränsare
Belysning
Extra dörr på höger långsida
Fångstgrindar
Rullgardin monterad i front och utmed sidor
Tak
Upphängningskrokar

PRIS
4.200:3.400:3.800:8.700:8.900:4.600:385:-

JYFA SMAL VAGN

Den smala vagnen på fyra meter är den minsta i serien och har
en golvarea på 7,8 m². Smalvagnen finns även i en modell på fem meter.

Pris från 86.800 kr
TILLVAL
Avgränsare
Belysning
Extra dörr på höger långsida
Fångstgrindar
Rullgardin monterad i front och utmed sidor
Tak
Upphängningskrokar

PRIS
4.200:3.400:3.800:8.700:8.900:4.600:385:-

Fler modeller
på nordfarm.se

JYFA HYDRAULISK VAGN, från 4-7 meter
Pris från 109.900 kr

TILLVAL
Avgränsare
Belysning
Extra dörr på höger långsida
Fångstgrindar
Rullgardin monterad i front och utmed sidor
Tak
Bromsar

PRIS
4.300:3.500:3.900:9.700:9.300:5.500:16.700:-

Upphängningskrokar

385:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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NORDFARM.SE/OUTLET

www.nordfarm.se

Fynda bland demo- och visningsmaskiner samt redskap till
vrakpriser! Gäller endast de produkter som listas här och det är
först till kvarn som gäller, pris exkl moms. Produkterna hämtas/
levereras sedan hos din närmaste återförsäljare för Nordfarm.

MIXERVAGNAR

och köp en pre
produkt till outletpris!

418.000:386.000:-

521.650:-

Sulky X50+ konstgödselspridare, maskinnr 20557

198.900:-

244.000:-

Sulky X50+ konstgödselspridare, maskinnr 18961

174.900:-

195.000:-

Sulky DX30+ konstgödselspridare vågc. maskinnr 21417

109.900:-

139.200:-

Peecon mixervagn Twin Future 20 m³, maskinnr 22896
Peecon mixervagn Maxi Eco 15 m³, maskinnr 22340

KONSTGÖDSELSPRIDARE

BETESPUTSARE

522.300:-

Perfect slagklippare Junior 180, maskinnr 22226

32.500:-

40.900:-

Perfect slagklippare Junior 150, maskinnr 22225

31.900:-

38.900:-

Perfect slagklippare KP 2.10 m, maskinnr 22227

34.900:-

50.200:-

Perfect slagklippare KP 2.10 m, maskinnr 22228

34.900:-

50.200:-

Perfect slagklippare KP 2.10 m, maskinnr 20943

34.900:-

50.200:-

Perfect slagklippare KW 2.70 m, maskinnr 22231

54.900:-

73.400:-

Perfect rotorklippare LB 1.85 m, maskinnr 19498
frontmonterad med stödtallrikar

29.900:-

44.840:-

FRONTSLÅTTERKROSS
Fella frontslåtterkross Ramos 310FZKC, maskinnr 21133
Fella frontslåtterkross Ramos 310FZKC, maskinnr 21133
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162.500:162.500:-

213.500:213.500:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

PERFECT KJ210 34.900:-

Höstfynda vår prisvärda slagklippare från Perfect.
KJ210 med en arbetsbredd på 2100 mm. fungerar som
allra bäst på traktorer upp till 60 hk. Finns även med
sidoförskjutning. Mer info på nordfarm.se

Så långt
lagret räcker!

Ordinarie pris

41.700:-

MAMMUT BETONGBLANDARE
Mammuts succéprodukt med
över 20.000 st sålda enheter.
Finns från 500 - 1200 liter.
Effektiv och hållbar
konstruktion som håller i
många år.

Pris från

36.100:-

Skillnaden mellan
tillväxt och missväxt!

HOMBURG DELTA TÄCKDIKESSPOLARE
•
•
•
•

Skonsam mot rörsystem, jobbar med högt flöde och lågt tryck!
Robust konstruktion
Pålitlig och oerhört driftsäker
Ekonomisk

Väck liv i !
dräneringen

SAMI KLAFFSKOPA
Klaffskopa 2000 arbetsbredd 21203490 mm, volym 1295 liter, vikt 641 kg

SAMI SANDSPRIDARE

För sandning av gångvägar.
Det går att ha sandspridaren på släp utan att sprida sand.
Hjulen som driver transmissionssystemet kan frigöras med
kopplingen. Volym 290 liter, arbetsbredd 1000 mm.

42.600:ORDINARIE PRIS: 45.700:Klaffskopa 2300 arbetsbredd 24003770 mm, volym 1950 liter, vikt 786 kg

46.500:ORDINARIE PRIS: 52.600:-

Pris

9.300:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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MAMMUT

NYHET

www.nordfarm.se

MAMMUT FORTUNA

MAMMUT POWERCUT

Toppmatningskvalitet

Rundbalsskärare

Fodret behåller en färsk smak genom förnyad blandning och kvalitetsförluster undviks. Detta uppmuntrar
också djuren att konsumera större mängder foder och
foderval förhindras. Mer information på nordfarm.se

• Förenklar balhantering, lastning och delning med ett moment
• Konstruktion och materialval gör balskäraren stark utan att
den blir alltför tung
• Bra geometri minskar belastningen av kniven
• Balkärnan delas, minskar problem vid mixning
• Låg egenvikt på 380 kg
• Trepunkts- och eurofäste

• Fräschar upp fodret och minimerar förluster
• Förhindrar selektering/sortering av foder,
djuren konsumerar på så sätt mer av fodret
• Spar tid och tar bort tungt arbete

Mer information på nordfarm.se

?
Stort eller litet, vilken modell passar dig

MAMMUT SILOCUT

Rena snitt och lågt kraftbehov!
Med en svetsad kniv i Hardoxstål garanterar Mammut
marknadens kanske renaste snitt samtidigt som snittmotståndet blir minimalt. Byggda för en livstid med
gedigen konstruktion på samtliga modeller, litet som
stort. Missa inte vår SiloBucket med skopa i botten för
mera flyktiga material. Allt finns på nordfarm.se
SILOCUT FINNS I 4 MODELLER
N - serien
M - serien
H - serien
XL - serien

30
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PRIS FRÅN
45.000:59.000:80.000:109.400:-

TIPS!

