lantbruk

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

FIRAR 40 ÅR

missa inte skogsturnén i sverige
SUPERDUMPER
36.800|:-okt
Spara upp till:

Läs mer på sidorna 34-37

Nio stopp från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder - Demokör skogsvagnar, ved- och flismaskiner! Erbjudanden på plats.

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
Falun Traktor Nord, 023-331 90
Flen Axima, 0157-59 90 00
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
Säffle Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
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 Axima, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

- nov

Läs mer på sidan 59 och på
nordfarm.se

BREDAST PÅ

MARKNAareDEN

Stenplock
7,1 meter

ELHO SCORPIO 710
Allt på sidan 34

Turnéschema
våren
2022
Allt för inomgård, foder och vall

Foderkedjan

Se och testa våra maskiner i sin rätta miljö. Tillsammans med våra återförsäljare bjuder vi in till
lärorika och trevliga dagar för dig och ditt lantbruk.

Läs mer på sidorna 6 - 7

Vi bjuder alltid på enklare
förtäring, dricka och fika!

SPARA 9% MED ECONOV

Precisionspridare som ger dig rätt förutsättningar, ett jämnt
och strålande resultat samt pengar över på nedersta raden.

!
Kolla in räkneexemplet på sidan 31

Alla priser exkl. moms. Med reservation för felskrivningar, tryckfel och slutförsäljning. Vill du i fortsättningen inte ha dessa utskick, gå då in på www.nordfarm.se/integritetspolicy/
och läs mer om hur du avregistrerar dig från adresserade reklamutskick. Detta utskick gjordes i samarbete med Nordfarm Maskin AB 2022. För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Vi sparar tid med nya
balrivaren på 13 kubik”
säger köttproducenten
Bengt Persson om sin
Lucas Castor 134.
Läs reportaget på sidorna 60-61.

” Vi blandar 25-30 ton
foder varje dag”

med vår mixervagn från Peecon, säger Daniel Rydala
Läs mer om Daniel som driver Rydala Lantbruk AB i östra Skåne på sidorna 20 - 23.

D1922 45.900:SUPERVOLYM
VOLYMVAGNAR INKL. VOLYMPAKETET D1620
Spara upp till

Läs mer på sidorna 14 - 15

Vallkedjan

”

VÄXTODLING, VALL, DJUR • FEB 2022

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

ETT KOMPLETT PROGRAM PREMIUMMASKINER OCH LÖSNINGAR FÖR VALL

Vallkedjan

MISSA INTE SVERIGETURNÉN NU I VÅR 2022.

Läs mer på sidorna 6 -7.

NORDFARM TAR KOMPLETT GREPP
OM FODER OCH VALL

NYHET - RÖJARE I VÄRLDSKLASS
FRÅN FINSKA ELHO

STÄDHJÄLP TILL VÅREN?
SAMI HAR ALLT DU BEHÖVER

Troligen Sveriges idag bredaste program av foder- och vallmaskiner. Allt
för att du som lantbrukare ska lyckas.

Räckvidd upp till 5,5 meter,
Röjaren som vågar slå både tuff
konkurrens och sly. Sidan 48

Sopvalsar, sopmaskiner och
sopskopor i flera utföranden.
SAMI fixar våren. Sid. 52 - 53

service support

Foderkedjan

MED MERA

Har du köpt eller tänker du köpa en Nordfarm-maskin? Då ska du veta att vi finns representerade
i hela Sverige med återförsäljare och serviceverkstäder på närmare 42 orter. Vi jobbar alltid för
att du som kund ska bli så nöjd som möjligt med våra produkter och tjänster. Tillsammans med
våra återförsäljare blir vi din starkaste maskinpartner.
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.

Se det mesta
för inomgård,
foder och vall

Varmt
välkommen till flera
lärorika dagar!

TURNÉ 2022

Två fullspäckade turnéer där ni kan se och testa maskiner för inomgård, foder och vall. Foderdagar där vi fokuserar på maskiner som
optimerar foderhantering och Valldagar där vi visar upp flera marknadsledande varumärken som Elho, Schuitemaker och Mammut.

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

OKTORBER-DECEMBER 2021.
MISSA INTE, HÅLL UTKIK!

Vallkedjan

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.

guidar dig till din
närmaste verkstad
och återförsäljarE

Marcus Bager Hermansson
Chef servicemarknad
Nordfarm Maskin AB

Vi bjuder alltid på enklare
för täring, dricka och fika!

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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NYHET

134.900:-

ELHO TORNADO 450 KÄTTINGRÖJARE
Effektiva, hållbara och säkra också på steniga områden.
Läs mer på sidan 48.

VALLKEDJAN
Varmt välkommen på våra
Valldagar 2022, där vi
reser från söder till norr
och visar våra maskiner!

Se sidan 56-57

INTRODUKTIONSPRIS

I år har Nordfarm anledning att fira - 40 år 2022

16-17
18-19
20-23
24-25
26-27
28-29

Vi tittar närmare på ELHO slåttermaskiner
Strängläggare för att optimera din skörd
NYHET! Missa inte våra inplastare från Elho!
Introduktionspris på strängluftare hela våren.
NYHET! Siwa fältvagnar, nyhet i Nordfarms program!
Snittvagnar i alla storlekar, från Schuitemaker

NORDFARMS FODERDAGAR Vi fortsätter land och rike
runt och tar med bland annat Lucas AutoSpire!
REDSKAP FÖR PLANSILON från Mammut
Mixervagn Peecon Topliner utrustad & klar!
STATIONÄR MIXER för alla behov, från Peecon
REPORTAGE: Vi besöker Rydala Lantbruk och tittar
närmare på deras Peecon på hela 40m3
FLERA NYHETER för balhantering från Lucas G

30-31

Fastgödselspridare från Jeantil
Boka demo av AGRONIC FLYTGÖDSELSPRIDARE
- längre & lägre för låg tyngdpunkt!
Sulky konstgödselspridare SPARAR TID OCH GÖDSEL

32-34

MISSA INTE! TVÅ NYA STENPLOCKARE från finska Elho

36-37

Se våra maskiner
på en gård nära dig:

38-40
41-43
46-47

HELGALVADE DJURVAGNAR från danska Jyfa
Kampanjvagnar så långt lagret räcker!
REPORTAGE: Vi besöker Halvegården i Säve och
ställer frågor om erfarenheterna av Avant 860i
Ett urval av AVANT KOMPAKTLASTARE - även eldrivet!
Ett litet smakprov bland mer än 230 AVANTREDSKAP

Valldagar &
Foderdagar
våren 2022

48-49
50-51
52
53
54-55

ELHO LANDSKAPSVÅRD - nyheter och kampanj!
Redskap för landskapsvård från Perfect
Sopa bort vintern med redskap från Sami
SÄLJSUCCÉN FRÅN SAMI Kättingröjare för proffs!
VEDMASKINER FRÅN JAPA tar hand om vinterns ved

56-57

SUPERVOLYM-KAMPANJ Maxa volymen med Palmse

58-59
60-61

Balvagnar, dumpervagnar och maskintrailer
REPORTAGE: Vi besöker Åhus, och lantbruket som
valde Lucas Castor balrvare på hela 13 m3
OUTLET - först till kvarn!

Mer om Valldagar, sidan 6-7
Mer om Foderdagar, sidan 14-15
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www.nordfarm.se

VÅREN 2022 40 år i lantbrukarens tjänst
2022 - nytt år, nya möjligheter men även
nya utmaningar. Efter att ha summerat
och stängt ett av de mest händelserika
åren i mänsklighetens historia 2021,
är vi oerhört förväntansfulla inför vad
som kommer hända det närmaste året.
Vi har fått uppleva pandemi och lockdown,
rusande priser på råvaror, insatsvaror och
transporter samt utmaningar i försörjningen
av komponenter som följd. Trots detta har
vi fått uppleva ett allmänt uppsving för det
svenska lantbruket. Fler och fler väljer svensk
mat och ersättningen för mjölk och spannmål är idag på en annan nivå än för ett år
sedan, vilket är positivt. Och på tal om höga
priser på insatsvaror; gödning har rusat upp
med uppemot 300%. Vi rekommenderar er
därför att läsa sidan 30 om vår precisionspridare Sulky, som kan spara upp till 10% eller mer beroende på förutsättningarna. Och
tycker du att dieseln börjar bli dyr har vi det
gröna alternativet till Avant på sidan 41.
2022 är också ett år som är värt att
fira, Nordfarm fyller nämligen 40 år!
1982 bildades Nordfarm av Gunnar Jönsson
(Björn Jönssons far) i köket hemma i Norrköping, med en affärsidé att importera och förse det svenska lantbruket med maskiner och
tillbehör av premiumkaraktär som dessutom
skulle tillföra något nytt till marknaden.
Försäljningen skulle ske via återförsäljare, en
affärsidé som står sig än idag.
Vår allra första agenturer var spannmålsvagnar av märket Weckman och skogsvagnar
av märket Kronos, två märken som än idag
är aktiva på marknaden men säljs via andra
kanaler. Vår äldsta agentur som finns kvar i
programmet är finska OFA som är mer aktuella än någonsin med nyheter som skogsband, men även kedjor till mindre maskiner

som kompaktlastare och truckar. Helt enkelt
slirskydd och grepp för alla typer av fordon.
Med åren har portföljen växt till ett av
marknadens starkaste och mest kompletta
program för lantbruk, skogsbruk och entreprenad med flertalet marknadsledande
varumärken. Men vi nöjer oss inte där utan
arbetet med att utveckla sortimentet pågår
ständigt varför vi presenterar hela tolv nyheter i detta nummer! Ta exempelvis en titt på
Schuitemakers fältvagnar, Elhos stenplockare med elevatorlastning eller varför inte
Mammuts ensilagarepackare för att få ut
mer av din plansilo.
Håll utkik under 2022, Nordfarm 40 år
kommer att firas med både aktiviteter,
spännande tävlingar och attraktiva
erbjudanden!
Vi summerar även 2021 med att samhället
till slut öppnade upp och vi återigen gav oss
ut på vägarna. Vi besökte delar av vårt avlånga land med konceptet Foderkedjan, där
vi demonstrerade vårt kompletta program för
foder och inomgård. Uppslutningen var fantastisk när närmare 500 personer fördelat på
fyra mjölkgårdar kom för att titta, klämma,
känna och testa våra maskiner, lyssna på
våra produktspecialister och diskutera med
våra kompetenta säljare hos återförsäljarna.
Känslan var att det bubblade hos många, att
få komma ut och träffas på maskinvisningar
igen efter ett år i karantän.

slut och plansilon ekar tom börjar året om
med skörd och påfyllnad av lagren och vår
Foderkedja övergår i Vallkedjan. Vallkedjan
består idag bl a av vår senaste agentur, finska ELHO. Ett premiummärke med ett komplett program av slåtterkrossar, strängläggare, strängluftare och inplastare med fokus på
kvalité, produktivitet och rent foder. Mer om
Vallkedjan på sidorna 6-13.
40 år en lång tid när man blickar tillbaka, och
själv har jag fått vara med på tio av dessa
där mycket har förändrats både på Nordfarm
och i lantbruket. Men våra grundvärderingar
och vår vision står sig än idag, att bidra till
ökad självförsörjningsgrad av våra primära
behov som mat och energi. Vi verkar tveklöst
i en framtidsbransch varför vi med spänning
ser fram emot kommande 40 år.
Vi syns där ute!

Bo Åkesson
VD
Nordfarm Maskin AB

För att fler ska få möjligheten att se våra
maskiner inom Foderkedjan kommer vi att
upprepa succén från 2021 och ge oss ut till
ytterligare sex mjölkgårdar, den här gången
i södra Sverige. För preliminärt turnéprogram
se sidorna 14-15.
Men vi nöjer oss inte där, för när balarna är

Håll utkik!
Vi firar vårt 40-årsjubileum under hela 2022. Följ oss på sociala media
för att inte missa våra jubileumskampanjer, tävlingar och andra påhitt:

nordfarm
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nordfarmmaskin

nordfarm

nordfarm

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

Vad säger ni om Lucas AutoSpire?
Under hösten/vintern 2021 åkte vi
runt på foderturné i landet, och visade bland annat upp Lucas AutoSpire.
Under våren fortsätter vår turné och
inför den vill vi gärna berätta om vad
våra besökare har sagt, tyckt och tänkt
kring vad som utmärker maskinen:
1. Servicevänligheten, många kommenterar och lovordar att service för motor, kylare, hydraulik och smörjning är lätt att utföra
då alla punkter för regelbunden service är
lätt åtkomliga för kontroll.
2. Lastarfräsen. LucasG har verkligen prioriterat att lastarfräsen skall ha tillräcklig
effekt. På Performance-modellerna (tillval på
Classic) har de skapat en effektiv lastarfräs
genom att ha en hydraulmotor på varje sida
av fräsen, vilket ger en total fräseffekt på
200 hk (Performance med en skruv 165 hk).
Vi har testat att lasta plansilo, ensilagekorv,
“limpa” och rundbalar. Alla former av ensilage hanteras effektivt. Gräsensilage, upp
till 2500 kg/minut, majsensilage 4500 kg/
minut. Rundbalar, 5 balar på ca 10 minuter.

3. Användarvänligheten, det är verkligen
en ny erfarenhet att ta sig an denna maskin.
Att lasta snabbt i en plansilo, att utfodra
snabbt utan att riskera att något djur kommer i vägen, samtidigt som du har full koll
på vågdisplay, varvtal och backspeglar mm,
det kräver att du får ge en del extratid för inlärning. Erfarenheten med denna maskin är
ändå att den är relativt lättkörd, kanske mest
beroende på den automotiva körspaken (std
på Performance, tillval på Classic) som vid
ett specifikt körmoment (lastning, utfodring,
mm) automatiskt ger rätt motorvarv. Den anpassar sig också genom att vid lastning, då
den har en maxhastighet på 15 km/h, fördelar 80 % av körspakens rörelse framåt inom
0-5 km/h, och vid utfodring med maxhastighet 15 km/h att 80% av körspakens rörelse
framåt är inom 0-10 km/h.
4. Manövrering. Fyrhjulsstyrning är ett
nästan nödvändigt tillbehör. Autospire är
verkligen inget litet fordon, men med fyrhjulstyrningen underlättas manövreringen avsevärt, till exempel för att förflytta sig i sidled
i plansilon för komma i nästa tag i samma

vinkel. Att kunna nå nästan överallt, det är
styrningens förtjänst.
5. Övervakning. Med fyra kameror (tillval)
som visar mixning, utfodring höger och vänster och rakt bakåt har du kontroll på allt
som sker vid vagnen utan att lämna förarplatsen. En pekskärm visar förutom bilderna
de processer som för närvarande pågår. En
bild för transport, en bild för lastning och en
bild för mixning/utfodring.
6. Bekvämlighet. Att förarplatsen är bekväm det är något som vi nästan förutsätter. Det mest positiva är att du inte behöver
flänga mellan olika maskiner, utan du kan
utföra utfodringens alla moment i maskinens
bekväma arbetsplats och ha full kontroll på
det som sker.

Richard
Kihlstedt
Produktexpert
Nordfarm
Ring mig på
011-19 70 48

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Sommarens händelse:

Nordfarms Valldagar
Under sommaren 2022 kommer vi att åka ut på vår största vallturné någonsin - vi kommer
bokstavligen att köra våra maskiner från Ystad till Haparanda! Med start i Skåne förflyttar vi oss
sedan norrut under sommaren och tar med oss allt från slåtter, strängläggare och luftare till snittvagn
och ensilagefördelare för plansilo. Våra lokala återförsäljare kommer att finnas med på respektive ort
med sitt respektive traktormärke. Från Nordfarm kommer vi att ha med oss följande maskiner:
• Butterfly från Elho
• Strängläggare Elho
• Strängluftare Elho
• Snittvagn Schuitemaker
• Ensilagefördelare Mammut
• Ensilagepackare Mammut

6

inte missa!
Detta villa socidu
ala media för spikade datum och platser.
Håll utkik på vår
Väl mött önskar vi på Nordfarm!

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Välkommen att
titta närmare på
bland annat Elho,
Mammut och
Schuitemaker!

Preliminär turnéplan sommaren 2022

Vi kommer så långt det är möjligt att ses på en gård i närheten av respektive återförsäljare.
Håll utkik på nordfarm.se och på vår Facebook-sida för spikade datum och besöksadresser:
OP Maskiner/Gunnar Nilsson Maskin			
Fagerströms Maskin / Linderås Lantteknik		
GJ Maskin						
Andrésen Maskin					
Bepart							
X-maskiner						
Norrmaskiner						

Preliminärt vecka 21, vi återkommer om plats
Preliminärt vecka 27, vi återkommer om plats
Preliminärt vecka 27, vi återkommer om plats
Preliminärt vecka 28, vi återkommer om plats
Preliminärt vecka 33, vi återkommer om plats
Preliminärt vecka 36, vi återkommer om plats
Preliminärt vecka 37, vi återkommer om plats

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Se kundreportage på
youtube.com/nordfarm

Krossrotorn med rundade, gjutna stålfingrar och justerbar motkam ger snabb torkning av de höga, luftiga strängarna. Snabb
torkning är viktig för att få skördearbetet gjort under gynnsamma väderleksförhållanden. Maskinen styrs med traktorns
egen styrutrustning.

•
•
•
•
•
•
•

ELHO SLÅTTERKROSS NM 9000
NM 9000 är den perfekta slåtterkrossen för maskinstationer
och större gårdar. NM 9000 har optimerad viktfördelning,
är lätt att använda, och kommer utrustad med avfjädringssystemet HydroBalance och HydroActive påkörningsskydd.

