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Avsändare:
Nordfarm Maskin AB
Box 631
601 14 Norrköping

SKOG OCH VED
SKOG OCH VED • OKTOBER 2020

köp en avant eSERIE och få 30.000:- i rabatt

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

PLANERA VÅRENS
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15%

på alla originalredskap från

AVANT

Läs mer på sidan 19

KunGen av SkoGen

HUGG

GIGANT PÅ VED
Så byggde Thord på Häglinge Ved
upp sin vedfabrik. Reportage på
sidorna 22-23

MED HÖG KVALITÉ TILL
FÖRSÄSONGSPRIS

Spara upp till

101.220:-

Läs mer på sidorna 30-31

• 12-TONS VAGN, SKOGSKRAN 5,85
(8,5 METER DUBBEL TELESKOP)
Läs mer på sidorna 4-15

Kvalitetsflishuggar

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

BYGG DIN EGEN MASKIN PÅ NORDFARM.SE

50.5.0TT0:RABA

Läs mer på sidorna 30-31

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

Traktor
och
vagn
istället för skotare
BRÖDERNA KARLSSON I SÖDRA VI KÖR EFFEKTIVARE MED SIN NYA VAGN FRÅN PALMS
JÄMFÖRT MED SIN SKOTARE. LÄS REPORTAGET PÅ SIDORNA 8 - 9

15% RABATT PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅN AVANT

BRETT URVAL TILLBEHÖR OCH
TILLVAL TILL DIN PALMSVAGN

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Med över 230 olika redskap och
tillbehör totalt. Erbjudandet gäller
året ut 2020.

Skopinsats, risgrip, energiklipp
eller varför inte förvandla din
skogsvagn till en tippvagn?

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidan 33.
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NorNudfkan
du själv bygga och konfigurera

service support

din maskin i detalj. Välkommen till nordfarm.se

Bygg din maskin mm

Gå in på nordfarm.se och välj ”maskiner & redskap” uppe i menyn och välj antingen ”alla produkter”
eller den kategori du är intresserad av. Välj sedan vilken maskin du vill konfigurera, sen är det bara
att börja bygga - LÄTT SOM EN PLÄTT!

Kompaktlastare

Växtodling

Transport

Foder

Det

Skog och ved

Vägunderhåll

Landskapsvård

Slirskydd

egen maskin.
är både enkelt och roligt att bygga sin

r tar bor t något sen kan du enkelt
Priset uppdateras när du lägger till elle
din
skriva ut den eller t.ex. skicka den till
spara din konfiguration och antingen
närmaste åter försäljare.

Vem bygger inte din maskin bättre än du själv? Prova vår maskinkonfigurator där du även kan se vad alla tillbehör är. Hos oss på nordfarm är det enkelt, roligt och informativt att bygga sin egen maskin.

Bygg din egen maskin

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

Äntligen kommer ett magasin
för oss som inte vet något bättre
än doften av nyhuggen skog och
skogsbilsväg med långa virkesupplag på vardera sida. Som bara
älskar att ladda termosen, bre
några mackor och ge oss iväg på
en väg som inte ännu hunnit blivit röjd från snön som föll under
natten. Att starta upp maskinen
och låta motor och olja bli varm
medan vi tar dagens första kopp.
Jag hoppas att magasinet får sin
givna plats på nattduksbordet
och bläddras i långt in på småtimmarna, tills sängkamraten
säger för femtielfte gången att
lampan måste släckas.
Genom mina år i branschen med
att sälja skogsutrustning och
skogsvagnar till traktorer har
jag många gånger fått försvara
varför man ska investera så mycket pengar på att använda sin

traktor i skogen. Det finns entreprenörer som kör för en liten
kostnad, begagnade skotare är
billiga och en traktor kan ju inte
ta sig fram i skogen?
Det sistnämda är faktiskt rent felaktigt enligt mig, och jag har hört
många kommenterar som ”hur
f-n kom du fram med vagnen dit,
där hade ju till och med skördaren
problem att komma upp”. Det,
ihop med att man kan ha en ny
produkt med garantier, och möjligheten att köra när det är bäst
förutsättningar på just din mark,
eller dags att ta tag i vindfällor
och granbarkborre, det tycker jag
släcker alla tvivel.

Trevlig läsning!

INNEHÅLL SKOG OCH VED
4-15

PALMS SKOG
SKOGSKRANAR OCH SKOGSVAGNAR

6-7

KAMPANJ på kompletta ekipage
- spara upp till 101.220:-

8-9

REPORTAGE! PÅ BESÖK I NORRA SMÅLAND
Behövde en lösning för snabbare transporter.

10-13

Ett urval av skogskranar & skogsvagnar

14-15

REPORTAGE!
Palms 15D och 7,86 kran med dubbelt utskjut
Det funkar klockrent hos Janne i Hälsingland.

16-17

VÄRLDSNYHET från OFA SLIRSKYDD

18

TILLVAL FRÅN PALMS SKOG

Johan Schultz
Produktansvarig
Skog

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

Kompaktlastare
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Skog och ved

Landskapsvård

Växtodling

Foder

Vägunderhåll

Slirskydd

Se hit!

19-21

AVANT KOMPAKTLASTARE
Just nu 15% rabatt på alla originalredskap

22-27

VEDMASKINER från finska JAPA

22-23

REPORTAGE!
VAD KRÄVS FÖR ATT STARTA VEDFABRIK?
Vi pratar närmare med Häglinge Ved.

28-29

MASKINTRAILER OCH KRANDUMPER
från Palmse Trailer

30-31

FARMI FLISHUGG OCH VINSCHAR

32
33

NYHET! Frontredskap från SAMI
OUTLET!
Reservation för slutförsäljning.

Nordfarm | Skog & Ved

KunGen av SkoGen
VIKTIGA PUNKTER NÄR DU
SKA VÄLJA SKOGSEKIPAGE
1.

Hur ser min basmaskin ut, vilken
storlek och hydraulkapacitet finns?

www.nordfarm.se

3-ÅRS DELGARANTI
3 års garanti på ramen,
pelaren och bommen.

Vagnen ska harmoniera med storleken
och vikten på traktorn. Behöver du
extern pump på vagnen för att tillgodose ditt körsätt och kranens kravspec?

2. Hur mycket kör jag? Kopplar jag av
och på vagnen ofta?
Om du använder traktorn till olika jobb
på en dag så kanske du inte ska välja
ett tungt ventilpaket, eller en pump som
sitter på traktorns PTO-tapp.

3. Hur kan jag montera ihop ekipaget för
att få bäst förarergonomi?
Spenderar du många timmar i traktorn
så ska du sitta bra. Välj ventilpaket som
är elstyrt, alternativt ett lågservo som
också kan monteras ihop med Palms
spakhållare.

UNIK ROTATORLED
Hydraulslangarna ligger
skyddade mellan bom och
rotator.

4. Hur ser terrängen ut där jag mestadels
ska köra?
För blöt mark ska du välja ett bredare
hjul, och besvärlig terräng kan kräva
någon form av drift. Möjlighet att
montera kedjor på vagn om du väljer
navdrift.

DOLT PLACERADE
HYDRAULSLANGAR
Den första tillverkaren av
skogsvagnar i Nordeuropa
som delvis gömt slangarna
i kranens teleskopiska bom,
för att skydda dem bättre.
Lösningen ger kranarna
betydligt högre driftsäkerhet.
De bästa exemplen på den
nya designen är skogskranar
5.85, 7.86 och 7.94.

5. Kan jag använda vagn och/eller kran
till något mer?
Det finns oändliga användningsområden
för din skogsvagn; balar, storsäckar,
rivningsvirke,
grus, jord och
byggmaterial.

STRENX -STÅL

DEN NYA GENERATIONENS
LACKTEKNIK

Produktionen har
”My Inner StrenxTM”certifikat från SSAB, och alla
skogskranar tillverkas av
högkvalitativt Strenx-stål.

Tack vare KTL- och pulverlackeringsteknik håller
maskinerna från PALMS
längre, vilket ger ett betydligt
högre andrahandsvärde.

