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BYGG DIN MASKIN PÅ NORDFARM.SE | KONFIGURERA SOM DU VILL
På nordfarm.se är det både kul och enkelt att bygga och konfigurera sin egen maskin. Fullutrusta eller plocka bort tillval och jämför priset före och efter. Du gör som du vill!

Succén

NORDFARM

Super
Dumper

- VI FINNS NÄRA DIG!

Spara upp till

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

36.800:Läs mer på sidan 14

LILLA

REDSKAPSGUIDEN
Har du rätt utr ustning
till våren?

”

Vi körde 100 ton
i timmen under
lång tid”

säger Björn om gårdens
Superdumper från Palmse Trailer
Nyheter och lösningar för vår & sommar. Sid. 8 - 13.

KÄTTINGRÖJARE
I VÄRLDSKLASS

Läs hela reportaget på sidorna 6 - 7.

MISSA INTE VÅRA NYA KÄTTINGRÖJARE OCH
ARMKLIPPARE FRÅN FINSKA ELHO.
LANDSKAPSVÅRD I VÄRLDSKLASS.

Läs mer på sidorna 4 - 5.

Räckvidd 5,5 meter!

Läs mer på sidorna 4 - 5.

Alla priser exkl. moms. Kampanjerna gäller tom. 31/5-2022. 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 2021.
För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

FLERA AVANT-REDSKAP DU INTE
FÅR MISSA NU TILL SÄSONGEN

NYHET - DUMPERN PRO LINE
FRÅN PALMSE TRAILER

EN SLÄPVAGN MED SKOGSKRAN, PERFEKT TILL PICKUPEN

Avant - en maskin, mer än 230
olika redskap. Läs mer om Avant
och redskapen på sidorna 8 - 13.

En extremt tuff vagn som blev
ännu tuffare. Läs mer om
PRO LINE på sidan 15.

Vagnen från Eifo som ger dig
oändliga möjligheter. Inklusive
flyttbar boggi. Läs mer på sidan 15

Perfect slagklippare KT320,
också känd som

SLYDÖDAREN

KT-320 är den största maskinen i
KT-serien med en rotordiameter
på hela 273 mm. Mycket kraftig
och tålig maskin som kombineras
med stor arbetsbredd.

•
•
•
•

nyhet

Se Anders fantastiska presentation av
slydödaren, kungen av slagklippare!
Skanna QR-koden med
din mobilkamera.

Arbetsbredd: 3200 mm
Effektbehov kW/hk: 66/90
Rotordiam./tjocklek: 273/13 mm
Vikt: 1320 kg

Kampanj på marknadens
tuffaste slagklippare!

PALMSE TRAILER D1610E PS PRO LINE
Ingår i kampanjpriset:
• Hammarslagor 2,2 kg
• Frihjulskoppling för K-axel
• Hydraulisk sidoförskjutning

Erbjudande:..........

119.900:-

Ord. pris:............... 142.250:-

VÅRSTÄDNING

Nu är det verkligen hög tid att se över
städutrustningen. Vi har det mesta hemma
i lager. för omgående leverans.

Sami sopvalsar HB-serien
För rengöring av vägbanor och parkeringsplatser
med sand, sågspån, damm, snö eller höstlöv.
De sopar effektivt all slags skräp.
Användningen av vatten undviker dammoln.
Sopvalsen kan komma åt nära sidorna på vägen,
gatstenar, räcken osv. Finns i bredderna 2,5
meter och 3 meter.

Sami sopskopor

Sami sopmaskin
Sopmaskinen sopar och samlar upp all slags skräp
och det är lätt att tömma behållaren när den är
full. Konstruktionen gör det också möjligt för
sopmaskinen att tömmas i en vagn eller likande.

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Perfekt för rengöring av vägar och
andra öppna ytor. Borsten följer
marknivån och samlar in all sorts
skräp. Snabba och enkla byten mellan
fästen. Med en delvis plastbaserad huv
reduceras ljudnivån och vikten. Effektiv
bevattning som tillval, innehåller slangar, pump, elstyrning, spridare och tank.
Finns i tre storlekar.

Där hittar du hela vårt produktsortimentet och alla priser!

En vagn för snabba transporter på väg, kan transporteras i hela 60 km/h. Boxen har
samma utformning i botten och sidor som PRO E-serien, med raka kanter. Dock har
D1610E en grövre överliggande balk högst upp, och 6 mm stål i sida och botten.
Bakluckan är infäst som en hydraulisk lucka men utan cylindrar. Den öppnas av lastens
vikt när du tippar. Låsning av den hängande bakluckan sker med hjälp av
schaktlämmen. Luckan kan enkelt hängas av och hängas upp på framstammen av flaket.
Lastbilshjul av storleken 435/50-17 för minsta rullmotstånd ger möjlighet till den höga
hastigheten. Avfjädrande axlar med luftbromsar på samtliga hjul. Bromsarna är
lastkännande och är av tvåkretssystem. Draget är hydrauliskt avfjädrat för en mjukare
körning. Bultat K80-drag.
Vagnen kan utrustas med vibration i flaket, för att fuktigt material lättare ska släppa.

