Adresskälla: UC
Avsändare:
Nordfarm Maskin AB
Box 631
601 14 Norrköping

ENTREPRENAD
GRÖNYTA, BYGG, SNÖ OCH VÄG • 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

Det enorma urvalet redskap
gjorde valet lätt” säger Dennis
på Håkans Fastighetsservice AB
LÄS HELA REPORTAGET
PÅ SIDORNA 20 - 21

AVAnt

Sami

på alla originalredskap

T
AN
AV
frLäsån
mer på sidan 7

gigant på snö

på alla originalredskap från

15%

Brett produktsortiment
på sidorna 22-24

Läs mer på sidan 7

superDum per
ampanj TWO in ONE!

K

Spara upp till

39.500:-

Flygts gräv & transport
-väljer Palmse Trailer

Läs mer på sidorna 16

THOMAS GILLAR NYA ENTREPRENADDUMPERN FRÅN PALMSE TRAILER.
REPORTAGE PÅ SIDORNA 4 - 6

superdumper Two in One!

Spara upp till 39.500:-

Sami vinter

Kampanj på ett brett
program från SAMI!

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Läs mer på sidorna 22-24

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

ETT MONSTER TILL DUMPERVAGN
FRÅN PALMSE TRAILER

TVÅ NYA MODELLER ENTREPRENADVAGNAR FÖDS

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Stor lastkapacitet på hela 22 ton
och en låg lasthöjd.
Lär känna D2214 på sidorna 26-27

Vi presenterar BASIC och PRO.
Särskilt anpassade för tuff
entreprenad och hårda krav.

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidorna 18-19.

avant 860i

UNDVIK STILLESTÅND I HÖGSÄSONG

den största och starkaste
kompaktlastaren någonsin!
1900

57

3,5

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.

Bygg din
egen maskin
fler alternativ?
Gå in på nordfarm.se
så hittar du fler
maskintrailers!

Kompaktlastare

Transport

Skog och ved

Landskapsvård

Växtodling

Foder

Vägunderhåll

Slirskydd

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

Lä tt so m en pl ät t!

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

Vi hoppas att du blir inspirerad av
vårt nya entreprenadmagasin och
alla kundreportage. Vi vill som alltid välkomna dig vidare in till vår
hemsida för att 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.

ett ökat intresse för vår digitala
”bygg din maskin”-konfigurator
där du kan sätta samman, ändra
och gå vidare mot köp av en maskin. Riktigt kul att det 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.

Vi jobbar ständigt med hemsidan
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. Vi ser hela tiden

Trevlig läsning!

Lasse
Horndahl

INNEHÅLL ENTREPRENAD
4-6

Flygts Gräv väljer Palmse Trailer
Arbete pågår vid E4an utanför Norrköping

7-11
12-17

Avant redskap och maskiner för entreprenad
Vagnar från Palmse Trailer
Basic- och Pro-serien,
SUPERDUMPER-KAMPANJ spara upp till 39.500:-

18-19
20-21

OUTLET
På besök hos
Stor nytta när alla på gården kan köra maskinen

22-24

SAMI snöredskap för PROFFSEN!

Sälj- och marknadschef , Nordfarm Maskin AB

PALMSE TRAILER

26-27

NYHET! D2214 från PALMSE TRAILER
D2214 har en lastkapacitet på hela 22 ton,
och en lasthöjd på endast 2,3 meter >>>

28
29

SLIRSKYDD
NYHET! Frontredskap från SAMI

30

KUNGEN AV SKOGEN
Komplett skogekipage för skogsägaren!

31

Nordfarms VD har ordet
Bo Åkesson är inte bara VD på Nordfarm utan driver
själv en mindre skogsgård i S:t Anna skärgård.

32-22

Mer från AVANT

BASIC-SERIEN

MYCKET VAGN • LITE PENGAR
Sidan 12-13

BYGG DIN EGEN MASKIN

Se hit!

SAMI SNÖSLUNGA

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

Kompaktlastare

Transport

Skog och ved

Landskapsvård

Växtodling

Foder

Vägunderhåll

Slirskydd

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 arbetsScanna QR-koden
för att se snöslungan bredd och optimerad höjd. Slungar 10-30 meter beroende på snökvalitet och varvtal från redskapsbäraren.
i arbete.

KAMPANJ:

24.900:-

Ordinarie pris: 27.900:-

Nordfarm | Entreprenad
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Reportage

www.nordfarm.se

Vi är på besök i Norrköping

FLYGTS GRÄV OCH TRANSPORT
med Palmse Trailer bakom grävaren

4

Nordfarm | Entreprenad

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

”Vi var i behov av att köpa in en dumpervagn och
efter förslag från olika leverantörer valde vi en
Palmse Trailer då den uppfyllde de krav vi hade.”

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

Nordfarm | Entreprenad
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Thomas jobbar just nu med
på- och avfarter på E4an

Reportage

www.nordfarm.se

FLYGTS GRÄV OCH TRANSPORT
”MED PALMSE TRAILER BAKOM
GRÄVAREN GÅR JOBBET SNABBT”
Flygts Gräv & Transport AB är ett familjeägt entreprenadföretag
inom mark, väg, rivning, krossning och transport av material.
Företaget startades 1972 av Roland Flygt, som idag driver det
tillsammans med Peter Flygt.
Företagets uppdragsgivare består av de stora riksbyggarna och de
samarbetar även med lokala bygg- och anläggningsföretag.
Arbetsområdet består mestadels av södra och mellersta Sverige.
Flygts Gräv och Transport valde en Palmse Trailer entreprenaddumper från Nordfarm. Tack vare att den är enkelaxlad är den
extra följsam, enkel att trixa in på begränsade ytor och samtidigt
minimeras skada på underlaget.
Vem är du?
- Thomas, 49-årig grabb från Norrköping. Jag kör grävmaskin på Flygts Gräv
& Transport, ett entreprenadföretag, transport, mycket krossverk och sådana
uppdrag runt i Sverige. Just nu håller vi på med på- och avfarter på E4an strax
utanför Norrköping.
Du har en Palmse Trailer entreprenaddumper bakom din grävare?
- Jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Den är lättjobbad, svänger bra, lätt att
köra efter maskin, lätt att koppla. Ja, den funkar riktigt bra. Snabb får jag inte
glömma, helt klart effektiv. Den är ganska ny, två månader för att vara exakt.
- Tanken var först att frakta redskap till och från jobb med vagnen. Sedan ville
vi kunna vara effektivare på byggen också, köra material, hämta/lämna så att
vi blir mer självgående. Den hör till ekipaget med grävaren nu.
Vagnen har raka sidor. Hur fungerar det tycker du?
- Den är ju lätt att plocka ur och samtidigt lätt att skrapa ur och tömma helt.
Då slipper man kanske att åka en eller två gånger extra.