SideFlow SF
- minimalt med gräsförluster
Effektiv sidläggare av skruvtyp,
som tillval. Ett slutet system som
gör att inget gräs går till spillo.
Skruvarna drivs mekaniskt och vid
eventuellt driftstopp öppnas luckorna
för bredspridning per automatik.
Detta säkerställer att du inte kör fast material i skruven.
Alla med hydraulisk skruv har automatisk lucköppning vid stopp.
HydroBalance avfjädring
Hydraulisk avfjädring där maskinen ligger med konstant rätt tryck
mot fältet för att lyfta snabbt vid ojämnheter. Sparar bränsle!

Låg vikt och jämn viktfördelning - bränslebesparande
Små effektkrav, kan användas också med en medelstor traktor
Hög kapacitet
HydroBalance avfjädring och HydroActive påkörningsskydd
Snabb växling mellan transport- och arbetsläge
Robust och hållbar konstruktion
NM 9000 kan kombineras med NM 3200F och NM 3700F
”Jag har sålt Elho-maskiner
sedan 2013 och vet vad de går för.
Elho har innovativa produkter av
hög kvalité utan att tulla på något
- bra maskiner helt enkelt! Har du
frågor, tveka inte att höra av dig.”
Claes Ekbom,
Försäljningschef Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 42

FÖR DE STORA AREALERNA OCH MASKINSTATIONERNA
SOM KRÄVER “DET LILLA EXTRA” VAD GÄLLER
AVVERKNINGSKAPACITET OCH PRECISION:

NM 10500 SF

Automatiskt justerbar arbetsbredd 9,4-10,5 meter. I kurvor ser
OPUS-styrningen, tillsammans med GPS, till att höger eller vänster
sidoenhet automatiskt dras in. Detta för att undvika att en rand
lämnas oklippt. Enheten skjuts ut igen automatiskt, när du åter
har en rak körlinje. På vändtegen lyfts/sänks slåtterkrossen med en
knapptryckning, och GPS ser till att de bakre slåtterenheterna lyfts/
sänks på samma plats.
OPUS-styrningen övervakar viktiga komponenters temperaturer
och larmar om temperaturen blir för hög. Det här hjälper föraren att
förhindra skador och undvika onödiga utgifter och stillestånd.

HydroActive påkörningsskydd
Maskinen flexar snett uppåt/bakåt vid en påkörning, för att sedan
återgå till ursprungligt läge för fortsatt arbete.
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ELHO SLÅTTER

Marknadens bredaste frontmaskin!

Frontmonterade slåtterkrossar NM 3200 F och NM 3700 F
Elho frontslåtterkrossar kan utrustas med hydraulisk toppstång, vilket gör
att maskinen lyfter högre på vändtegen så att du inte kör i redan slaget
gräs. Till- och frånkoppling av maskinen förenklas också avsevärt.
Frontkrossen är släpande och inte skjutande i sin konstruktion, vilket gör
att den lyfter snett uppåt/bakåt vid en eventuell påkörning.

or

Sidomonterad buren slåtterkross NM 3200 SF
För den mellanstora gården, klarar sig med en traktor på ca 160 hk (med
frontmontage). Motvikt 700 kg som standard. Tillsammans med NM
3200 F frontmaskin får du effektiv strängning i fält, se nästa uppslag.
HydroBalance, HydroActive och SideFlow är standard på denna modell.

Påbyggnadsbar
med vänster sida
och du får ett komplett butterfly-ekipage!

Bogserad slåtterkross NM 3200 C
Lyfter slåtterkrossen högt på vändtegen.
Bärande hjul som standard. Snabb på vändtegen, bomcylinder med änddämpning.
Ställbara glidskenor.
Bredspridning som standard.
Krossrotor med smidda, rundade, fritt pendlande fingrar och en fjäderbelastad motkam gör torkningen av grödan bevisat snabbast
på marknaden. Den mycket rymliga och höga krosskammaren med justerbar bakre plåt svänger ner massan till en luftig och snabbt
torkande sträng. Krosskammaren möjliggör också bredspridning utan tillval. En jämn, luftig och ren sträng är en förutsättning för bra
foderkvalitet. De låga, ovala klipprotorerna och de optimalt utformade glidskenorna ger ett rent och snyggt klippresultat.
ELHO SLÅTTER

NM 3200 F NM 3700 F

NM 2800

NM 3200 NM 3200 SF

Modelltyp

Frontmaskin Frontmaskin

Buren
sidohängd
x

Buren
sidohängd
x

Buren
sidohängd
x

-

-

x

x

Krossenhet

x

x

Sidläggare

-

-

Kompatibel frontmaskin
Effektbehov hk, från
Vikt
Arbetsbredd, m

NM 9000 NM 9000 SF
Buren
3-punkt
x

Buren
3-punkt
x

Skruv

-

x

x

NM 10500 NM10500SF

NM 3200 C

NM 3700 C

Bogserad
3-punkt
x

Bogserad
3-punkt
x

Buren
3-punkt
x

Buren
3-punkt
x

Skruv

-

Skruv

-

-

x

x

x

x

x

80

95

80

110

163**

204**

218**

245**

260**

80

95

1100

1250

1050

1250

2150

2500

3000

2900

3400

2100

2300

3,2

3,7

2,8

3,2

3,2

9

9

9,4-10,5

9,4-10,5

3,2

3,7

**Tillsammans med frontslåttermaskin

Låg egenvikt sparar
både traktor och bränsle!

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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ELHO STRÄNGLÄGGARE V-TWIN

V-TWIN 950S

• Stor kapacitet
• Användarvänlig
• Helt hydrauldriven
• Rent foder med högsta kvalitet • Kompakt i transportläge
”Jag har sålt Elho-maskiner sedan 2013 och vet vad de
går för. Elho har innovativa produkter av hög kvalité
utan att tulla på något - bra maskiner helt enkelt! Har
du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig.”
Claes Ekbom, Försäljningschef Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 42

Visa oss dina förutsättningar
så hjälper vi dig att optimera din vallskörd!
Rent foder

Med hjälp av jordens dragningskraft separeras tyngre
partiklar som jord och sten från gräset, då maskinen
lyfter upp material mot mitten, till skillnad från en
traditionell rotorsträngläggare som slår ihop materialet
mot mitten.
6 meter

Stor kapacitet
Tack vare Elhos HydroBalance-system får du en följsam
strängläggare som automatiskt anpassar sig efter
ojämnheter. De stora rotorerna med ett stort antal
pickup-pinnar gör att den sväljer mycket material även
vid höga hastigheter - med ett rent resultat. Även
bärhjulets placering nära rotorn ger exakt följsamhet.
Effektivare än en traditionell rotorsträngare!

Användarvänlig
Lätt att ansluta till traktorn, enkel att ställa om till
transportläge. Tack vare att den är hydrauldriven är
det få smörjpunkter vilket sparar både tid och maskin.
Hydrauliskt justerbar arbetsbredd från 4,5 till 9,5
meter. Maskinen kan dessutom sidoförskjutas
1,8 meter för att flytta strängen till ett torrare område.
Tvångsstyrningen ger följsam gång efter traktorn.

12,5 meters arbetsbredd

Tips! NM3200F +
NM3200SF + V-600
Med rätt maskiner sparar du många timmar i traktorn
Med front- och sidomonterad slåtterkross slår du 6 meter, och V-TWIN samlar därefter ihop två strängar per varv, hela 12,5 meter. Komplettera med en snittvagn
från Schuitemaker eller en balpress från din återförsäljare så sparar du många
timmars körning, bränsle och slitage på traktorn. Vi tar gärna en diskussion om
just dina förutsättningar, så att du får en optimal vallskörd för dina fält.
ELHO STRÄNGLÄGGARE
Arbetsbredd, m

V-600

V-750

V-950

4,1

6,0

3,0-8,0

4,5-9,5

1,2-1,3

1,3-1,8

1,3-2,2

Front

Front/Bak

Bak

Bak

-

-

-

1,8

Hydraulisk

Hydraulisk

Hydraulisk

Hydraulisk

Strängbredd, m
Montering
Sidförskjutning, m
Drivning
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Storsäljaren!
Luftar ensilage,
hö & halm!

INTRODUKTIONSPRIS

•
•
•
•
•
•

TR300 Strängluftare
Lätt att justera i höjdled för olika stubblängder
Följsam med ledat 3-punktsfäste samt medstyrande hjul
Lyfter och blandar fodret, fodret förblir rent och torkar snabbt
Stor rotor, stor kapacitet, hög körhastighet
Luftar, stränglägger, sprider och flyttar mm
Bra blandning och snabb torkning utan stenar

79.900:-

Med marknadens största trumdiameter kan TR300 lufta stora
mängder material väldigt snabbt och effektivt, och ger en jämn och
fluffig sträng. Detta resulterar i en jämn genomtorkning av materialet
och det blöta som ligger undertill lyfts upp och torkar ur snabbare.
Jämn sträng underlättar inmatning i såväl hack, rundbalspress och
snittvagn. Snabb torkning är viktigt för högsta kvalité på foder.
Ordinarie pris 92.900:-

Tube 2040 ACI tunnelinplastare
Tube 2040 ACI har en mycket slitstark konstruktion och “baltuben” lämnar inplastningsbordet i rätt vinkel. Maskinen har
eget hydrauliksystem med två pumpar och ger en jämn filmöverlappning, brottsensorer för filmerna och du kan lägga ett extra
plastvarv vid balskarven.
Är helautomatisk, inplastningen börjar när en bal läggs på
inplastningsbordet eller när du trycker på fjärrkontrollen i traktorn.
Inplastningskapaciteten är 120 rundbalar i timmen om tillgången på balar är obegränsad. Plastar in både stora rundbalar
och fyrkantsbalar som kan läggas två i bredd och två på höjden
beroende på storlek.
Tube 2040 ACI är en mycket ekonomisk inplastare som kan minska plastfilmsåtgången med över 50% - ger avsevärda besparingar.
Tube 2040 ACI är snabb och betalar sig snabbt!

Spara mer
än 50% plast!

• konstruerad för tunga
ensilagebalar (inte torrhö)
• minskar plastfilmsåtgången
med mer än 50 %
• balar lämnar bordet jämnt så att filmen inte går av i balskarven
• stort kompressionstryck avlägsnar luften mellan balarna
• fjärrkontrollerad framaxel, kan följa en svängd åkerkant
• koppling till traktorn för transport i maskinens ”rätta ände”

SideLiner 1790 PRO helautomatisk inplastare

NYHET

Plastar in balar upp till 1,8 m diameter med hög dubbel ramkonstruktion och en imponerande lyftkapacitet på 1600 kg. De stabila
lyftarmarna centrerar balen automatiskt på inplastningsbordet.
Utrustad med 750 mm dubbelsatellit och filmvakt som standard.
SideLiner 1790 PRO lastar, plastar och avlastar balen helt automatiskt. Tack vare hydraulisk synkronisering har den en jämn
överlappning och den sträckta filmen läggs tätt runt balen vilket
garanterar bra foderkvalitet. Tack vare att dragbommen har
hydrauliskt manövrerbar sväng kan du sidoförskjuta hela maskinen och på så vis placera maskinen vid sidan av traktorn vid arbete.
Vid förflyttning skjuter du enkelt in maskinen rakt bakom traktorn.

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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nyhet
FRÅGOR?
Tveka inte att höra av dig!

schuitemaker SIWA FÄLTVAGNAR

Claes Ekbom,
Försäljningschef Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 42

Driftsäker fältvagn som effektivt och säkert fraktar hem ditt foder.
STABIL. Konstruktion helt i stål med förstärkta sidopaneler som är galvaniserade
och pulverlackerade för att tåla att frakta gräs och majs i många år.
LÄTTMANÖVRERAD. Kompakt byggd med perfekt anpassad tandem eller tridem.
Följer traktorn perfekt på fält och väg. Medstyrande axlar finns som tillval.
TWIST-LOCK CHASSI. Ett chassi som kan utnyttjas för flera sysslor. Passar förutom ensilagevagn, även tunna och gödselspridare från Schuitemaker.
HEAVY-DUTY BOTTENMATTA UTAN TRUBBEL - SÄKER AVLASTNING.
4 kedjor med mekanisk drivning (PTO) från båda sidor. Lätt att sprida ut lasten.

SE SIWA FÄLTVAGN I ARBETE:
Skanna koden med
mobilkameran och
klicka på länken >>>

SNABB. Tom på mindre än en minut. Perfekt för professionell användning!
SIWA FÄLTVAGNAR

660 S/W

720 S/W

780 S/W

840 S/W

Volym, standard

38

42

45

48

Volym, max*

44

48

51

54

Längd x bredd x höjd, total cm

913x287x370

973x281x370

1033x288x370

1093x288x370

Längd x bredd x höjd, box cm

917x240x210

737x240x210

797x240x210

857x240x210

Tandem f, ton

30

30

-

-

Tridem tv, ton

-

-

40

40

Hjul standard
Bromsar

710/50R26,5 BKT 710/50R26,5 BKT 710/50R26,5 BKT 710/50R26,5 BKT
Luft/Hydr 4 hjul

Luft/Hydr 4 hjul

Luft/Hydr 6 hjul

Luft/Hydr 6 hjul

24 000

24 000

34 000

34 000

Hydraulisk frontpanel

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Tipp (med bottenmatta)

Tillval

-

-

-

PTO-drift

Tillval

-

-

-

Vågsystem Digistar

Tillval

-

-

-

Vågsystem Dinamica, hydr fjädring

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Nyttolast, kg

S: Utan avlastningsvalsar. W: Med avlastningsvalsar
* Kompletterar du med stor bakdörr ökas maxvolymen med 3,5 m3 (ej 660).
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Snittvagnar med toppmodern
teknik och oslagbara lösningar

schuitemaker 1000-serien

Rapid 1000-serien är den största serien i Schuitemakers Rapid-program och riktar sig mot
den professionella användaren såsom stora maskinstationer, mjölk- och köttproducenter
och boskapsuppfödare, som vill kombinera maximal volym med maximal hastighet.
1000-serien

Rapid 6600 rapid 7800 rapid 8400

Axelbelastning, max kg

30000

40000

40000

Axeltyp

Boggi

Tridem

Tridem

Effektbehov, hk

250

275

300

Nyttolast, kg

20000

28000

30000

Snittlängd, mm

44

44

44

Volym, m3

42

49

53

När ska jag välja en
Schuitemaker från
1000-serien?
• För dig med plansilo
och arealer över 350 ha
• Från 300 kor och uppåt

När passar Schuitemaker?
• När du vill göra jobbet själv
• Vid krav på hög snittkvalitet
• Vid krav på hög effektivitet
• När du har begränsat med personal

schuitemaker 100-serien

schuitemaker 10-serien

Rapid 100-serien inriktar sig mot mjölk- och köttproducenter
såväl som mot maskinstationer. Vagnarna är väl anpassade för
både upptagning och transport.
100-serien
Rapid 520 rapid 580 rapid 660

Rapid 10-serien är den minsta serien i Schuitemakers
Rapid-program och inriktar sig mot den mindre mjölkoch köttproducenten som producerar foder för eget bruk.

Axelbelast, max kg 18000

24000

30000

Axeltyp

Boggi

Boggi

Boggi

Effektbehov, hk

120

140

175

Nyttolast, kg

12500

14000

20000

Snittlängd, mm

44

44

44

Volym, m3

34

38

42

När ska jag välja en
Schuitemaker från
100-serien?
• För dig med plansilo och
arealer från 150-350 ha.
• Från 100 - 300 kor

10-serien

Rapid 55

rapid 65

Axelbelastning, max kg

18000

18000

Axeltyp

Boggi

Boggi

Effektbehov, hk

100

110

Nyttolast, kg

10000

12500

Snittlängd, mm

44

44

Volym, m3

31

34

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

När ska jag välja en
Schuitemaker från
10-serien?
• För dig med plansilo och
arealer från 50-200 ha.
• Från 100-200 kor
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Vi fortsätter succén med

Nordfarms Foderdagar
Vilken höst vi hade! Stora maskiner skickades genom hela Sverige, massor med besökare kom för att
titta och vi fick äntligen träffa er igen. Hoppas du som besökte oss kan känna samma goa känsla som
vi gör när vi tänker tillbaka!

Under turnén hann vi med att besöka fyra gårdar, så att ni fick möjlighet att se maskinerna i sin rätta miljö.
Vi började med att svalka våra turnénerver i ösregn utanför Valdemarsvik. Trots 20 millimeter hade vi en
fantastisk besöksskara på över 100 personer och alla stannade till finalen, stort tack till er! I Östersund bjöds
vi sedan på vackert väder och som på alla branschens maskinvisningar bjöds det på en del mat, kaffe och kaka.
Vi föråt oss på både pyttipanna och grillad korv, drack många koppar kaffe för att hålla skärpan i topp och
värmen i kroppen.
En sån här turné kräver mycket planering och engagemang från alla håll - tack till er som var med och
arrangerade. Och mest av allt ett stort tack till er alla som kom för att titta, som ville veta mer eller träffa oss
eller någon av våra återförsäljare. De är för er vi gör detta, och nu kör vi igen! Varmt välkommen under våren!
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OBS !

Foderdagarna genomförs
med hänsyn till rådande
covid-restriktioner.
Håll utkik på vår Facebook-sida
för aktuell information.