LÄGG TILL SLANGSATS
2.700:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

NYHET

PEECON TOPLINER
18 m 389.000:21 m 397.000:3
3

Oerhört mycket mixer
för pengarna!

Effektivare
produktion
med bibehållen
kvalitet!

6 m³ eller 64 m³
- vilken passar dig?

Peecon Eco Future
finns i 8 modeller, 6-15 m3, 1 skruv

Peecon Twin Future
finns i 10 modeller, 12-32 m3, 2 skruvar

Peecon Twin Plus Future
finns i 11 modeller, 12-30 m3, 2 skruvar

FEM TANKAR OM ATT VÄLJA MIXERVAGN

Letar du ny mixer, här är det viktigaste att tänka på! Ladda också ner mallen
på nordfarm.se för att räkna ut vilken storlek på mixervagn som passar dig.

Peecon Twin Wide Body Future
finns i 14 modeller, 12-32 m3, 2 skruvar

1. Storleken
I besättningar där man utfodrar flera lass om dagen bestämmer största lasset storleken på mixern. Glöm inte att
ta hänsyn till eventuella utökningar framöver.

2. Hållfastheten
Om du blandar stora mängder foder bör du fundera över att förstärka partier som är utsatta för extra slitage med
höghållfasthetsstål eller rostfritt stål.

Peecon Lowliner Future
finns i 6 modeller, 14-28 m3, 2 skruvar

3. Analys
Ett standard vågsystem bör finnas, där du ser vikten på det som lastas. Du ska även kunna ställa in olika program
som du kan använda vid lastning och utfodring.

4. Hantera alla typer av vallfoder
Mixern bör kunna hantera alla typer av balar och vallfoder – silo, bal, halm, rotfrukter, spannmål (krossad och mald), kraftfoder (pellets och pelletskross) och
mineralfoder.

Peecon Mammoet Future
finns i 11 modeller, 22-50 m3, 3 skruvar

5. Flexibilitet
Det är en stor fördel att välja en mixer med möjlighet till alternativa placeringar
av foderluckor och elevatorer.

VILKEN STORLEK PÅ MIXER SKA MAN VÄLJA?
På nordfarm.se hittar du en mall där du enkelt kan räkna ut vilken
storlek som passar just dig och din verksamhet.

Richard Kihlstedt

Produktexpert Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 48

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Peecon Mega Mammoet Future
finns i 3 modeller, 52-64 m3, 4 skruvar

Nordfarm | Lantbruk
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LUCAS BALRIVARE FÖR HALM
RAPTOR

SQUARE

focus on performance

Buren, bogserad eller för teleskoplastare/lastmaskin och avsedd
för rundbalar med max diameter på 2000 mm och fyrkantsbalar
med en max dimension på 1200x1200x2500 mm.

Effektivare med förbättrad process. För fyra till åtta
fyrkantsbalar - maskiner med riktigt stor kapacitet

Rivartrumman är hydrauliskt driven och möjliggör att ett effektbehov på
50 hk räcker för en effektiv halmrivning. Trumman är konstruerad med fem
tandade klingor och 18 tänder däremellan som luckrar upp balen och gör att
materialet rivs effektivt. Det blir rena snitt och turbinen matas med ett jämt
och kontinuerligt flöde.

• Sju skärande diskar

• Självlastande, enkel och effektiv
• Blåser 15 m (höger) 13 m (vänster)
• Jämn matning av turbinhjulet
• Kedjetransport nio hastigheter, 0-20 m/min
• Knivtrumma med hydraulisk drivning
• Turbin med sex svetsade vingar designad för perfekt stabilitet

• Tre tandade rivartrummor
• Överdimensionerad turbin med Ø 2200 mm samt åtta fläktvingar som ger
en mycket snabb utkastning av halm upp till 22 m
• Som standard utrustad med patenterad ”Cut-off Plate”, en v-formad kniv
i turbinens övergång till utkast, som hindrar materialet att fastna.
Lucas Square kan utrustas med en extra kontroll för bakdörr och bottenmatta
på maskinens vänstra sida för enklare lastning. Kan också utrustas med elektrisk
kontroll för att sköta alla funktioner från traktorhytten samt med 270° svängbart
utkast med maximal kastlängd 15 m till höger och 13 m till vänster.

Se Raptor in action
- läs in QR-koden med
din mobilkamera!

32

Nordfarm | Lantbruk

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Högklassiga lösningar
med överlägsen finish
Lucas G är sedan 1967 specialiserade på maskiner för foder
och djuruppfödning och erbjuder högklassiga lösningar med
överlägsen finish. Med över 40 års erfarenhet och mer än
40.000 levererade maskiner har Lucas utvecklat ett brett sortiment
av maskiner ex balrivare för drift med hydraulmotor via
teleskoplastare/lastmaskin, balrivare för halm & snittande balrivare.

SNITTANDE HALMRIVARE FÖR HALM OCH ENSILAGE
C-KATOR

Balsnittare med justerbar snittlängd mellan 4-15 cm
För torra stråmaterial som halm och hö, idealisk i djuranläggningar med
känsliga flytgödselsystem där man vill strö med halm. Serien består av två
modeller försedda med knivtrumma: 3 m3 C-Kator 32 och 6 m3 C-Kator 63.
• C-kator har ett unikt snittsystem som gör det möjligt att ställa snittlängden
från 4 till 15 cm.
• Mekaniskt driven knivtrumma med sex tallrikar och 48 v-formade knivar.
• Den hydrauliskt justerbara kammen reglerar skärdjup och flödet av material
till turbinen.
• Turbinen är tvåväxlad och har en diameter på 1600 mm. Åtta släta knivar
monterade på turbinhjulet ger en jämn ströbädd.
Råmaterialet flyttas med en hydraulmotordriven bottenmatta som styrs med
nio hastigheter från 0 till 20 m/minut. Systemet förenklar transporten av
materialet i en kontinuerlig ström till knivtrumman för kraftfull bearbetning.
Rivaren kan bearbeta en bal till en jämn och fuktabsorberande ströbädd på
mindre än sju minuter. Underhållet är också enkelt då bottenmatta och kedjespännare enkelt kan demonteras.