6

Nordfarm | Entreprenad

Vad är dina tips till den som ska köpa vagn?
- Ett hett tips är att investera i ett höj- och sänkbart stödben som gör det
väldigt enkelt att koppla kärran. Speciellt när man kör grävare och inte kan
höja och sänka maskinen. Då är det ofta problematiskt och tar en massa tid.
Nu tar det max en och en halv minut med hydraulik och el.
. Man bör även investera in en hydraulisk schaktlem som är rätt skönt att ha,
det går ju att få på den här. För mig som transporterar mycket så är det här
lösningen, den ger samtidigt ett bra skydd.
Varför blev det en vagn från Palmse Trailer?
- Oj, det kan jag inte svara på. Dock så var det mina chefer Roland och Peter
som köpte in den och de har många år i branschen vilket måste betyda att det
är en bra vagn. Och den överlever nog många av våra andra maskiner, säger
Thomas och skrattar.
Läs hela reportaget på nordfarm.se

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

AVANT ENTREPRENAD
Tänkta, konstruerade och tillverkade för entreprenad
Med idag över 230 redskap och en stor del av dessa riktade
mot entreprenadbranschen så går det enkelt och snabbt att dra
slutsatsen att Avant är designad för just entreprenad.
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!

GATURENGÖRINGSTVÄTT PLANERINGSVERKTYG
FRÅN 46.800:HD 15.100:Låg vattenförbrukning med högt
vattenflöde när det behövs.
Tre modeller med olika vattenbehållarestorlekar 280 l, 560 l och
840 l. Gör din Avant till en mobil
gaturengöringsmaskin.

Front och baksida med slitstål som
gör det möjligt att skära och bryta
marken. Gallerparti som effektivt
tar bort stenar.

VIBROPLATTA 900 KG
74.900:-

POWER RAKE
FRÅN 40.300:-

Avsedd för packning av jord, grus
och stenmjöl. Användaren utsätts
inte för skakningar eller buller.

Mångsidigt redskap för markutjämning, krattning och skräpborttagning. Fräser ner till 65 mm med
en rotor utrustad med ståltänder.

SCHAKTBLAD
FRÅN 14.900:-

Det perfekta verktyget
för snöröjning, schaktning
och liknande arbeten där
material måste undanröjas
snabbt.

GRÄVAGGREGAT
MED FJÄRRKONTROLL
154.700:-

Stå intill grävaggregatet och ha
total överblick över arbetet.

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

15%

PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅN

AVANT

ARBETSPLATTFORM
LEGUAN 81.800:-

Kopplas direkt på Avants
redskapsfäste vilket möjliggör
en snabb till- och frånkoppling.

Nordfarm | Entreprenad
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AVANT 860i

www.nordfarm.se

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

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!
du lasta och lasta av exempelvis mixervagnar och släp med höga sidor.

Avant 860i levereras med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk
turbo-dieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.

Snabbkoppling för yttre hydraulik gör att du med en hand snabbt,
enkelt och utan oljespill kan byta mellan hydrauliska redskap.

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

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.

AVANT 760

Maskinen som erbjuder hög lyftkapacitet och ett högt 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

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

AVANT 760I
Bredd med standardhjul, mm

1400

Dragkraft, kp

1600

Extern hydr, ant. pumpar/lit/m

2/80

Joystick

8 funktioner (std)

Motor, diesel

Kohler KDI, 57hk

Längd, teleskoputskjut, mm

700

Vikt, kg

2100

POPULÄRA TILLVAL

PRIS

Kulkoppling 50 mm

700:-

Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff

11.400:-

Parallellföring

10.500:-

Arbetsbelysning LED 2500 lumen

8.100:-

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

Avant 760i pris från:.................. 491.900:-

8

Nordfarm | Entreprenad

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

AVANT 755

AVANT 755
Bredd med standardhjul, mm

1360

Dragkraft, kp

1330

Extern hydr, ant. pumpar/lit/m

2/80

Joystick

8 funktioner (std)

Motor, diesel 3-cyl

Kohler Kohler KDI

Längd, teleskoputskjut, mm

700

Vikt, kg

1970

POPULÄRA TILLVAL

PRIS

Kulkoppling 50 mm

700:-

Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff

11.400:-

Parallellföring

10.500:-

Arbetsbelysning LED 2500 lumen

8.100:-

Utformad med fokus på miljön. Utrustad med Kohler KDI-motor som
går tyst, har låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Har hög prestanda och körhastighet upp till 19 km/h.
AVANT | 755

3.622:-/mån

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

NYHET! AVANT 735

ENORM LYFTKAPACITET MED OPTIDRIVE
OCH KUBOTA STAGE V
1400

26

3,0

NYHET
avant 735

Lyfter 1400 kg

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.
Avant 735 har en stark bomkonstruktion och ett högt oljeflöde med
dubbel pump på hela 50 l/min för redskap. 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 hjulmotor
• Stor bränsletank 63 l
• Multikopplingssystem för hydraulredskap

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

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 Nordfarm
och alla| priser!
Entreprenad
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AVANT 640

www.nordfarm.se

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

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

AVANT 640
Bredd med standardhjul, mm

1290

Dragkraft, kp

1400

Extern hydr, ant. pumpar/lit/m

2/50

Joystick

8 funktioner (std)

Motor, diesel

Kubota 4-cyl, 26hk

Längd, teleskoputskjut, mm

600

Vikt, kg

1590

POPULÄRA TILLVAL

PRIS

Hytt LX

48.000:-

Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff

11.400:-

Parallellföring

10.500:-

Arbetsbelysning LED 2500 lumen

8.100:-

Scanna QR-koden för att höra mer om Avant 640!

Avant 640 pris från:................... 427.900:-

AVANT 528

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

AVANT 528
Bredd med standardhjul, mm

1090

Dragkraft, kp

950

Extern hydr, ant. pumpar/lit/m

1/36

Joystick

4 funktioner (std)

Motor, diesel

Kubota 3-cyl, 26hk

Längd, teleskoputskjut, mm

600

Vikt, kg

1420

POPULÄRA TILLVAL

PRIS

Parallellföring

10.600:-

Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff

11.400:-

Arbetsbelysning LED 2500 lumen

8.100:-

Joystick 6-funktioners

7.700:-

2.414:-/mån

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

Avant 528 pris från:................... 297.200:-

10

Nordfarm | Entreprenad

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

AVANT 423

Utrustad med Kubota trecylindrig dieselmotor med 22 hk
vilket ger låg bränsleförbrukning. Låg egenvikt: 1030 kg.
Externhydraulik 34 l/min i en pump.
AVANT | 423

1.811:-/mån
Scanna QR-koden
för att höra mer om
Avant 423!

AVANT 423
Bredd med standardhjul, mm

990-1090

Dragkraft, kp

700

Extern hydr, ant. pumpar/lit/m

1/34

Joystick

4 funktioner (std)

Motor, diesel

Kubota D902, 22hk

Längd, teleskoputskjut, mm

600

Vikt, kg

1030-1080

POPULÄRA TILLVAL

PRIS

Drivning 4x4 med antislipventil och lock on/off diff

8.100:-

Teleskoputskjut

10.600:-

Arbetsbelysning LED 700 lumen

3.500:-

Joystick 6-funktioners

7.700:-

AVANT 225
Bredd med standardhjul, mm

995

Dragkraft, kp

640

Extern hydr, ant. pumpar/lit/m

1/42

Joystick

4 funktioner (std)

Motor, bensin

Kohler 2-cyl, 25hk

Snabbkoppling, yttre hydraulik

Std

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

Avant 423 pris från:................... 222.900:-

AVANT 225

Kraftfull maskin utrustad med bensindriven Kohler tvåcylindrig
insprutningsmotor med 25 hk. Extern hydraulik på 42 l/min i en pump.
Tillräckligt med kraft för bl.a. snöslunga och klippaggregat 1500 mm.