EIFO SLÄPVAGN MED PALMSKRAN
• Däck 185/R14C 104N
• Innermått flak ca 350 x 190 cm
• Totallängd ca 558 cm
• Lasthöjd nerfällda lämmar 85 cm
• Fällbara sidolämmar aluminium, ca 40 cm
• 8 st virkesbankar
• Griphållare bak (viloläge)
• Hydraulisk flyttbar boggi
• Max totalvikt 3500 kilo
• Egenvikt ca 950 kilo, 1550 kilo inkl kran
och hydraulsystem
• Hondamotor, eget hydraulsystem
med hydrauloljetank
• Kran Palms 2.54 (5,4 meters arbetslängd)
egenvikt 550 kg inkl stödben och grip
• Ventil halvmekanisk El on/off

•
•
•
•
•

Längd 6375 mm
Bredd 2550 mm
Höjd 2080 mm
Inre flakmått 4670 x 2380 x 900 mm
Kapacitet 10 m3

Multiverktyget som ger dig
oändliga möjligheter!

Hydrauliskt
flyttbar boogi!

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

Nordfarm | Entreprenad
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superDum per AVANT e6
TWO in ONE!

på

du har
Köp till förhöjning och
en volymvagn
både en dumper- och
i en och samma!

Läs mer på sidan 10.

Palmse Trailer Entreprenaddumper D1000E
Årsmodell 2020. Maskinnr 24606. Singelaxel.

OFA TAPIO NK 9

19.900:- 42.900:Sami Sandspridare SLF, maskinnr 22164
BM-fäste, demokörd. Modellår 2018.
Arbetsbredd 2100 mm. Volym 2040 liter.

39.900:- 64.300:Reservation för slutförsäljning!

outlet på nordfarm.se

Perfect Slagklippare Junior KJ150
Årsmodell 2018. Maskinnnr 22225.

Reservation för slutförsäljning!

Läs mer på sidan 14.

109.000:- 152.300:-

spara upp
tdrilifltsko3st4na%den

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

jämfört med
en dieselmaskin

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.
Säljs i par.
Pris från 6.522:-

En av
Sveriges mest
sålda kedjor!

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

Storsäljare!
Pris från

33.300:-

Nordfarm | Entreprenad
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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 lyftbommens 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
• Pressad rotorhusbotten för att maskinen inte ska bita fast i hinder
• Labyrinttätningar av stål för att skydda växellådans axeltätning

4
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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 röja högt upp, upp till ca sex meter, vilket är en fördel
på exempelvis 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.

Nordfarm | Entreprenad
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Se reportaget på
www.youtube.com/nordfarm

Vi är på besök i Västergötland

”FJÄDRANDE DRAG

ÄR VERKLIGEN EN BONUS, JAG ÄR DUBBELT GLAD!”
Idag befinner vi oss i Östra Gerum, en liten by mellan
Falköping och Tidaholm i Västergötland. Solen lyser
starkt från en klarblå himmel och vi får nästan lite
vårkänslor men än är det inte dags. Det är bara dagarna efter nyårsskiftet och den kalla vinden piskar
på rejält när den blåser in över slätterna.
Björn kör ner och tippar av 14 ton grus inne på gårdsplanen
innan han parkerar ekipaget och hälsar oss välkomna. Det
brinnande intresset för gamla fordon har han svårt att dölja
då gården fullkomligt väller över av gamla objekt. Allt från
veteranare, lastbilar, odjur med hästkrafter under huven,
gamla bruksmaskiner och två i hopsvetsade vanar som bildar
en limousine upptar i stort sett all möjlig yta här.
Företaget Entreprenad i Ögerum AB har idag många ben att
stå på. Sommartid är det mycket med att slå vall, stränga,
pressa bal och frakta bal åt kunder. De investerade faktiskt
nyligen i en balvagn från Palmse Trailer.