CASTOR R

Dagens balar är tunga, hårt pressade och krävande att processa.
Castor R-serien har en enastående prestanda vid distribution oavsett
strålängd och fuktighet. De unika knivtrummorna kombinerat med
mekanisk drivning gör att maskinen arbetar stadigt och effektivt
även med de mest krävande balarna.

• Serie med sju modeller 2-18 m3, som standard med elektrisk manövrering
från traktorhytten.
• Den tvåväxlade turbinen är utförd i ett stycke för perfekt stabilitet och har
försetts med sex till åtta fläktvingar för att blåsa materialet upp till
18 m med sidoutkast och 13-15 m med svängbart utkast.
• Den patenterade ”Cut-off Plate” är v-formad och placerad vid turbinens
utlopp, förhindrar stopp och garanterar jämn distribution och en överlägsen
avverkning.
Den stora bredden på 330 mm kombinerad med avskiljningsplåt förhindrar
stopp kopplat till tunga och våta material. Bottenmattan är hydraulisk driven
och för fram materialet till knivtrumman med nio hastigheter från 0 -20 m/min.
Mattan kan även backas.

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

nyhet
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STANDARDUTRUSTNING

JEANTIL EVR EPAN 5
Förebilden för gödselspridare med vertikala valsar. Valsarna är dynamiskt balanserade.
Tio modeller från 10 m3 till 26,2 m3.
Utrustad med ett mångsidigt, exakt och effektivt spridningssystem med fingrar
i höghållfasthetstål. Transmissionen är i ett monoblocksystem som skyddas
med kamkoppling och frihjul. Fjädrande drag och integrerat chassi gör den till
en maskin för hårda tag men samtidigt komfortabelt lättanvänd.
Den paraboliskt designade behållaren är lätt att tömma och rengöra.
Skräddarsy din EVR för dina behov på nordfarm.se
EVR EPAN 5, SIDA 1200 MM
Kapacitet m , (rågad)
3

10-6

12-8

10

11,1

Kapacitet (rågad) vals 2000 mm

15-12

12,3

13,3

14,3

15,8
12000

Nyttolast i fält, kg

6000

8000

10000

Lastlängd mm

4200

4650

5150

5650

Lastningshöjd mm

2220

2330

2380

2470

18,4x30

18,4x34

18,4x34

18,4x38

408E

408E

408E

408E

Hjul std
Broms

EVR EPAN 5, SIDA 1400 MM
Kapacitet m3, (rågad)
Kapacitet (rågad) vals 2250 mm
Nyttolast i fält, kg

14-12

16-12

18-14

21-15

21-15T

23-16T

14,1

15,5

17,2

20,0

20,0

22,2

16,7

18,3

20,3

23,6

23,6

26,2

12000

12000

14000

15000

15000

16000

Lastlängd mm

5150

5650

6250

7250

7250

8050

Lastningshöjd mm

2580

2670

2670

2670

2750

2750

Hjulaxel

100

110

110

150

2x110

2x110

Hjul std

18,4x38

18,4x38

650/75R32

650/75R32

600/60x30,5

600/60x30,5

408E

414E

414E

414E

2x414E

2x414E

Broms
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• Vertikala spridarvalsar, sida 1200 mm L 1800 mm,
sida 1400 mm L 2000 mm
• Spridarfingrar i 500 HB
• Bottenkedjor av härdad marinkätting på sida 1200 mm
Ø 14 mm, sida 1400 mm Ø16 mm. Medbringare av rör
80x40 mm
• Fjädrande drag
• Elektrisk kontroll av bottenmattans hastighet
• Stänkskärmar
• Vevbart stödben

EXEMPEL PÅ TILLVAL
Du hittar samtliga på nordfarm.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Hjulaxel med broms 414E
Bottenkedja 16 mm
Elmanövrering en till fyra funktioner
Giljotinlucka
Hjul Alliance 650/75R32, Ø 1800 B 625
Hjul Alliance 710/70R38 Ø 1978 B 716
(EVR 15-12 – 21-15, en axel)
Hjul Alliance 710/75R42 Ø 2150 B 725
(EVR 15-12 – 21-15, en axel)
Sidoskärm bak, hydraulisk, höger och vänster
Smart kontrollbox, kräver elmanövrering, gör att spridaren
vid automatik sprider proportionellt mot körhastigheten,
arealmätning, stopp av PTO om bottenmattan stoppar
Smart kontroll med vågsystem, kräver elmanövrering och
fjädring. Gör att spridaren har viktstyrd utmatning, samt
övriga funktioner som Smart kontroll
Spridarvalsar 2000 mm, Hardox 400, PTO 1000 rpm
Spridarvalsar 2250 mm, Hardox 400, 1400 mm sida

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Se hit!

FLYTGÖDSELSPRIDARE
MED FANTASTISKA VÄGOCH FÄLTEGENSKAPER

Se Agronic "in action"
- scanna QR-koden!