Vikt, kg

700

POPULÄRA TILLVAL

PRIS

Belysning LED 700 lumen

3.500:-

Flytläge

990:-

Antislip

8.100:-

Hjulvikter 14 kg/st

1.100:-

AVANT | 225

1.258:-/mån

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

Avant 225 pris från:................... 154.900:-

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

BASIC-SERIEN

STARK • MÅNGSIDIG • PRISVÄRD
12

Nordfarm | Entreprenad

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

Pris från

69.700:-

PALMSE TRAILER ENTREPRENADDUMPER BASIC-SERIEN
Serien är framtagen med en lite enklare konstruktion vilket
gör produktionen effektivare och priset lägre. Perfekt att dra
efter grävmaskin eller traktorn. Konstruerad med raka linjer
och flera fästpunkter i golvet på vagnarna - det går att välja
mellan fyra olika bakluckor samt anpassad lack i den RAL-färg
som bäst matchar din maskin.
Palmse Trailer är kända för att inte tulla på en rejäl konstruktion. De lägger alltid
stor vikt på hållbarheten vid utvecklingsarbetet och sätter ribban mycket högt.
Skarvar och fogar stresstestas ordentligt så att inget lämnas åt slumpen innan
den färdiga vagnen lämnar fabriksområdet.
Basic-serien har ett stort utbud av tillval, som exempel går det att välja flera typer
av höghållfasthetsstål, handbroms, arbetsljus m.m.

PALMSE TRAILER ENTREPRENADDUMPER
Modell
Total längd, mm
Total bredd, mm
Vikt, ca, kg
Max lastkapacitet kg <40km/h
Lasthöjd, ca, mm
Lastvolym, m3
Inre flakdimension, LxBxH, mm
Max arbetstryck, bar
Axeltyp
Hjul
Dragbom
Belysning LED m gallerskydd bakre
Lastkrokar infällda 4 st

D600E
5332
2550
2505
6000
1650
6,6
3970x2380x700
200
Enkel
600/50-22,5
Fast
Std
Std

D700E
5332
2550
2505
7000
1720
6,6
3970x2380x700
200
Boggi
500/50-17
Fast
Std
Std

D800E
5332
2215
1720
8000
1628
4,2
3680x2080x550
200
Boggi
400/60-15.5
Fast
Std
Std

PRIS FRÅN

69.700:-

76.700:-

79.900:-

a
a
a
a
a
r
r
a
a

a
a
a
a
a
a
r
a
a

a
a
a
a
a
a
r
a
a

a

a

a

a
a

a
a

a
a

aTILLGÄNGLIGT

POPULÄRA TILLVAL
Baklucka, entreprenad
Broms hydraulisk
Lastningsskydd front
Drag bultat ögla 40 mm TE40
Drag bultat kulkoppling K80
Framflyttad Boggi 150 mm
Framflyttad Boggi 250 mm
Färgvalsalternativ RAL, stort urval
Höghållfasthetsstål
Strenx-Optim 5 mm sida
Höghållfasthetsstål
RAEX/Hardox 5 mm botten
Stänkskärmar kvartsskärmar
Stödben vevbart

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

r EJ TILLGÄNGLIGT
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OBS! NU MED

3-STEGSLACKERING
www.nordfarm.se

ENTREPRENADDUMPER

PRO-SERIEN

NYHET! D1000E boggi med
mekanisk högerhängd baklucka

VÄLJ FÄRG
SJÄLV
nordfarm.se
LÄS MER PÅ

14
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

PALMSE TRAILER ENTREPRENADDUMPER PRO-SERIEN

•
•
•
•
•
•

40% högre hållbarhet
3-stegslackering
2380 mm bred med raka kanter
Stort urval av bakluckor
Flyttbar axel
Välj färg efter din maskin

Vagnserien är framtagen för att passa entreprenaduppdrag
exempelvis efter en traktor för att frakta sten, grus och
schakt. Den nya konstruktionen med raka kanter i botten gör
att den också passar perfekt efter en grävmaskin då man tar
med sig material ut till projektet.
Att flytta boggin eller axel för att få en så följande vagn som möjligt, eller att
bara justera dragtrycket är möjligt på alla modeller. Den enkelaxlade modellen
har fördelen att man med enkelhet kan flytta axeln genom ett bultförband.
Utrustningslistan är lång så möjligheterna att anpassa vagnen efter just era
arbetssätt är många - allt från fyra olika bakluckor till lack i den RAL-färg som
passar basmaskinen.
Palmse Trailer är kända för att inte tulla på en rejäl konstruktion. Skarvar och
fogar stresstestas ordentligt så att inget lämnas åt slumpen innan den färdiga
vagnen lämnar fabriksområdet. För att verkligen kunna utnyttja vagnen till max
krävs att den är anpassad efter kundens behov så gott det går. Palmse Trailer
har ett stort utbud av tillval som gör just detta möjligt. Som exempel går det att

PALMSE TRAILER ENTREPRENADDUMPER
MODELL
Total längd, mm
Total bredd, mm
Vikt, ca, kg
Max lastkapacitet kg <40km/h
Lasthöjd, ca, mm
Lastvolym, m3
Inre flakdimension, LxBxH, mm
Max arbetstryck, bar
Axeltyp
Hjul
Dragbom
Belysning LED m gallerskydd bakre
Lastkrokar infällda 4 st

D1000E1
5685
2550
2505
10000
1970
6,6
3970x2380x700
200
Enkel
600/50-22,5
Fast
Std
Std

D1000E
5685
2550
2505
10000
1970
6,6
3970x2380x700
200
Boggi
500/50-17
Fast
Std
Std

D1300E
6375
2550
2850
13000
2030
7,8
4670x2380x700
200
Boggi
520/50-17
Fast
Std
Std

aTILLGÄNGLIGT

r EJ TILLGÄNGLIGT

Arbetsbelysning bakre LED

a

a

a

Baklucka, entreprenad
Belysning sida LED
Broms hydraulisk 2-hjuls
Lastningsskydd front
Drag bultat ögla 40 mm TE40
Drag bultat kulkoppling K80
Framflyttad Boggi 150 mm
Framflyttad Boggi 250 mm
Färgvalsalternativ RAL, stort urval
Höghållfasthetsstål
Strenx-Optim 5 mm sida
Höghållfasthetsstål
RAEX/Hardox 5 mm botten
Stänkskärmar kvartsskärmar
Stödben vevbart

a
a
a
a
a
a
r
r
a
a

a
a
a
a
a
a
a
r
a
a

a
a
a
a
a
a
r
a
a
a

a

a

a

a
a

a
a

a
a

POPULÄRA TILLVAL

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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Palmse Trailer - Sveriges mest sålda vag
sprogrammet!
val
till
med brett sortiment och bredaste

www.nordfarm.se
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3-STEGSLACKERING

OBS! NU MED

Spara upp till

39.500:-

DUMPERVAGN D1600

DETTA INGÅR

KAMPANJPRIS 199.900:-

•
•
•
•
•
•

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.