6

Nordfarm | Entreprenad

Björn jobbar även med grävningsarbete och som en effekt av
ett större ladugårdsarbete för något år sedan uppstod behovet av en större dumpervagn, då befintliga vagnar tippade
dåligt och hade för låg kapacitet.
- Jag letade på nätet, kollade en massa filmer och slog runt
fram och tillbaka. Det slutade med en Palmse Trailer 19-tons
Superdumper, säger Björn. Jag valde den största så med den
nya vagnen räcker det att vi kör med en traktor. Den tar mer
än de äldre två vagnarna tillsammans och de äldre vagnarna
är egentligen inga dåliga kärror om man jämför med vad som
används på marknaden. Med nya vagnen från Palmse Trailer
har vi sparat massor med tid och kan jobba mera effektivt.
Den är även riktigt robust och följer bra, påpekar Björn.
Du nämner följsamheten, berätta?
- Ja, den är helt fantastisk! Det fjädrande draget gör att
jag kan köra flera hundra ton om dagen utan att bli trött i
kroppen. Det går även att lasta hur mycket som helst, inga

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
Vi träffar Björn som driver
Entreprenad i Ögerum AB
tillsammans med sin son.

PALMSE TRAILER 19 TON
Sparar massor med tid
och jobbar mer effektivt.
bekymmer. Torrt eller blött, det är bara baka ut och tippa av.
Det fungerar klockrent, säger Björn med allvar i blicken.
Du var även inne på tippningen och tippvinkeln. Kan
du utveckla det lite?
- Jag kommer inte ihåg exakt gradantalet på tippvinkeln men
jag kommer däremot ihåg att det var en sak jag kollade på
när jag tittade runt bland olika vagnar. Det finns ju vagnar
som har högre tippvinkel men jag tänkte även att det inte
kan skilja så mycket funktionsmässigt om skillnaden är två,
tre grader hit och dit. Samtidigt var priset för attraktivt på
Palmse Trailer så det gick liksom inte att bortse ifrån det. Nu
med facit i hand så fungerar ju tippningen på den här alldeles
klanderfritt. Även besvärligt material som blöt jord släpper
varje gång. Jag är supernöjd, säger Björn.
- Jag får ju några grader extra på tippningen tack vare det
fjädrande draget som fjädrar ut när tippningen står högst
upp. Detta är ju en bonus som verkligen bidrar när man ska
tippa. Fjädrande drag var inget jag tänkte att jag behövde
utan det ingick och idag är jag dubbelt glad att jag fick med
fjädrande drag när jag köpte vagnen, säger Björn och ler.
- Jag använder även vagnen till att grusa vägar. Jag fäller ner
lämmen där bak och tippar upp lite sedan är det bara att
köra. Det blir lika bra som att sprida med lastbil. Samtidigt
kan jag ta med 20 ton grus och köra på vägar som en lastbil
inte kan köra på.
Hur tycker du vagnen fungerar med underhållet?
- Nu är ju inte jag världens bästa på att underhålla, skrattar
Björn. Det finns som tur är inte många smörjpunkter vilket
verkligen gör att vagnen passar mig. Vi är som klippt och
skurna för varandra. Och en sak till. Kanske ska man inte köra
stora klippblock för jag fick en liten buckla i botten när jag
körde sten lika stora som matbordet. Jag har inte HARDOX™
i min vagn utan vanligt STRENX™-stål. Kanske är något jag
ska tänka på nästa gång, säger Björn skrattandes.

porna som lätt kan hoppa ur om man råkar komma åt den.
Jag tycker den sitter lite dumt till men förstår att det är ett
snabbfäste som man lätt och snabbt ska kunna koppla ur om
det behövs. Kanske går det att optimera.
Du har en Palmse Trailer B3925 balvagn, berätta?
- Ja, en 19-tonnare med hydrauliska grindar. Rejäla 600
däck och jag får på ungefär 28 balar. Utan en sådan här
vagn måste man binda och det tar tid. Sedan frakta balar på
vintern…nej, det gör inte jag. Spelar ingen roll hur mycket
band man spänner på, är det halt på flaket så är det halt.
De här grindarna gör att jag känner mig hur trygg, jag kan
köra året om, det går fort att öppna och stänga grindarna. En
riktig tidsparare.
- Bromsarna är oslagbara, jag skulle lossa ett fullt lass men
missade infarten. I nästan 50 km/h slängde jag mig på bromsen, backade och tog in på vägen. Jag gick ut och mätte upp
bromsspåren som var ungefär 9 meter, alltså lika långa som
hela vagnen. Jag körde alltså med 28 balar, tvärnitade och
fick stopp på drygt 9 meter. Det är oslagbart!
- En annan fördel är att det är en hel durkplåt i botten. Inget
trä som man kan råka köra sönder med gafflar där flisor
sedan punkterar balarna. Det är en ordentligt byggd vagn,
precis som med dumpervagnen.

Som vanligt har vi på Nordfarm ett ess i rockärmen och den
här gången drar Claes fram en pärontårta. Björn skiner upp
och leendet spänner nu från ena örat till det andra. Den här
vägen, säger Björn som bjuder in oss i huset där vi slutligen
avnjuter tårtan tillsammans med lite nyrostad java.
”Det fjädrande draget gör
att jag kan köra flera hundra
ton om dagen utan att bli
trött i kroppen.”