Längre & lägre = låg tyngdpunkt:
• gör arbetet säkrare
• alltid vikt på draget för bästa framkomlighet
• krabbstyrning

Made in Finland

®

AGRONIC FLYTGÖDSELSPRIDARE
Finska Agronic har tillverkat flytgödselspridare sedan 2001
och är numera marknadsledande på den finska marknaden
tack vare sina innovativa lösningar.
• Låg tyngdpunkt
• Fantastiska väg- och fältegenskaper
• Främre delen av tankvagnen töms sist så traktorn
alltid belastas för bästa dragförmåga
• Ventilerade rambalkar, rör för spridning och omrörning
är monterade inuti tanken
• Kablar och hydraulslangar går inuti rambalkarna
• Lätt att rengöra
• Två till fyra skvalpskott som standard
• Invändigt epoxybehandlad, utvändigt sandblästrad,
grundmålad och lackad
• Kan skräddarsys för att passa din verksamhet
• Krabbstyrning som tillval på S-serien och som standard
på HXA-serien

nyhet
FG-serien
Tank av glasfiber gör tanken kortare, lättare
samt smidigare i manövreringen genom
kortare dragstång. Lastvolym 15,4 m³.
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Agronic HXA3-17 med slangramp

XS-serien
Flytgödselspridare med 1050/50R32 BKT
radialhjul, diameter 189 cm, ADR enkelaxel
hydraulisk broms, stänkskärmar och trafikljus
LED. Hydraulmotordriven centrifugalpump.

S-serien
Flytgödselspridare med boggi,
följande styrning och bladfjädring.
Stänkskärmar, trafikljus LED, k-axel vidvinkel
och broms två axlar.

HXA-serien
Boggi, tvingande styrning (potenttiometerstyrd), krabbstyrning och hydropneumatisk
fjädring. Stänkskärmar, trafikljus LED, k-axel
vidvinkel, broms två axlar. LS, elektrisk joystick,
fem extra elfunktioner och flödeskontroll.

HXA3-serien
Tridem, tvingande styrning på främre och
bakre axel (potentiometerstyrd), krabbstyrning och hydropneumatisk fjädring.
Stänkskärmar, trafikljus LED, k-axel vidvinkel,
broms tre axlar. LS, elektrisk joystick, fem extra
elfunktioner och flödeskontroll.

HS-serien
Boggi, följande styrning och hydropneumatisk
fjädring. Stänkskärmar, trafikljus LED, k-axel
vidvinkel och broms två axlar.

Nordfarm | Lantbruk
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Skräddarsydda vinterprodukter till kampanjpris!
Glöm inte att du hittar betydligt mer
vinterprodukter på nordfarm.se om det
du söker inte finns med här.

VIKPLOG VM 2800

Vikplog VM 2800 är en mellanklassare i VM-serien med en
max arbetsbredd på 2880 mm och lämpar sig ypperligt på
skogsvägar till små landsvägar
Plogens arbetshöjd kan justeras med hjälp av släpskor som är tillverkade av specialstål.
Plogen är standardutrustad med elventiler och styrdosa så att vingarna kan manövreras var för sig. Båda vingarna är i standardstorlek vilket gör att standardstål kan
användas. Plogen kan även utrustas med nätstål eller gummiskär.
VIKPLOG VM 2800
Arbetsbredd, mm
Fäste
Höjd, mm
Vikt, kg
Arbetsvinkel, °
Belysning

2360-2880
SMS
962
536
+/- 35 grader
LED. sidoljus

KAMPANJ: 59.300:ORDINARIE PRIS: 65.900:-

VIKPLOG VM 3200

Vikplog VM 3200 är den största plogen i VM-serien med en
max arbetsbredd på 3280 mm och lämpar sig ypperligt på
skogsvägar och små till medelstora landsvägar.
Plogens arbetshöjd kan justeras med hjälp av släpskor som är tillverkade av specialstål.
Plogen är standardutrustad med elventiler och styrdosa så att vingarna kan manövreras var för sig. Båda vingarna är i standardstorlek vilket gör att standardstål kan
användas. Plogen kan även utrustas med nätstål eller gummiskär.
VIKPLOG VM 3200
Arbetsbredd, mm
Fäste
Höjd, mm
Vikt, kg
Arbetsvinkel, °
Belysning

2690-3280
SMS
962
578
+/- 35 grader
LED. sidoljus

KAMPANJ: 59.900:ORDINARIE PRIS: 66.600:-
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

SAMI SANDSPRIDARE
SL-2000 - den mellersta modellen i serien
och har en arbetsbredd på 2000 mm och
en behållarvolym på 850 l.
Sandspridaren har dubbla fästen, vilket gör det möjligt att
montera utrustningen på en trepunktslyftmekanism såväl
som på en frontlastare. Justera mängden spridning med
hjälp av en flödesreglerare. På så sätt är det möjligt att
sprida en exakt och optimal mängd material på vägarna.
En blandare i spridaren krossar större bitar bulkmaterial.
Drivningen skyddas av en robust kåpa som lätt kan tas loss.
Det är enkelt att spänna kedjan
och underhålla utrustningen.

KAMPANJ: 24.600:ORDINARIE PRIS: 27.900:-

SAMI SNÖSLUNGA
LP225 har en rotor med fyra vingar
som samlar upp och slungar iväg snö
i alla former

Passar traktorer med trepunkt kategori I och II. Rotorvingarna sitter med brytbult på rotoraxeln som bryts om
någon större sten skulle ta sig in i slungan. Stor arbetsbredd och optimerad höjd. Slungar 10-30 meter beroende på snökvalitet och varvtal från redskapsbäraren.

KAMPANJ:

24.900:-

ORDINARIE PRIS: 27.900:-

SAMI SCHAKTBLAD
Modell 250-63. Bakmonterat
schaktblad skrapar både grus och snö.
Passar traktorer med effekt på 60-100 hk,
arbetsbredd 2450 mm. Komplettera med
hydraulisk sväng av blad, hjul eller kantvinge.

Pris från

14.900:-

Modell 275-70.
Komplettera med hydraulisk sväng av bom, hjul
eller kantvinge.

Pris från

28.300:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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TIMMERGRIPAR
Den hydrauliskt
manövrerade
övre klon
öppnar till
cirka 1 m.