Spara: 39.500:-

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 18 m³

fr. 27.200:-

•

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

TWO in ONE!
du har både en dum
Köp till förhöjning och
samma!
och
och en volymvagn i en

per-

DUMPERVAGN D1900

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.

KAMPANJPRIS 229.000:Spara: 38.800:-

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 22 m³

fr. 30.350:-

DETTA INGÅR
•
•
•
•
•
•
•

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

OBS! Vagn på bild kan ha annan utrustning, se vad som ingår på kampanjvagnarna i listorna ovan!
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Scanna koden med din mobilkamera
för att se ML414 i drift!

PALMSE TRAILER VÄXLARVAGNAR OCH FLAK
VÄXLARVAGNAR

ML117S HAR EN LASTKAPACITET PÅ 16,5 TON

Säker och lätt att använda! I tippläge, medan behållaren är låst i ramen
(låset är aktiverat), tillåter inte ventilen att operatören aktiverar växling av
flakfunktionen (endast tippning tillåtet). När axellåsningen är aktiverad
och fullt trycksatt öppnas ventilen, varpå man kan aktivera växling av
flakfunktionen. Ingen risk att förstöra containerlåsningen.

Växlarvagn ML117S har en lastkapacitet från 16,5 ton och möjlig flaklängd på 5,5-6,0 meter.
Tipp- och växlingscylinderns placering gör att du utnyttjar cylinderns fulla
kraft redan från starten av tipp- och växlingscykeln. Vagnarna kan styras
med tre olika hydrauliklösningar (tillval).
aTILLGÄNGLIGT

POPULÄRA TILLVAL

PALMSE TRAILER VÄXLARVAGNAR
MODELL

ML414

ML115S

ML117S

Belysning sida för ram

Torn

Innovativt

Tiltbart

Tiltbart

Containerlås hydrauliskt

Ramlängd, mm

5624

7500

7500

Hjul 600/50R-22.5

Bredd, mm
Ramhöjd, mm
Flaklängd
Vikt utan flak, kg

2450-2550
2700
4000-4500
3000

2450-2550
2850
5500-6000
3880

2450-2550
2950
5500-6000
4530

Max last inklusive flak, kg

14000

16000

16500

Max växlingskapacitet, kg

14000

16000

16500

Tippvinkel, grader

48

48

48

Arbetstryck, bar

200

200

200

Broms, hydraulisk

4-hjuls

4-hjuls

4-hjuls

Axeltyp

Boggi

Boggi

Fjädrande
boggi

Hjul

500/50-17

550/45-22,5

600/50-R22,5

Boggiblockering, hydraulisk

Std

Std

Std

Säkerhetscylinder inkl. kedja

Std

Std

Std

Containerlås hydrauliskt

Std

Std

Std

a

a

a

a

r

a

r

Handbroms med vev

a

a

a

Hydrauluttag torn 1 dubbelv.

a

a

a

Ventilpaket 3-funktions spakstyrt

a

a

a

Ventilpaket 5-funktions fjärrstyrt

a

a

a

Stödben hydrauliskt

a

a

a

Stödben vevbart

a

a

a

Stänkskärmar, kvartsskärmar

a

a

a

Torn tiltbart

a

r

r

Verktygslåda

a

a

a

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

a

r EJ TILLGÄNGLIGT
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NORDFARM.SE/OUTLET
p
Gör ett miklumip
-

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.

och köp en pre
produkt till outletpris!

SAMI SNÖ - FLER MASKINER PÅ NORDFARM.SE/OUTLET
Sami Vikplog VB3200 SBM, maskinnr 21935

69.900:-

100.100:-

Sami Vikplog VM3200 3P, maskinnr 21936

42.500:-

67.700:-

Sami U-plog 4200 SMS, maskinnr 21917

89.900:-

131.800:-

Sami Vikplog VM2800 SMS, maskinnr 21912

39.900:-

65.900:-

Sami Sandspridare SL2000 SMS/3P, maskinnr 22051

21.900:-

27.900:-

3.450:-

4.400:-

Sami Sandspridare S600, flera maskinnr

LANDSKAPSVÅRD - FLER MASKINER PÅ NORDFARM.SE/OUTLET
Orrliden Kättingröjare KR160, maskinnr 19792

59.900:-

73.900:-

Perfect Slagklippare KW 2,70m, maskinnr 22231

54.900:-

73.400:-

Perfect Slagklippare Junior 150, maskinnr 22225

31.900:-

38.900:-

32.900:-

46.660:-

Perfect LB 1,85 m, maskinnr 19498
Frontmontering 1000 rpm, två stödtallrikar

18
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

PALMSE TRAILER

FLER MASKINER PÅ NORDFARM.SE/OUTLET
Växlarflak 5508, maskinnr 23733
Topp-/sidohängd baklucka med enttreprenadläm,
färg grå RAL 9006

62.900:-

80.400:-

329.900:-

394.500:-

198.900:-

253.900:-

Lastväxlare ML117S, maskinnr 23196
Hydraulisk broms 4 hjul, fjädrande boogie, säkerhetscylinder inkl
kedja, hydrauliskt containerlås, 5-funktioners fjärrstyrt ventilpaket
samt hjul 600/50-22,5 Flotation Radial TL Tianl
Inkl extra hydrauluttag monterat på tornet,
fyra stänkskärmar samt inkl miljöavgift däck

Lastväxlare ML414, maskinnr 22239
Boogieblockering, hydraulisk broms 4 hjul, säkerhetscylinder
inkl kedja, hydrauliskt containerlås, hjul 500/50-17 BKT
Ridemax 149D FL 693 M T
Inkl extra hydrauluttag monterat på tornet,
fyra stänkskärmar samt inkl miljöavgift däck