Du verkar väldigt nöjd med vagnen men finns det
något du skulle vilja förbättra?
- Jo en grej med baklamporna. Det är en kontakt till baklamVi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.

Nordfarm | Entreprenad
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AVANT 530

Den starkaste modellen i 500-serien har en dragkraft på 1080 kp
samt en maxhastighet på 19 km/h. Hanterar förflyttning av exempelvis tunga ensilagebalar lätt och smidigt. Drivs av Kubota 3-cylindrig
dieselmotor. Externhydraulik på 36 l/min i en pump.
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.

AVANT 530
Bredd, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

1130
1150
1/36
4 funktioner (std)
Kubota D1105, 3 cyl
600
1250 + 170

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

1290
1400
2/66
4 funktioner (std)
Kubota V1505, 4-cyl
600
1590

AVANT 640

Avant 640 är proffsens val med utmärkt sikt över arbetet och rymlig
förarplats med hög komfort. Körhastighet på upp till 20 km/h. Poclain
drivmotorer ger hög dragkraft och hastighet samt hydraulisk parkeringsbroms.
Avant 600-serien klarar av att hantera krävande redskap och tunga
lyft tack vare den kraftfulla hydrauliken. Serien är midjestyrd vilket
skonar gräsmattor, stenbeläggningar och andra känsliga underlag.
Föraren har utmärkt sikt och komfort som bidrar till att allt arbete
utförs enkelt, smidigt och med hög precision.
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AVANT 760

Maskinen kombinerar kraft, pondus och hastighet med miljötänk.
Utrustad med Kohler KDI diselmotor, med låg ljudnivå. Motoreffekt på
57 hk och högsta hastighet 30 km/h. Extern hydraulik på 80 l/min på
två pumpar och 1600 kp dragkraft. Hela 40% mer drivkraft än Avants
mindre modeller trots 20 % lägre bränsleförbrukning.
700-serien har stor kraft, höga oljeflöden och hastighet - utan att
göra avkall på smidigheten. Denna serie är för dem som kräver högre
lyftkapacitet och högre hydraulflöde. Maskinerna lämpar sig för jobb
som kräver snabba förflyttningar och hög dragkraft.

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

1450
1600
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI 1903 TCR, 3 cyl
700
2100

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.

30

1490
1880
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI 1903 TCR, 3 cyl
825
2540
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FOSSILFRITT!
Inga utsläpp, minimal ljudnivå
och låg driftskostnad!
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
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AVANTREDSKAP FÖR ALLA BEHOV

Mer än 230 redskap
- se alla på nordfarm.se

GALLERVÄLT

TALLRIKSSKÄR

MARKBEREDARE CR1400

Välten är avsedd för att packa jord när man
förbereder för att så på gräsmattan och direkt
efter att den såtts. Det går att packa jorden med
vältens hela bredd på 1 500 mm och trycka ned
med hela vikten på lastarens framaxel. Enkelt och
billigt verktyg.

Tallriksskäret är ett utmärkt och effektivt redskap för
borttagning av olika typer av golvmattor och plattor
vid rivnings- och ombyggnadsarbeten. Den robusta
och hållbara tallriken tar snabbt och effektivt bort
gamla mattor och plattor.

Markberedare CR1400 är en kraftig jordförbättrare
och vegetationsborttagare. Den rensar bort växter
och undervegetation och kan också krossa små
rötter och trädstubbar. Detta gör redskapet till
ett användbart verktyg för att röja och preparera
jorden för sådd och plantering. Rotorn är utrustad
med utbytbara skärtänder av karbid. Stödskenor
är standardutrustning. De är svängda och följer
markytans konturer, vilket möjliggör en mycket enkel
och exakt justering av arbetsdjupet. Redskapet kan
användas för att röja is och hårdpackad snö på
trottoarer, parkeringsplatser m.m.

Lätt och ekonomisk packning av
gräsmattor före och efter sådd
Kan monteras på samtliga ledade
Avantmodeller

Effektiv och ekonomisk mattborttagare
Passar samtliga Avantmodeller
Försedd med två Avant 29 kg
motvikter A35957

Kraftig jordförbättring, kan också
krossa rötter, trädstubbar och grenar
Rotor med skärtänder av karbid
Ram av Hardox-stål
Bultmonterade motblad
Stödskenor som standard
Möjlighet att vända rotorns riktning

UNIVERSALSKOPA
Det finns smala hål vid den övre delen av skopan
som förbättrar sikten men hindrar stenar från att
falla mot föraren. Tillgänglig med rak kant eller med
tänder. Sidorna är vinklade lätt utåt för att garantera
enkel och snabb tömning oavsett material. Längden
på skopan har optimerats för att ge bästa möjliga
brytkraft.