Pris från 14.400:-

Här ser ni det varierade utbudet av frontredskap från VINSCHAR
Drar 1000 kg,
SAMI som vi nu erbjuder. Finns med fästen som SMS/ försedd med 30 m
vajer samt infästEURO och 3-punktsfäste. Vissa av redskapen finns
ningskrok. Ett kraftigt
säkerhetsnät för säker
också i flera storlekar - läs mer på nordfarm.se
användning.
Pris från 14.900:-

HYDRAULISKA GAFFLAR

ADAPTRAR

Pris från 4.800:-

Pris från 13.900:-

FRONTSKOPOR

STENGREP

STORSÄCKSLYFT

Försedd med 15 mm specialförstärkt stål på
krokar och botten.
Pris från 4.900:-

Klor med omkrets på 30 mm. Borlegerat stål
för maximal livslängd.

En stark säcklyft som lyfter
säckar upp till 1000 kg.

Pris från 10.600:-

Pris från 4.000:-

Kan användas till
mer än standardpallar
och justeras enkelt
från hytten.

BALGRIPAR FODERGREPAR

Böjda rör för varsamt grepp. Skruvmonterad
koppling möjliggör användning på olika
lastare.

Pris från 14.500:-

38

PALLGAFFLAR
Smidda gafflar som
justeras genom
snabbfästen.
Kombinera med
grip som håller
fast
lasten.
Gafflar från 7.900:Grip 7.600:-

För redskapsfäste.

Nordfarm | Lantbruk

Öppnas 1170 mm, smidda tänder.
Sidotänderna ger avsevärt mindre spill.

Pris från
23.200:-

BALSPJUT
Finns med två/tre
spjut för
rund/fyrkantsbal.
Förstärkt stål på
spjut samt
fästen.
Pris från 4.600:-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Kompletta skogsekipage

KunGen av SkoGen

KOMPLETT SKOGSEKIPAGE
FÖR VEDKÖRAREN 139.900:-

KOMPLETT SKOGSEKIPAGE
FÖR SKOGSÄGAREN 209.900:-

PALMS SKOGSKRAN 3.67

PALMS SKOGSKRAN 4.70

•
•
•
•
•
•

6,7 meter med ett teleskop
Ventilpaket halvmekaniskt
El on/off grip och utskjut
Lavette stödben
Grip 0,18 m2
Kran förberedd för vinschmontering (svetsat fäste)
• Vrid-/lyftkraft 12/41 kNm

Spara

23.750:-

Ramstyrning
Tre par stöttor
Hjul 400/60-15,5
Obromsad
Lastarea 2 m2

Spara

PALMS VAGN 9 TON

PALMS VAGN 8 TON
•
•
•
•
•

• 7 meter med enkel teleskop
• Ventilpaket Parker lågtryckservo med proppstyrning
för grip och teleskop
• Teleskopiska stödben
• Grip 0,18 m2
• Enkelbromsad länk
• Radiostyrd vinsch
• Vrid-/lyftkraft 15/47 kNm

Ordinarie pris 163.650:-

•
•
•
•
•
•

Ramstyrning
Tre par stöttor, lås på förstaparet
Hydraulisk broms två hjul
Hjul 400/60-15,5
Infällbara färdljus bak
Lastarea 2,25 m2

44.650:Ordinarie pris 254.550:-

Så långt lagret räcker!
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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KÖP EN AVANT eSERIE OCH FÅ 30.000:- I RABATT

AVANTe6

AVANTe5

Eldrivna Avant e5 har inga utsläpp,
en minimal ljudnivå och låg driftskostnad. Utrustad med AGM-batteri med uppladdningstid på ca 5
timmar, arbetstid ca 1-4 timmar.

JÄMFÖRT MED
EN DIESELMASKIN

RAB30A.0T00TKCROHNOER CK

2020

PÅ

Elektrifieringskampanj

2020

SPARA UPP
TDIRLIFTSLK3OS4TN%ADEN

Utrustad med litiumjon-batteri,
ger upp till tre gånger längre
arbetcykel vid hårt arbete.
Laddningstid 1 timme med snabbladdare, arbetstid ca 2-6 timmar.

nyttjas både på såväl standardhela året 2020. Rabattchecken kan
Gäller på Avant e5 och e6 under kine
rvation för tryck- och skrivfel.
rese
Med
s.
mom
.
r. Alla priser exkl
maskiner som på utrustade mas

FODERSKRUV
22.200:-

Fodret flyttas, blandas och färskt
foder förs upp till toppen. Valfri
rotationsriktning. Plastskrapa på
bladets baksida rengör foderbord.

HÖGTIPPANDE SKOPA
FRÅN 15.300:-

Utrustad med hydraulcylinder som
trycker och tippar skopan över sin
främre kant, vilket ger avsevärt
högre tipphöjd.

GÖDSELGREP
13.700:-

Starka pinnar av hållfast smidesstål
tränger in i kompakt gödsel och tål
hög belastning. Mycket användbart
redskap för att hantera gödsel.

RUNDBALSKLYV
25.100:-

Delar även frusna balar.
Klyvning går snabbt tack vare
skärbladets form och stark
hydraulisk cylinder. Kan
även transportera balar.

STENUPPSAMLARE FRÅN 12.700:-

Huvudsakligen avsedd för att samla in lösa
stenar från fält som redan blivit harvade..

FLYTGÖDSELBLANDARE
19.700:Hydrauliskt driven
propeller rör om
gödseln. Byggd för
att passa mellan
spalten, 25 mm
tjock och
490 mm bred.
Vattenanslutning i
överkant av ramen.

15%

PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅN

AVANT
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Vi besökte Hösterums Lantbruk, Söderköping

AVANT
860
BRÄNSLEBESPARING, KOMFORT

OCH EN FANTASTISK SMIDIGHET

”Våra största utmaningar är
att kapa kostnader. Ju större
maskiner desto högre kapacitet,
men de drar ju enorma mängder
bränsle. En del av min strategi är
att få ner bränslekostnaden och
det är där Avanterna kommer in
i bilden.”

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk

41

www.nordfarm.se

Reportage
Fredrik Andersson driver
Hösterums Lantbruk utanför
Söderköping sedan 2007.