AVANT
Avant 640 demomaskin,
maskinnr 20632

309.900:-

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

Foto: Lena Landin
www.nordfarm.se

Foto: Lena Landin

På besök i Skillingaryd

HÅKANS FASTIGHETSSERVICE VALDE AVANT 760i
20

Nordfarm | Entreprenad

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

Reportage

HÅKANS FASTIGHETSSERVICE
”DET ENORMA URVALET AV TILLBEHÖR
GJORDE INTE VALET SVÅRARE”
Vi träffade Dennis Johansson på Håkans Fastighetsservice AB.
Affärsidén är att erbjuda företag och privatpersoner fastighetsoch trädgårdsskötsel samt olika typer av anläggningsarbete.
De har även en butik där de säljer det mesta man behöver för att
ta hand om sitt hus och trädgård. Dennis kommer från Skillingaryd
där han också bor och driver företag. På fritiden renoverar han
gärna på sitt hus tillsammans med sin sambo och så snart han får
en stund över tillbringar han den på sin motorcykel då han kör och
tävlar i både motocross och enduro.
Hur startades företaget?
- Håkan, min far, startade firman år 2002 och var så gott som själv i företaget
under tre år. Han driver fortfarande företaget, nu tillsammans med mig som
delägare. Idag är vi totalt sju anställda, under högsäsong några fler.
År 2005 byggde vi fastigheten på Tånggatan 7 i Skillingaryd där vi fortfarande
har företaget med tillhörande trädgårdsbutik.
Hur hittade ni Nordfarms maskiner?
- Från allra första början var det nog genom er katalog, som man alltid bläddrat i som barn så snart den trillat ner i brevlådan. Vi har känt till Avant som
maskin länge och vi träffade Nordfarm på Elmia och tittade närmare på just
den maskin vi var nyfikna på.
Vad gjorde att ni valde en Avant 760i?
- Liten, smidig men ändå med en oslagbar lyftkraft. Det enorma urvalet av tillhörande redskap gjorde inte heller valet svårare. Avanten är både effektiv och
lätt att underhålla. Det smidiga systemet för redskapsbyte är helt suveränt,
inget krångel med bångstyriga slangar och krånglande kopplingar.
- Vi är särskilt nöjda med lyftkapaciteten och mångsidigheten.

Foto: Lena Landin
Vad tror du blir ert nästa redskap till Avanten?
- En sopvals till att städa gräsmattor med till våren, det har vi redan kikat på.
Vi har sponsrat ditt motocrossteam, kan du berätta lite om det?
- Min mor gick bort i cancer 2018, efter 5 års sjukdom. 2019 startade jag
därför team ”MotoKROSSAcancer” för att samla in pengar till förmån för
cancerforskningen - samtidigt som jag gör det jag brinner allra mest för, lör
Motocross och Enduro.
- Jag har 12 av mina närmaste vänner med i teamet och förra året skänkte vi
hela 116.000 kronor i samband med Cancergalan på TV4! Vi kör och tävlar
runt om i södra Sverige, och kör många av de stora varvloppen som till exempel Gotland Grand National.
- Nordfarm är en av våra fantastiska sponsorer som gör denna insamling
möjlig, vilket vi är otroligt tacksamma för. Vill man veta mer kan man besöka
oss på sociala medier, vi heter ”motokrossacancer” på både facebook och
instagram!
Läs hela reportaget på nordfarm.se

Och vad säger ni om priset på maskinen?
Prislappen i sig är stor men när man tittar på alla användningsområden den
täcker så är den absolut prisvärd. Det är som med det mesta annat, man får
ofta vad man betalar för, vilket även är fallet med Avanten.
Vad använder ni den till?
- Lasta grus, sten och jord både till våra egna jobb men också till våra kunder
i butiken. Den används även till sopning på våren och hela säsongen ute på
stenarbete, på vintern går den mycket på snöskottning och sandning.
Hur har maskinen hjälpt ert företag?
- Vi kan utföra vårt arbete effektivt och smidigt med Avanten, exempelvis att
lasta material till våra arbeten och kunder. Stubbfräsning är nytt för oss och
en större marknad än vad vi trodde och tack vare tillhörande släp kan vi åka
ut till kund, ha med oss jord och gräsfrö, fräsa stubben, återställa med jord
och gräsfrö samt åka därifrån med ett färdigt resultat.
Vad ser du för framtidsmöjligheter för ert företag?
Grävmaskin står högt på önskelistan. Vi försöker att sakta men säkert utvecklas och prova nya möjligheter för att driva firman framåt.
Vilka är era största utmaningar som företagare?
Att hålla anställda med arbete under lågsäsong.
Foto: Lena Landin
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Entreprenad

21

SAMI VINTER

www.nordfarm.se

Skräddarsydda snöredskap till kampanjpris!
Och du hittar förstås fler vinterprodukter
på nordfarm.se

Scanna QR-koden
för att se VB3200
”in action”!

Snöredskap för proffsen!
VB 3200A är en vikplog med en arbetsområde från 2990 till
3238 mm. Den aggressiva skärvinkeln gör att plogen får
upp och undan större mängder snö, effektivteten ökar och
bränsleförbrukningen minskar.

VIKPLOG VB 3200A

Den aggressiva vinkeln ger också vikplogen en bättre kasteffekt. Förutom den flytande
upphängningen mellan traktorfästet och plogramen finns en chockackumulator för att
ytterligare hjälpa plogen att följa markens strukturer.
VIKPLOG VB 3200A

Plogar med aggressiv skär vinkel

VIKPLOG VB 4000

Arbetsbredd, mm

2990-3238

Fäste

3-punkt/SBM

Höjd, mm

1120

Vikt, kg

1200

Arbetsvinkel, °

+/-35°+5° vertikalt
samt 15° positiv vinkel

PRIS FRÅN 105.700:Sami VB är en serie professionella plogar, konstruerade för
att klara stora områden och vägar. Vikplog VB 4000 är den
största plogen i VB-serien och har en max arbetsbredd på
4100 mm och en höjd på 1100 mm.
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 VB 4000
Arbetsbredd, mm

3270-4100

Fäste

3-punkt/SBM

Höjd, mm

1145

Vikt, kg

1196

Arbetsvinkel, °

+/-35°+5° vertikalt

PRIS FRÅN 103.300:-
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SAMI SANDSPRIDARE
SLF-2100- serien som tillhör klassen
”HEAVY DUTY” är främst avsedd för daglig
användning av entreprenörer och är mycket kraftfull i konstruktionen. Lastvolym på
2,04 m³. Arbetsbredd 2100 mm.

Hela 2m3 lastkapacitet!

En kraftfull sandspridare med hög kapacitet, en mycket robust
konstruktion och en 2040-litersbehållare. Behållarens övre
kant är förstärkt med två lager stålplåt, vilket garanterar
lastöppningens slitstyrka och tillförlitlighet under
många år. Motorn och transmissionssystemet finns
inuti behållaren vilket eliminerar utstickande detaljer.
Det är enkelt att spänna transmissionskedjan och
underhålla utrustningen.

Scanna QR-koden
för att se SLF-2100
”in action”!

PRIS FRÅN 52.300:exkl fäste

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

Scanna QR-koden
för att se snöslungan
i arbete.

KAMPANJ:

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.

24.900:-

Ordinarie pris: 27.900:-

SAMI KLAFFSKOPA
Två stycken utvalda klaffskopor till
kampanjpris.
Klaffskopa 2000 arbetsbredd 2120-3490 mm,
volym 1295 liter, vikt 641 kg

Scanna QR-koden
för att se klaffskopa
2000 ”in action”!