En universalskopa anpassad för nästan
alla schaktjobb
Utmärkt sikt till framkant på skopan
Inga förstärkningsplåtar inuti skopan lätt att fylla och tömma
Stark skäregg tillverkat av hållfast,
beständigt slitstål
Skopa med tänder finns

POWER RAKE

PLANERINGSVERKTYG HD

Ett mångsidigt redskap för markutjämning, krattning
och skräpborttagning. Det kan t.ex. användas som
markberedare innan sådd av gräsfrö, riva bort stenar,
krattning av grusade områden och städning av olika
typer av platser där stora mängder skräp förekommer.

Planeringsverktyg HD är ett mycket användbart och
effektivt redskap för att snabbt planera ojämna ytor.
Vanliga användningsområden är:
- Planering och bearbetning inför gräsmatta
- Jämna ut grusade planer, t.ex. gårdsplan
- Planering av andra ojämna ytor
Planeringsverktyget kan också användas för att lyfta
olika typer av saker på en arbetsplats, t.ex. verktyg
och gräsrullar.

Avant Power Rake fräser marken ner till max 65 mm
med en rotor utrustad med ståltänder. Redskapet
monteras på lastararmen och körs framåt, axeln
roterar mot körriktningen. De borttagningsbara
sidoplattorna gör materialavverkningen ännu
effektivare och hjälper till att förflytta materialet
framåt.
Avant Power Rake är utrustad med två justerbara
stödhjul som kan vridas till max. +/- 30 graders
vinkel. Manuell eller hydraulisk sväng.

Skopans främre och bakre skäregg gör
det möjligt att luckra upp och skära
Rak vertikal nivelleringskant baktill
Galler på front för att plocka stenar
Två krokfästen på fronten för transport
av skopa m.m.
Bakre rivare utrustad med krokar

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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AVANTREDSKAP FÖR ALLA BEHOV

LÖVSUG 1300 MM
Optifloat med pilar som indikerar när
flytläget är korrekt inställt, fungerar väl
på ojämna underlag
En mycket stark fläkt, speciellt
framtagen för lövsugen
Kraftig sopvals, inställbar i relation till
sugen, steglöst inställbar hastighet
Individuellt justerbar höjd på sugenhet,
och även på medarna
Samma behållare som på
klippaggreggat med uppsamlare
1500 A37411, ger starkare konstruktion
och hydraulisk öppning
Möjlighet att lägga till handhållen
sugslang 2 m för svåråtkomliga ställen
Kraftig kvistbrytare som tar bort
problematiken att grenar sätter sig fast

Mer än 230 redskap
- se alla på nordfarm.se

KANTTRIMMARE
Det perfekta redskapet för trimning av gräsmattans
kanter, häckar, rabatter m.m. Den består av en
hydrauliskt manövrerbar trimmer monterad intill ett
runt stålskär. Stålskäret skär gräsmattan där du vill
och den hydrauliska trimmerdelen tar effektivt bort
den jord eller gräsmatta som finns kvar vid sidan av
skäret. Kantskäraren efterlämnar en snygg ren kant
tack vare sitt justerbara skärdjup och exakta styrning.
Den förnyade kanttrimmaren är utrustad med en
manuellt utdragbar arm och kan vridas till tre olika
lägen - höger, vänster eller transportläge (rakt fram).
Stödhjul finns som tillval.

Sönderdelar jorden effektivt
Med en manuellt utdragbar arm
Kan vridas till tre olika lägen - höger,
vänster eller transportläge (rakt fram)
Stödhjul finns som tillval

www.nordfarm.se

KLIPPAGGREGAT M UPPSAMLARE
Med Avant klippaggregat med uppsamlare både
klipper du och samlar upp materialet. Tack vare den
starka uppsamlande funktionen är det också möjligt
att samla löv från gräsmattan.
Mulchingknivarna finfördelar material som gräs, löv
m.m. som sedan packas kompakt i uppsamlaren.
Materialet är idealiskt för ex. kompostering.

Uppsamlarens volym är hela 210 liter, vilket gör den
lämplig till små och medelstora ytor. Att tömma
uppsamlaren är mycket enklet: lyft upp gräsklipparen
från marken med Avants bom och luta sedan
gräsklipparen nedåt. Gräset trycker upp locket vilket
gör att luckan öppnas och avfallet kommer ut.

OGRÄSBORSTE MED STÖDHJUL

SOPVALS, ELSTYRD

HÖGTRYCKSTVÄTT

Ogräsborsten är ett effektivt verktyg för borttagning
av ogräs på alla typer av asfalterade områden m.m.
Den är utrustad med en stålborste som kan förlängas
manuellt och vridas till tre olika lägen: framåt, till
höger eller vänster sida. Ogräsborsten är försedd med
ett stödhjul som standard. Det kan lyftas och låsas till
transportposition om det behövs.