TM

Johan Schultz

Produktansvarig skog, Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 45

4

Nordfarm | Skog & Ved

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

NYA KOPPLINGSTAPPAR
FÖR BOMMEN

OPTIMERAD
SVÄNGMEKANISM

Det nya patenterade tappsystemet för bommen
minskar underhållskostnader
och höjer kranens hållbarhet.

Vridhuset utarbetades
med hjälp av datorsimuleringar och många års
erfarenhet. Detta resulterade
i ett gjutet vridhus med
optimerad form som möjliggör större vridmoment
och betydligt bättre
hållbarhet än en svetsad
konstruktion.

FRONTGRIND
SKOGSVAGNAR I
U-SERIEN (UNIBODY)
LÅSBARA BANKAR
Med svängbara stöttor
(standard) finns en låsning
mot ramen för att inte
få med stöttan vid exempelvis
ris-/grotkörning.

Ramtypen Unibody (U) är
ytterligare en viktig
innovation från PALMS. De
viktigaste delarna på vagnar
i U-serien ligger dolda inne i
ramen. Detta ger bättre
skydd mot yttre skador.

De rejäla och säkra frontgrindarna från PALMS
uppfyller gällande EU-krav.

TESTADE DRAGSTÄNGER
Dragstängerna för
vagnarna uppfyller de
senaste EU-kraven.

Nordfarm | Skog & Ved
STRENX -KVALITETSSTÅL FRÅN SVERIGE. 3 ÅRS PALMS-GARANTI PÅ RAM, BOM OCH
UTSKJUT. 5

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

KunGen av SkoGen

www.nordfarm.se

EKIPAGE FÖR VEDKÖRAREN
8 tons vagn med skogskran 6,7 meter
PALMS SKOGSKRAN 3.67
• 6,7 meter med ett teleskop
• Ventilpaket halvmekaniskt
• El on/off grip och utskjut
• Lavett stödben
• Grip 0,18
• Kran förbered för vinschmontering (svetsat fäste)

PALMS VAGN 8 TON
• Ramstyrning
• Tre par stöttor
• Hjul 400/60-15,5
• Obromsad

Kampanjpris 139.900:Ordinarie pris 163.650:-

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET
FRÄSCHT OCH GER
ETT BETYDLIGT HÖGRE
ANDRAHANDSVÄRDE!

Spara

23.750:-

EKIPAGE FÖR SKOGSÄGAREN
9 tons vagn med skogskran 7 meter
PALMS SKOGSKRAN 4.70
• 7 meter med enkel teleskop
• Ventilpaket Parker lågtryckservo
med proppstyrning för grip och 		
teleskop
• Teleskopiska stödben
• Grip 0,18
• Enkelbromsad länk
• Radiostyrd vinsch

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

Kampanjpris 209.900:Ordinarie pris 265.550:-

Spara

55.650:LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET
FRÄSCHT OCH GER
ETT BETYDLIGT HÖGRE
ANDRAHANDSVÄRDE!

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

KunGen av SkoGen

EKIPAGE FÖR ENTREPRENÖREN
12 tons vagn med skogskran 8,5 meter
PALMS SKOGSKRAN 5.85
• 8,5 meter med dubbla teleskop
med invändig slangdragning
• Ventilpaket Parker P70
med EHC minispak
• Dubbelbromsad länk
med skyddad slangdragning
• Lavett stödben
• Arbetsbelysning på kran
• Grip 0,23
• Radiostyrd vinsch

PALMS VAGN 12 TON
• Ramstyrning
• Tre par stöttor,
lås på förstaparet
• Hydrauliska bromsar två hjul
• Drift 4WD Robson
• Hjul 500/50-17 och
infällbara färdljus bak

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.

Kampanjpris 339.900:Ordinarie pris 441.120:-

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

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET
FRÄSCHT OCH GER
ETT BETYDLIGT HÖGRE
ANDRAHANDSVÄRDE!

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

Spara

101.220:Nordfarm | Skog & Ved
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www.nordfarm.se

Bröderna Gustav
och Albin Karlsson

Hallersrums Skogstjänst AB, Södra Vi

8
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Traktor och vagn
vinner i längden
Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Reportage

”Billigare. Snabbare.
Mindre åverkan i skogen.”
Bröderna Gustav och Albin Karlsson driver Hallersrums Skogstjänst
AB i Södra Vi i norra Småland. De kör en Palms MWD med 7.86
kran med dubbelt utskjut, och vi passade på att besöka dem när de
körde ekipaget under en avverkning.
Långt innan tuppen gått upp satte Per och Johan på Nordfarm kurs mot
skogarna kring Djursdala en bit strax utanför Södra Vi i norra Småland. Sommarvärmen som hade börjat ge vika för höstrusket fick just denna dag åter
kraft och nog kändes det som om solen log lite extra mot oss när vi klev ut ur
bilen med varma jackor, flera lager på kroppen och långbyxor.
Gustav Karlsson tog emot oss på vändplan i anslutning till avverkningen och
där såg vi direkt hur skogsekipaget vi hade kommit för att dokumentera stod
parkerat högt uppe i en brant backe. ”Hur tusan tog han sig upp dit” var vår
första tanke eller, hur ska han ens komma ner?!
Ljudet av när ett träd faller slår som en tryckvåg genom kroppen, den härliga
luften och doften av nyhugget ger en svårbeskriven känsla. Några hundra
meter bort sitter Gustavs bror Albin i skördaren och jobbar sig sakta men
säkert djupare in i skogen. Det där med vädret missade vi men när det gällde
maten så var vi väl förberedda, och tillsammans med bröderna Karlsson slog
vi oss ner i skogen med varsin pizza för en liten pratstund.
Vilka är ni och vad gör ni om dagarna?
- Jo, Gustav Karlsson som sagt och det här är min bror Albin. Vi är frilansande
skogsentreprenörer och driver Hallersrums Skogstjänst AB i norra Småland.
Vi avverkar, planterar, röjer och köper även timmer samt massaved. Nu håller
vi på med lite avverkning som ni ser.
Ni har en MWD-vagn 15 ton från Palms. Varför föll valet på Palms?
- Vi förflyttar väldigt mycket och behövde en lösning för snabbare transporter
och förflyttning på vanliga vägar. Vi ville även ha en lösning med bättre lönsamhet jämfört med skotare eftersom kostnaden för traktor och vagn är lägre
än skotare. Sen drar ju detta ekipage mindre än en skotare också, ungefär 5
liter mindre i timmen så… Men varför det blev just Palms i slutändan var nog
också på grund av den servicen vi fick av Johan på Nordfarm. Och skogsägarna har mera skog kvar när vi är klara jämfört med om vi bara skulle arbeta
med skotare.

Ni har ju en skotare också men verkar föredra traktor och vagn?
- Kör vi gallring så producerar vi lika mycket med vagnen som med skotaren
och då ska man komma ihåg att traktor och vagn är billigare. Vid avverkning
så har väl skotaren något högre kapacitet vilket inte är konstigt men samtidigt
är huggarvagnen snabbare i kombination med att den även är mer kostnadseffektiv. Att man inte kan ta sig fram med traktor i skogen eller terrängen vill
jag avfärda direkt vilket ni har sett här idag, säger Gustav. Det är liksom inga
problem när drivningen på vagnen är så pass kraftfull. Skicka på ett par kedjor
och band sen så… ja ni fattar.
Varför valde ni att testa traktor och vagn i skogen, efter att ni kört
skotare under många år?
- Först var det för att vi hade vår vedhantering hemma och behövde något
där samt att vi behövde en större traktor i samma veva. Det finns många
skogsägare som inte tillåter skotare på marken då de kör ner och förstör
så pass mycket. Då har vi erbjudit den här lösningen och den funkar minst
lika bra och kan samtidigt lämna mycket av skogen kvar. Vi har ju hela tiden
pressat gränserna i skogen med vårt nya ekipage och hela tiden fått uppleva
att det inte är några problem, det funkar med traktor och vagn. Ska man
nu i efterhand försöka kortfatta allt så är det ju så att fördelarna överväger
nackdelarna.
Vad är det bästa med ekipaget?
- Kranen och kranstyrningen. Sen drivningen såklart. Jag brukar ibland lägga i
friläget på traktorn och låta vagnen skjuta hela ekipaget. Är det inte för brant
så funkar det utan problem. Det kunde vi inte med vår gamla vagn från en
annan tillverkare och då ska tilläggas att det var den största drivna griplastarvagnen från den tillverkaren. Att ekipaget är smalt gillar vi också, där traktorn
går fram kommer vagnen fram med vagnsstyrningen.
Hur ser framtiden ut i branschen?
- Ja vi var på gång med en hel del jobb på gallringssidan i början av året men
då kom ju corona och slog broms på det. Vi har hittills kört ca 3000 m³ med
den här vagnen men hade hoppats få köra mer. Struntar vi i corona så har vi
ju granbarkborren och det bekymret, vilket kommer generera ett och annat
jobb inom skogsbranschen. Det känns väl inte helt hundra att sko sig på
något så eländigt som granbarkborren men oavsett det så är det så läget är
ser ut just nu. Vi har jobb idag och vi kommer ha jobb imorgon också!
Läs hela reportaget på nordfarm.se