KAMPANJ: 42.600:Ordinarie pris: 45.700:-

Klaffskopa 2300 arbetsbredd 2400-3770 mm,
volym 1950 liter, vikt 786 kg

KAMPANJ: 46.500:Ordinarie pris: 52.600:-

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

Nordfarm | Entreprenad

23

www.nordfarm.se

SAMI SOPVALS HB-3000
För rengöring av vägbanor och andra områden med sand,
sågspån, damm, snö eller höstlöv. Vid användning av vattensystemet undviks dammbildning och det resulterar i en säkert
och hälsosamt framförande. Sopavalsen är konstruerad för att
komma åt nära vägekanter, gatstenar och räcken.
Arbetshastigheten är ca 10 km/h vilket betyder att man hinner
sopa ca 30.000 m² per timme. Vattensystemet består av dysor
som sprutar framför valsen där dammet bildas, vilket bildar en
vattendimma som binder dammet.
Sami HB3000 har en flexibel konstruktion
med horisontellt flytläge på 300 mm och
vertikalt på +-50 mm. Det gör att sopvalsen följer underlagets struktur och är
enkel att köra över stenar, brunnar och
ojämna vägar.

PRIS FRÅN 58.900:-

SAMI FRONTBLAD HD

SAMI frontblad HD är enkla och universella enheter för svåra arbetsförhållanden.
Bladet kan fästas på traktorns frontlastare. Stark konstruktion och flera extrafunktioner garanterar bra resultat vid hantering av snö, mark etc. Bladet kan vridas
både höger och vänster. Den är utrustad med fjädrar som möjliggör vertikal rörelse
av bladet som hjälper till att förhindra överbelastning under arbetet. Frontbladet har
utbytbart SMS- eller EURO-koppling.
Vingarnas arbetsvinkel kan justeras genom att vingarna monteras på motsvarande
sida på bladet. Standardutrustning inkluderar HARDOX-slitstål och reflektorer.

PRIS FRÅN 22.900:-

SAMI DIAGONALBLAD DM-3200 SAMI SANDSPRIDARE SLH-2300

Diagonalbladen är utformade för att ta bort snö från vägar, och kopplas
på traktorns eller lastmaskinens front. Bladets 32-gradiga vinkel ger bra snöutkastning
och en stark konstruktion garanterar smidigt arbete även vid högre hastigheter. Den
vertikala vinkeljusteringen är +/- 38 grader och går även att vinkeljustera horisontellt.
Bladet är också avfjädrat för skydd vid påkörning.
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Sandspridarna i
SLH-serien är
lämpliga för daglig
användning av
entreprenörer inom
vägunderhåll. De har
en mycket robust
konstruktion och
komponenter av
hög kvalité.
Behållarens övre kant är förstärkt med två lager stålplåt,
vilket garanterar lastöppningens slitstyrka och tillförlitlighet under många år. Sandspridaren har en
utbytbar monteringsram, vilket gör det möjligt att
använda utrustningen tillsammans med olika maskiner.

DM-3200 är det minsta diagonalbladet i Samis sortiment och har en arbetsbredd på
3233 mm och en arbetshöjd på 741-1223 mm. Ett utmärkt blad för snabb och smidig
snöröjning av väg.

SLH-2300 är den största modellen i serien och har en arbetsbredd på 2350 mm
och en behållarvolym på 1680 l.

PRIS FRÅN 56.900:-

PRIS FRÅN 38.900:-

Nordfarm | Entreprenad
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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

OBS! Begränsat
antal lagermaskiner!

Ordinarie pris från

41.700:-

JAPA 315+

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

nyhet

36.100:-

JAPA 365

En effektiv, säker och lättanvänd
vedmaskin för kapning och klyvning av brännved.
Den hydrauliska 13”-kedjesågen kapar säkert och snabbt
trä med en diameter på upp till 31 cm och till en längd
från 20-50 cm.

Japa 365 har utformats för krävande arbetsuppgifter vilket
gör den perfekt för den professionella användaren.
Tack vare sin starka konstruktion är 365:an särskilt lämplig
för konstant användning på hög nivå.

Läs mer på nordfarm.se

Läs mer på nordfarm.se

SAMI KLAFFSKOPA

FARMI CH10 OCH CH18

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

Två små effektiva flishuggar från finska Farmi tillika
experter på skog och flis.
Mer info på
nordfarm.se

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

46.500:ORDINARIE PRIS: 52.600:-

Pris från

22.900:-

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

Nordfarm | Entreprenad
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PALMSE TRAILER
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NYHET! PALMSE TRAILER DUMPERVAGN D2214
D2214 är speciell för sin stora lastkapacitet på 22 ton medan
lastningshöjden på 2,3 m är relativt låg. Därför är vagnen särskilt uppskattad i dagbrott och vid andra krävande arbeten.
För ökad slittålighet kan flaket på D2214 byggas av stål med
olika tjocklek och kvalité - t ex flakbotten av 10 mm stål och
väggar, framvägg och lucka av 6 mm stål.
Denna modell kan även utrustas med s k ”tvingande styrning” som via ett hydrauliskt system styr släpets hjul utifrån
traktorns position, både vid framåtkörning och vid backning.
Släpet har även en ny typ av lyftcylinder som är vanlig i gruvbranschen där kvalitet och hållbarhet är särskilt viktigt.
Två av tre (främre och bakre) axlar är styrbara, antingen genom standardutrustningen följande styrning vilket betyder att när traktorn svänger justeras hjulaxlarna utifrån positionen på traktorn eller genom tillvalet tvingande styrning vilket
betyder att styrningen sker hydrauliskt genom en cylinder som känner av vinkeln
på dragstången. Med en styrning som är mer följsam med traktorn sparar man
både på däck och undviker att vrida sönder underlaget när man svänger.

PALMSE TRAILER ENTREPRENADDUMPER
Modell
Total längd, mm
Total bredd, mm
Vikt, ca, kg
Max lastkapacitet kg <40 km/h
Lasthöjd, ca, mm
Lastvolym, m3
Inre flakdimension, LxBxH, mm
Max arbetstryck, bar
Axeltyp
Hjul

D2214
8850
2530
6330
22000
2300
13,62
7370x2310x800
200
Tridem/Fjädrad
600/50R-22,5

UTRUSTNING SAMT POPULÄRA TILLVAL
Hjul 600/50-22,5 BTK Ridemax FL 693M, 6 st
Hjulaxel, fjädrande tridem följande styrning (bakre och främre axel)
Hjulaxel, fjädrande tridem tvingande styrning (bakre och främre axel)
Baklucka, topp/sidohängd med entreprenadläm
Höghållfasthetsstål RAEX/Hardox 10 mm botten
Höghållfasthetsstål RAEX/Hardox 8 mm sida
Höghållfasthetsstål RAEX/Hardox 8 mm front (inkl baklucka)
Stödben med mekanisk sprint
LED-belysning sida, fabriksmonterad
Stänkskärmar, kvartsmodell

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

75.000:Std
69.500:11.500:43.000:30.000:11.400:Std
3.600:5.100:-

Nordfarm | Entreprenad
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100 ÅR I BAGAGET, ”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. Kedjorna tillverkas av sätthärdat borstål i både brodd
och länk, vilket bidrar med oslagbar slitstyrka genom hela kedjan.

ENORM SLITSTYRKA • PERFEKT PASSFORM • MAXIMALT DÄCKSKYDD • SÄKERT GREPP

Paragon

Matti W

Protec

Matti W supertät

HITTA RÄTT SLIRSKYDD ENKELT MED SLIRSKYDDSGUIDEN.SE
OBS! Priser och
artikelnummer är är
endast ett exempel.