Turnéplan våren 2022

Vi kommer så långt det är möjligt att ses på en gård i närheten av respektive återförsäljare.
Håll utkik på nordfarm.se och på vår Facebook-sida för spikade datum och besöksadresser:
Gunnar Nilsson Maskin 			
Linderås Lantteknik / Fagerströms Maskin
Svenssons Motor 				
GJ Maskin 					
Andrésen Maskin				
Maskin Väst 					

Preliminärt 25 januari, vi återkommer om plats
Preliminärt 8 februari, vi återkommer om plats
Preliminärt 22 februari, vi återkommer om plats
Preliminärt 8 mars på Tenhult Lantbruksskola
Preliminärt 22 mars, vi återkommer om plats
Preliminärt 5 april, vi återkommer om plats

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

15

Redskap för plansilon
Vi får ibland frågan varför kniven på SC/SiloBucket är
svetsad och inte bultad som på konkurrerande märken?
Kniven är den första delen i den skärande konstruktionen och den ska utöva
så litet motstånd som möjligt, så att uttagaren är mycket skonsam mot det
kvarvarande ensilaget. När du skär ett block går kniven ner i ensilaget, vilket
ger en uppåtriktad kraft på tenarna/skopan. Går skärmomentet lätt blir de
horisontella såren i fodret minimala. Kniven på en Mammut är tillverkad i
Hardox och är fastsvetsad, den enda service du behöver utföra är att vässa
den med en vinkelslip med lamellpapper så den är riktigt vass.
• Lågt kraftbehov - trots det jämn och ren skäryta samt jämn foderkvalitet
• Det skärande partiet har kraftiga förstärkningar med rör och balkar i
konstruktionen, som ger stor stabilitet och vridstyvhet
• Vridpunkter är optimalt placerade, kraftbehovet är 20 % lägre än föregående modell
• Svetsad, slipbar kniv i Hardox gör ett jämnt snitt med måttligt kraftbehov
• Överlägsen stabilitet och samtidigt låg vikt sparar lastmaskinen
• Kraftig bult på 50 mm (N och M) 60 mm (H och XL) i huvudlagring
garanterar bekymmerfritt arbete utan reparationer
• Pulverlackad ram med förstärkningar i Hardox garanterar lång hållbarhet

Mammut SC

Ensilageuttagare
med tenar i fjäderstål
Mycket effektiv uttagare för vallensilage och majsensilage, med svetsad kniv
i Hardoxstål garanterar Mammut ett av marknadens renaste snitt samtidigt
som snittmotståndet blir minimalt. Byggda för en livstid med gedigen
konstruktion på samtliga modeller, litet som stort. Läs mer på nordfarm.se

Mammut SiloBucket

Ensilageuttagare med skopa
Spillfri ensilageuttagare för torrare foder. Lämplig då du vill ha helt rena ytor
och transporterar fodret långa sträckor med uttagaren - minsta möjliga spill.
Läs mer på nordfarm.se

16

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Kombinera
SiloKompakt
och SiloFox för
det perfekta
resultatet!

nyhet
Ensilagepackare
Mammut SiloKompakt

Ensilagefördelare
Mammut SiloFox

Mammut Silokompakt för bästa foderkvalitet! Hård komprimering
minskar risk för luftfickor, och maximal komprimering uppnås
snabbt med en tung stålrulle med höga smala tallrikar som når
djupt i ensilaget, samtidigt som risken att köra fast minimeras.

En SiloFox fördelar ensilage, dvs den fördelar ut ensilaget över
hela silons yta. Hur brett den jobbar avgörs av om de medföljande lösa bladen monterats eller ej. Den packar i princip
inte, det gör traktorn den är monterad på. Om det är en fylld
vattentank på fördelaren hamnar den tyngden på traktorns hjul
inte på fördelaren pga att den är lyft av traktorn för att kunna
rotera. Tillsammans gör ekipaget med den fördelande rullen
och den tunga traktorn en rejäl effekt på det inlagda ensilaget.

Totalvikten kan påverkas genom att rullen vattenfylls och att
draget fylls med vatten eller sand och grus. Det innebär att vikten
per meter arbetsbredd kan ändras från knappt 600 kg till drygt
1000 kg/m.
Silokompakt H kan sidoförskjutas hydrauliskt 500 mm åt höger
eller vänster så du inte behöver gå för nära silokanten. Det här är
en enkel maskin med lång livslängd. Pulverlackad rulle och draganordning. Rullar på sidan skyddar maskin och siloväggar.

•
•
•
•

Du får in mer ensilage i silon
Du får bort luftfickor
Packningen bli bättre
Mindre näringsförluster i ensilaget

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Peecon Topliner

Fullutrustad från start
Peecon Topliner, mixervagn som tack vare rationell tillverkning har ett mycket
attraktivt pris. En mixer som är smal och passar de flesta stallar. Mycket bra på rundbalar. Ett perfekt val för den som vill ha en enkel, lättanvänd och krångelfri mixervagn.

•
•
•
•

Robotsvetsad
Programmerbart vågsystem
Två foderluckor
Blandarskruvar i 22 mm gods

Modell
16-18/197-230
Volym med förhöjning
18 m3
Volym utan förhöjning
16 m3
Max antal kor, dagsgiva
120 st
Längd
6500 mm
Bredd botten
1970 mm
Bredd
2300 mm
Lastningshöjd
2580 mm
Höjd med förhöjning
2760 mm
Vikt
6300 kg
Nyttolast
6400 kg
Effektbehov
70 hk
Hjul, dubbelmonterade
205/65R17,5
Hydraulik, dubbelverkande
2 uttag

•
•
•

Hydrauliska bromsar
Två-växlad reduktionslåda
Eftergivlig förhöjning i gummi

19-21/197-230
21 m3
19 m3
140 st
6570 mm
1970 mm
2300 mm
2960 mm
3140 mm
6650 kg
7600 kg
80 hk
215/75R17,5
2 uttag

ktionslåda
Våg med program • redu
r • siktglas
• bromsar • 2 foderlucko
a upp till
- allt du behöver & spar

40.000:-

18 m3 379.000:21 m3 399.000:-

Se alla tillval på nordfarm.se

Peecon
stationär mixer
Spara diesel
med fossilfri utfodring

Är Klimatklivet något för dig?
Första ansökan preliminärt 10-28 februari 2022,
läs mer på www.naturvardsverket.se
PEECON STATIONÄR MIXER
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12m3 ECO

15M3 ECO

15M3 TWIN

18M3 TWIN

20M3 TWIN

24M3 TWIN

26M3 TWIN

28M3 TWIN

30M3 TWIN

Längd, mm

4005

5565

5565

5595

5640

6850

6390

6355

6765

Bredd, mm

2520

2670

2220

2370

2370

2520

2520

2520

2670

Höjd, ca mm

2850

3160

2750

2800

2950

3050

3300

3350

3400

Vikt, kg

2800

3325

4850

5050

5250

8500

8640

8715

9200

Nyttolast, kg

4800

6000

6000

6800

8000

9600

10600

11400

12000

Effekt, kW

22-30

22-30

30

37-45

37-45

55

55-60
2x30 kW

55-60
2x30kW

60
2x30kW

Dagsgiva mjölkkor/lass, ca

60-84

75-100

75-100

90-120

100-140

120-160

130-180

140-190

150-210

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

-

6 m³ eller 64 m³ - vilken Peecon mixervagn passar dig?
På nordfarm.se hittar du en mall där du enkelt kan räkna ut vilken storlek som passar just dig och din verksamhet.

PEECON TOPLINER
Mixervagnar med två skruvar.
Basutrustade för att passa de flesta stallar.

PEECON ECO FUTURE
Mixervagnar med en skruv från
6 till 15 m3, bra på rundbalar.

PEECON TWIN FUTURE
Mixervagnar med två skruvar
med lodräta sidor, blandar mycket bra.

PEECON TWIN PLUS FUTURE
Mixervagnar med två skruvar och frontelevator.
Lägger en vacker sträng till höger eller vänster.

PEECON TWIN WIDE BODY FUTURE
Mixervagnar med två skruvar där sidorna
lutar 5o utåt för mer volym.

PEECON LOWLINER FUTURE
Lågbyggda mixervagnar, lutande sidor, två skruvar,
frontband och stora hjul, för torrare gräs och balar.

PEECON MAMMOET FUTURE
Tre skruvar, vagnar under 30 m3, smala passar där
det är trångt, större rymmer mycket foder. Fyra luckor.

PEECON MEGA MAMMOET FUTURE
Mixervagn med fyra skruvar för att utfodra mycket
stora stallar utan avbrott. Fyra luckor.

PEECON STATIONÄR
Mixervagn med elmotor, som distribuerar till en
rälsvagn eller bandfoderfördelare.

Richards tankar om att välja stationär mixer:
En stationär mixer från Peecon är ett tyst, lugnt och
mijövänligt alternativ för dig som vill investera i en foderanläggning som inte kräver fossil energi. Om du har ett
stall som inte har utrymme för traktor är det dessutom
kanske den bästa möjligheten för att kunna erbjuda
djuren ett mixat foder!
Peecon tillverkar stationära mixers för foder från 6 m3-30
m3. När vi projekterar en foderanläggning med stationär
mixer finns det faktorer att lägga ner extra energi på för
att får en riktigt bra anläggning.
Strömförsörjning till gården
Den stationära mixern behöver en hel del ström och det
viktigt att få fram tillräckligt. En stationär mixer har en
kraftigt nedväxlad mixerskruv och du kan påverka effektbehovet genom ytterligare nedväxling, men du måste då
tänka på att mixningstiden ökar.
Storlek på mixern
Vissa anpassar mixer till djurantalet med beräkning
på 1-4 blandningar per dag. Då har du en stor mixer, har
gott om tid att blanda och utfodra, och vid utökning av
besättningen kan du klara en mixning till per dag.

Ex med plansilo;
24 m3 x 2 mixningar/dag x 6 kor/m3 = 288 kor.
Andra väljer en ganska liten mixer, blandar oftare och
lagrar fodret exempelvis på ett avlastarbord. Då behövs
inte så stor motor men mixern får köras mer intensivt för
att klara foderbehovet. Ex med plansilo;
12 m3 x 4 mixningar/dag x 6 kor/m3 = 288 kor.
Foder i plansilo eller storbalar påverkar valet av storlek
i stor utsträckning. För plansilofoder kan du tänka att
du för varje “m3 mixer” klarar att utfodra dagsbehovet
till 5-7 mjölkande kor. Du som har balar får räkna hur
många du får plats med i en viss mixer.
Lastning av mixer
Vanligen lastas den stationära mixern med lastare/lastmaskin och för att lastningen ska gå lätt och smidigt
behövs rejäl takhöjd och fri väg. Det förekommer också
avlastarbord, som i sin tur lastar mixern för att få en mer
automatisk lastning.
Förstärkningar
Till Peecons stationära mixers rekommenderas kraftiga
förstärkningar av mixern i hårdmetall/rostfritt av botten,

sidor, luckor och blandarskuvar. Den tekniska livslängden
på en stationär mixer ökar avsevärt om du förstärker
mixern på de ställen som är mest utsatta för slitage.
Distribution från mixervagnen
Nordfarm samarbetar bl a med “Elevator i Linköping”
som säljer elevatorer, bandfoderfördelare och avlastarbord mm. Tillsammans kan vi leverera en komplett
anläggning som blandar och distribuerar foder till dina
djur effektivt och driftsäkert.
Frågor? Tveka inte att höra av dig!

Richard
Kihlstedt
Produktexpert
Nordfarm
Ring mig på
011-19 70 48

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Se reportaget på
www.youtube.com/nordfarm

Vi besöker Vollsjö, Skåne

”EN TIDSBESPARING”
Blandar 25-30 ton om dagen

20

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Gården har varit i familjens ägo
sedan tidigt 1800-tal.

Nordfarms Richard Kihlstedt tillsammans
med Daniel Rydala till höger.

Vi besöker Rydala Lantbruk i Vollsjö,
Skåne och träffar Daniel Rydala.
Här finns 345 mjölkkor, 425 ha åkermark,
6 anställda och 6 mjölkrobotar.

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Se reportaget på
www.youtube.com/nordfarm

På gården finns en Peecon Mixervagn på hela 40 kubik.

Denna något grå januaridag har vi på Nordfarm blivit
inbjudna att besöka en större gård strax utanför Vollsjö,
mitt i vackra Skåne. Daniel Rydala som är 41 år driver
här Rydala Lantbruk AB, tillsammans med sin fru.
Vi är främst här idag för att höra Daniel berätta om sin
fodermixer, en Peecon på hela 40 kubik.
– Vi får ett bra mixat foder och en homogen blandning
som korna gillar. Vagnen uppfyller mina behov, det blev
en tidsbesparing när jag bara behöver blanda foder en
gång om dagen, säger Daniel.
När vi reser genom Skåne slås vi av att det är ett landskap som
präglas starkt av lantbruk. Efter varje krön och bakom varje kulle
ser vi vidsträckt åkermark blandat med gårdsbilder. Vi noterar
också att många maskiner och redskap som brukas här faller
under kategorin ”XL”. Och just en sådan, en riktigt stor maskin,
kommer presenteras i detta reportage.
2004 tog Daniel över gården efter sin far. Gården har varit i
familjens ägo sedan tidigt 1800-tal, men det var först när Daniel
tog över som verksamheten tog fart. Då fanns bara 50 kor på
gården men sedan dess har gården vuxit både arealmässigt och
vad gäller antalet djur. Här bedrivs idag både mjölkproduktion,
köttproduktion och växtodling. De två egenskaper som främst bidragit till att Daniel lyckats få gården dit den är idag är driv och
envishet. Ordspråket ”skam den som ger sig” är en passande
beskrivning på Daniel.
– Redan efter två år hade vi utökat med 120 koplatser och
därefter med ytterligare 170 platser. Nu senast byggde vi ut ett
ungdjursstall med liggbås för cirka 300 djur. Vi sysslar främst
med mjölkproduktion och producerar 4,2 miljoner kilo mjölk om
året, berättar Daniel.
Finns det något ni brinner för lite extra här på gården?
– Vi har alltid jobbat med avel och vi strävar alltid efter friska
djur och en hög produktion, det är vårt motto här på Rydala
gård. Det genomsyrar egentligen hela kedjan, att hela ledet ska
vara så bra som möjligt, fodret, miljön och komforten för djuren
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Blockuttagare från Mammut.

och så vidare. Allt detta skapar nöjda kor och en ko som trivs bra
producerar bra.
Vi undrar hur Daniel upplever att det är att vara
lantbrukare i Sverige idag, rent generellt?
– Jo, jag har ju sett en väldigt stor utveckling och förändring
under de 18 åren jag hållit på. Det är många krav som ska
uppfyllas och mycket som ska skötas. Pappersexercisen kan vara
påfrestande ibland samt alla kontroller.
– En sak som jag ser som ett orosmoln just nu är miljö- och
energibiten. Spannmåls- och mjölkpriserna går upp, vilket såklart
är positivt, men samtidigt ökar ju kostnader för gödning, gödsel,
diesel och el. Detta är kostnader som kommer äta upp en del av
”kakan” på mjölken och spannmålet, ja om inte allt! Jag är inte
främmande för alternativ till fossila bränslen, men i dagsläget
finns inget riktigt bra. Vi försöker spara vad vi kan på energisidan, men vi måste ju sköta vårt jobb och våra djur.
Utmaningarna är stora inom det svenska lantbruket, helt klart!
Daniel berättar att de i princip har hela maskinkedjan själva.
Inför 2022 har de investerat i en självgående hack och de
kommer även köra majsskörden själva, allt förutom sådden.
– Vi gillar att driva allt i egen regi och ha kontroll över processen, säger Daniel.
Daniel utför även en del jobb på entreprenad, men mestadels
hjälper han vänner och bekanta. Han kör då med bland annat en
rundbalspress och slåttermaskin. Byggarbeten utförs också på
egen hand och då används bland annat en grävmaskin.
På gården finns två maskiner från Nordfarm. Daniel börjar med
att berätta om maskinen som är anledningen till dagens besök,
mixervagnen från Peecon på hela 40 kubik.
– Vagnen inhandlades 2019. Det är en enkel boggimaskin, alltså
ingen trippel. Allt har fungerat väldigt bra sedan jag köpte den!
Vi får ett bra mixat foder och en homogen blandning som korna
gillar. Jag valde till en elevator fram till vänster, trots vad alla experter och tyckare sa. De påstod att jag skulle ha en utmatningslucka höger fram och en vänster bak för bäst flöde i vagnen.

Alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se
Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Elevatorn fram till vänster fungerar väldigt bra jämfört med de
vagnar som jag haft förut, säger Daniel.

Den andra maskinen från Nordfarm som Daniel äger är en blockuttagare från Mammut.

Vad gjorde att du valde maskiner från Nordfarm?
– Jag valde produkter från Nordfarm för att min återförsäljare
OP-maskiner i Tomelilla är en bra organisation, som säljer Nordfarms produkter. Beträffande mixervagnen så såg den ut att vara
en rejäl och välbyggd vagn, enkel att hantera och till ett konkurrenskraftigt pris. Det är anledningen till att jag valde Peecon.
– Jag fick en vagn som uppfyller mina behov, det blev en tidsbesparing när jag bara behöver blanda foder en gång om dagen.

– Den levererar en väldigt jämn och ren snittyta jämfört med de
skärarna jag haft förut. Också den är från 2019, säger Daniel.