Johan på Nordfarm
ordnar givetvis pizza i skogen

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

Nordfarm | Skog & Ved
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SKOGSKRANAR

4m/fullängd,kg

710/410

• Fyra vridcylindrar
• SSAB-stål

• Skydd för lyftcylinder
• Egentillverkat starkt vridhus
POPULÄRA TILLVAL

GRIP 0,16

7.500:-

ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN

5.300:-

BROMSLÄNK ROTATOR ENKEL

750:-

HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING

3.800:-

SPAKHÅLLARE

3.800:-

VINSCH MED RADIOENHET WE-1400

23.800:-

47 kNm

PALMS 4,70
• Skydd för lyftcylinder
• Egentillverkat starkt vridhus
• Fyra vridcylindrar

LACKTEKNIK

Kranarna i den fjärde serien är
SOM HÅLLER EKIPAGET
kompakta och kraftfulla, men kräver
FRÄSCHT OCH GER
inte en stor traktor. I denna serien sitter ETT BETYDLIGT HÖGRE
ANDRAHANDSVÄRDE!
även Palms patenterade tappar.
Tappen är behandlad med en specialbeläggning som ger ett högre nötningsmotstånd, samt ett lägre friktionstal som i sin tur ger minskad
konstruktionsbelastning och även minskad bränsleförbrukning.
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4-SERIEN STORSÄLJAREN 4,70

17.500:-

L

Kranarna i 3-serien är idealiska för
vedproducenter och mindre skogsägare.
Perfekta för exempelvis mindre gallringar, vindfällor och för att hämta balar
från åkern. De tekniska lösningarna är
av samma höga klass som på de större kranmodellerna.

STÖDBEN TELESKOPISKT MED 3-PUNKTSFÄSTE

sv

SOM HÅLLER EKIPAGET
FRÄSCHT OCH GER
ETT BETYDLIGT HÖGRE
ANDRAHANDSVÄRDE!

38.700:-

L

LACKTEKNIK

VENTILPAKET PARKER P70 LÅGTRYCKSSERVO
+ 2X EL PROP

4m/fullängd,kg

920/520

• SSAB-stål
• Patenterade tappar

POPULÄRA TILLVAL
VENTILPAKET PARKER P70 LÅGTRYCKSSERVO
+ 2X EL PROP

38.700:-

STÖDBEN TELESKOPISKT MED 3-PUNKTSFÄSTE

17.500:-

GRIP 0,18

9.400:-

ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN

5.300:-

BROMSLÄNK ROTATOR ENKEL

750:-

HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING

3.800:-

SPAKHÅLLARE

3.800:-

VINSCH MED RADIOENHET WE-1400

23.800:-

BYGG DITT EGET SKOGSEKIPAGE PÅ NORDFARM.SE

Där hittar du hela vårt produktsortimentet och alla priser!
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8500 mm
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5-SERIEN 5,85 EN KLASS FÖR SIG

ckvidd
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L

KunGen av SkoGen
4m/fullängd,kg

1020/450

PALMS 5,85
•
•
•
•

Skydd för lyftcylinder
Egentillverkat starkt vridhus
Fyra vridcylindrar
SSAB-stål

• Patenterad tappar
• Skyddad slangdragning
• Finns i högtrycksversion (215 bar)

POPULÄRA TILLVAL

24.300:-

GRIP 0,23

11.900:-

ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN

5.300:-

BROMSLÄNK ROTATOR DUBBEL (enkelbroms ingår)

1.800:-

DÄMPARE SVÄNG O LYFT

15.000:-

HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING

3.800:-

SPAKHÅLLARE

3.800:-

VINSCH MED RADIOENHET WE-1400

23.800:-

5-serien finns även som 7,2 meter.

8600 mm

74 kNm
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TOPPKVALITÉ TILL VRAKPRIS

STÖDBEN LAVETT MED 3-PUNKTSFÄSTE
INKL. HYDRAULISK ÄNDDÄMPNING

t

7-SERIEN PROFFSKRANEN 7,86

59.300:-

sv

SOM HÅLLER EKIPAGET
För dagligt skogsarbete med
FRÄSCHT OCH GER
traktor i mellanklassen
ETT BETYDLIGT HÖGRE
- seriens tekniska lösningar sticker den
ANDRAHANDSVÄRDE!
verkligen ut! Kan användas på vagnar,
skotare, flishuggar och traktorramar.
Den noga utformade krangeometrin gör den smidig att manövrera i gallring. Det dubbla utskjutet har skyddad invändig
slangdragning och är snabb även vid låga oljeflöden. På hela
serien finns Palms patenterade länk med extremt skyddad
slangdragning.

VENTILPAKET PARKER P70 MED MINISPAKAR
215 BAR STYRSYSTEM IQAN

L

LACKTEKNIK

4m/fullängd,kg

1250/530

PALMS 7,86
•
•
•
•

Skydd för lyftcylinder
Egentillverkat starkt vridhus
Fyra vridcylindrar
SSAB-stål

• Patenterad tappar
• Skyddad slangdragning
• Finns i högtrycksversion (215 bar)

POPULÄRA TILLVAL

LACKTEKNIK

För dagligt professionellt skogsSOM HÅLLER EKIPAGET
FRÄSCHT OCH GER
arbete, Palms toppserie. Kan monteras
ETT BETYDLIGT HÖGRE
på Palms största vagnar men även på
ANDRAHANDSVÄRDE!
flishuggar, skotare och traktorramar.
Finns i tre olika utföranden; 7,2 meter
med enkel teleskop, 8,6 meter med
dubbel teleskop med invändig slangdragning och 9,4 meter
med dubbel teleskop och invändig slangdragning. Samtliga har
den patenterade länken med skyddad slangdragning.

VENTILPAKET PARKER P70 MED MINISPAKAR
215 BAR STYRSYSTEM IQAN

59.300:-

STÖDBEN FD HEAVY DUTY

26.900:-

GRIP 0,26

18.800:-

ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN

5.300:-

BROMSLÄNK ROTATOR DUBBEL (enkelbroms ingår)

1.800:-

DÄMPARE SVÄNG O LYFT

15.000:-

HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING

3.800:-

SPAKHÅLLARE

3.800:-

VINSCH MED RADIOENHET WE-2200

28.100:-

7-serien finns även som 7,2 meter och 9,4 meter.

STRENX™- KVALITETSSTÅL FRÅN SVERIGE. 3 ÅRS PALMS-GARANTI PÅ RAM, BOM OCH UTSKJUT.

SKOGSVAGNAR

RVINKEL
STY

nstruktion
ko

2,1 m2

40o

200x200x8mm

aneffek
kr

t

S-SERIEN MODELL 9S

ram

tarea
las

max

65 kNm

PALMS 9S
• Flyttbar boggi
• Patenterad låsning stöttor
• Dubbla styrcylindrar
POPULÄRA TILLVAL

LACKTEKNIK

SOM HÅLLER EKIPAGET
Vagnen för de självverksamma
FRÄSCHT OCH GER
skogsägarna och vedköraren, men
ETT BETYDLIGT HÖGRE
som även passar den semiprofessionella ANDRAHANDSVÄRDE!
entreprenören. En smidig konstruktion
med möjlighet att flytta boggin (på de
större modellerna) för en mer följsam
vagn. Centrumramen är den grövsta på marknaden om man
jämför med andra motsvariga vagnsstorlekar. Dubbla styrcylindrar på de större modellerna med tillval för Robson-drift.