Gå in på www.slirskyddsguiden.se
Välj kategori, eller så väljer du hjulstorlek direkt.
Slirskyddsguiden ger dig förslag, komplett med
artikelnummer och pris. Tryck på knappen "Köp nu"
så kommer du till ett kort formulär du fyller i och
sedan skickar. Enklare kan det knappast bli!
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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 trepunktsfäste. 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

PALLGAFFLAR

Pris från 4.800:-

Pris från 13.900:-

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

FRONTSKOPOR

STENGREP

STORSÄCKSLYFT

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

Pinnar 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:-

För redskapsfästen.

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:-

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

Pris från
23.200:-

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

BALSPJUT
Finns med två/tre
spjut för
rund-/fyrkantsbal.
Förstärkt stål på
spjut samt
fästen.
Pris från 4.600:Nordfarm | Entreprenad
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KunGen av SkoGen
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EKIPAGE FÖR SKOGSÄGAREN
9 tons vagn med skogskran 7 meter
PALMS SKOGSKRAN 4.70
• 7 meter med enkel teleskop
• Ventilpaket Parker lågtryckservo
proppstyrning för grip och teleskop
• Teleskopiska stödben
• Grip 0,18 m2
• Enkelbromsad länk
• Radiostyrd vinsch
• Vrid-/lyftkraft 15/47 kNm

PALMS VAGN 9 TON
• Ramstyrning
• Tre par stöttor, lås på förstaparet
• Hydraulisk broms två hjul
• Hjul 400/60-15,5
• Infällbara färdljus bak
• Lastkapacitet 2,25 m2

Egenkonstruerat vridhus av gjutjärn,
mycket tåligt och slitstarkt, med fyra
cylindrar för maximal styrka i alla lägen.
Hela 20 kuggar säkerställer en klappfri
och hållbar konstruktion. Rörelsemönster
på ca 370 grader på vridhuset möjliggör
fäste fram i traktorn för transport
när man har vagnen i trepunkten på
traktorn.

30
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Kampanjpris 209.900:Ordinarie pris 254.550:-

Spara

44.650:-

För skydd och säkerhet
är alla hydraulslangar till
rotatorn dolda i den
patenterade länken
(från 5-serien och uppåt).

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

Hemma hos
Nordfarms VD
Bo Åkesson

NÄR SKJORTAN ÅKER AV!
”Jag brukar skoja om att det är skönt med måndag
så jag kan åka till kontoret och vila upp mig, hahaha”

”Att driva en gård på fritiden och att
samtidigt driva Nordfarm som VD har
sina utmaningar, men det ena jobbet
ger det andra energi och jag älskar
båda delarna. Ibland önskar jag bara
att dygnet hade fler timmar, men jag
har valt det här livet själv och skulle
inte vilja byta mot något annat!”
- Jag bor på en gård i Sankt Anna skärgård
utanför Söderköping långt från samhällsservice och andra bekvämligheter.
Gården är ett typiskt skärgårdsjordbruk med
väldigt blandad natur från berghällar med
martallar, vatten och öar, samt åkrar och
hagar insprängt mellan bergen. Vi befinner
oss i en utvecklingsfas med trädgårdsodling
och djurhållning med lammproduktion som
inriktning. Skogen finns även där som en bas
med småskalig vedproduktion.
- Just nu håller vi på att restaurera gamla
betesmarker som ingen har brukat sen
70-talet. och vi ser bara på ett år vilket
resultat det ger - med blod, svett och tårar
och självklart med hjälp av motorsåg, röjsåg
och betesdjur.
Har ni några Nordfarm-maskiner?
- Ja, det har blivit några stycken. Vi började
med en mindre vedmaskin som vi nu bytt till en
Japa 365 PRO. Det är oerhört tillfredsställande
att komma hem efter en späckad dag med
många möten och hög aktivitet att ställa sig
i kvällssolen och kapa upp några kubik och
känna doften av timret! Sen är det ingen
nackdel att vi får en intäkt på det hela också.
- Och så har vi en Avant 528 och det är utan
tvekan den maskin jag använder mest av allt.

Det tog mig tre år att övertyga min fru att
vi måste ha en Avant och nu får jag knappt
låna den, hahaha. Jag tror vi har kört över
500 timmar på lite mer än ett år, det är utan
tvekan den maskin som har flest driftstimmar
på gården, långt mycket mer än traktorn
och grävmaskinen. Fördelen med Avanten är
mångsidighet och smidighet, den tar sig in
på de flesta ställen och kan utföra de flesta
uppdragen.
- Vi har skopa och pallgafflar för att hantera
material och att få lyfthjälp. Andra redskap
vi använder är snöblad och klippaggregat
för större ytor. Vi köpte även en grävarm för
enklare grävjobb och det händer ofta att jag
föredrar den framför min gamla Åkerman H9
då det är enkelt att komma igång och inte gör
så stor skada på mark.
- Vi är i behov av att transportera material till
och från gården så vi klippte till med en Palmse
Trailer 10-tons dumper som kommer i oktober.
Jag har fått köpa in mycket transporter genom
åren men räknar med att bli mer självgående
nu och spara en del pengar på det.
Tankar kring investering i maskiner?
- Grundkriteriet att man ska ha användning av
det man köper, det låter självklart men mycket
konsumtion i vårt land är inte alltid genomtänkt
och till och med ganska meningslös. En
annan sak är att titta på fler kriterier än själva
inköpspriset, vilket ofta får ett för stort fokus,
jag själv kan hamna där ibland. Kostnad för
ägandet under hela livscykeln påverkas av
kvalitén på produkten, underhållsbehovet,
servicen, produktiviteten, dvs vad den
producerar ställt mot driftskostnaden samt
även andrahandsvärdet. Först då vet man om

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

det är en prisvärd produkt. Jag ställde också
mig själv frågan när jag köpte vedprocessorn,
hur många kubik ved var jag tvungen att
producera och sälja varje månad för att den
ska betala sig? Det landade på ca 3-4 kubik
och då är inte investeringen speciellt stor.
Maskinen är också en förutsättning för att få
en intäktsmöjlighet och sen är det ju jäkligt
kul med maskiner förstås.
Vad tänker du om framtiden för
lantbruks- och entreprenadsektorn?
- Jag som många tror att svenska lantbruket
kan vara en av få vinnare i coronans spår.
På lite längre sikt kan pandemin bidra till
en comeback för svenska jordbruksvaror
av rena försörjningsskäl vilket är positivt
för lantbrukarna och även för svenska
konsumenter. Idag har vi en försörjningsgrad
på 60% av vårt kött, 70% av mjölken och
30% av exempelvis lamm. Min tro är att fler
framöver väljer närodlat.
- Entreprenadsektorn har varit svårare att
prognosticera då många storbyggen helt har
stoppats. Samtidigt vittnar många mindre
entreprenörer om en efterfrågan av sällan
skådat slag där vägar ska fixas, altandäck och
gäststugor ska byggas o.s.v. Hos bygghandeln
gapar virkeslagren tomma och sågverken går
på högvarv. Behovet av att köpa tjänster från
entreprenörer med maskiner kommer inte
att minska framöver. Vi blir fler människor,
många stora byggprojekt är planerade, vi
har en stor infrastrukturell omvandling för
mer miljövänliga alternativ framför oss. Jag
känner mig priviligierad att få vara en del av
den resan!
Läs hela reportaget på nordfarm.se
Nordfarm | Entreprenad
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REDSKAP
Nu finns över 230 redskap för att din
maskin ska kunna anpassas efter de behov
du har för stunden. Och med både maskin
och redskap från samma leverantör är du
garanterad både bästa effekt och bästa
anpassning - vilket är unikt på marknaden!