En helt ny sopvalsserie som är enklare att använda
och mer förfinad är tidigare modeller. Det finns tre
olika arbetsbredder att välja mellan; 1100, 1500
och 2000 mm. Borstarna på 1500 och 2000 mm
är som standard utrustade med en vändfunktion
som styrs av en elektrisk motor. Flytläget är helt
nytt. Istället för hjul vilar sopvalsen på borsten vilket
ger en fri upphängning av hela axeln. Det här ger
tystare gång och större rörelsefrihet. Sopvalsen har
utfällbara stöd som kan användas när maskinen
inte används. Det skyddar även nylonborsten under
förvaring.

Kraftfull högtryckstvätt med tvättpistol och 20 m
slangrulle. Lätt att ta med överallt. Skapar max.
30 l vatten/min vid 200 bars tryck. Ansluts direkt
till vattenkranen. Alternativt tas vattnet upp med
tilloppsslangen. Klarar 3 meters vattenpelare.
Mycket användbart när du behöver ta vatten från
tank, behållare eller en sjö.

Effektiv ogräsborttagning med
roterande stålborste
Utrustad med manuellt utdragbar arm
Kan vridas till tre olika lägen:
till vänster, till höger och till den
centrala transportpositionen
Stödhjul som standard

Professionell sopmaskin med manuell
eller elektrisk vridning
Fritt flytande borste tillåter stor vertikal
förflyttning & garanterar utmärkt resultat
Utrustad med utdragbara stöd för lagring:
nylonborsten skadas inte under lagring

Kraftfull högtryckstvätt med ett högt
vattenflöde och tryck
Kan anslutas direkt till en kran,
eller med en vattenslang som kan ta
vatten från hela 3 m under marknivå
Utrustad med en 20 m slangvinda och
tvättpistol

DU HITTAR ALLA REDSKAP OCH ALLA AVANT-MODELLER MED
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Mer än 230 redskap
- se alla på nordfarm.se

BETONGSKOPA

ASFALTSFRÄS

ASFALTSLÄGGARE

Betongskopan är den bästa lösningen för platser
där det inte finns ström eller där betongen ska
transporteras eller lyftas till svårtillgängliga ställen.
Den nya modellen är utrustad med en 400 mm
blandarskruv och en skyddsgrill på skopan. Skopan
töms genom bottenluckan i mitten av skopan eller i
den andra modellen på vänstra sidan. Lucköppningen
aktiveras av en hydraulcylinder som styrs av en
elektrisk riktningsventil; manövrering från förarsätet
med en elektrisk brytare. Skopan är även utrustad
med ett flexibelt 1 350 mm tömningsrör som fästs
på bottenluckan. Detta gör det möjligt att hälla
betongen längre bort från skopan.

En stark och effektiv asfaltsfräs (även kallad
kallhyvel) är ett idealiskt redskap för renovering
av asfalterade gator och trottoarer samt liknande
arbeten. Den fräser bort asfaltslager upp till 80
mm i tjocklek, för snabb och enkel reparation av
väggropar, serviceöppningar, småskarvar och kanter.
Olika typer av tänder finns för fräsning av asfalt eller
betong. Bevattningsutrustning går att få som tillval.
Den är monterad ovanpå fräsen med en vattentank
på 120 l, ramp med munstycken (samma som på
Sopvals med uppsamlare) och membranpump med
silfilter. Det går även att montera tre stycken Avant
motvikter 29 kg på vattentankens stativ för att få mer
vikt när hård asfalt eller liknande material ska fräsas.
Om sidoförskjutning behövs finns hydraulisk
sidoförskjutningsadapter A37235 som tillval.
Den kräver att Avanten har ett extra hydrauliskt
frontuttag.

Avant asfaltsläggare 700 är effektiv och enkel
att använda för mindre reparationer på vägar,
trottoarer, gårdsplaner m.m. Det är avsett för
spridning av mastixasfalt (gjutasfalt) som är gjord
speciellt för ytreparationer. Av den anledningen går
asfaltsläggaren inte att använda med traditionell
asfalt. Den 700 mm breda asfaltssträngen sprids
genom att köra redskapet framåt, asfaltytan hamnar
då precis mellan lastarens hjul. En hydrauliskt
manövrerad lucka i botten av asfaltsläggaren gör att
rätt mängd asfalt doseras till den bakre plattan som
komprimerar asfalten - ytterligare komprimering
med en asfaltsvält är alltså inte nödvändigt. Avant
asfaltsläggare 700 glider på skenor tillverkade
av Hardox-stål och för att sedan lägga på gruset
(som gör den nylagda asfalten mindre hal) kan en
bakmonterad sandspridare användas på samma
Avant, vilket gör arbetsprocessen ännu mer effektiv.