5.200:-

DRIFT 4WD VIA UTTAG FRÅN TRAKTORN

60.600:-

BROMS 2-HJULS HYDRAULISK

8.800:-

FÄRDLJUS BAK, INFÄLLNINGSBARA

3.800:-

LÅS FÖR FÖRSTA PARET STÖTTOR

1.300:-

VIRKESSORTERINGSJÄRN

fr 4.500:-

Finns även som 6 ton och 8 ton enkelram.

ram

tarea
las

RVINKEL
STY

nstruktion
ko

aneffek
kr

2,4 m2

40o

2x200x120x8mm

65 kNm

t

D-SERIEN MODELL 10D

HJUL 400/60-15,5 BKT (FÖRSTÄRKT FÄLG: 6-HÅL)

max

PALMS 10D
• Vridstyv konstruktion
• Patenterad låsning stöttor
• Dubbla styrcylindrar
POPULÄRA TILLVAL

LACKTEKNIK

En vridstyv konstruktion med
dubbla balkar som kan hantera tunga SOM HÅLLER EKIPAGET
FRÄSCHT OCH GER
lass och stora kranar. Vagnarna har en
ETT BETYDLIGT HÖGRE
patenterad bankinfästning som gör att
ANDRAHANDSVÄRDE!
man inte kan lyfta en banka rakt upp
från dess infästning, utan man måste
först vrida den in mot vagnens centrum
för att sedan kunna lyfta ur den. Detta gör att man vid till
exempel grotskotning inte får med en banke i rishögen, men
banken är fortfarande rörlig om man råka köra emot en stam
vid stickvägen.

HJUL 400/55-22,5, ALLIANCE (FÖRSTÄRKT FÄLG: 6-HÅL)

25.400:-

DRIFT 4WD MED KONTROLLSYSTEM I HYTT

70.300:-

BROMS 2-HJULS HYDRAULISK

8.800:-

FÄRDLJUS BAK, INFÄLLNINGSBARA

3.800:-

LÅS FÖR FÖRSTA PARET STÖTTOR

1.300:-

VIRKESSORTERINGSJÄRN

fr 4.500:-

EGENHYDRAULIK MED VÄXELLÅDA
MONT. PÅ TRAKTOR (FÖR PTO 63M³)

19.800:-

TANK FÖR EGENHYDRAULIK, 100 L INKL. OLJA

12.800:-

Finns även som 13D och 15D.

BYGG DITT EGET SKOGSEKIPAGE PÅ NORDFARM.SE

Där hittar du hela vårt produktsortimentet och alla priser!

RVINKEL
STY

nstruktion
ko

aneffek
kr

3 m2

40o

boxKonstruktion

85 kNm

t

U-SERIEN MODELL 13U

ram

tarea
las

max

PALMS 13U
• Smäcker konstruktion
• Högmarkfrigång
• Dubbla styrcylindrar
POPULÄRA TILLVAL

122.400:-

BROMS 2-HJULS HYDRAULISK

11.500:-

FÄRDLJUS BAK, INFÄLLNINGSBARA

3.800:-

BREDDBARA STÖTTOR FÖR SKOTARBANKAR
(FÖR 3 PAR STÖTTOR)

8.700:-

Finns även som 10U opch 15U.

boggi

grind

100%

hydrauliskt
flyttbar

och ked
nd

går att
montera

r
jo

Riktig
skogsmaskinsboggi

möjligh
iff

et

MWD-SERIEN STÖRSTA VAGNEN

26.200:-

DRIFT 2WD PÅ FRAMAXEL MED KONTROLLBOX I HYTT

ba

SOM HÅLLER EKIPAGET
Unibody-ramen är en unik
FRÄSCHT OCH GER
konstruktion som för samman förETT BETYDLIGT HÖGRE
delarna från singelram och dubbelram.
ANDRAHANDSVÄRDE!
Välj mellan standardbankar i rörkonstruktion eller ett system som liknar
det som sitter på skotare. Det sistnämnda
ger ett gott utrymme för att sortera virket på vagnen. Båda
banksystemen är bultade ner i vagnen och gör att man kan
ändra avstånden för att anpassa till längden på virket.

104.200:-

HJUL 600/50-22,5, ALLIANCE (FÖRSTÄRKT FÄLG: 8-HÅL)

d

LACKTEKNIK

U-RAM MED 3 PAR STÖTTOR SKOTARTYP

LACKTEKNIK

Närmare skotare kommer man inte
SOM HÅLLER EKIPAGET
- och möjligheten att förflytta sig i 40
FRÄSCHT OCH GER
km/h på väg dessutom. Vagnen är byggd ETT BETYDLIGT HÖGRE
runt en NAF-boggi med möjligheten att
ANDRAHANDSVÄRDE!
fulldiffa. Vagnens drift går igenom traktorns drivhjulsberoende PTO-uttag. Man
bygger växellådan utifrån bastraktorns hjuldiameter. Om inte
traktorn är utrustad med drivhjulsberoende PTO kan man
beställa vagnen med hydromekanisk drift. Går att få i olika
ramlängd och koppling mot traktor. Y-drag med låsning av
midjependling (vagnen fäst i bakaxeln) eller vanligt drag med
styrvinkel på 45 grader. Breddningsbara bankar som tillval.

KunGen av SkoGen

STRENX™- KVALITETSSTÅL FRÅN SVERIGE. 3 ÅRS PALMS-GARANTI PÅ RAM, BOM OCH UTSKJUT.

www.nordfarm.se

På besök i Hälsingland

”Det funkar

klockrent”

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

Reportage
Janne Norén, Arbrå

”Inga synliga slangar
eller delar som
hänger och slänger”
PALMS 15D OCH 7,86 KRAN MED DUBBELT UTSKJUT
Tidigare i år begav vi oss norrut till Arbrå i Hälsingland för att träffa en relativt
nybliven Palmsägare. Platsen vi skulle till sades vara något svårtillgänglig,
vilket såklart ledde till en och annan vild tolkning. Drygt fem timmar senare
hade E4an blivit landsväg som i sin tur suddades ut och blev grusväg, en
grusväg som bara efter några mil försvann och blev en skogsvårdsväg som
även den valde att säga adjö och sakta men säkert övergick till myr. Som tur
var låg mötesplatsen, området där Janne jobbade, bara några hundra meter
bort så vi tog vår utrustning på ryggen och satte kurs.
Vi kom upp en bit och såg snart det oändliga skogslandskapet som omgav
oss. Inte en rökpelare så långt ögat kunde se, inga ljud förutom fågelkvitter.
Området var mestadels beväxt med unga barrträd på mark som till största
del bestod av sand. Vi står där på vad vi antar är mötesplatsen och insuper
naturen då vi plötsligt hör en dieselmotor sakta men säkert komma närmare.
Japp, det är Janne som tillsammans med sin son rullar nedför backen på lågt
varv, i sin traktor med huggarvagn från Palms.
Hej, vem är du och vad håller du på med?
- Ja jag heter Jan Olof Norén och är skogsbrukare med allt vad det innebär,
här i Hälsingland, Arbrå. Det här är min arbetsplats, säger Janne och gestikulerar med armarna över den skog vi ser runt omkring oss, och jag har hållit på
med det här sedan början av 90-talet.
Du köpte nyligen ett skogsekipage från Palms, kan du berätta lite?
- Det är en Palms 15D och 7,86 kran med dubbelt utskjut, den kraftigaste
vagn jag kört hittills och min femte vagn i ordningen. Jag har ju råkat köra
sönder några vagnar innan, säger Janne och garvar lite.
- Mina fyra tidigare vagnar var av ett annan känt märke, kanske de mest
kända huggarvagnarna i Sverige och problemet vara att grejerna inte höll.
Reparationerna och servicen gick på ständig repris, ungefär som den där
filmen ”Armageddon” som troligen hade fastnat i loopen för 10-15 år sedan.
Det är lätt att nu såhär i efterhand skratta åt mina tidigare vagnar men då
slets jag mellan ursinne och förtvivlan. Jag var tvungen att hitta en vagn som
funkade och då tog jag kontakt med X-maskiner i Hudiksvall vilket ledde till
att jag fick provköra en Palms.