Stöldskydda din maskin

Storsäljaren!
STUBBFRÄS 29.600:Klingan är monterad
så att restmaterial kastas
åt höger - inte på varken
maskin eller förare.
Dessutom är stubbfräsen
försedd med ett gummiskydd
som minskar risken för
spridning av flisor.

AVANT | ALLA REDSKAP OMSORGSFULLT TESTADE I FINLAND
Finska Avant grundades 1991 och är en av de främsta tillverkarna av midjestyrda kompaktlastare upp till 2 ton.
Fabriken har 65 000 kvm under tak och ca 250 anställda. Produktionen börjar närma sig 5000 maskiner per år.
Omsättningen ligger idag på över 100 miljoner Euro motsvarande drygt 1 miljard svenska kronor.
Avant har hela tiden haft två viktiga fokusområden – utveckling av maskinerna och redskap samt export. På Avant
finns idag 15 dedikerade ingenjörer som arbetar med att utveckla och förbättra modeller samt inte minst redskap.
Alla redskap det står Avant på är utvecklade på Avant-fabriken och omsorgsfullt testade på respektive modell.

ZOOMPLOG
67.400:-

Utrustad med ett huvudblad och två
individuella sidoblad som kan breddas
steglöst med hjälp av två hydraulcylindrar.

PALLGAFFLAR 1800 KG
7.600:Gafflarna är tillverkade i stål av
högsta kvalitet, godkända och
märkta enligt ISO 2330.

PLANERINGSSKOPA
10.700:-

Kraftig konstruktion och med
skarp bakkant som gör det enklare
att jämna ut när man backar.

Nu finns en av marknadens mest
effektiva stöldskyddsmärkningar
för maskiner att få som tillval till
din nya Avant med hytt!
SmartWater System 1084 var det
första certifierade märksystemet
på marknaden enligt normen
SSF 1084. Systemet består av ett
antal märkmetoder som hjälper
polis, tull, försäkringsbolag och
Larmtjänst att identifiera stulna
arbetsfordon och maskiner när de
påträffas då många har registrerats
om med falska identiteter.
Spårbart av polisen. Kopplar
kriminella till stöld eller häleri
Dina objekt blir spårbara i
internationell databas
certifierad enligt ISO:27001
Inga dolda kostnader,
tilläggsavgifter eller
abonnemang tillkommer

PRIS:.................................2.695:-
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Avant

nyhet

AVANT BYGG OCH DEMOLERING

HYDRAULHAMMARE
71.400:-

På bilden ovan syns en nyhet från Avant, det tidigare redskapet asfaltsfräs kompletteras nu med en asfaltsläggare utvecklad i samarbete
med ett av Finlands största asfaltbolag.
Asfaltsläggaren är till för att reparera hål och sprickor eller återställa
en fräst yta, och tillsammans med en bakmonterad sandspridare har
man en komplett maskin för att reparera vägar. Redskapet består av
en stor behållare med en hydraulisk lucka i botten. Trycket från lyftbommen och maskinens egenvikt gör att asfalten trycks ned i springor
eller hål och kvar är en slät yta som går i nivå med det gamla underlaget. Redskapets arbetsbredd gör att asfalten läggs precis innanför
däcken så man slipper åka i asfalten. Anpassad för flytande mastisk
asfalt eller asfaltbetong som idag används vid denna typ av jobb.

DEMOLERINGSSKOPA
22.700:-

Grepskopa med två hydrauliska
gripar är ett starkt och mångsidigt
redskap för hantering av byggoch rivningsavfall.

BETONGSKOPA
FRÅN 51.200:-

Betongskopan är den bästa lösningen för platser där det inte finns ström
eller där betongen ska transporteras
eller lyftas till svårtillgängliga ställen.

KEDJEGRÄVARE
58.000:-

Med en Avant kedjegrävare kan
du enkelt gräva smala diken utan
att skada marken runtomkring.
Grävdjup 900-1200 mm beroende
på modell.

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

PLANVÄLT
9.700:-

Utrustad med en slät, ihålig vals
som kan fyllas med vatten.
För ytor där slät rullning är ett
måste och gallervälten inte kan
användas.

Nordfarm | Entreprenad
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SERVICE SUPPORT

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 1-2 år men på vissa delar och varumärken
upp till 5 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.

NORDFARM.SE
GUIDAR DIG TILL DIN
NÄRMASTE VERKSTAD
OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
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avant 860i

UNDVIK STILLESTÅND I HÖGSÄSONG

den största och starkaste
kompaktlastaren någonsin!
1900

57

3,5

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.

Bygg din
egen maskin
fler alternativ?
Gå in på nordfarm.se
så hittar du fler
maskintrailers!

Kompaktlastare

Transport

Skog och ved

Landskapsvård

Växtodling

Foder

Vägunderhåll

Slirskydd

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

Lä tt so m en pl ät t!

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

Adresskälla: UC
Avsändare:
Nordfarm Maskin AB
Box 631
601 14 Norrköping

ENTREPRENAD
GRÖNYTA, BYGG, SNÖ OCH VÄG • 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

Det enorma urvalet redskap
gjorde valet lätt” säger Dennis
på Håkans Fastighetsservice AB
LÄS HELA REPORTAGET
PÅ SIDORNA 20 - 21

AVAnt

Sami

på alla originalredskap

T
AN
AV
frLäsån
mer på sidan 7

gigant på snö

på alla originalredskap från

15%

Brett produktsortiment
på sidorna 22-24

Läs mer på sidan 7

superDum per
ampanj TWO in ONE!

K

Spara upp till

39.500:-

Flygts gräv & transport
-väljer Palmse Trailer

Läs mer på sidorna 16

THOMAS GILLAR NYA ENTREPRENADDUMPERN FRÅN PALMSE TRAILER.
REPORTAGE PÅ SIDORNA 4 - 6

superdumper Two in One!

Spara upp till 39.500:-

Sami vinter

Kampanj på ett brett
program från SAMI!

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Läs mer på sidorna 22-24

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

ETT MONSTER TILL DUMPERVAGN
FRÅN PALMSE TRAILER

TVÅ NYA MODELLER ENTREPRENADVAGNAR FÖDS

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Stor lastkapacitet på hela 22 ton
och en låg lasthöjd.
Lär känna D2214 på sidorna 26-27

Vi presenterar BASIC och PRO.
Särskilt anpassade för tuff
entreprenad och hårda krav.

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidorna 18-19.