Lätt att blanda betong utan el
Självpåfyllande, sand direkt från hög
till skopa
Lätt att tömma ända upp till 2 m

STENGRIP

HYDRAULHAMMARE B155

Grip av saxtyp avsedd för lyftarbete av kantstenar,
gravstenar, betongkomponenter och naturstenar.
Mekanisk saxmekanism - ingen hydraulik behövs.

LEGUAN 50 ARBETSPLATTFORM

Avants hydraulhammare är speciellt konstruerade
för användning med Avant. En Avant utrustad
med hydraulhammare är ett effektivt redskap
vid rivnings- och renoveringsarbeten. Riv och
ta bort resterna med en skopa. Fördelen med
kombinationen är de kompakta måtten. Du
kommer åt nästan var som helst med dessa
enheter.

Tillsammans med Leguan 50 ökar Avants mångsidighet
ännu mer. Leguan 50 kopplas direkt på Avants
redskapsfäste vilket möjliggör en snabb till- och
frånkoppling. Arbetsplattformen är konstruerad enligt
arbetsplattformsdirektiv och har CE-certifikat. Den
maximala korglasten är 200 kg vilket räcker till två
personer eller för en person och gott om verktyg.

Stengripen är utrustad med:
- lyftögla för infästning på Avants lyftbom
- automatisk återgång till lyftläge
- utbytbara gummiklädda stålgrepp
- fjäderbelastad bult för snabb och enkel öppning
och breddjustering
OBS! Avants lyftbom krävs för att använda
stengripen. Tillsammans med Avant lyftbom blir
den totala räckvidden 2100 mm, mätt från de
främre hjulen. När den hydrauliska lyftbommen
används blir den maximala räckvidden är så stor
som 3050 mm.

Toppkvalitativa ljudisolerade, tysta
och kraftfulla
Hammare är förinställda på fabriken
(oljeflöde, tryck) för att passa Avant
Det finns en hammare för varje Avantmodell, från 300-serien
Hydraulslangar och monteringsplattor
ingår vid leveransen, redo för arbete

Prisvärd arbetsplattform med upp till
5 m arbetshöjd
Säkert och smidigt sätt att utföra
underhålls- och reparationsjobb, målning,
byte av glödlampor m.m.
Korglast på 200 kg för 1-2 personer
Lättanvända kontroller, en kan sköta allt
Monteras som vilket redskap som helst,
enkel att sätta upp i olika sorters terräng
Leguan 50 gör Avant ännu mer flexibel

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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3-STEGSLACKERING

OBS! NU MED

DUMPERVAGN D1600

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

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

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 18 m³

DETTA INGÅR

•
•
•
•
•
•
•

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

TWO in ONE!

perdu har både en dum
Köp till förhöjning och
och samma!
en
i
n
vag
ym
vol
en
och

DUMPERVAGN D1900

D1900 är den största dumpervagnen från Palmse Trailer och har en max lastvikt
på 19 ton. Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på hela 22 m³. Hydrauliska
bromsar på alla fyra hjulen ingår. Vagnarna i kampanjen är utrustade med 5 mm
Strenx Optimstål i botten och sida vilket gör att du får en entreprenadvagn som tål
oerhört tuffa material och sträng behandling.

TWO in ONE!

KÖP TILL FÖRHÖJNING Upp till 22 m³

DETTA INGÅR

•
•
•
•
•
•
•

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

OBS! Vagn på bild kan ha annan utrustning, se vad som ingår på kampanjvagnarna i listorna ovan!

VÄXLARVAGN ML414
ML414 har en lastkapacitet på 14 ton och en flaklängd på 4,0-4,5 meter.
Se den och våra andra växlarvagnar och växlarflak på nordfarm.se
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Perfect slagklippare KT320,
också känd som

SLYDÖDAREN

KT-320 är den största maskinen i
KT-serien med en rotordiameter
på hela 273 mm. Mycket kraftig
och tålig maskin som kombineras
med stor arbetsbredd.

•
•
•
•

nyhet

Se Anders fantastiska presentation av
slydödaren, kungen av slagklippare!
Skanna QR-koden med
din mobilkamera.

Arbetsbredd: 3200 mm
Effektbehov kW/hk: 66/90
Rotordiam./tjocklek: 273/13 mm
Vikt: 1320 kg

Kampanj på marknadens
tuffaste slagklippare!

PALMSE TRAILER D1610E PS PRO LINE
Ingår i kampanjpriset:
• Hammarslagor 2,2 kg
• Frihjulskoppling för K-axel
• Hydraulisk sidoförskjutning

Erbjudande:..........

119.900:-

Ord. pris:.............. 142.250:-

VÅRSTÄDNING

Nu är det verkligen hög tid att se över
städutrustningen. Vi har det mesta hemma
i lager. för omgående leverans.