Hittills verkar du nöjd med din nya vagn,
kan du berätta vad som är bra?
- Jo men det finns till exempel inga synliga slangar eller delar som hänger
och slänger. Sånt sliter man av när man minst behöver det och då står man
där mitt ute i skogen. Kranen är rejält tilltagen och genomtänkt. Jag tycker att
vagnen verkar riktigt stabil och bra. Har inte hunnit kört så mycket ännu men
vid det här laget med mina andra vagnar hade jag varit tvungen att reparera
ett antal gånger. Nu är det ju vår så, jag köpte ekipaget i höstas förra året.
2019 alltså.
Vad använder du din huggarvagn till?
- Hittills har det blivit mest gallring. Har ju inte hunnit köra så mycket än men
strax över 1000 m³ har det blivit plus lite slutavverkning och allt har fungerat
klockrent.
Berätta lite om vagnen, vad har den för utrustning?
- Jag ville ha lite högre flöde till kranen vilket gjorde att jag skickade på en
separat pump till den. Pumpen har en egen växellåda som sitter på traktorn.
Detta gör ju att jag kan ha ett lågt varv på traktorn samtidigt som jag kan
välja att ha fullt flöde till kranen.
- Jag har även valt ett styrsystem till kranen där jag kan välja start- och
stoppramper, min- och maxflöden samt även fyra olika förare. Detta underlättar vid trång gallring då jag ofta behöver en långsammare kran för att inte
stöta emot träd samtidigt som jag enkelt kan slå om och få mera fart vid
avläggen. På kranen som är 8,6 meter har jag valt en dubbelbromsad länk för
att få en snabbare produktion. Gripen hänger inte och slänger vilket skonar
hela konstruktionen. Som jag säger, det funkar klockrent.
Efter pratstunden med Janne lade vi utrustningen på ryggen igen och begav
oss nedför backen till bilen. Vi satte kurs mot nästa besök, även det med en
huggarvagn från Palms, men det reportaget får ni läsa en annan gång.
Läs hela reportaget och se filmen på nordfarm.se

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

Trusted. For a Reason.

MATTI W - TIDIGARE ”SKOGSMATTI” OCH
TROLIGEN MARKNADENS MEST SÅLDA SKOGSKEDJA
Skogsmatti, den gedigna kedjan för både professionella och hobbyförare.
En pålitlig kedja som med sin styrka vuxit och blivit en av Sveriges mest sålda kedjor. Tack vare
kvalitén i det finska stålet tillsammans med den sätthärdning som går tillbaka genom 100 år av
erfarenhet vet OFA hur man tillverkar starka och pålitliga kedjor. Det finns en anledning till varför
Skogsmatti är en av landets mest sålda kedjor! Har du inte testat - kontakta oss för rådgivning.

Paragon

Protec

Matti W supertät

Craftec 16

Twist 13

ENORM SLITSTYRKA • PERFEKT PASSFORM • MAXIMALT DÄCKSKYDD • SÄKERT GREPP
16
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

VÄRLDS-

nyhet!
VI HAR DET STORA PRIVILEGIET
ATT VARA FÖRST I VÄRLDEN MED ATT
ERBJUDA VÅRA KUNDER OFA TRACKS.
Nordfarm och OFA har samarbetat sedan långt tillbaka i tiden.
Med världens största marknad under våra fötter tillsammans med
världens bästa kunder kan vi på Nordfarm nu erbjuda band från OFA.
Det gör att du som kund kan välja en komplett lösning inom slirskydd,
kombinera dina OFA-kedjor med band från samma märke. Med kvalitetsstål och induktionshärdning kommer du som kund inte bli besviken!
Lansering sker under hösten, hör gärna av dig om du vill veta mer.

Max Engström

Produktansvarig/säljare OFA slirskydd
Jag ser fram emot att komma ut och träffa er och ta del av er vardag.
Gäller det slirskydd så är jag säker på att jag och Nordfarm kan hjälpa dig till
en effektivare arbetsdag tillsammans med produkter från OFA. Hoppas vi ses!

011-19 70 46
max.engstrom@nordfarm.se
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Skog & Ved
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KunGen av SkoGen

www.nordfarm.se

nyhet
PALMS TILLBEHÖR/TILLVAL

TIPPFLAK TILL DIN PALMSVAGN

Förvandla din skogsvagn till en tippvagn, med snabb och enkel
montering! Stark och stel konstruktion med dumperprofil och
hög tippvinkel för enkel lossning. Brett utbud av användarscenario; transportera sten, jord, flis, sand, grenar, stubbar eller
samla sten från åkern och städa byggplatser.
En multifunktionell släpvagnskombination med hydraulkran
för en mängd arbetsuppgifter!

5 TON 44.600:- 8 TON 69.900:RISGRIP 0,21

Skopinsats på 200 liter för grus och annat
bulkmaterial. Kraftig konstruktion, enkel att
montera och demontera. För grip 0,23.

Palms egenkonstruerade gripar är av högsta
kvalite. 700-material i hela konstruktionen,
mässingsbussningar och
Palms patenterade tappar i
samtliga
leder.

Gedigen konstruktion av svenskt
Strenx-stål från SSAB. 700-material i hela
konstruktionen, mässingsbussningar och
Palms patenterade
tappar i samtliga
leder.

Pris 6.300:-

Pris 15.700:-

Grip från 7.500:-

ILÄGGSPLÅTAR RISKÖRNING

ARBETSLJUS PÅ STICKA

ENERGIKLIPP P175

Galvaniserad 4 mm stål. Passar vagnar från
9S-15D.

Slimmat ledljus
som sitter monterat
i en rejäl stålkonstruktion och
pollykorbonat som
skydd för ljus.

Tilt och klipp över gripfunktionen.
Max klippdiameter
150-180 mm.

Pris 5.300:-

Pris 58.600:-

Pris
23.800:-

18

GRIP 0,16/0,18/0,23

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

AVANT SKOG OCH VED
En och samma maskin, mer än 230 olika redskap
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!

NU

15% RABATT VID KÖP AV AVANT ORIGINALREDSKAP!

HYDRAULISK
VINSCH 22.800:-

Hydraulisk vinsch utrustad med skyddsgaller, en hydraulmotor, 30 m vajer och en
dragkrok. Monteras på redskapsfästet.

TIMMERGRIP MED
ROTATOR FR 23.000:Greppa trädstammar, grenar, träavfall,
stenar etc. och transportera dem både
på längden och på tvären.

FLISHUGG CH100
42.600:-

Flisa grenar och små träd upp till 100 mm i
diameter - ett idealiskt verktyg för att hugga
trä i mindre skala. Flis 12 mm.

TIMMERGRIP HD
21.400:-

En stark grip för de som ofta behöver flytta
trädstammar, stockar med mera.

MARKBEREDARE
CR1400 135.400:-

Kraftig jordförbättrare och vegetationsborttagare, kan också
krossa små rötter och trädstubbar
eller röja is och hårdpackad snö.

TIMMERGRIP TILL
GAFFLAR 13.000:-

Monteras på pallgaffelramen och kan
lyfta och enstaka stockar, timmer och
kvistbuntar. Kraftig hydraulcylinder.

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

15%

PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅ

AVANT

TIMMERGREP
FRÅN 15.600:-

Rotgripen används ofta inom träindustrin.
Utrustad med samma grip som demoleringsskopan men underdelen är tillverkad av slitstarka stålstänger.

Nordfarm | Skog & Ved
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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 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

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

Avant 760i pris från 491.900:-
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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!