Hur mycket utfodrar ni om dagen?
– Nu blir det en blandning till korna på morgonen, en blandning
som ligger på mellan 15-18 ton färdig blandning. Sen blandar
vi foder till sinkor, ungefär 2,5 ton. Jag var i början orolig för att
det skulle bli svårt att få till en bra homogen blandning till dem
i en sådan här stor mixer. Men det visade sig inte vara några
problem, utan det blandar sig riktigt bra även med en väldigt
liten volym. Sedan får tjurarna och våra rekryteringsdjur en
blandning på ungefär 10 ton. Totalt blir det mellan 25 och 30
ton foder vi blandar varje dag, fördelat på två gårdar.

Finns det planer på fler maskininvesteringar framöver?
– Jag vill hålla mig med driftsäkra och relativt nya maskiner som
jag kan lita på, och ser man till mixervagnen så har jag sagt max
fem år, det är min grundtanke i alla fall. Ser man till resten av
maskinparken så är det en såmaskin som står på önskelistan.

”Jag valde till en elevator fram till vänster,
trots vad alla experter och tyckare sa.”

Hur fungerar underhållet på mixern tycker du?
– Jag tycker att det är enkelt. Det finns en central smörjpunkt till
sniglarna, sedan har jag mina knutkors undertill som jag smörjer
en gång i månaden. Knivarna är dags att byta efter ungefär 1,5
års körning. Det är ungefär samma slitage jämfört med mina
tidigare vagnar.
Finns det något du skulle vilja förbättra?
– Jag kan sakna ett extra överfyllnadsskydd, vill man köra den
maxad så skulle det behövas. Viktigast är ändå att det inte bildas
fickor som bildar dåligt foder och det gör det inte.
Tycker du mixern är prisvärd?
– Det tycker jag definitivt att den är! Ser man till kvalitén jämfört
mot konkurrenterna så är den absolut det.

Vi från Nordfarm avslutar besöket med att skicka upp drönaren
för några bilder över gården. På avstånd ser vi Daniel åka iväg
med sin mixervagn. Plikten kallar och vi på Nordfarm är tacksamma för att vi fått låna Daniel några timmar. Tack för kaffet!

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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HALMRIVARE FRÅN LUCAS G

Lucas Raptor
Balrivare för halm

Kompakt maskin med svängbart utkast som standard och en volym på 2 m3.
Hydraulmotordriven bottenmatta 0-20 m/minut fördelat på nio hastigheter
och back. En hydraulmotordriven knivtrumma med fem sågtandade diskar
skär och drar isär halmen till turbinen så maskinen sprider jämnt och fint.
Halmen hanteras varsamt, snittlängden bevaras i stort sett.
Lucas Raptor finns i tre varianter:
• Buren med snabbkoppling för trepunkt, drivning med PTO.
En traktor på ca 100 hk är lämplig så att du får tillräcklig motvikt.
• Bogserad med drag, hydraularmsfäste eller fast drag. Drivs med PTO,		
lätt att koppla och det räcker med en traktor från 50 hk
• Telehandler, hydraulmotordriven med lastarfäste. Kräver 90-100 l/
minut, ¾” tryckslang, 1” returslang till tank och 12 V med 25A.

nyhet

Lucas Distor

Strör en bal på 60 sekunder
Konstruerad för att sprida halm från fyrkantsbalar,
och rundbalar kan också spridas förutsatt att du väljer
spridarvalsar som är 1200 mm höga (tillval).
Maskinen arbetar väldigt likt en modern fastgödselspridare
med vertikala valsar. Valsarna är försedda med skärande
diskar och vingar som sprider halmen. Manuellt justerbara
luckor bak gör att man kan anpassa spridningsbredden.
Maskinen är mycket effektiv och en bal processas från en minut
och uppåt. Bottenmattan har en belastningskontroll
som reglerar framdriften för jämn halmspridning.

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

Lucas Square
Balrivare för halm

Halmrivare avsedd för fyrkantsbalar. Bakluckan är sidhängd.
Med extremt stort lastutrymme. Perfekt när man har stora stallar
med djupströbädd. Maskinen har tre mekaniskt drivna inmatningstrummor
(kedjedrift), 3 eller 4 sågtandade diskar på varje inmatningstrumma är
avsedda att skära och mata in halmen mot turbinen i ett jämnt flöde
för perfekt halmspridning. Fast kam begränsar inflödet.
Halmen hanteras varsamt, snittlängden bevaras i stort sett.
Turbin med diameter på 2200 mm med helsvetsade paddlar blåser
halmen upp till 21 m med fast sidoutkast. Alternativt finns
svängbart utkast som kastar 15 m åt höger och 13 m åt
vänster. Utrustad med den senaste kontrollboxen
Intuitive PRO, med joystick för manövrering
av utkast och med belysta knappar.
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UTFODRA OCH STRÖ MED SAMMA MASKIN

Lucas Castor

Snittande balrivare för ensilage och halm
För utfodring men även som strömaskin, speciellt på större anläggningar
där du vill vara säker på att alla sorters halm går att hantera. Som alla
strömaskiner från LucasG är Castor utrustad med en ”cut of plate” som
skär av stoppande tussar som riskerar att ställa till det.
Castorserien sträcker sig från 2-18 m3, ett av de bredaste
programmen för maskiner av denna typ. Castor 185 (bilden) är
en 18 m³-maskin för dig som sätter stort värde på stor volym och
hög avverkning. Den lastar 5 st rundbalar Ø1300 mm eller 6 st
fyrkantsbalar 900x900x2000 mm eller 3 st fyrkantsbalar
1200x1200x2500 mm. Effektbehov på måttliga 80 hk, kastar 18 m
med sidoutkast och med vridbart utkast 15 m till höger och 13 m till vänster.

Lucas Spirmix Jet
Mixer med balrivare

nyhet

En riktig mixer kombinerat med en riktig balrivare, dvs motsvarande en
Castor R med inmatningstrumma, turbin och utkast som integrerats med
en mixer för att utfodra blandat fullfoder och dessutom strö halm.
Som standard är mixern utrustad med ett icke programmerbart vågsystem.
Du kan givetvis utrusta din Spirmix Jet med vågsystem som kan
kompletteras med mjukvara för programmering från din egen
dator och för att hämta in info för analys av foderförbrukning mm.
När du strör kommer du att uppskatta den höga kapaciteten och att
inmatningstrumman matar in material i turbinen så att halmen kommer
ut i en jämn ström av strö med precision så att du strör där det behövs
och ingen annanstans.

Lucas UBI
Balupprullare

Upprullare för rundbalar som finns i ett antal varianter, från en helt
fast maskin med hydraulmotordriven kedja eller vikbar med lastarm
till en runtomsvängande 180 grader. Alla UBI lastar en rundbal.

nyhet

• Hydrauliskt tippbar för lastning av balar
• Lastarm för enkel lastning balar med olika diameter (tillval på UBI Manual)
• Bottenmatta med tänder, effektiv upprullning, undviker foder under maskinen
UBI serien omfattar även UBI PIC, två maskiner i ett
En upprullare kombinerat med ett balspjut där maskinen kopplas in automatiskt
när den lyfts med balspjutet. Lastarfäste ingår. Finns i två modeller, UBI PIC FIX
med fast ej vikbar maskin och UBI PIC som är vikbar.
UBI-JET och UBI JET DISC är en roterande UBI med halmspridare. UBI JET
med fingrar sprider 5 m och UBI JET DISC med tallrikar sprider 6 m. De har
infällbara fingrar, är vikbara och har en lastarm som standard.

e
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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www.nordfarm.se

”Söker du en spridare som finfördelar
gödseln extremt bra och samtidigt har
en mycket bra spridningsbild? Då ska
du kolla på Jeantil EVR, vi har haft den
i vårt maskinprogram sedan 2003 och
den är jämt ”utspridd” över landet.
Certifierad av tyska DLG!”
Se mer av EVR in action, skanna QR-koden
med din mobilkamera, klicka på länken >>>

Enstegsspridare!

jeantil evr epan 5

Förebilden för gödselspridare med vertikala valsar. Valsarna är dynamiskt balanserade.
EVR finns i tio modeller från 10 m3 till 26,2 m3.
Utrustad med ett mångsidigt, exakt och effektivt spridningssystem med fingrar
i höghållfasthetstål. Transmissionen är i ett monoblocksystem som skyddas
med kamkoppling och frihjul. Fjädrande drag och integrerat chassi gör den till
en maskin för hårda tag men samtidigt komfortabelt lättanvänd.
Den paraboliskt designade behållaren är lätt att tömma och rengöra.
Skräddarsy din EVR för dina behov på nordfarm.se
evr epan 5, sida 1200 mm

10-6

12-8

13-10

15-12

10

11,1

12,3

13,3

14,3

15,8

Nyttolast i fält, kg

6000

8000

10000

12000

Lastlängd mm

4200

4650

5150

5650

Lastningshöjd mm

2220

2330

2380

2470

18,4x30

18,4x34

18,4x34

18,4x38

408E

408E

408E

408E

Kapacitet m3, (rågad)
Kapacitet (rågad) vals 2000 mm

Hjul std
Broms

evr epan 5, sida 1400 mm
Kapacitet m3, (rågad)
Kapacitet (rågad) vals 2250 mm

16-12

18-14

21-15

21-15T

23-16T

14,1

15,5

17,2

20,0

20,0

22,2

16,7

18,3

20,3

23,6

23,6

26,2

12000

12000

14000

15000

15000

16000

Lastlängd mm

5150

5650

6250

7250

7250

8050

Lastningshöjd mm

2580

2670

2670

2670

2750

2750

Nyttolast i fält, kg

Hjulaxel

100

110

110

150

2x110

2x110

Hjul std

18,4x38

18,4x38

650/75R32

650/75R32

600/60x30,5

600/60x30,5

408E

414E

414E

414E

2x414E

2x414E

Broms
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Nordfarm | Lantbruk

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

exempel på tillval, du hittar
samtliga på nordfarm.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

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

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se
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VARFÖR HAR JEANTIL EVR
SÅ BRA SPRIDNINGEGENSKAPER?
Bottenmattan går väldigt jämnt utan att variera den inställda hastigheten, och spridarfingrarna i borstål är utformade på fyra
olika sätt för att gödseln skall fördelas jämt över spridningsbredden. Principen är att när de träffar gödseln med hög hastighet
sprids den rakt bakåt, snett åt sidan eller kraftigt åt sidan beroende på vilken typ av finger som träffar.
EVR finns i tre varianter, en lite enklare 10-15 m3 med vertikala spridningsvalsar och ett attraktivt pris, EVR First. Välkända EVR
Epan 5 också med vertikala valsar har sålts i stort antal över hela Sverige, från 10-26,2 m3 och kan utrustas exakt efter kundens
önskemål och behov. Slutligen har vi EVR Epan 6 som är avsedd för lättare material som fjäderfägödsel eller komposterad gödsel
i en giva på max 20 ton/per ha. Finns från 14-23 m3. Den här varianten har en så kallad tvåstegsspridning, dvs ett annat spridningssystem än det ovan nämnda, där gödseln först möts av två horisontella valsar som finfördelar och skjuter gödseln vidare till
Richard Kihlstedt
två tallrikar som sprider ut gödseln likt en konstgödselspridare. Läs gärna mer under växtodling på nordfarm.se
Produktexpert Nordfarm

jeantil evr epan 6 Tvåstegsspridare!
EVR Epan 6 är designad för att sprida gödsel, kalk med mera i små volymer, från 2-20
ton/ha med stor spridningsbredd, från 12-24 m beroende på material. Med volym från
14,1 till 22,2 m3 i sex modeller, för att möta de krav som ställs på en lättanvänd och
mångsidig maskin både avseende spridning och teknisk utrustning.
De två horisontella spridarvalsarna med fingrar i höghållfasthetsstål och de två diskarna
med en diameter på 900 mm gör att maskinen sprider ett finfördelat material brett, med
hög precision. Transmissionen är i ett monoblocsystem dvs i två enheter (sex växellådor)
som skyddas av kamkoppling och frihjul.
evr epan 6

14-12

16-12

18-14

21-15

21-15T

14,1

15,5

17,2

20,0

20,0

22,2

12000

12000

14000

15000

15000

16000

Lastlängd mm

5150

5650

6250

7250

7250

8050

Lastningshöjd mm

Kapacitet m3, (rågad)
Nyttolast i fält, kg

23-16T

2580

2670

2670

2670

2750

2750

Hjulaxel

100

110

110

150

2x110

2x110

Hjul std

18,4x38

18,4x38

650/75R32

650/75R32

600/60x30,5

600/60x30,5

408E

414E

414E

414E

2x414E

2x414E

Broms

standardutrustning
• Smal spridarbehållare med integrerat chassi
• Tvåstegsspridning dvs två horisontella valsar
Ø 650 mm. Två spridartallrikar Ø 900 mm.
• Giljotinlucka, topphängd skärm med
reglerbar lucka i höjdled

• Två bottenkedjor Ø 16 mm, härdad marinkätting. Medbringare av rör 80x40 mm.
• Fjädrande drag
• Elektrisk kontroll av bottenmattans hastighet
• Stänkskärmar

exempel på tillval, du hittar
samtliga på nordfarm.se
•
•
•
•

Positionsindikator giljotinlucka
Sidoskärm höger och vänster, manuell
Sidoskärm bak hydraulisk
Smart kontrollbox, kräver elmanövrering, sprider vid
automatik proportionellt mot körhastigheten,
arealmätning, stopp av PTO om bottenmattan stoppar
• Smart kontroll med vågsystem, kräver elmanövrering
och fjädring. Gör att spridaren har viktstyrd utmatning,
samt övriga funktioner som Smart kontroll.
• Varningsljus roterande

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Kontakta oss för att boka demo!

www.nordfarm.se
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• alltid vi
• krabbstyrning

Agronic HXA3-17 med slangramp
Se Agronic "in action"
- scanna QR-koden!

agronic flytgödselspridare
Agronic flytgödselspridare är konstruerade för krävande användning på lantbruk
i Norden, tillverkade i S355MC-stål. Tankens väggar har en tjocklek på 4-6 mm
beroende på belastning. Mycket stark konstruktion trots begränsad vikt. Oval, lång
tank som är nedsänkt i fronten kännetecknar Agronic. Modellprogrammet är omfattande för att tillgodose en perfekt vagn för varje behov.

glasfiber
lägre vikt, ökad smidighet,
breda däck

Bygg din tunna med tillval och
spridning på nordfarm.se
Frågor? Hör av dig till mig:

Tobias Nilsson
Produktexpert Nordfarm

s-serien

F-serien

• Agronics klassiska form med oval tank
där fronten töms sist
• Rejäl boggi med minst 24t totalvikt
• Omfattande tillvalsutrustning som
krabbstyrning och en tredje axel
• Hjul Nokian ELS stålradial 750/55R26,5
på 14 m3, 850/50R30,5 på 17-20 m3.

• Lättare, kortare, och smidigare
• Samma centrifugalpump som S-serien
• Låg tomvikt 4800 kg respektive 5300 kg
med standardutrustning
• Hjul Nokian stålradial 750/55R26,5

14,17 och 20 m3 med fjädrad boggi från ADR med
följande styrning.

Ring mig på
011-19 70 63
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15,5 och 18,5 m3 med glasfibertank.
Fjädrad boggi med följande styrning.

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

AGRONICS UNIKA SPRIDNINGSSYSTEM
I och med att den finska lantbrukaren får arealersättning om de myllar flytgödseln har
efterfrågan på injektorer blivit stark, och de finska tillverkarna har motiverats att tillverka
myllningssystem som fungerar bra för finska jordar och klimatförutsättningar. Agronic är
en av Finlands ledande tillverkare, med ett mycket starkt program spridningsutrustning.

Spridning/slangspridare

• Arbetsbredd 12 och 16 m, med 40 resp 54 slangar
• Slang med innerdiameter på 50 mm, avstånd 300 mm
• Slangar består av tre delar, böjslangar fästade i båda ändar, skaver ej
• Vid infällning viks slangarna upp
• Spridningsmängd 10-80 t/ha

Släpskoinjektor

• Arbetsbredd 8, 12 och 15 m. 26, 40 resp 54 slangar
• Mycket små näringsförluster, minimala luktolägenheter
• Ledad ram gör att det går att mylla i sväng och med krabbstyrning
• Injektorerna gör ett 5-40 mm snitt i markytan där flytgödsel doseras
med 12 mm breda gummimunstycken
• Tryckkraft 15 kg/injektor
• Fungerar utomordentligt även på lätta och stubbearbetade marker
• Spridningsmängd 10-80 t/ha

Diskinjektor

• Arbetsbredd 6,8 och 8 m
• Mycket små näringsförluster, minimala luktolägenheter
• Spridaren kan som släpskoinjektorn vinklas oberoende av vagnen
• Diskar med ställbart marktryck gör spår på 11 mm,
går att bredda till 18 mm

In-Control. Agronics nya egenutvecklade styrsystem
med fokus på användarvänlighet och effektivitet
På samtliga modeller av HXA-II styrs hela gödseltunnan med In-Control. Du har tre huvudlägen att välja på; fyllning, transport
och tömning. När huvudläge är valt, med ett enkelt tryck på displayen, styr du resten av funktionerna med joysticken.
I t ex tömningsläge drar du spaken åt höger för att sänka rampen, starta spridningen och för att få krabbstyrning att gå åt
höger - allt i en sekvens! Är tunnan utrustad med tillval som centralsmörjning eller lufttrycksystem så är även det fullt integrerat
i systemet. Alla inställningar görs genom den stora pekskärmen, t ex hur många grader hjulen ska snedställa sig när du använder
krabbstyrning, eller centralsmörjningens doseringsintervall.