”Vi förflyttar oss
in och ut ur byggnader
på helt nytt sätt”
Vem är du?
- Mitt namn är Fredrik Andersson och jag driver Hösterums
Lantbruk med ca 190 ha åker, 125 nötkreatur, lite skog mm.
Hur länge har du hållit på med det här?
- Jag har drivit gården sedan år 2007 och är faktiskt första
generationens lantbrukare inom familjen.
Ni har några maskiner från Nordfarm?
- Vi hade inga maskiner när vi började utan allt har införskaffats under åren, och Nordfarm har vi handlat mycket ifrån. Vi
har även en annan rörelse med fastighetsskötsel där vi bland
annat köpt grönytemaskiner och redskap för snöröjning.
- Vi har två Avanter, snöredskap som sandspridare, plogblad,
sopborstar, ja alla redskap som vi kopplar på Avanterna och
traktorerna i stort sett.
Idag är vi här för att du nyligen köpt en Avant 860.
Berätta, hur har det gått?
- Anledningen till detta köp är att vi körde med en Avant
528 innan och tanken var att skaffa en starkare maskin som
fortfarande var kompakt och smidig. Målet var att ersätta
hjullastaren och hittills har det nya tillskottet, 860 alltså,
lyckats med det. En maskin som grejar allt på gården och där
dieseln räcker långt mycket längre jämfört med om jag skulle
använda en lastare.
- Jag sålde lastmaskinen, vår L70, och valde att bara ha kvar
Avanten och hittills har vi klarat alla sysslor med den.

Finns det arbetsuppgifter ni kan göra med 860’n som
ni inte trodde skulle passa?
- Ja, kanske det här med att stapla och köra balar, hålla ett
bra flöde där samt köra tyngre gödningssäckar. Det var inte
självklart men jag tycker det funkar riktigt bra!
Har ni några framtida maskinbehov på gården?
- Ja, en hel uppsjö för att vara uppriktig. Stubbfräs, betesputs,
kantslåttermaskin för att nämna några få. Anledningen till
att vi planerar för fler Avant-redskap är bland annat för att
vi även driver jordbruk ute på en ö - och transporter är dyra.
Istället för att använda en stor pråm så kan vi köra med vår
egna lilla färja. Och då finns ju alla dessa redskap till 860’n,
fantastiskt smidigt.
Hur har Avanterna hjälpt er på Hösterums gård?
- Sen vi fick Avanterna till gården så har vi kunnat flytta oss in
och ut ur byggnader på ett helt nytt sätt. Det är inga problem
att köra rakt in i en ladugård, snurra runt lite, du kommer in
i trånga logar osv. Framförallt har detta sparat bränsle, att
man inte behöver använda två maskiner. Jag menar det här
med att först mata med en traktor och sedan ta emot med en
annan maskin. Det är helt klart bränsleeffektivt att ha Avant.
Något som ni är särskilt nöjda med i Avant 860?
- Ja, hyttkomforten är ju fantastisk! Du kan använda blåtanden och prata i telefon där den du pratar med verkligen hör
vad du säger. AC är ju gudomligt även om den får jobba lite
när det är som allra varmast ute. Och ska man ta det som är
absolut viktigast så är det kapaciteten som överraskar hela
tiden. En stor fördel med 860’n är ju att den fortfarande är en
”liten” maskin. Den går att få upp på ett släp och frakta runt
och vi täcker enkelt stora ytor.
Har maskinen några nackdelar?
Vi gillar den där j-la maskinen och hittills har vi inte hittat
några nackdelar. Det är väl klart man kan hitta det om man
tänker efter, men vi tänker inte så. Vi lastar en spannmålsbil
på 45 minuter med en skopa på 650 liter. Förut med L70
hade vi en 2 m³ skopa och det tog 25 minuter men den drog
lika mycket bränsle som Avanten gör på en hel dag. Då är de
där minutrarna som skiljer ganska billiga.
- Det har mer än väl motsvarat våra förväntningar. Jag var något skeptisk innan men jag har blivit motbevisad hela tiden,
vilket är skönt. Den är ett bra tillskott till gården helt klart.
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Hur ser du som lantbrukare på framtiden?
- Jag tror att vi svenska bönder kommer att bli starkare. Vi har
en bra djurhållning med höga krav och jag tror att framtiden
är ljus. Med det menar jag inte att det kommer bli lätt, utan vi
kommer nog få ännu högre krav på oss.
- Möjligheterna att få ett ekonomiskt hållbart lantbruk i
Sverige borde bli bättre än på länge, då väldigt många verkar
vilja handla svenskt och mer närproducerat.
Läs hela reportaget på nordfarm.se
Vad använder ni 860’n till?
- På sex månader har vi kört ungefär 200 timmar. En helt
vanlig dag kör vi ut gödsel, fodrar, hämtar och lämnar saker,
vi flyttar allt med 860’n, planerar ut grus. Vi använder även
hydrauliska funktioner och sopar, kör en vedmaskin osv. Sen
försöker jag vara lite kreativ med äldre redskap som kanske
tjänat sitt syfte, då det många gånger går att bygga om
gamla redskap så de går att använda till annat. Man måste ta
vara på det som finns.
Vad är era största utmaningar inom lantbruket?
- Våra största utmaningar är att kapa kostnader. Ju större
maskiner desto högre kapacitet, men de drar ju enorma
mängder bränsle. En del av min strategi är att få ner
bränslekostnaden och det är där Avanterna kommer in i bilden. Visst, väder och vind är ju såklart en stor utmaning men
det är inte lika lätt att rå på. Vissa år är det snustorrt och då
är det inga problem att köra stridsvagn ute på åkrarna men
ofta är det ganska mjukt och då är det smart att ha en liten
lätt maskin som tar sig fram.

MED 100 ÅR I BAGAGET
OCH ETT ”KNOW-HOW” I VÄRLDSKLASS

OFA slirskydd tillverkas i finska Lormaa mellan Åbo och Tammerfors, där man tillverkat kedjor i över
100 år. Fabriken är en av världens största tillverkare av slirskydd till skogsmaskiner. Denna oslagbara
kvalité smittar såklart över på lantbrukskedjorna. Slirskydden tillverkas av sätthärdat borstål i både
brodd och länk, vilket bidrar med oslagbar slitstyrka genom hela kedjan.