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

AVANT 640

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:-

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 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
• 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!
Skog & Ved
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På besök hos Häglinge Ved

”FINNS INGET MOTSVARANDE
JAPA 435 PÅ MARKNADEN”
22
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Reportage

Vad krävs för att
bygga en egen
effektiv vedfabrik?
Vem är Thord?
- En gubbe snart, som tycker att ved är det bästa som finns - förutom min fru
så klart! Frun kommer dessutom att bli mer involverad i veden nu när hon
gått i pension. Och jag jobbar deltid som lärare också, mest för det sociala.
Hur länge har du sysslat med ved?
- Jag har hållit på sen 1981. Vid första huset 1979 byggde vi vår första
vedkap till vår egna ved, jag satte ihop delar från Jula. Jag byggde en enkel
klyv med ett ventilpaket och en cylinder från en gammal lastbil och tänder
från en gammal grävmaskin. Sen köpte jag min första vedmaskin 1981, en
Pilkke 60. Då kom alla grannar till mig och sa att nej, nej det fungerar inte,
du kan inte ta stora stockar med den. Efter ett tag kom samma personer och
frågade har jag hade någon ved att sälja.
- Jag köpte min första Japa 1985, och 1998 köpte jag en Japa 2000 med
dubbla kolvar.
Vad kör du med för maskin idag?
- Vi kör med två stycken 435’or som går för fullt och till det har vi kopplat
Japas största vedbord inklusive förlängning. Kunderna blir så nöjda med
veden, det är en överlägset fin ved. Inte för stora, rätt storlek tack vare Perfect
Split-systemet plus att den blir helt ren. Det gör också att veden torkar mycket
bättre. Det finns klyvmaskiner som är snabbare i själva klyvningen, men då
är det mycket plock med för stora bitar och ojämn kvalité så när man ser till
hela produktionscykel så är Japa 435 otroligt effektiv. Vi tar aldrig i veden, det
finns inget motsvarande på marknaden.
Och hur är den att underhålla?
- I princip inget underhåll, byta filter en gång om året, och så klart sågkedjeolja. På transportbanden får man skruva fast medbringarna.
Många vill veta hur mycket ved man klarar på en dag
- Svårt att säga då det beror mycket på veden, men ca 20-30 m3.Då ingår att
lägga upp på stockbordet, tömma IBC-tankarna och tömma spånet. Sen beror
det på råmaterial och längd, är det 50 cm bitar kan vi köra 60 m3 per dag.

Thord på Häglinge Ved

Hur ser vedmarknaden ut?
- Jag tror den har en ganska ljus framtid. Det kommer bli fler småkonsumenter
på mellan 3-6 m3 som köper till kaminer, sommarstugor, pizzaugnar, badtunnor och rökar. Däremot pannveden, den finns kanske snart inte längre.
- Den typiske Häglingekunden bor i en villa i en stad och köper allt ifrån 1-6
m3 brasved för trivsel, det mesta är 30 cm. Men det blir en del fulla lass och
Lena min fru blir utsänd med lilla lastbilen som tar upp till 4 m3 eller så åker
jag med min flakväxlare som har tre fack med 24 m3 kapacitet. Jag har olika
kombinationer men jobbar inte med säckar utan med IBC-tankar då de är
bättre att hantera och det torkar bättre. Vi hanterar inte några småsäckar,
det är för mycket jobb. Vi säljer även till näringsidkare och restauranger ochså
kallade ”smokers” och då är det redwood som används.
Hur ser din produktionsmodell ut?
- Jag ligger alltid efter mina beställningar, så i praktiken producerar jag mot
order. Men beroende på säsong så anpassar jag produktionen, på våren
levererar vi färsk ved med lastbil och växlarflak, sen har vi en mindre lastbil
godkänt för B-kort. På sommaren beställer vi barkad björk som i princip är
torr när vi klyver den på sensommaren. På höst och vinter levererar vi torr ved
tack vare att vi har ett lager och ett torksystem som jag byggt själv. Vi säljer
nästan uteslutande björk, al och amerikansk rödek. Bok har vi slutat med då
det är för dyrt att frakta på grund av vikten, och tar hårt på maskiner.
Det blir en del restprodukter av ved, har du avsättning för det?
- Sågspån går till hästfolket, det bästa strö man kan få. Bark och stickor går
till värmeverket och kortbitarna tar vi till egen värme - inget går till spillo.
Vad krävs för att bygga en effektiv vedfabrik?
- En bra plats med hårdgjort golv, företrädesvis asfalt, god elförsörjning och
sen ett stort tak,så att maskinen och personen kan arbeta skyddad från väder.
Sen behöver man en lastare, en Japa 435 med rejält stockbord, någon form
av lastbil, gärna en större och en mindre för B-kort. Den lilla kommer väl till
pass om det är trånga utrymmen vid leveransen. Sen kan man med tiden
utveckla verksamheten och höja kvalitén genom att bygga en torkanläggning
och på så vis får den en jämn kvalité året runt.
Har du något tips hur man ska lyckas som vedproducent?
- Var noga med att leverera rätt mängd kubik, att du levererar den veden
kunden beställt. Och har kunden beställt torr ved så ska det vara torr ved!
Läs hela reportaget på nordfarm.se

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

Nordfarm | Skog & Ved

23

japa315+
komplett vedmaskin fr 68.700:-

www.nordfarm.se

Japa 315+

Maskinens inmatning och klyvning är synkroniserad, vilket påskyndar produktionen
av kort ved. Tack vare klyvkolvens design
rengörs yxan, och det är samtidigt lättare
att justera höjden på yxan.
Maskinen har en stockhållare som stöder
kapningen, och ett inmatningsband i full
storlek som påskyndar och underlättar
arbetet och ger en hög säkerhet.
Därtill har maskinen ett justerbart vedstopp, som viks undan under sågningen
och gör det lättare för veden att fritt falla
ner i klyvtråget.
Maskinerna har konstruerats och
tillverkats i Finland under flera decennier.
Hållbara och högkvalitativa komponenter
garanterar den driftsäkerhet som uppskattas även av proffsanvändarna.

Japa 315+ Road

Se hit!
japa365
komplett vedmaskin fr 99.900:- JAPA 365 ROAD
Passar både stora vedproducenter och mindre skogsägare.
Arbetar oerhört snabbt och tillförlitligt tack vare flera smarta
och innovativa lösningar - har allt och lite till i sin prisklass!

FÖR 80 KM/H vid
TRANSPORT PÅ VÄG

Läs mer om
Japa 365 på
nordfarm.se

Kapar och klyver samtidigt tack vare tilltagen
hydraulik. Ramyxa är standard.
På maskinen sitter flera hydrauluttag för
stockbord/stocklyft och inmatningsrulle. Förstärkt
vedstopp som mekaniskt dras bakåt efter kapning,
för att veden skall falla ner fritt i klyvtråget utan avbrott.

Större klyvkolv som numera är spårad. Klyvkolven går igenom yxan
och eliminerar avbrott. Finns i modellerna k-axel, el- resp förbränningsmotor, den sistnämnda utrustad med transportchassi för transport på väg.

Kapar
OCH klyver

36 cm Ø <60 cm RAMYXA

UTTAG STOCKBORDSLYFT OCH
INMATN. RULLE
HYDRAULISKT

RETURNERANDE PRO-MODELLEN PRO-MODELLEN
VEDSTOPP
HYDRAULISK
HYDRAULISK
STYRSPAK SÅG- justering
AUTOMATISKT MANÖVRERING av yxa

SVÄNGBAR
UTMATNINGSTRANSPORTÖR
4,2 M

24

KAPLÄNGD
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STandARDYXA

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

japa395
komplett vedmaskin fr 207.900:Japa 395 har många egenskaper som
underlättar arbetet och maskinens lilla
behov av underhåll och service gör avbrott
minimala - och du kan använda din tid till
vedproduktion.
• Säkert handhavande med elstyrning
• Bättre överblick över processerna med
genomtänkt design av skyddsbur
• Kraftig kolv och hydrauliskt justerbar
ramyxa
• Vippbräda
• Hydraulisk stockhållare
• Hydraulisk smörjpump
• Kontrollerad övergång från kapning
till klyvning
Komplettera med booster (12,5 ton),
”Perfect Clean”, manöverplattform och
hydraulisk svängbar transportör.

japa405
en egen vedfabrik fr 299.900:-

Maskinens huvudfunktioner styrs av en joystick
som kan användas med en hand. Med joysticken
styrs inmatning, kapning, klyvning och fällplatta.