Justering av däcktryck
(tillval) för att ändra tryck
mellan körning på väg och
åker. Du kan förinställa
olika tryck och hjultryck
på kompatibla traktorer!
HXA2-serien

Hydrauliskt fjädrad boggi eller tridem med en fjädring
med få rörliga delar, vagnen svajar mindre och med
ännu lägre tyngdpunkt. Boggi 14, 17 och 20 m3.
Tridem 17, 20, 25 och 30 m3.

• Tvingande styrning och krabbstyrning är standard
• Hydraulisk fjädring med få rörliga delar, vagnen svajar
mindre och får ännu lägre tyngdpunkt
• Smal ram ger möjlighet till stor vridningsvinkel och
därigenom en riktigt smidig vagn
• 7” pekskärm, även försedd med fysiska knappar
• Flödesmätare med noggrann mängdjustering

• Två kameror en bakåt och en för påfyllningspumpen
• Proportionalstyrd LS-hydraulik
HXA boggi 14 samt tridem 17 är utrustade med
750/55R26,5. Övriga modeller med 850/50R30,5.
Nokian ELS SB stålradialdäck är standard.

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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precisionsspridning sparar tid, gödsel
och pengar, år efter år, vid varje körning
Mina topp-tre
anledningar att välja Sulky:
1. Precision
Med tekniska lösningar som Econov och den senaste
patenterade tekniken Speedcontrol ser maskinen till
att allt optimeras, både vad det gäller spridningsbild
och exakthet. Med Econov får du hela 12 sektioner
som samverkar med en spridningsbild ända ner till
två meter med bibehållen mycket hög precision.
Med Speedcontrol jobbar vi med nedsläppspunkten
på tallrikarna under arbete i fält, allt för att optimera
rätt gödningsgiva och placering av granulatet.


2. Enkelhet
Sulky har alltid varit marknadens mest användarvänliga spridare och uppfann nedsläppspunkter för
att kunna variera arbetsbredd under drift i fält. Tack
vare att ändra nedsläppspunkter, med hjälp av en
stråle som guidar materialet på tallriken, bildas inget
damm. Tack vare att gödning transporteras skonsamt
till tallriken garanteras en väldigt bra arbetsbredd.

3. Kvalité
Sulky har alltid varit ett erkänt kvalitétsmärke, med
en lackeringsprocess i tio steg samt rostfritt i alla
olackerade detaljer. Sulky erbjuder nu även 7 års
lackgaranti.
READY TO SPREAD (RTS)
RTS innebär en förenkling av spridarens kalibrering och kan göras direkt
från traktorhytten. Ladda ner kalibreringen från internet och mata in i
Vision-kontrollboxen via ett SD-kort. En enkel knapptryckning – sedan är
du igång. RTS är standard på Econov.

Tveka inte att kontakta mig
om du har frågor!
Tobias Nilsson,
produktexpert Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 63

För de stora
arealerna!

DX20			DX20+			DX30+			X40+			X50+
Volym: 900-1500 lit	
Volym: 900-2100 lit	
Volym: 1500-3000 lit	
Volym: 1900-3000 lit
Volym: 2400-4200 lit
Spridningsbredd: 9-18 m	
Spridningsbredd: 12-24 m Spridningsbredd: 12-36 m Spridningsbredd: 12-36 m Spridningsbredd: 24-50 m
Pris från: 48.300:-		
Pris från: 60.500:- 		
Pris från: 101.600:-		
Pris från: 193.900:-		
Pris från: 223.800:-
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Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

KONSTGÖDSELSPRIDARE X-SERIEN
X-serien med en prestanda som tillfredsställer
dig med de allra största kraven på precision
•
•
•
•
•
•

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

SPARA 9% MED ECONOV
Besparing beror på förutsättningar,
detta är ett exempel.

Räkneexempel

150 ton à 6:-/kg
spara 9% = spara 81.000:-

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

Storsäljaren!
Sulky X40+ sprider upp till 44 meter

Sulky X50+ för det stora lantbruket

Den minsta av de två modellerna i X-serien. Tre olika
grundutföranden och en maximal spridningsbredd på
44 meter ger en mångsidig och effektiv spridare.

X50+ är den största av de två modellerna i X-serien och
den största burna spridaren i Sulkys sortiment. Med tre
olika grundutföranden, relevanta tillbehör och en max
spridningsbredd på 50 meter är detta en mycket mångsidig och effektiv spridare.

Funktionen Tribord 3D har tre val för att kunna ange vilken typ av
kantspridning som ska gälla för just det området som spridningen sker på. Oavsett om spridningen sker nära ett hus, väg, vattendrag eller ett annan fält, väljs enkelt vilken typ av kantspridning
som passar. Inställningarna sker via fjärrkontroll i traktorhytten.

Alla detaljer runt spridartallrikarna är av rostfritt stål. Stänkskydd
i kompositmaterial och flexibla förlängningar skyddar vid regn
och gör spridaren lätt att rengöra. Samtliga maskiner i X-serien
kan anpassas med ISOBUS och övriga styrsystem i efterhand.

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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NYHET! ELHO STENPLOCKARE Scorpio 550 SF

www.nordfarm.se

NYHET
Utvändiga funktioner (nedan)
1. 2,7 m hög vagn ryms under elevatorn i alla situationer
2. Sidovagnen transporterar stenarna direkt till vagnen
3. Isobus-styrning
4. Steglös justering av strängläggarnas och inmatningsrotorns rotationshastighet
5. Automatisk reversering av inmatningsrotorn
och strängläggarna
6. Stora räfshjul som svänger med maskinen och är lätta
att byta ut
7. Teleskopisk dragbom med kollisionsskydd
8. Stora 560/60 R22,5 boggihjul

ELHO Scorpio samlar stenar
effektivt, helt hydrauliskt driven!
Scorpio är designad och tillverkad vid Finlands västkust
där inlandsisen lämnade efter sig stora mängder sten.
Målsättningen var innovation, effektiv stenplockning,
stor arbetsbredd och en slitstark maskin.

NYHET! ELHO Scorpio 550 SF
SF står för SideFlow och innebär att du lastar med hjälp av en
elevator direkt på följande släp eller trailer enligt samma princip som
med en självgående hack. Med en 550 SF ökar du kapaciteten avsevärt då du slipper stanna och avvika från körningen för att tömma
maskinen på sten. Detta är maskinen för de stora arealerna eller för
maskinstationen.
•
•
•
•
•
•
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Arbetsbredd: 5500 mm
Arbetsdjup: 0-70 mm
Effektbehov: 110-160 kW
Tömningssystem: Elevator
Traktorns nominella oljepumpstorlek min: 110 l/min
Manövrering: Via traktorns ISOBUS-terminal

Nordfarm | Lantbruk

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

Invändiga funktioner (ovan)
1. Steglös justering av strängläggarnas och
inmatningsrotorns rotationshastighet
2. Automatisk reversering av inmatningsrotorn
och strängläggarna
3. Automatisk reversering av elevatorn
4. Elevatorns kedjor är grävmaskinskedjor
5. Tack vare elevatorerna är rensningen mycket effektiv
6. Organiskt material tas effektivt bort med en hydraulisk
fläkt (extrautrustning)

SCORPIO
KNOWS HOW TO
ROCK

Serviceläge (till höger)
1. Maskinens serviceläge underlättar service
2. Om mitt- eller sidotransportören är blockerad kan
du backa rotationen. När rotationen backas glider
mittelevatorn automatiskt uppåt och släpper ner
stenen och andra föremål till marken för att
undvika att skada maskinen
3. Stabil helbultad stödkonstruktion
vilket gör den lätt att byta ut

Kolla in 550SF:
Skanna koden med
mobilkameran och
klicka på länken >>>

Såll/markskär
• Varje stålstång i sållet kan bytas ut individuellt
• Stålstängerna är monterade på olika höjd
• Gummibussningar vid stängernas infästning gör att de kan
böjas i sidled
• Markskär av Hardox-stål
• Sållets stålstänger är av Hardox- och Imacro M-stål
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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NYHET! ELHO Scorpio 710
Marknadens bredaste stenplockare med arbetsbredd på hela 7,1 m.
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsbredd: 7100 mm
Arbetsdjup: 0-70 mm
Effektbehov: 90-140 hk
Stenbehållare, kapacitet: 1,5-2 m³
Tömningssystem: tippbar stenbehållare
Traktorns nominella oljepumpstorlek min: 110 l/min
Manövrering: via traktorns ISOBUS-terminal

NYHET
ELHO Scorpio 550
Scorpio har en helhydraulisk drift som överför kraften dit den
behövs som mest på maskinen. Detta förhindrar att maskinen går
sönder om exempelvis rotorn täpps till av stenar. De stora och
starka pickup-pinnarna är flexibla i alla riktningar. Rotorn eller
inmatningspinnarna går inte sönder när rotorn blockeras, och
rotorn kan reverseras.
STRÄNGLÄGGARE
De stora och hållbara rotorlagren finns inuti rotorröret, väl skyddade från jorden. Strängläggarpinnarna går inte genom röret utan
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är svetsade på röret för optimalt avstånd. Strängläggarpinnen är
triangulär för en starkare svets och för att förhindra att stenar
lyfts över strängläggarrotorn. Den stora öppna konstruktionen
förhindrar blockeringar mot ramen. Välskyddad transmission, och
lyftcylindrar är placerade så att de är skyddade från stenar.
INLOPPSROTOR
Stora och robusta inmatningspinnar som kan fjädra bakåt, uppåt
och i sidled, bakåt totalt 500 mm. Stora flänslager. Den stora
öppna inmatningspinnen har en lyftkraft på 400 kg! Lyftcylindrar
är placerade skyddat från stenar. Det går att backa inmatningsrotorn. Den aggressiva plockningen luckrar upp jordklumpar.

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

tulip jordfräs FR 22.600:RTW-serien är jordfräsar på 1000-1600 mm arbetsbredd i
den lätta klassen. Kedjedrift. Längd 760 mm. Höjd 935 mm.
Max arbetsdjup 150 mm. Fäste kat II. Sidoknivarna är alltid
monterade inåt för jämn såbädd.
Paketerat & klart inkl K-axel, mer info och fler modeller finns
på nordfarm.se

MAMMUT POWERCUT

OFA TAPIO NK 9
Marknadens mest populära
obroddade slirskydd för traktorer
och anläggningsmaskiner.
Slitmattan består av 9 mm,
D-valsad SR-länk som tack vare
sin form ger ett mycket bra grepp.

Förenklar balhantering
genom att lastning,
delning och distribution
kan ske med några få
moment. Konstruktion och
materialval gör den stark
utan att bli alltför tung.
Balkärnan delas, minskar
problem vid mixning
Låg egenvikt på 380 kg.
Pris från 42.900:-

Säljs i par.
Pris från 5.610:-

En av
Sveriges mest
sålda kedjor!

FARMI FLISHUGG CH100 MAMMUT BETONGBLANDARE
Farmis minsta flishugg, robust och kostnadseffektiv för
flisning av grenar och små träd upp till en diameter av
100 mm. 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.

Mammuts succéprodukt med
över 20.000 st sålda enheter.
Finns från 500-1.200 liter.
Effektiv och hållbar konstruktion
som håller i många år.

24.900:-

Vi bjuder
på K-axel
Gäller så långt lagret räcker.

Storsäljare!
Pris från

33.300:-

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Helgalvaniserade djurvagnar
= inget underhåll, ingen rost!

Varför välja Jyfa?
Vagnarna är fullt galvaniserade, konstruerade
av extra kraftiga profilbalkar och med 12 mm
formplywood hela vägen runt. Botten består av
en halksäker galvaniserad platta. Den kraftiga
konstruktionen i underredet garanterar säkra
transporter under många år. Golvplåten är både
limmad med silikon och nitad i underredet, detta
gör att golvplåten inte slamrar och väsnas när
djuren ska lastas.

Halksäkert golv av
galvaniserad durkplåt

Djurvagnens kraftiga solida konstruktion gör den
till en av de starkaste på marknaden. En vagn
som med korrekt hantering kan hålla i mer än 20
år, med minimala underhållskostnader.
Vid transport i terräng finns alltid risken att köra
fast eller i värsta fall välta med en vagn full med
djur. Av denna anledning är vagnen försedd med
en släde som underrede vilket gör så att vagnen

Släde skyddar vagn och
djur vid fastkörning

Alla modeller är utrustade med
utrymningsdörr på höger sida

inte blir hängande på axlarna. Den kan då lätt
och snabbt dras upp utan att det skadar varken
vagn eller djur.
Vagnarna är utrustade med en ramp (ej vid
hydraulisk hjulaxel) och en dubbeldörr bak.
Frågor? Tveka inte att kontakta
vår produktexpert Johan Schultz
på telefon 011-19 70 45.

Självklart galvaniserat istället
för lack i stallmiljö

Hydraulisk höj- och sänkfunktion har flera fördelar

PAKETERAT & KLART
JYFA BRED VAGN
PAKETERAT & KLART med tak, belysning, utrymningsdörr
höger fram (std), avgränsare, broms, hydraulisk höj/sänk.
Hjul 385/55 R19,5. OBS! Så långt lagret räcker:

7 metersmodellen

229.000:-
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Ord pris 289.800:-

Lastar 7,5 ton!

JYFA bred DJURVAGN

5 METER

6 METER

7 meter

8 meter

Bredd total, mm

2520

2520

2520

2520

Golvarea, m2

10,7

13,1

15,5

17,9

Hjul

400/60x15,5/14 400/60x15,5/14 385/55 R19,5 385/55 R19,5

Höjd box, mm

2000

2000

2000

Längd total, mm

6400

7400

8400

9400

2130-2380

2400-2650

3050-3300

3590-3890

Vikt, kg (ber. på utr)

2000

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

r

Utrymningsdörr som standard (ej på bild)
Hydraulisk höj och sänk

Släde som bär upp vagnen

JYFA HYDRAULISK VAGN

Den hydrauliska höj- och sänkfunktionen har många fördelar i det
dagliga arbetet. Vid av- och pålastning sänks vagnen ner och djuren
kan gå direkt in eller ut, sedan hissas vagnen upp igen. Utöver den
otroligt stressfria och effektiva hanteringen vid av-/pålastningsmomentet kan vagnen lämnas i sänkt läge med foder i, för att
djuren och framförallt de mindre kalvarna ska känna sig trygga
med och vänja sid vid vagnen innan transport.
hydraulisk VAGN
Bredd total, mm
Golvarea, m2
Hjul
Höjd box, mm
Längd total, mm
Vikt, kg (ber. på utr)

4 METER

5 METER

6 meter

7 meter

-

-

-

-

9,7

11,7

13,7

7,8
11,5/80x15,3/12
2000

13,0/65x18/16 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
2000

2000

2000

5400

6400

7400

8400

1400-1450

1860-1910

2150-2200

2450

PAKETERAT & KLART

En vagn för livet!

• Hydraulisk höj/sänk

• Galvaniserat rakt igenom = lång livslängd
• Säker i fält med hjälp av släde som bär
upp vagnen om ett hjul går ner sig
• Tyst vid transport och lastning tack vare att
durkplåten är nitad och limmad med silikon

Storsäljaren:

PAKETERAT & KLART med tak, belysning,
utrymningsdörr höger fram (std) och avgränsare.
OBS! Gäller så långt lagret räcker:

likvagn
5 meters hydrOrdau
pris 164.100:-

143.000:-

likvagn
6 meters hydrOrdau
pris 197.200:-

173.000:-

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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”Teleskoputskjutet är helt fenomenalt.
När vi byggde restaurangen lyfte vi i stort
sett upp allt via ett hål i väggen. ”

Nordfarm besöker Halvegården, Säve

”DET BÄSTA VALET JAG GJORT
- nu kan jag hantera allting själv”
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Reportage

MARIE LEVER
SIN DRÖM

Vi besöker:
Marie Gustavsson
på Halvegårdens Islandshästar
Var:
I Säve strax utanför Göteborg
Nordfarmmaskin:
Avant 860i kompaktlastare

Vi är inne på sluttampen av 2021, det är den 7
december och det är en riktigt kall och krispig dag.
Just denna dag slogs köldrekord i Naimakka i nordligaste Sverige med 43,8 minusgrader. Lyckligtvis är
det inte dit vi idag har styrt kosan för att göra ett
reportage. Vi har i stället kommit till Marie Gustavsson vid Halvegården i Säve, strax utanför Göteborg.

– Vi var tvungna att börja med att riva både det ena och det
andra. Sedan byggde vi bland annat ett stall med lösdrift,
och därefter har det rullat på, det ena har gett det andra. Nu
senast byggde vi det här ridhuset med den här restaurangen
som vi sitter i nu. Tanken är att vi här ska ha tävlingar, event
och uthyrningsverksamhet. I dagsläget inackorderar jag 17
hästar, berättar Marie.

Dock biter det friskt i kinderna även här när vi kliver ur bilen.
Vi från Nordfarm besöker Marie tillsammans med Hans från
Andrésen Maskin. Vi är tacksamma för att bli inbjudna i
värmen i det nya majestätiska ridhuset. Där vi slår oss ner
vid brasan som brinner mitt i den varma restaurangen, för en
pratstund över en kopp kaffe.