Storsäljaren!

Tapio 9+11

EasyOn 5

EasyOn 6,5

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Tapio NK 9
Nordfarm | Lantbruk
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KORT OM

AVANT 735

Enkel och !
n
stark maski

v

1400

26

3,0

14

z

Ja, det finns nog en och annan därute som säkert
funderar på om denna nyhet verkligen ska vara
något att ha? En maskin i 700-serien med en strypt
motor på 26 hästkrafter, två hydraulpumpar som
levererar en hel del lägre flöde jämfört med storebrorsan 760i... Vad säger du Petter?
- Jag kan bara säga,
ta kontakt med din närmaste
återförsäljare IDAG så du får
26 hk miljöklassad
provköra en sådan här.
STAGE-V motor
Är ni skeptiska så kommer ni
nämligen bli motbevisade. Avant har
som sagt lyckats igen och vi på Nordfarm
kan inget annat än att lyfta på hatten!

I standardutförande utrustad med:
• Teleskopbom
• TM drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
• Stark Poclain hjulmotor
• Stor bränsletank 63 l
• Multikopplingssystem för hydraulredskap
• Joystick med åtta funktioner
• Frihjulskoppling
• Större hjul som standard
• Hydraulmanövrerad parkeringsbroms
• ROPS-båge + FOPS-skyddstak
• Två LED-lampor (1000 lumen)
• Hydrostatisk fyrhjulsdrift
• Fälg med fem bultar, standarddäck 320/60-12 traction
• Helfjädrande sits med värme, säkerhetsbälte och armstöd
Vi har idag över 100 videopresentationer
• Inbyggd 170 kg bakvikt

PRISVÄRD

- mycket för
pengarna!

KOLLA FILMEN
KORT OM 735

Tillgängliga tillval bland annat luftkonditionering
och luftfjädrad sits för DLX-hytt!
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VÄLKOMMEN IN PÅ
NORDFARM.SE

kallade ”KORT OM” där ni både kan se våra maskiner
och lyssna på våra produktspecialister.
Oftast under två minuter så ni snabbt kan bilda er en
uppfattning - MISSA INTE!

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

R

Passar 528’a
som vill ha föraren
lite mer!
SE HELA ”KORT OM”
-PRESENTATIONEN PÅ
AVANT 735 SOM FILM
Scanna QR-koden med din mobilkamera

Två hydr
aulpump
ar
à 50 liter
/min

p

r
Lyfter upp
till 3 meter!

Visste du?
Avant 735 lyfter
hela 1400 kg!

t
Teleskoputskjut
700 mm

Petter Hadenius

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk

Produktansvarig Avant
Nordfarm Maskin AB
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SERVICE SUPPORT

www.nordfarm.se

Över natten-leverans som standard
Beställningar till oss innan 15.30 (från en av våra återförsäljare)
levereras innan 07.00 morgonen efter, helgfria vardagar.
Om det finns ett akut behov så kan vi lösa frakt samma dag.

Hjälp vid driftstart av avancerade maskiner
Specialutbildade servicetekniker hjälper till med driftstart av våra
mest avancerade maskiner. Allt för att du ska få en så bra start som möjligt.

Auktoriserade verkstäder
Våra återförsäljare har en auktoriserad verkstad, med välutbildade
mekaniker och en god utrustningsnivå. Vi har 42 återförsäljare från norr
till söder, med serviceverkstad och reservdelsutlämning.

Trygghet med maskiner från Nordfarm
Vi har fabriksgarantier från alla våra varumärken, längd beror på varumärke
och maskin/redskap. Generellt ett till två år men på vissa delar och varumärken
upp till fem år. Alla garantiärenden ombesörjs av våra återförsäljares verkstäder.

Delar du kan lita på
All reservdelshantering och grundlager för slitdelar går via våra
återförsäljare. Som stöd har vi ett stort centrallager i Norrköping
varifrån vi kan leverera reservdelar över natten.
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Där hittar du hela vårt produkt-

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med sortimentet
reservation motoch
felskrivningar
och tryckfel.
alla priser!

avant 860i

Missa inte reportaget om Avant 860
på sidan 41-43!

den största och starkaste
kompaktlastaren någonsin!
1900

57

3,5

UNDVIK STILLESTÅND I HÖGSÄSONG
Viktigast av allt är att hålla koll på servicen både inför och under säsong.
Service-kit som är bra att ha hemma för att hålla din Avant pigg är exempelvis:

NORDFARM.SE
GUIDAR DIG TILL DIN
NÄRMASTE VERKSTAD
OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

1. Filterkit till Avant 528/630/635/R28 A48036 1477:2. Kit med glidplattor till utskjutet
A430743 1190:3. Servicekit tappar & bussningar
för teleskopsbom
A419462 5305:-

30
1.

2.

Nya Avant 860i med hela 1.900 kg lyftkapacitet och 3,5 meters lyfthöjd.
Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger Avant 860i maximal styrka
kombinerat med en fantastisk smidighet!

3.

Avant 860i levereras med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk
turbo-dieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.
Hydrostatisk drift med en hydraulisk drivmotor på varje hjul

TIPS FRÅN EFTERMARKNADSAVDELNINGEN

och två hastigheter är välkända egenskaper hos Avant.
Maxhastigheten på 30 km/h och externt hydraulflöde för
redskap 80 l/min.

Hydrauliskt teleskoputskjut är standard, ett utskjut på 825
mm ger en lyfthöjd på hela 3,5 meter till redskapsfästet

Populära Avantredskap

Avant 860i

4.589:-/mån

Beräknat på 3,95% ränta, 25% kontant/inbyte,
84 månader samt 0:- slutamortering.

Pris fr: ............ 564.900:-

SKYDDSKÅPOR HD TILL AVANT

Tillverkade av extra stöttålig polykarbonat med
hög hållfasthet. De tål mycket stryk och klarar till
och med att du hoppar på dem. HD-kåporna
har samma glans som ABS-kåporna som hör till
standardutrustningen.