•

Vedfabrik för professionella användare, utrustad
med sensorer som optimerar funktionerna utifrån
stocken som matas in. Lämpar sig mycket väl för
ved av olika storlekar.

• Smidig vedfabrik med vippbräda
• Endast 12,5 ton inkl booster

- ren ved, fri från flisor

Det patenterade systemet håller
slutprodukten ren från flisor, damm
och småpartiklar med hjälp av det
vibrerande rensgallret.

- ved i samma storlek

En patenterad klyvningsmetod som
säkerställer en jämn homogen slutprodukt oavsett varierande träslag
eller densitet på materialet.

Med PerfectSplit® och PerfectClean® får du klass A-ved
- bearbetad och klar för kommersiell försäljning!

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

Nordfarm | Skog & Ved
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AVANCERAD

www.nordfarm.se

vedfabrik
FÖR PROFFSEN

japa435

ENKEL HYDRAULÖVERSIKT,
BARA ATT ÖPPNA LUCKORNA

•

•

STORT
KLYVTRÅG

BRED
TRANSPORTÖR

BRED
INMATNING

•

•
•

SERVICEVÄNLIG

Vadfabriken Japa 435 för proffs
använder mindre kraft, ett smartare klyvsystem och mer intelligens

Proffsigt
och effektivt

Det intelligenta systemet hjälper användaren med
styrning, och vedfabriken är utrustad med sensorer
som mäter och styr i realtid, och den kan automatiskt optimera sin funktion utifrån råmaterial.
Komplettera med hydraulisk kedjespänning,
booster, spånsug och stockbord.

Följ daglig/total produktion, få support, uppdateringar och service eller för ändra inställningar och minska/öka flöden.

•

Ren ved, fri från flisor

Det patenterade systemet håller
slutprodukten ren från flisor, damm
och småpartiklar med hjälp av det
vibrerande rensgallret.

Ved i samma storlek

En patenterad klyvningsmetod som
säkerställer en jämn homogen slutprodukt oavsett varierande träslag
eller densitet på materialet.

Med PerfectSplit® och PerfectClean® får du klass A-ved,
bearbetad och klar för kommersiell försäljning!
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Se videoklipp på Japa 435,
PerfectSplit och PerfectClean.

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

JAPA XL SPLIT
En professionell maskin som uppfyller de senaste säkerhetsbestämmelserna.
Med den här maskinen är det effektivt att klyva kubbar, vilket sparar tid och
ansträngning. Maskinen är också perfekt för hantering av stora träd tillsammans med en vedmaskin. Klyven drivs av extern hydraulik, är utrustad med en
hydraulisk vedlyftare och hydraulisk höjdjustering av klyvningsytan eller för traktorns PTO. Den hydrauliska vedlyftaren gör det enkelt för en person att hantera
träd upp till 80 cm i diameter.
Den helt nya modellen har också ett robust klyvbord som förhindrar att kubben
faller till marken vid klyvning. Det är enkelt att dela stora kubbar tack vare det
breda klyvbordet, och bekvämt tack vare den medföljande kroken. Klyvbordet
gör det också möjligt att stapla stockar direkt från arbetshöjd.

JAPA stockbord

•
•
•
•

Klyver upp till 800 mm diameter
Kubblängd max 1050 mm
Kubbvikt max 300 kg
Vikt från 521 kg

JAPA TILLBEHÖR
Spånsug
Utrustad med stosar och
6 m slang. Eldrift 1x6A/230V.

Stockbord Large
Lämplig till modell 395, 405 och 435.
Kan förlängas med max 2 sektioner á 2 m.
Stocklyft.
Lämplig till modell 315,
365 och 395.

Renstrumma, elektrisk
Längd 3,3 m, bredd 1,2 m. Höjd justerbar 3-4 m.

Stockbord Small
Lämplig till modell 315,
365 och 395 Basic/Expert.

Stockbord Medium
Lämplig till modell 365, 395, 405 och 435.

Hydraulisk inmatningsrulle
till stockbord
Meddela vedmaskin för
anpassning av inmatningsrulle!

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

Rensbord, elektrisk eller hydraulisk
Används i anslutning till vedmaskin eller för tidigare kluven ved.

Nordfarm | Skog & Ved
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NYHET
maskintrailer

• Lastar 9 ton
• Smart förvaring
• Kan användas
som balvagn

5350 - 9 Ton

Flera lastytor plus en diskret låda
för verktyg och dylikt.

Många praktiska fästpunkter
gör det enkelt att spänna fast
maskiner och balar.

www.nordfarm.se

Vridbar dragögla
med lättillgänglig
smörjnippel.

MASKINTRAILER 5350 - 9 TON
MT5350 är en specialutvecklad maskintrailer som även kan användas som balvagn (tillval).
Trailern har ett extra utrymme i form av träbeklädda ytor samt ett dolt utrymme för t.ex.
verktyg och annan utrustning. Trailern har en totallängd på 6545 mm.
• Max lastkapacitet 8,9 ton
• Flakmått 3460x2300 + 680x1200 mm
• Enaxlad med tvåhjulsbroms

MASKINTRAILER 5750 - 16 TON
MT5750 är den mellersta av våra maskintrailrarna och har en totallängd på 9866 mm.
• Max lastkapacitet 16 ton
• Flakmått 6004x1483 mm
• Två fjädrande axlar med broms 60 km/h

MASKINTRAILER 5850 - 23 TON
MT5850 är den största av våra maskintrailrar och har en totallängd på 10866 mm.
• Max lastkapacitet 23 ton
• Flakmått 7004x1483 mm
• Tre fjädrande axlar med broms 60 km/h
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

krandumper
Palmse Trailer krandumper är framtagen
med entreprenörer, kommuner och lantbrukare i åtanke. Den är lämplig för allt
från att hantera och transportera virke och
ris, flytta jord och grus vid mark- och planeringsarbeten, till att rensa skräp från byggen
och mycket mer. Kranar upp till 7,2 m med
lyftmoment på 74 kNm.
Palmse Trailer krandumper
Modell
Total längd/bredd, mm
Volym, m³/last, kg
Bromsar, hydrauliska

KD8610
6220/2550
6,9/8000
2-hjuls

Hjul
Vikt, kg

400/60-15,5
2620

Topp-/sidohängd baklucka

Std

nyhet

Det bästa av två världar! Palmse Trailer Dumper
med Palms Skogskran, nu på nordfarm.se >>>

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

Nordfarm | Skog & Ved
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Spara upp till
FARMI CH27 FLISHUGG
Farmi CH27-serien ersätter storsäljaren CH260.
De har utrustats med flera nya tekniska egenskaper
som ger ökad produktivitet, säkerhet och bekvämlighet.
•
•
•
•
•
•
•

Kraftigare rotorlager, inmatningsrullar och ram
Ökat mellanrum i rotorn ger mer flis
No Stress varvtalsvakt och hydraulmatning
Kvistbrytare kan monteras från utsidan
Längre inmatningsränna för kranmatning
Förbättrad styrning av material in i flisen
Huggstålen placerade längre ut på huggskivan

50.500:Smart Feed reglerar varvtalet på flishuggens huggskiva.
Varvtalet varierar under användning beroende på belastning.
Smart Feed reglerar matning och reversering utifrån
information från rotationshastighet, varför huggskivornas
varvtal kan hållas så konstant som möjligt. Detta bidrar
till minskad bränsleförbrukning och en jämn fliskvalitet.
Smart Feed är helautomatiskt och behöver inte styras.