Halvegården som ligger granne med City Airport i Säve, består av ett flertal olika byggnader och andra ytor. Nästan allt
ligger för dagen helt inbäddat i snö, men vi kan visualisera
hur det troligtvis ser ut här på sommaren och det är helt klart
en mycket vacker gård. Marie berättar om byggnaderna och
ytorna runt gården:

Marie driver på platsen Halvegårdens Islandshästar. Gården
anskaffades för 10 år sedan och är i grunden en äldre gård.
Idag framträder dock Halvegården i en modern och inspirerande tappning, synnerligen för alla som brinner för hästsport,
hästar och specifikt islandshästar. Att få utveckla en sådan
här verksamhet är något Marie önskat länge.

– Här finns vårt bostadshus. Sedan har vi gäststugan, som vi
använder när vi har tränare på besök eller tävlingar här på
gården. Vi har lösdriftsstallet som jag nämnde tidigare och
så finns en maskinhall för de maskiner vi har på gården. Här
utanför har vi en ganska så stor paddock, som vi också har
byggt. Det finns även en stor lägenhet här där min dotter
bor och under den så finns en lokal, där jag någon gång har
tänkt att öppna en liten butik. Vi har även 12 hektar mark, så
hästarna har möjlighet att gå fritt på lite större ytor.

– Jag kan väl enkelt uttrycka att jag lever min dröm som jag
burit med mig sedan barnsben, säger Marie och ler.
Gården var vid inköpet i ett ganska slitet skick, vilket har fört
med sig flera större renoveringsarbeten under årens lopp.

Reportaget fortsätter på nästa uppslag >

Se reportaget på
www.youtube.com/nordfarm

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Hur kommer det sig att du fastnat för Islandshästar?
– Jo, dels för att det är enkelt att ha dem på lösdrift, det är
tåliga hästar. Islandshästar är en väldigt trevlig ras som alla
kan rida, ung som gammal. Vi är ofta ett stort gäng som rider
ut och gör roliga saker tillsammans till häst.

menalt. När vi byggde restaurangen här uppe så lyfte vi i stort
sett upp allt här via ett hål i väggen. Ni ser ju träden här (Marie pekar på stora träd planerade i krukor inne i lokalen) och
det är ju rejäla pjäser som vi fick upp här tack vare utskjutet
på Avanten.

På gården finns en Avant 860i, och vi är förstås nyfikna på
varför valet föll på en sådan och hur Marie fick upp ögonen
för Avants kompaktlastare.

Vad har du för framtidsvisioner med verksamheten?
– Jag älskar att projektera och bygga. Nästan så att det är
roligare än att rida. Nu har jag planer på att göra en ovalbana
som jag hoppas ska bli klar till sommaren 2022. Sedan finns
lite tankar på att bygga campingstugor och… ja, låta gården
växa helt enkelt!

– Vi har historiskt haft ganska många traktorer, men sedan
en tid tillbaka så började jag leta efter en mindre hjullastare
eller lastare av något slag. En bekant till mig äger en Avant,
och jag tyckte den såg riktigt smidig ut när hon arbetade med
den. Det var på det sättet jag först kom i kontakt med Avant.
Sedan har jag provat mig fram en hel del med olika maskiner,
vi har bland annat fått låna hem olika märken och testat här
på gården. Nu senast lånade vi hem den här Avant 860i från
Andrésen Maskin och efter det fanns det ingen tvekan längre.
Det är det bästa valet jag gjort!
Bästa valet säger du, varför?
– Den är så lätt och smidig och framför allt så enkel att köra!
Vem som helst kan köra den, jag kan låna ut den till de andra
i stallet och då kan de hjälpa till med exempelvis mockning
i hagen. Det är i princip bara back och fram på maskinen,
väldigt smidigt! Det finns många användbara redskap och det
går smidigt att byta mellan dem.
– Sedan Avanten kom till gården så kan jag hantera allting
själv. Tidigare fick jag sätta min man på att köra ut balar
och hantera vatten eftersom jag inte kände mig trygg med
traktorn, helt enkelt. Vi gjorde även lite jobb med fyrhjuling
och släp tidigare, jobb som vi numera använder Avanten till
att utföra.
Vad har ni för redskap?
– Vi har en planeringsskopa och en stolpklippare. Sedan har
jag en betesputs och pallgafflar såklart. Sen får jag ju inte
glömma ridhusharven och balgripen. Gafflarna funkar otroligt
bra, nu ser jag ordentligt när jag ska ta något jämfört med
när jag använde traktorn. Och så diggar jag verkligen stolpklipparen, den sparar hur mycket tid som helst, och det är en
uppgift som vi inte kunde utföra med traktorn.
Marie fortsätter beskriva maskinens funktion och fördelar:
– Jag tycker att teleskoputskjutet på maskinen är helt feno-
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FOSSILFRITT
med eldrivna Avant e5 och e6
Inga utsläpp, minimal ljudnivå och låg driftskostnad!

för dig?
Kanske är Klimatklivet någotfebr
uari 2022,
Första ansökningsperioden är preliminärt 10-28
läs mer på www.naturvardsverket.se

AVANT e5

AVANT e6

Utrustad med AGM-batteri med
uppladdningstid på ca 5 timmar,
arbetstid ca 1-4 timmar.

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

Avant e5

Avant e6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

e5 arbetscykel i timmar

e6 arbetscykel i timmar

Vid normal arbetsdag

Vid normal arbetsdag

2h

4h

2h

4h

Vid tung arbetsdag

1,5h

1,5h

spara upp
tdirlifltsk3os4tn%aden

Inga utsläpp, minimal ljudnivå
Batteridrift Litiumjon
Inbyggd laddningsenhet 220V
Laddningstid 0-100% 220V 6 tim
Laddningstid med 32A snabbladdare
0-100% 1 timme
• Driftstid 2-6 timmar/laddning

Inga utsläpp
Minimal ljudnivå
Batteridrift AGM
Inbyggd laddningsenhet 220V
Laddningstid 220V 0-100% 5 timmar
Driftstid 1-4 timmar/laddning

1h*

på

jämfört med
en dieselmaskin

E6 snabbladdningsstation
för litiumjon-batteri finns både
för 400V/16A och 400V/32A

3h

Vid tung arbetsdag

2h

2h

2h

2h

1h*

2h

1h *

2h

= Arbetstid

= Laddtid

*med snabbladdare
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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AVANT 423

Scanna QR-koden för att
höra mer om Avant 423

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

AVANT 423
Bredd, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

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

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

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

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 förenar kompakt konstruktion med stor lyftkraft.
Har snabbkoppling för yttre hydraulik - vilket gör att du snabbt och
enkelt kan byta mellan olika redskap. De har även utrustats med
teleskoputskjut, vilket ger bättre lyfthöjd och räckvidd. Frihjulskoppling
och fjädrad sits med värme ger en mer bekväm arbetsmiljö oavsett
årstid. Uppfyller de nya emissionskraven.
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AVANT 735

Avant 735 är 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!
Scanna QR-koden
för att höra mer om
Avant 735

1400

26

3,0

AVANT 735
Bredd, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

14

1290
1330
2/50
8 funktioner (std)
Kubota V1505 Stage V, 4 cyl
700
1800

AVANT 860i

Nätta mått och vikt från 2500 kg ger Avant 860i maximal styrka kombinerat med en fantastisk smidighet! Levereras med Kohler KDI 1903 TCR
42kW/57 hk turbodieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final. Hydrostatisk drift med en hydraulisk drivmotor på varje hjul och två hastigheter
är välkända egenskaper hos Avant.
Maxhastigheten på 30 km/h och externt hydraulflöde för redskap 80 l/
min. Hydrauliskt teleskoputskjut är standard, ett utskjut på 825 mm ger
en lyfthöjd på hela 3,5 meter till redskapsfästet – tack vare lyfthöjden
kan du lasta och lasta av exempelvis mixervagnar och släp med höga
sidor. ROPS/FOPS-certifierad öppen hytt som standard.

1900

57

3,5

AVANT 860i
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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1490
1880
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI 1903 TCR, 3 cyl
825
2540
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ELFUNKTION TILL JOYSTICK
Vet du att du kommer att använda redskap
med flera funktioner, generellt sett lite
mer avancerade redskap, är det viktigt att
utrusta maskinen med elfunktion. Det gör att
du direkt från joysticken kan styra ett flertal
funktioner, exempelvis en vikplog där du
kan styra höger vinge separat, vänster vinge
separat eller båda samtidigt diagonalt.

HD-KÅPOR
Detta är ett tillval som relativt få köper,
och jag vill lyfta det eftersom så få vet hur
extremt bra dessa kåpor är.
De är gjorda i en betydligt mer flexibel plast
än standardkåporna, och tål utan problem
att du hoppar på dem - de flexar tillbaka!
Har du en maskin som du vet kommer att
gå i tuffa miljöer och få en del skador,
så är detta en väldigt bra investering.

SURRNINGSÖGLA TILL HJULNAV
Detta är ett tillval som är genialiskt i all sin enkelhet!
Avant är i många branscher en maskin som lastas på släpkärra ofta. Här har
du ett utmärkt ställe att fästa spännband utan att skada lacken på maskinen.
Nästan oavsett släpkärra är det en väldigt bra fästpunkt vid alla fyra hjul.
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Petter tipsar:
UTRUSTNING OCH
TILLVAL FÖR DIN AVANT
PARALLELLFÖRING
Ett naturligt val för väldigt många!
Parallellföring ser till att vinkeln på redskapet
håller sig statiskt i relation till marken oavsett hur lågt eller högt du lyfter.
Om du lyfter en skopa plant mot backen
utan parallellföring så kommer skopan att
tiltas bakåt ju högre du lyfter. Har du istället
detta tillval så kommer skopan att hållas
plan, oavsett hur högt du lyfter.

Avant är en mycket välfungerande
basmaskin, och i mångt och mycket
är det tillval och redskap som
anpassar maskinen till din verksamhet. Här pekar jag på några tillval som
jag tycker är viktiga att ta ställning till
och som du inte bör missa!
Frågor?
Tveka inte att höra av dig!

HYDRAULISKT REDSKAPSFÄSTE
Ett tillval som tidigare mest sålts till större maskiner.
Avant har gjort om konstruktionen och det har resulterat
i ett betydligt trevligare pris på tillvalet. Hjärtat i Avanten
är redskapen, och många byten mellan skopa och gafflar
blir det. Det blir en guldkant i vardagen att slippa hoppa
ut och in varje gång du ska byta redskap.

Petter Hadenius

Produktansvarig Avant, Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 61

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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AVANTREDSKAP FÖR LANTBRUK & GÅRD

FODER-/ENSILAGEGREP XL

De nya större foder-/ensilagegreparna är avsedda
för Avant 500-, 600-, 700- och 800-serien. Finns i
tre olika bredder för att matcha maskinerna perfekt.
Den nya serien kan hantera 30 % mer ensilage utan
att sikten över foderbordet försämras. Den öppna
grepkonstruktionen gör att man får bättre sikt när
grepen är öppen. Stark kraftig konstruktion med
två cylindrar och smidda bultpinnar.

Grepserien är inriktad på större gårdar
Öppen konstruktion förbättrar sikten
Övre delen av gripen är försedd med
två hydraulcylindrar

BALGRIP FÖR RUNDBAL
Med balgripen kan man transportera inplastade
balar, höbalar och rundbalar utan att skada
plasten eller skyddsnätet. Robust men ändå lätt
konstruktion ger bästa möjliga effektivitet vid
lastning.

Transportera inplastade balar utan att
skada omslaget
Kan lasta upp till tre lager

Mer än 230 redskap
- se alla på nordfarm.se

SCHAKTBLAD FÖR ENSILAGE

För att flytta oätet ensilage på foderbordet
tillbaka till djuren. Monteras på ensilagegrep/
XL-ensilagegrep genom att enkelt stänga den
övre kroken på schaktbladet. Bladet kan fattas
med ensilagegrepen från två sidor vilket innebär
att ensilaget kan förflyttas både åt höger och åt
vänster. Försedd med hållbart nylonblad.

Ett enkelt och ekonomiskt sätt att
skjuta tillbaka oätet ensilage på
matbordet till djuren
Kan monteras på ensilagegrep/
XL-ensilagegrep
Kan fattas från två håll - flyttar
ensilaget åt höger eller åt vänster

www.nordfarm.se

ENSILAGEUTMATARSKOPA

Utrustad med en hydrauldriven utmatningselevator
i botten och kan fördela åt både höger och vänster
sida. Passar särskilt för snittat ensilage samt foder
som bearbetats med foderblandare. Justerbara
sidoluckor möjliggör kontrollerad fördelning även av
lösare material såsom krossat korn. Utrustad med
rak kant och kan fyllas som en vanlig skopa direkt
från marken. Manuell justering av sidoluckorna
är standardfunktion, hydraulisk justering av
sidoluckorna finns som tillval.

Snabbt och enkelt sätt att utfodra
Fodret kan fördelas till höger
eller vänster sida
Skopan kan fällas ner till marknivå
och fyllas som en vanlig skopa
Manuell justering av sidoluckorna
som standard, hydraulisk som tillval

BALSPJUT

STRÖSKOPA

Balsputen hanterar lyft och transport av rundbalar
och fyrkantsbalar. Stark och enkel konstruktion
garanterar lång hållbarhet.

Ströskopan är avsedd för distribution av olika typer
av strömaterial i stallar, hönshus mm. Skopan är
utrustad med ett 300 mm brett band som tillåter
fördelning av hackad halm, sågspån, torv, bark,
spån, sand och kalk. Bandhastigheten är steglöst
justerbar.
Skopan är utrustad med en blandningsaxel som
fördelar materialet jämnt på bandet. Uttömning
åt vänster eller åt höger. En gummiskrapa, avsedd
för rengöring av gallergolv, finns som tillval. Den
monteras under skopan.

Ett enkelt och ekonomiskt sätt att
lyfta och transportera balar
Två modeller: för runda eller
fyrkantiga balar

Effektiv vid distribution av olika typer
av strömaterial i stallar, hönshus etc.
Utrustad med ett 300 mm brett band
- bandhastighet kan justeras steglöst
genom att justera motorvarv
Uttömning till vänster eller höger
Golvskrapa finns som tillval

DU HITTAR ALLA REDSKAP OCH ALLA AVANT-MODELLER MED
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D

AVANTREDSKAP FÖR LANTBRUK & GÅRD

FODERUTMATARSKOPA

Foderutmatarskopan med stor volym på 500
l är särskilt avsedd för större Avant-lastare.
Den är ett idealiskt redskap för spridning av
mjöl, spannmål, krossade korn, olika typer av
foder i granulatform m.m. Tack vare den starka
hydrauliska matarskruven på Ø210 mm som
kan roteras i båda riktningarna kan materialet
fördelas till höger eller till vänster. De justerbara
sidoluckorna med ordentlig tätning garanterar att
materialet inte faller ut oavsiktligt. Skopan kan
tiltas hela vägen ner för enkel marklastning.

Materialet kan tömmas till höger
eller vänster sida
Den kan tiltas ner till marknivå och
fyllas som en vanlig skopa
Tillgänglig med antingen manuell eller
hydraulisk justering av sidoluckorna

Mer än 230 redskap
- se alla på nordfarm.se

SOPBALK

En praktisk och billig borste för rengöring av
mindre ytor. Sopbalken har inga roterande delar
- den skjuter helt enkelt materialet framför sig.
Sopbalken kan också användas när man gör rent
trottoarer. Genom att trycka sanden i sidled över
stenläggningen kommer sanden att falla mellan
stenarna.

En billig och enkel typ av borste
Inga roterande delar. Dammar inte så
mycket när du borstar
Passar perfekt till stallar, ladugårdar
och där andra enklare typer av
borstningar ska utföras

ADAPTER TREPUNKTSKOPPLING
Med adaptern för trepunktskoppling kan man
flytta lantbruksmaskiner med Avant, t.ex. för
förvaring, rengöring osv. Detta kan särskilt
vara praktiskt när utrymmet är begränsat och
hantering med traktor är svår. Även dragkulan
kan monteras på trepunktsadaptern.

Hantera jordbruksredskap med Avant
Utrustad med en CAT 2 traktorkoppling
som standard - monteringssats för
CAT 1 finns som tillval
Avants dragkula för släpvagnar kan
också monteras som ett alternativ

FLYTGÖDSELBLANDARE

HÄSTGÖDSELUPPSAMLARE

RIDHUSSLADD/PLANERARE

Flytgödselblandaren är specialframtaget för djurstallar
med spaltgolv där gödselbrunnen är placerad under
byggnaden. Gödseln som samlas där behöver röras
om då och då för att underlätta pumpning över till
större gödselbrunn eller gödselspridare.
Redskapet är utrustad med en hydrauliskt driven
propeller som rör om gödseln. Omröraren är byggd
för att passa mellan spalten och är därför bara 25 mm
tjock och 490 mm bred. Arbetsdjupet är max 1500
mm. Redskapet är utrustat med en vattenanslutning
i överkant av ramen, vattnet går igenom ramen och
ner till propellern.

Ett enkelt och ekonomiskt sätt att samla upp
hästgödsel. Den fungerar bra på många ytor, t.ex.
sågspån eller i maneger. Fästs direkt på valfri
Avant-skopa.

Sladden har två rader fjäderbelastade harvpinnar
för att luckra upp ytan. En sladd som jämnar
ytan och en ribbvält som packar till underlaget.
Redskapet är utvecklat för att endast bearbeta
ytlagret och inte förstöra grundlagret.
- Sidoplåt som kommer åt att utjämna alldeles
intill ridhusväggen.
- Ribbvält för att packa underlaget.
- Skyddshjul på högersidan för att förhindra
skrapskador om man kommer för nära väggen.