Maskintrailer MT5750 - 16 ton

Det är lätt att tro att denna plast är mindre
flexibel, men i själva verket är det tvärtom, den
känns mjukare men är betydligt mer hållbar.
Läs mer på nordfarm.se

Slitstålskit med skruv och mutter lagerförs inför säsong, ett smidigt alternativ,
klart för varje typ av plog. Här finns också extra vinge, hydraulisk sväng på schaktblad samt
exempelvis snöröksskydd till V-plogarna.
OBS! Se över redskapen innan och efter säsong, och när säsongen är över fettar du in kolvstänger
som är utskjutna så att de inte rostar.

Flak 6004 x 1483 mm. Två fjädrande axlar med broms 60km/h.
Total längd 9866 mm. Hydrauliska bromsar.

TA VÄL HAND OM DIN PEECON MIXERVAGN!
Underhåll av maskinerna är mycket viktigt för att undvika onödiga stillestånd:
•
•
•
•

fler alternativ?
Gå in på nordfarm.se
så hittar du fler
maskintrailers!

Priser exkl. moms, erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Reservation mot felskrivningar och tryckfel. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Smörjning av blandarskruvarna är av yttersta vikt, och centralsmörjning finns att köpa som extra utrustning.
Kontroll av växellåda bör göras regelbundet, sköter du underhållet korrekt så är det 5 års garanti på växellåda.
Låt auktoriserad verkstad genomföra årsservice, där man bland annat mäter slitage på axlar för att undvika haverier.
Motionera alla funktioner regelbundet så att de inte rostar.

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortimentet och alla priser!

Adresskälla: SCB

LANTBRUK

Avsändare:
Nordfarm Maskin AB
Box 631
601 14 Norrköping

VÄXTODLING, VALL, DJUR • OKTOBER 2020

”

KÖP EN AVANT eSERIE OCH FÅ 30.000:- I RABATT

15%

Nordfarm

- vi finns NÄRA DIG!
KONTAKTA DIN NÄRMASTE AUKTORISERADE
ÅTERFÖRSÄLJARE. VI FINNS I HELA SVERIGE.
Brålanda Andrésen Maskin AB, 0521-27 23 50
Eksjö GJ Maskin AB, 0381-390 00
Eslöv Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00
Falköping GJ Maskin AB, 0515-78 77 00
Flen Agripro, 0157-57 57 30
Getinge Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 10
Göteborg Andrésen Maskin AB, 0703-48 47 27
Havdhem Bröderna Pettersson AB, 0498-48 14 00
Helsingborg Gunnar Nilsson Maskin, AB 042-509 90
Hudiksvall X-maskiner AB, 0650-161 00
Jönköping GJ Maskin AB, 036-550 52 00
Kalmar Svenssons Motor, 0480-42 97 40
Karlstad Maskin Väst, 054-80 83 80
Klagstorp OP Maskiner AB, 0410-72 44 20
Kristianstad OP Maskiner AB, 044-20 76 00
Lidköping GJ Maskin AB, 0510-78 75 20
Ljungby Östra Hult, 0372-710 03
Luleå Norrmaskiner, 0920-311 00
Motala Maskincity i Motala AB, 0141-20 22 90
Norrköping Bepart AB, 0121-300 00
Skellefteå Norrmaskiner, 0910-58 91 00
Skövde GJ Maskin AB, 0500-44 66 00
Stockholm Nacka Värmdö Maskin AB, 08-570347 01
Storvik Traktor Nord AB, 026-420 17 17
Sundsvall X-maskiner AB, 060-52 56 56
Nykvarn Traktor Nord AB, 08-506 657 00
Tingstäde Agro Maskiner Gotland AB, 0498-27 23 50
Tomelilla OP Maskiner AB, 0417-783 30
Tranås Linderås Lantteknik AB, 0140-500 37
Uddevalla Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
Ulricehamn GJ Maskin AB, 0321-53 14 40
Umeå Norrmaskiner, 090-18 93 15
Uppsala Traktor Nord AB, 018-18 30 80
Vimmerby Fagerströms maskin AB, 0492-100 75
Vingåker Traktor Nord AB, 0151-75 07 00
Västerås Traktor Nord AB, 021-15 16 00
Växjö Svenssons Motor, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Agripro, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

på alla originalredskap från

AVAnt

Läs mer på sidan 5

superDum per
ampanj TWO in ONE!

K

Spara upp till

39.500:-

Med vår rosa Avant
kan vi göra allt”
säger Hönsmamman
LÄS REPORTAGET PÅ
SIDORNA 6-7

superdumper

Spara upp till 39.500:-

15%

på alla original-

ap
avantredsk
n5
Läs mer på sida

gigant på vall
Läs mer på sidorna 24-25

fella

Läs reportaget från
J Karlsson Maskinstation
och ta del av programmet
på sidorna 12-18

”Jag sålde hjullastaren
och köpte en Avant 860 istället” säger Fredrik på Hösterums gård
Läs reportaget på sidorna 41-43

Sami vinter

Kampanj på ett brett
program från SAMI!

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

Läs mer på sidorna 36-37

Alla priser exkl. moms. Med reservation för felskrivningar, tryckfel och slutförsäljning. Vill du i fortsättningen inte ha dessa utskick, gå då in på www.nordfarm.se/integritetspolicy/
och läs mer om hur du avregistrerar dig från adresserade reklamutskick. Detta utskick gjordes i samarbete med Nordfarm Maskin AB 2020. För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

TVÅ GLÖDHETA NYHETER
FRÅN MAMMUT

KAMPANJ PÅ VINTERREDSKAP
FRÅN PRISVÄRDA SAMI

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Förvalta fodret på bästa sätt med
nya Fortuna och Powercut från
österrikiska tillverkaren Mammut.

Sami täcker av det mesta när
det gäller snöröjning - nu finns
även tusenlappar att spara!

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidan 28.