FARMI CH27 DMR

FARMI CH27 ACR

•
•
•
•

•
•
•
•

Manuell inmatning
Kort utkastarrör 2,9 meter
Trepunktsfäste
K-axel 1 3/8 med 6 splines, frihjul

Ordinarie pris 195.400:-

Kranmatning med inmatningsrullar
Långt utkastarrör 3,9 meter
Trepunktsfäste
K-axel 6 splines, frihjul

Ordinarie pris 197.900:Komplettera med fjärrstyrning
ord.pris 8.400:-

5.000:-

144.900:30
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164.900:Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/12-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Farmi fLISHUGG CH10

INMATNINGSÖPPNING, MM

100x100

CH10 är Farmis minsta flishugg. Den är konstruerad som en robust och kostnadseffektiv
flishugg för flisning av grenar och små träd upp till en diameter av 100 mm.
CH10 kan monteras på en liten traktor som ger ett kompakt flisekipage i trädgårdar, parker
och dikeskanter. Två huggstål och ett mothåll tar hand om flisning och matning. CH10 har
manuell inmatning och falltratt. Drivs via traktorns kraftuttag eller hydrauluttag (tillval).

VIKT, KG

193

Pris från

INMATNINGSÖPPNING, MM

180x220
VIKT, KG

320

22.900:-

Farmi FLISHUGG CH18
CH18 är en effektiv och lättanvänd maskin för trädtoppar, grenar, sly, julgranar m.m.
•
•
•
•

Robust och effektiv
God kvalitet på flis från trädstammar - för ökad effektivitet välj dubbel huggskiva
SmartFeed som standard
Låg effektbehov (vinklad matning)

Pris från

85.000:-

Farmi FLISHUGG CH381
En flishugg för professionell energiflisning (5.000-40.000 m³ årligen). Effektbehov 170-280 kW.

INMATNINGSÖPPNING, MM

380x420

• Flisning med dubbel skiva i tre steg: huggstål, extra-knivar, kvistbrytare
• Egen-hydraulik som standard, SmartFeed, rotation av utkastartorn, längdjustering på utkast,
pedalstyrning för hydraulisk matning, hydraulisk öppning av locket på huggskivorna
• Fjärrkontroll som tillbehör
• Erbjuder utmärkt fliskvalitet, effektiv inmatning och optimalt förhållande mellan kostnader
och effektivitet. Detta möjliggör en enastående produktivitet med låg bränsleförbrukning.
• Med en traktor på ca 200 hk kan en optimal produktion av nästan 2 m3/min uppnås,
vid en bränsleförbrukning som är lägre än 0,4 k/m3.

VIKT, KG

2300

Pris från

448.000:-

FARMI FRONTVINSCH EV300

FARMI LUNNINGSVINSCHAR

Hydraulisk vinsch EV300 monteras i fronten på
traktorn, på byggmaskiner, kompaktlastare,
grävmaskiner, lastbilar etc. Denna vinsch är
endast tillgänglig som bromsad modell.

Trepunktsmonterade vinschar
för krävande applikationer.
Hållfasthet med hög trumma,
likformig lindning, lätt, kompakt
design och tillförlitlig funktion.
Modeller för vinschning och
lunning av hela träd och färdigkapade stockar i alla typer av
terräng. Det finns modeller med
bandbroms (T) eller spärr.

Pris från

29.900:-

Pris från

27.900:-

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

Nordfarm | Skog & Ved

31

nyhet
SAMI FRONTREDSKAP

!
t
n
e
im
t
r
o
s
t
r
å
v
i
n
e
g
li
Änt
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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

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:-

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:-

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:-

32

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

För redskapsfästen.

Nordfarm | Skog & Ved

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.

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!

SKOG OCH VED - FLER MASKINER PÅ NORDFARM.SE/OUTLET
Japa 365 PRO eldrift visningsex/demo, maskinnr 23131

Farmi frontvinsch hydraulisk 50 m,

119.500:-

139.900:-

8 mm vajer, maskinnr 23861

24.900:-

29.900:-

Stocklyft Japa, med separat ventilpaket

13.500:-

16.800:-

Stocklyft Japa, inmatningsrulle för maskin m joystick

19.900:-

25.800:-

Stockbord Japa Large -18 demo, serienr 14165, 14475

79.000:-

98.900:-

LANDSKAPSVÅRD - FLER MASKINER PÅ NORDFARM.SE/OUTLET
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

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

HELA OUTLET-LISTAN OCH ALLA PRISER PÅ NORDFARM.SE

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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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 om max 60 hk. Finns även med
sidoförskjutning. Mer info på nordfarm.se

OBS! Begränsat
antal lagermaskiner!

Ordinarie pris från

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

29.600:-

SAMI SOPVALS

JAPA VEDMASKIN 235
En säker och enkel vedmaskin. Japa använder
endast motorer från de mest kända tillverkarna.

Modell HW2700. Den största modellen i serien med en
arbetsbredd på 2690 mm och borstdiameter på 900 mm.

Pris från

32.000:-

SAMI SCHAKTBLAD

Pris från

BEGRÄNSAT

Modell 250-63. Bakmonterade
ANTAL I LAGER
schaktbladen från Sami skrapar både
nordfarm.se
grus och snö. Passar traktorer med en
effekt på 60-100 hk och har en arbetsbredd
på 2450 mm och en höjd på 630 mm.

Pris från

34

14.900:-

Nordfarm | Skog & Ved

48.800:-

SAMI SNÖSLUNGA
Modell LP225. En arbetsbredd på 2250 mm,
sex vingar som finfördelar snön till den fyrbladiga rotorn.
Två utkast, släpmedar som standard.
Rör som väljs med spak.

Pris från

24.900:-

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

service support

din maskin i detalj. Välkommen till nordfarm.se

Bygg din maskin mm

Gå in på nordfarm.se och välj ”maskiner & redskap” uppe i menyn och välj antingen ”alla produkter”
eller den kategori du är intresserad av. Välj sedan vilken maskin du vill konfigurera, sen är det bara
att börja bygga - LÄTT SOM EN PLÄTT!

Kompaktlastare

Växtodling

Transport

Foder

Det

Skog och ved

Vägunderhåll

Landskapsvård

Slirskydd

egen maskin.
är både enkelt och roligt att bygga sin

r tar bor t något sen kan du enkelt
Priset uppdateras när du lägger till elle
din
skriva ut den eller t.ex. skicka den till
spara din konfiguration och antingen
närmaste åter försäljare.

Vem bygger inte din maskin bättre än du själv? Prova vår maskinkonfigurator där du även kan se vad alla tillbehör är. Hos oss på nordfarm är det enkelt, roligt och informativt att bygga sin egen maskin.

Bygg din egen maskin

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

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

SKOG OCH VED
SKOG OCH VED • OKTOBER 2020

köp en avant eSERIE och få 30.000:- i rabatt

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

PLANERA VÅRENS
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15%

på alla originalredskap från

AVANT

Läs mer på sidan 19

KunGen av SkoGen

HUGG

GIGANT PÅ VED
Så byggde Thord på Häglinge Ved
upp sin vedfabrik. Reportage på
sidorna 22-23

MED HÖG KVALITÉ TILL
FÖRSÄSONGSPRIS

Spara upp till

101.220:-

Läs mer på sidorna 30-31

• 12-TONS VAGN, SKOGSKRAN 5,85
(8,5 METER DUBBEL TELESKOP)
Läs mer på sidorna 4-15

Kvalitetsflishuggar

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

BYGG DIN EGEN MASKIN PÅ NORDFARM.SE

50.5.0TT0:RABA

Läs mer på sidorna 30-31

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

Traktor
och
vagn
istället för skotare
BRÖDERNA KARLSSON I SÖDRA VI KÖR EFFEKTIVARE MED SIN NYA VAGN FRÅN PALMS
JÄMFÖRT MED SIN SKOTARE. LÄS REPORTAGET PÅ SIDORNA 8 - 9

15% RABATT PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅN AVANT

BRETT URVAL TILLBEHÖR OCH
TILLVAL TILL DIN PALMSVAGN

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Med över 230 olika redskap och
tillbehör totalt. Erbjudandet gäller
året ut 2020.

Skopinsats, risgrip, energiklipp
eller varför inte förvandla din
skogsvagn till en tippvagn?

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidan 33.