Monteras på Avants universalskopor
och lättmaterialskopor

Kan ställas in för olika underlag
Två alternativ av stödhjul. Manuellt
eller hydrauliskt justerbara finns
tillgängliga som tillval vilket tillåter
att sätta redskapet i transportläge.
Bevattningssystem med en 120 liters
vattentank finns som tillval

För djurstallar med spaltgolv
Med hydrauldriven omrörarpropeller
Galvaniserad stålram, propeller och
propelleraxel i syrafast stål
Vattenanslutning i ramverket

TILLVAL, EXTRAUTRUSTNING OCH PRISER PÅ NORDFARM.SE
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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ELHO LANDSKAPSVÅRD

Räckvidd
5,5 meter!

Röjare i världsklass!
Tornado röjenhet är hållbar och passar
utmärkt i steniga och krävande förhållanden.
Kåpor av HARDOX-slitplåtar och frontluckan
kan öppnas med hydraulcylinder.

NYHET

TORNADO 560 MEKANISK KEDJERÖJARE
Den nya Tornado 560 är en mekanisk kedjeröjare med imponerande
räckvidd på 5,5 m. Kilremsdriften tillåter en ökad arbetsbredd i förhållande till tidigare modeller. En unik lösning är att växellådan är
infäst vid ledpunkten av lyftbommen. Detta gör att PTO-axelns brytvinkel inte ändras då du ändrar vinkeln på lyftbommen. På detta vis
kan du fritt använda maskinen i alla vinklar som bommen tillåter.
Tilt-funktion på slåtterhuvudet som standard, du kan vinkla
slåtterhuvudet 50 grader under drift oavsett lyft bommens vinkel.
Tiltfunktionen är skyddad av en tryckbegränsningsventil och kan
också användas i flytläge.

INTRODUKTIONSPRIS

134.900:Ordinarie pris 142.000:-

TORNADO 450 KÄTTINGRÖJARE
• Brett arbetsområde
• Röjenheten har låg egenvikt
• Effektiva, hållbara och säkra också på steniga områden
• Härdade 13 mm kedjor (11 mm som tillval),
länklager i kedjehuvudet
• Pressat rotorhusbotten för att maskinen inte ska bita fast i hinder
• Labyrinttätningar av stål för att skydda växellådans axeltätning
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Nå hela 6 meter upp!

SIDECHOPPER TPM520 PRO KRANARM
Konstruerad för proffs och ett naturligt val för entreprenörer och användare
som behöver stor räckvidd. Med TPM520 PRO kommer du långt ut till sidan,
över staket och vägmärken samt ner på breda och djupa dikes- och vägslänter.
Du kan också arbeta högt upp till ca sex meter, en fördel på skogsvägar och
mindre landsvägar. Kranarmen har helt mekanisk kraftöverföring med högeffektkilremmar och vinkelväxlar ut till röjaren.
Röjaren kan användas i alla lägen, till och med upp och ner ovanför hytten.
Sido- och höjdjusteringarna sköts hydrauliskt och steglöst. Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd och frihjul som standard. Ovan utrustad med
SideChopper slagklipparenhet, kan också utrustas med kättinghuvud.
Smidigt med samma arm för olika uppdrag, läs mer nedan!

Utrusta SideChopper TPM520 PRO
med valfritt klippaggregat, eller välj
båda och byt mellan uppdragen:

Frågor?

Tveka inte att höra av dig!

Anders Ivung

Produktansvarig Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 68 eller
maila anders.ivung@nordfarm.se

SideChopper

med hammarslagor

SIDECHOPPER SLAGKLIPPARENHET
Hållbara hammarslagor på 1,3 kg styck och 20 mm bultar som
standard. Hammarslagor ger ett mycket rent och jämnt slutresultat,
gräset pulveriseras och resultatet blir nästan osynligt även vid slyinslag. Som alternativ finns Y-slagor, som kräver mindre effekt vid
krossning av frodigt gräs och träda.

NYHET
TORNADO 210 KÄTTINGHUVUD
Klipphuvudet Tornado 210 lanseras våren 2022 och är ett kättinghuvud med två rotorer, som gör att du får en stor bredd på 2100 mm
med mindre vikt. Kättingar är mindre känsliga för oönskade föremål.

Tornado 210

2,1 meters arbetsbredd

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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kampanj
52.900:-

www.nordfarm.se

Gäller endast så långt
lagret räcker - först till kvarn!		
		

perfect slagklippare KP240
För dig som ska putsa av dina beten, klarar också sly upp till 30 mm
eftersom den är utrustad med hammarslagor på 0,9 kg. Maskinen
har fast sidomontering på 1550 mm som standard men går att
komplettera med hydraulisk sidoförskjutning. Horisontellt liggande

rotor med tåliga slagor som klarar riktigt krävande uppgifter. Den
kompakta och mycket starka konstruktionen gör att de kan arbeta
med traktorer från 25 hk. Ord. pris 63.600:-

SIDOFÖRSKJUTEN
1,55 m som
standard

Frågor?

Tveka inte att höra av dig!

Anders Ivung

Produktansvarig Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 68 eller
maila anders.ivung@nordfarm.se

En av Sveriges
mest sålda!

rotorklippare LB

TRIWING 8,6 meter

Vid renodlad betesputs ger rotorklippare absolut bäst resultat snabbt och bränslesnålt. Rent snitt gynnar återväxt och minskar risk
för sjukdomsangrepp. Det kan skilja upp till tre veckor i återväxttid
jämfört med om stråna slitits av! Tunga ledade knivar monterade i
bussningar gör att LB klarar hög och kraftig växtlighet.
Ord. pris 46.800:-

Kraftig kombination av tre
slagklippare för kostnadseffektiv bearbetning av
stora ytor som jordbruksmark, gräsmark, sönderdelning av gröngödsel och
svårbearbetade områden
med t.ex. majsstubb.
Pris från 625.900:-

kampanj

LB275 40.900:-

nyhet
När du har stora ytor eller
vill att det ska gå riktigt fort!
			

Så långt lagret
räcker, först till kvarn!			
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!

SLÄNTKLIPPARE ZW

SUNswing

Lättare slagor ger finare snitt och sprider gräs mycket bra. För att
mala ner högt och tätt material används hammarslagor.
Pris från 99.900:-

Armen är fjäderbelastad och kan följa med bakåt, allt gräs blir klippt
även runt stolpar och stag. Den hydrauliska sidoförskjutningen och
klipparens låga konstruktion gör den idealisk för att nå in långt under
panelerna. Pris från 143.500:-

SLAGKLIPPARE KT

SLAGKLIPPARE KR

Multiklippare för skötsel av träda, diken, vägren, nedklippning av
fånggrödor och mycket mera. Har en horisontellt liggande rotor försedd
med 16-24 slagor. De är tåliga och klarar riktigt krävande uppgifter
som skötsel av sly, naturbeten m.m.

Perfect KT klarar utan problem växtlighet på upp till 8 cm i diameter.
Utrustad med dubbelchassi, rejäl godsgrovlek och kilremsdrift med
automatspänning (4-5 remmar). M20-bultade slagor med bussningar
och kraftig stödrulle med stabil avskrapare på 5,9 mm gods. KT kan
fabriksbeställas med 2,2 kg slagor utan extra kostnad.

Slydödaren!

Automatisk svängarm utformad för att göra klippning mellan och
under solpaneler lättare men undvika skador på ställningen. När det
gummibeklädda klipphuvudet träffar ställningen roterar klipphuvudet
och dess kniv bort från ställningen.

För putsning av betesmark, mulching av gröngödsel och bearbetning
av trädesmark mm. Utrustad med dubbelt redskapsfäste för användning i traktorns främre eller bakre trepunktsfäste. Med frontmontering
slipper du att köra i grödan.
• Klarar vegetation upp till Ø30 mm
• Hydraulisk sidoförskjutning på 48 cm är standard
• Unik växellåda som känner av höger- eller vänstervarv
• Integrerad frihjulskoppling
De 0,9 kg tunga slagorna är monterade på en elektroniskt balanserad
slagrotor med kraftiga bultar och utbytbara stålbussningar. Denna rotor
drivs av v-remmar med fjäderbelastad automatisk remspännare för att
säkerställa en indirekt flexibel enhet med maximal säkerhet och ett
minimalt underhåll. För att skydda lagren på stödrullen är de försedda
med lock, vilket förhindra att väta, damm och lera tränger in (ej med på
bilden). Pris från 91.900:-

KRAFTIG PROFESSIONELL SLAGKLIPPARE
KT-modellen är avsedd för den professionella kunden som behöver ett
mångsidigt och pålitligt redskap som har en utmärkt prestanda, även
under tyngre förhållanden, till mycket låga underhållskostnader. De har
en rymlig och tung ram för att ta itu med längre och tätare vegetation
trädesfält, betesmark, och stubbfält. Pris från 94.700:-

du hittar FLER alternativ och alla priser på nordfarm.se

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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BRETT UTBUD AV BORSTAR OCH SOPMASKINER

De flesta modellerna kan utrustas med bevattning och därmed binda dammet. En mängd fästesalternativ för att passa
de flesta redskapsbärare. Borstringarna är utformade så att du kan köra tills det bara är några cm kvar - och det är
enkelt att byta när de är slut. Välj om du vill sopa undan eller få upp och frakta bort. Läs mer på nordfarm.se
Frågor? Tveka inte att höra av dig!

Anders Ivung

Produktansvarig Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 68 eller
maila anders.ivung@nordfarm.se

SOPVALS HW 1700-2200. Med det utbytbara fästet kan sopvalsen
anslutas till traktorns trepunktsfäste, i frontlastare
SMS- eller EURO-fäste. Två stycken stödhjul ingår som standard. Går att utrusta
med bevattningssystem för ett dammfritt
arbete (tank ingår inte). Pris från 42.200:SOPVALS HB 2500-3000. Arbetshastighet på ca 10 km/h, ca 30.000
m2/h. Med bevattning bildas en vattendimma så att det går att borsta
utan att damma. Flexibel konstruktion med horisontellt flyt 300 mm och
vertikalt +-50 mm. Det gör att arbetet blir
professionellt med ett felfritt resultat.
Enkelt att köra över stenar, brunnar
och ojämn väg. Finns även med stora
BM-fäste. Pris från 64.300:SOPSKOPA K. Idealisk för mindre vägar,
cykelbanor och öppna ytor när du vill sopa
upp grus, spannmål, sågspån och
skräp. Borsten följer marknivån
och samlar in allt som kommer i
dess väg. Snabba och enkla byten
mellan fästen. Effektiv bevattning
som tillval (se bild). Pris från 67.500:-
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SOPMASKIN CB2000
117.300:-

För rengöring av vägbanor och parkeringsplatser
med damm och löv. Sopar och samlar upp all
slags skräp utan att damma tack vare bevattning.
Enkelt att tömma i en dumper eller på hög.

Sopmaskin CB in action:
skanna QR-koden
med din mobilkamera,
klicka på länken >>>

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

CM1700
Rejäl kättingröjare
för proffs!
Planera för våren!

FRÅN 139.900:-

Komplettera med hydraulisk tiltvinkeljustering 9.900:- eller hydraulisk öppning av frontlucka 3.900:-

Utrustad med hydraulisk
Bondioli & Pavesi växellådor och nio axlar särskilt utformade för denna maskin.
sidoförskjutning som gör det
För att skydda traktor och redskap har den första axeln en lamell- och frihjulskoppling.
möjligt att klippa slänter och även
Det breda arbetsområdet säkerställs av att den andra axeln har dubbel vidvinkel.
på den andra sidan av diket.
För att skydda axlarna är röjaren utrustad med en ventil som
förhindrar att kättinghuvudet tiltas för mycket i uppfällt läge.
Den hydrauliska justeringen
av huvudet använder chockackumulatorer som gör att
huvudet följer terrängen och tar upp
stötar och variationer från marken.

Hydraulisk frontlucka manövreras
från traktorhytt, och kan även
öppnas/stängas mekaniskt.

Påkörningsskydd av två fjädrar som mjukar Släpmedarna som är fästa under kättinghuvudet
är lätta att byta ut vid behov. Kättingen i huvudet
upp eventuell påkörning genom att
kättinghuvudet följer med bakåt.
är gjord av hållbart specialstål.

Arbetsytor och klipphuvud av slitstarkt HARDOX-stål.
Det trippelförstärkta gummit framför och bakom klipphuvudet
förhindrar effektivt att grenar och stenar slungas ut.

SAMI sopvals HB2500 fr 64.300:För rengöring av vägbanor och parkeringsplatser
med sand, sågspån, damm, snö eller löv.

Fler alternativ
på nordfarm.se

Sopvals på bild inkl. bevattningssystem

Arbetshastighet på ca 10 km/h betyder att man hinner
sopa ca 30.000 m2/h. Vid bevattning finns munstycken som
sprutar framför sopvalsen där dammoln bildas.
Vattenmunstycket bildar en vattendimma som binder dammet så att det går att borsta bort utan att damma. Flexibel
konstruktion med horisontellt flyt 300 mm och vertikalt +-50
mm. Det gör att arbetet blir professionellt med ett felfritt
resultat. Enkelt att köra över stenar, brunnar och ojämn väg.

•
•
•
•
•
•

Arbetsbredd 2500 mm
• Effektbehov 100-220 hk,
Totalbredd 2648 mm
4-6 ton traktor/lastmaskin
Borstdiameter 900 mm
• Oljebehov 50 l/min
Vikt utan tillbehör & fäste 465 kg • Bultbart fäste SMS, EURO, SBM,
Vattentank 190 l, som tillval
trepunkt (utan vattensystem)
2 st dubbelverkande
samt blankt svetsfäste
hydraulslangar ½’

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

Nordfarm | Lantbruk

53

japa315+
komplett vedmaskin fr 81.000:-

Japa 315+
www.nordfarm.se

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 FLER vedmaskiner och alla priser på nordfarm.se

JAPA stockbord

Stockbord Large (bild ovan)
Lämplig till modell 395, 405 och 435.
Kan förlängas med max 2 sektioner á 2 m.
Medium Lämplig till modell 365, 395, 405 och 435.
Small Lämplig till modell 315, 365 och 395 Basic/Expert.

NYHET! Stockbord 422
Lämplig till modell 365, 395, 405 och 435.
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JAPA TILLBEHÖR

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

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

Hydraulisk inmatningsrulle
till stockbord
Meddela vedmaskin för
anpassning av inmatningsrulle!

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

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

+

NYHET! japa365+

NY FÖRBÄTTRAD MODELL 2022
•
•
•
•
•

komplett vedmaskin fr 124.900: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!

Kapar och klyver samtidigt tack vare tilltagen
hydraulik. Ramyxa är standard.
Nya modellen har ett tunnare men starkare
material i klyvyxan, vilket kräver mindre kraft.

Skyddsplåt skyddar svärdet vid krokiga stockar
Rundad stockhållare håller även mindre grenar
Justerbart stockstopp för rätt längd på veden
Större utmatning ger bättre utrymme för veden
Transportband med ställbar hastighet (PRO-modellen)

MISSA INTE JAPA 365+ ROAD
FÖR 80 KM/H PÅ VÄG

Se mer av Japa 365 in action!
Skanna QR-koden med din
mobilkamera, klicka på länken >

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

KAPLÄNGD

STandARDYXA

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

JAPA XL SPLIT fr 75.800: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 eller traktorns PTO, är utrustad med hydraulisk
vedlyftare och hydraulisk höjdjustering av klyvningsytan. 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.

•
•
•
•

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

Frågor? Tveka inte att höra av dig!

Anders Ivung

Produktansvarig Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 68 eller
maila anders.ivung@nordfarm.se

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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SUPERVOLYM!
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3-STEGSLACKERING

OBS! NU MED

Förhöjning 380 mm ger 5m3 extra

Rejäla spannmålsförhöjningar som ökar volymen
med 5 m3. Förhöjningen har ett avvattningssystem
i bakkant, för att leda bort regnvatten.
Vid extra volympaket, se längst ned på sidan!

Arbetsplattform, förzinkad
Säker och stabil yta att arbeta på vid
täckning/avtäckning av presenning.
Zinkad för lång hållbarhet. Vid extra
volympaket, se längst ned på sidan!

D1922 SUPERVOLYM
JUST NU D1922 PAKETERAT & KLART:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21,6 m3 / 19 ton
Hjul 710/45R-22,5 Flotation Radial
Hydraulisk baklucka
Färg flak grå RAL 7043
3-stegslackering med primer
Belysningsskydd, bakre, par
Hydrauliskt avfjädrad dragstång
Påkörningsskydd bak
Siktglas i front
Spannmålslucka
Hydraulisk broms, 4 hjul

296.000:Ord pris 323.900:-

Hydraulisk avfjädrad dragbom

Tar upp stötar på dragstången och traktorns
upphängning samt förhindrar att traktorn kommer
i gungning vid högre hastigheter. Ökar komforten
och sparar på traktor och vagn över tid.

OBS! VÄLJ TILL EXTRA VOLYMPAKET 43.000:- +5M3 = TOTALT 26,6 M3
DESSUTOM VID EXTRA VOLYMPAKET:
• Arbetsplattform för volymvagnar, förzinkad
• Rullbar presenning med bågar
• Förhöjning 380 mm
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ET
D1922 SUPERVOLYM + EX TRA VOLYMPAK

339.000:-

ord pris 373.900:spara hela 34.900:-

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

Rullbar presenning med bågar

Skyddar skörden under transport. Presenningen
bärs upp av bågar och rullas med hjälp av vev
från sida till sida. Den hydrauliska bakluckan går
att reglera oberoende av presenningen. Vid extra
volympaket, se längst ned på sidan!
FRÅGOR?
Tveka inte att höra av dig!
Johan Schultz,
Produktansvarig Nordfarm
Ring mig på 011-19 70 45

Spannmålslucka

Bra om du vill reglera avlastninghastigheten
och tippa med precision.

D1620 SUPERVOLYM
JUST NU D1620 PAKETERAT & KLART:

Hjul 710/45R-22,5 Flotation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Med breda hjul får du minskad markpackning
och bättre stabilitet under gång.

19,4 m3 / 16 ton
Hjul 710/45R-22,5 Flotation Radial
Hydraulisk baklucka
Färg flak grå RAL 7043
3-stegslackering med primer
Belysningsskydd, bakre, par
Hydrauliskt avfjädrad dragstång
Påkörningsskydd bak
Siktglas i front
Spannmålslucka
Hydraulisk broms, 4 hjul

269.000:Ord pris 307.900:-

OBS! VÄLJ TILL EXTRA VOLYMPAKET 43.000:- +5M3 = TOTALT 24,4 M3
DESSUTOM VID EXTRA VOLYMPAKET:
• Arbetsplattform för volymvagnar, förzinkad
• Rullbar presenning med bågar
• Förhöjning 380 mm

ET
D1620 SUPERVOLYM + EX TRA VOLYMPAK

312.000:-

ord pris 357.900:spara hela 45.900:-

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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PALMSE TRAILER BALVagnar som håller
Flakets botten är gjord av kraftig durkplåt (räfflad metall) som gör att lasten står stadigt på vagnen. Friktionen är även
något man måste kalkylera med när man gör säkerhetskalkylen för balgrindarna. Flaket är helt plant för att man med
lätthet ska kunna lasta pall eller potatislådor utan att det hugger i något. Konstruktionen på balvagnarna är gjord för
att få ett så lågt, och i och med det ett så stadigt ekipage som möjligt. Vissa modeller går att få med fjädrande axlar,
medan andra har en tillvalslista som gör att de är ultimata att bygga som traktortåg. Starkare drag, starkare konstruktion och flyttad boggi är bara några av tillvalen som vi kan erbjuda.

Vi rekommenderar! B3800
Bygg ett vagnståg med

BALVAGN B3650

BALVAGN B3750

BALVAGN B3800

Maxlast 10 ton, lastyta 6,5 x 2,5 m

Maxlast 14 ton, lastyta 7,5 x 2,5 m

Maxlast 12 ton, lastyta 8 x 2,5 m

Storsäljare!

BALVAGN B3925

BALVAGN B3925-19T

BALVAGN B3980

Maxlast 14 ton, lastyta 9,2 x 2,5 m

Maxlast 19 ton, lastyta 9,2 x 2,5 m

Maxlast 20 ton, lastyta 9,8 x 2,4 m
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3-STEGSLACKERING

16 ton 259.000:- (295.800:-)
19 ton 295.000:- (325.800:-)

PALMSE TRAILER DUMPERVAGN 13 TON

.se

Mer om kampanjvagnarna på nordfarm

Vår mest sålda dumpervagn är lämplig till traktorer i mellanklassen och kan användas för praktiskt taget alla sorters jordbrukstranporter.
Med förhöjningslämmar kan volymen ökas till upp till 15,6 m³ vilket gör släpet lämpligt för transport av material med lägre volymvikt och
större volym (spannmål, ensilage, ved, bulkmaterial).
Flakets sidor och golv är ihopsvetsade vilket möjliggör att
välja flakets material med hänsyn till ändamålet. Så kan det
t ex framställas ett flak med golv av höghållfasthetsstål
(Hardox/Raex) för att få en stark slityta i botten och sidor av
konstruktionsstålet Strenx/Optim eller standardstål. Det kan
även användas stål med olika tjocklek i golvet och sidorna.
•
•
•
•
•

Totallängd: 6375 mm
Max lastkapacitet: 13000 kg
Lasthöjd: 1900 mm
Nav/hjulbult/axel: Boggi 80x80/8
Inre flakdimension: 4670x2310x750 mm

DUMPERVAGN 6 TON
Inre flakdimension: 3680x2080x550

DUMPERVAGN 8 TON

DUMPERVAGN 10 TON

Inre flakdimension: 3680x2080x550

Inre flakdimension: 3970x2310x750

MASKINTRAILER 5750 - 16 TON
MT5750 är den mellersta av våra maskintrailrarna och har en totallängd på 9866 mm.
Pris från 163.900:Möjliga tillval:
• Max lastkapacitet 16 ton
• Kedjelåda
• Flakmått 6004x1483 mm
• Blixtljus
• Två fjädrande axlar med broms 60 km/h
• Arbetsbelysning LED
• Impregnerat trägolv

MASKINTRAILER 5850 - 23 TON
MT5850 är den största av våra maskintrailrar och har en totallängd på 10866 mm.
Pris från 259.000:Möjliga tillval:
• Max lastkapacitet 23 ton
• Kedjelåda
• Flakmått 7004x1483 mm
• Blixtljus
• Tre fjädrande axlar med broms 60 km/h
• Arbetsbelysning LED
• Impregnerat trägolv
• Breddning av flak
• Glidskydd
Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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Se reportaget på
www.youtube.com/nordfarm

Vi besöker Åhus, Skåne

”DEN ÄR REJÄL

I DAGENS LÄGE FINNS INGA PRISVÄRDA MASKINER
MEN MAN FÅR MYCKET FÖR PENGARNA, DET FÅR MAN.”
Vi befinner oss strax utanför Åhus och dagen till
ära ska vi besöka Bengt Persson som äger och
driver Ripa Lantbruks AB. Ripa Lantbruk är en större
köttproducent med svenska mått mätt, med 1400
stallplatser och en årlig leverans av cirka 950 djur.
– Det har blivit lite tuffare och tuffare de senare åren
med kostnader som sprungit i väg. Framtiden får
utvisa vart det tar vägen.
År 2007 var året då allt drog i gång för Bengt Persson. I sin
begynnelse bedrevs verksamheten i hyrda stallar och det
började med inköp av kalvar och kalvuppfödning. Ett par år
senare ärvde Bengt sin gård av föräldrarna och började köra
helt i egen regi. Fram till 2015 producerades mellankalv,
idag står ungnöt för bolagets huvudsakliga omsättning och
ser vi tillbaka kan vi dra slutsatsen att Ripa Lantbruks är ett
expansivt företag. Bengt har dock inte för avsikt att växa
”bara för att”.
– En expansion behöver ske under gynnsamma förhållanden
där chanserna för lönsamhet ser bra ut, säger Bengt.
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Vi ber Bengt berätta lite om sina djur, som är av en
betydande mängd, och om sin verksamhet.
– Vi föder ju upp ungtjurar, mestadels mjölkraser. Vi har några
egna dikalvar som vi får fram men det mesta är mjölkraser
och en väldigt liten del korsningar. Man kan säga att djuren
är grunden i allt vi gör, djuren är motorn eftersom allt går
genom dem. Fungerar inte djuren så blir det ingen snurr på
någonting, det är djuren som är det viktigaste.
– I början hade jag en tanke om att sälja så mycket som
möjligt själv, alltså att förädla produkten här på gården. Jag
registrerade ett eget varumärke när det begav sig, ”Guldkalven” heter det men det har aldrig blivit mer än att vi säljer till
REKO-ringen i Kristianstad till återkommande kunder.
Vi på Nordfarm upplever att det går bra för Ripa
Lantbruk och vi undrar om Bengt själv känner så?
– Ja vad ska jag säga... Det har blivit lite tuffare och tuffare
de senare åren med kostnader som sprungit i väg, men över
lag så är det väl hyfsat under kontroll. Framtiden får utvisa
vart det tar vägen, säger Bengt.

Priser exkl. moms, priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/5-2022. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på nordfarm.se

Reportage
Se reportaget på
www.youtube.com/nordfarm

Lucas Castor 134
på hela 13m3
- lastar en bal mer
och sparar tid varje dag
Foder är en mycket viktig del av djurens omvårdad,
och vi vill veta mer om hur mycket foder de odlar
själva respektive hur mycket de köper in till djuren.
– På åkerarealen odlar vi då spannmål, majs och foderbetor
som går till djuren. Sedan köper vi in mycket restprodukter i
form av drank, HP-massa, betmix, potatispulpa och även en
hel del halm. Vi köper även lite spannmål från grannar här i
närheten, säger Bengt.

Vi gick tillsammans förbi ett av de långa stallen, där Bengts
far just höll på att lasta rivaren. Vi kom precis i tid med andra
ord, tänkte vi, medan vi kryssade oss fram i leran. Ett par
stövlar hade inte suttit i vägen!
Hur går det med den nya balrivaren Lucas Castor,
en av de större modellerna från Lucas?
– Ja som ni vet så är det en Lucas Castor 134, en halmrivare
på 13 m³. Den använder vi varje dag och strör med. Nu på
vinterhalvåret går det mellan 8 och 9 halmbalar om dagen.
Det skiljer sig lite beroende på vad det är för väder, gällande
djur som går delvis utomhus. Där avgör vädret till stor del hur
mycket halm som går åt, är det blötare ute så går det åt lite
mer och är det torrare så ja, lite mindre. Men vi strör varje
dag för att kunna hålla nere på halmmängden.
– Den mest påtagliga skillnaden mot vår förra maskin är att
vi kan lasta en bal mer i den här. Där har vi en tidsbesparing
såklart med färre lastningar.

Vi besöker Bengt Persson på
Ripa Lantbruk strax utanför Åhus.
Här finns 1400 stallplatser, levereras
950 djur/år, finns 5 anställda och maskin
i fokus Lucas Castor 134.

erade. Inbytespriset var även bra när jag byte in min gamla
rivare, så lite av en prisfråga var det ju såklart.
Finns det något du skulle vilja förbättra på den?
– Det finns väl alltid små grejer som går att förbättra...
En del är redan åtgärdat. Det är en cylinder till utkastet som
behöver pilotventiler så den hålls i ett läge hela tiden, men
annars så, nej.
Hade det varit av intresse med den allra största
rivaren på 18 m³?
– Kanske! Det vi ser som ett problem när man ska lasta tre
balar är att om halmen är väldigt porös i balarna har den
lättare för att inte vilja rulla in i vagnen när man tar av nätet.
Det är ju ofta det som avgör om man lyckas att lasta två eller
tre balar. Men kanske hade den ännu större modellen varit
bättre för oss, svarar Bengt med ett leende.

Nu får det vara nog med snack. Bengts far står redo att börja
jobba och vi hänger vid balrivaren och upptar hans tid.
Vi tackar Bengt som nu lämnar oss för ett annat ärende.
I stället hänger vi på hans far som ska sprida en av dagens
ströbäddar precis intill.
”Djuren är grunden i allt vi gör, djuren är motorn eftersom allt
går genom dem. Fungerar inte djuren så blir det ingen snurr på
någonting, det är djuren som är det viktigaste.”

Hur fungerar underhållet tycker du?
– Jag tycker det funkar bra, det är lätt att göra service på den.
Den har lättåtkomliga smörjpunkter framdraget, sedan är
det lätt att komma åt och spänna bottenmattan också. Inget
komplicerat alls, hittills har det fungerat så pass att jag inte
har något att anmärka på, säger Bengt och ser nöjd ut.
Är den prisvärd, maskinen?
– Man kan väl säga att i dagens läge finns det väl inga
prisvärda maskiner, säger Bengt och skrattar lite. Jämför man
med andra märken så är den väl det. Den är rejäl i alla fall.
Jag tycker man får mycket för pengarna, det får man.
– En av anledningarna att jag valde den var att min förra kom
från samma återförsäljare och jag visste att servicen fungVi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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NORDFARM.SE/OUTLET
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.
Frågor? Hör av dig på info@nordfarm.se eller 011-19 70 40.

FODER OCH VÄXTODLING

Fella frontslåtterkross Ramos 310FZKC
Årsmodell 2018. Adapter Fella kat II.
Släpmed hårdmetall. Skickas plastad, komplett.

LANDSKAPSVÅRD OCH VÄGUNDERHÅLL

129.000:-

p
Gör ett miklumip
och köp en pre
produkt till outletpris!

213.500:-

Perfect slagklippare KJ 1,50m

19.900:-

42.900:-

Perfect rotorklippare LB 1,85m
Sami sandspridare SLF-2100
Årsmodell 2018. BM-fäste, demokörd.
Arbetsbredd 2100 mm, volym 2040 liter.

19.000:39.900:-

49.150:64.300:-

Sami vikplog VB-3200

69.900:-

100.400:-

Sami sopvals HB-3000
Sami sopvals HW-2700
Årsmodell 2019. Fäste tillkommer, valbart
SMS, Euro, 3P, Zettelmeyer, Kramer. Från 2.100:-

64.800:31.500:-

85.600:42.800:-

109.000:-

152.300:-

TRANSPORT

Palmse Trailer entreprenaddumper D1000E

OBS! Bilden är ett exempel.

JORDBEARBETNING

Grégoire Besson växelplog RWY4
Årsmodell 2015. 4 skär 4+0.
Förplog mixed, linjeringscylinder, vändskiva H6
skandinavisk typ, stödhjul, fjädrande skivrist.
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240.900:-
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service support

Foderkedjan

MED MERA

Har du köpt eller tänker du köpa en Nordfarm-maskin? Då ska du veta att vi finns representerade
i hela Sverige med återförsäljare och serviceverkstäder på närmare 42 orter. Vi jobbar alltid för
att du som kund ska bli så nöjd som möjligt med våra produkter och tjänster. Tillsammans med
våra återförsäljare blir vi din starkaste maskinpartner.
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.

Se det mesta
för inomgård,
foder och vall

Varmt
välkommen till flera
lärorika dagar!

TURNÉ 2022

Två fullspäckade turnéer där ni kan se och testa maskiner för inomgård, foder och vall. Foderdagar där vi fokuserar på maskiner som
optimerar foderhantering och Valldagar där vi visar upp flera marknadsledande varumärken som Elho, Schuitemaker och Mammut.

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

OKTORBER-DECEMBER 2021.
MISSA INTE, HÅLL UTKIK!

Vallkedjan

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.

guidar dig till din
närmaste verkstad
och återförsäljarE

Marcus Bager Hermansson
Chef servicemarknad
Nordfarm Maskin AB

Vi bjuder alltid på enklare
för täring, dricka och fika!

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

lantbruk

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

FIRAR 40 ÅR

missa inte skogsturnén i sverige
SUPERDUMPER
36.800|:-okt
Spara upp till:

Läs mer på sidorna 34-37

Nio stopp från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder - Demokör skogsvagnar, ved- och flismaskiner! Erbjudanden på plats.

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
Falun Traktor Nord, 023-331 90
Flen Axima, 0157-59 90 00
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
Säffle Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
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 Axima, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

- nov

Läs mer på sidan 59 och på
nordfarm.se

BREDAST PÅ

MARKNAareDEN

Stenplock
7,1 meter

ELHO SCORPIO 710
Allt på sidan 34

Turnéschema
våren
2022
Allt för inomgård, foder och vall

Foderkedjan

Se och testa våra maskiner i sin rätta miljö. Tillsammans med våra återförsäljare bjuder vi in till
lärorika och trevliga dagar för dig och ditt lantbruk.

Läs mer på sidorna 6 - 7

Vi bjuder alltid på enklare
förtäring, dricka och fika!

SPARA 9% MED ECONOV

Precisionspridare som ger dig rätt förutsättningar, ett jämnt
och strålande resultat samt pengar över på nedersta raden.

!
Kolla in räkneexemplet på sidan 31

Alla priser exkl. moms. Med reservation för felskrivningar, tryckfel och slutförsäljning. Vill du i fortsättningen inte ha dessa utskick, gå då in på www.nordfarm.se/integritetspolicy/
och läs mer om hur du avregistrerar dig från adresserade reklamutskick. Detta utskick gjordes i samarbete med Nordfarm Maskin AB 2022. För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Vi sparar tid med nya
balrivaren på 13 kubik”
säger köttproducenten
Bengt Persson om sin
Lucas Castor 134.
Läs reportaget på sidorna 60-61.

” Vi blandar 25-30 ton
foder varje dag”

med vår mixervagn från Peecon, säger Daniel Rydala
Läs mer om Daniel som driver Rydala Lantbruk AB i östra Skåne på sidorna 20 - 23.

D1922 45.900:SUPERVOLYM
VOLYMVAGNAR INKL. VOLYMPAKETET D1620
Spara upp till

Läs mer på sidorna 14 - 15

Vallkedjan

”

VÄXTODLING, VALL, DJUR • FEB 2022

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

ETT KOMPLETT PROGRAM PREMIUMMASKINER OCH LÖSNINGAR FÖR VALL

Vallkedjan

MISSA INTE SVERIGETURNÉN NU I VÅR 2022.

Läs mer på sidorna 6 -7.

NORDFARM TAR KOMPLETT GREPP
OM FODER OCH VALL

NYHET - RÖJARE I VÄRLDSKLASS
FRÅN FINSKA ELHO

STÄDHJÄLP TILL VÅREN?
SAMI HAR ALLT DU BEHÖVER

Troligen Sveriges idag bredaste program av foder- och vallmaskiner. Allt
för att du som lantbrukare ska lyckas.

Räckvidd upp till 5,5 meter,
Röjaren som vågar slå både tuff
konkurrens och sly. Sidan 48

Sopvalsar, sopmaskiner och
sopskopor i flera utföranden.
SAMI fixar våren. Sid. 52 - 53