Sami sopvalsar HB-serien
För rengöring av vägbanor och parkeringsplatser
med sand, sågspån, damm, snö eller höstlöv.
De sopar effektivt all slags skräp.
Användningen av vatten undviker dammoln.
Sopvalsen kan komma åt nära sidorna på vägen,
gatstenar, räcken osv. Finns i bredderna 2,5
meter och 3 meter.

Sami sopskopor

Sami sopmaskin
Sopmaskinen sopar och samlar upp all slags skräp
och det är lätt att tömma behållaren när den är
full. Konstruktionen gör det också möjligt för
sopmaskinen att tömmas i en vagn eller likande.

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Perfekt för rengöring av vägar och
andra öppna ytor. Borsten följer
marknivån och samlar in all sorts
skräp. Snabba och enkla byten mellan
fästen. Med en delvis plastbaserad huv
reduceras ljudnivån och vikten. Effektiv
bevattning som tillval, innehåller slangar, pump, elstyrning, spridare och tank.
Finns i tre storlekar.

Där hittar du hela vårt produktsortimentet och alla priser!

En vagn för snabba transporter på väg, kan transporteras i hela 60 km/h. Boxen har
samma utformning i botten och sidor som PRO E-serien, med raka kanter. Dock har
D1610E en grövre överliggande balk högst upp, och 6 mm stål i sida och botten.
Bakluckan är infäst som en hydraulisk lucka men utan cylindrar. Den öppnas av lastens
vikt när du tippar. Låsning av den hängande bakluckan sker med hjälp av
schaktlämmen. Luckan kan enkelt hängas av och hängas upp på framstammen av flaket.
Lastbilshjul av storleken 435/50-17 för minsta rullmotstånd ger möjlighet till den höga
hastigheten. Avfjädrande axlar med luftbromsar på samtliga hjul. Bromsarna är
lastkännande och är av tvåkretssystem. Draget är hydrauliskt avfjädrat för en mjukare
körning. Bultat K80-drag.
Vagnen kan utrustas med vibration i flaket, för att fuktigt material lättare ska släppa.

EIFO SLÄPVAGN MED PALMSKRAN
• Däck 185/R14C 104N
• Innermått flak ca 350 x 190 cm
• Totallängd ca 558 cm
• Lasthöjd nerfällda lämmar 85 cm
• Fällbara sidolämmar aluminium, ca 40 cm
• 8 st virkesbankar
• Griphållare bak (viloläge)
• Hydraulisk flyttbar boggi
• Max totalvikt 3500 kilo
• Egenvikt ca 950 kilo, 1550 kilo inkl kran
och hydraulsystem
• Hondamotor, eget hydraulsystem
med hydrauloljetank
• Kran Palms 2.54 (5,4 meters arbetslängd)
egenvikt 550 kg inkl stödben och grip
• Ventil halvmekanisk El on/off

•
•
•
•
•

Längd 6375 mm
Bredd 2550 mm
Höjd 2080 mm
Inre flakmått 4670 x 2380 x 900 mm
Kapacitet 10 m3

Multiverktyget som ger dig
oändliga möjligheter!

Hydrauliskt
flyttbar boogi!

Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan, exempelvis följder av Covid-19-pandemin.
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BYGG DIN MASKIN PÅ NORDFARM.SE | KONFIGURERA SOM DU VILL
På nordfarm.se är det både kul och enkelt att bygga och konfigurera sin egen maskin. Fullutrusta eller plocka bort tillval och jämför priset före och efter. Du gör som du vill!

Spara upp ti

NORDFARM

36.800:-

- 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

Läs mer på sidan 14

LILLA

REDSKAPSGUIDEN
Har du rätt utr ustning
till våren?

”

Vi körde 100 ton
i timmen under
lång tid”

säger Björn om gårdens
Superdumper från Palmse Trailer
Nyheter och lösningar för vår & sommar. Sid. 8 - 13.

KÄTTINGRÖJARE
I VÄRLDSKLASS

Läs hela reportaget på sidorna 6 - 7.

MISSA INTE VÅRA NYA KÄTTINGRÖJARE OCH
ARMKLIPPARE FRÅN FINSKA ELHO.
LANDSKAPSVÅRD I VÄRLDSKLASS.

Läs mer på sidorna 4 - 5.

Räckvidd 5,5 meter!

Läs mer på sidorna 4 - 5.

Alla priser exkl. moms. Kampanjerna gäller tom. 31/5-2022. 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 2021.
För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

FLERA AVANT-REDSKAP DU INTE
FÅR MISSA NU TILL SÄSONGEN

NYHET - DUMPERN PRO LINE
FRÅN PALMSE TRAILER

EN SLÄPVAGN MED SKOGSKRAN, PERFEKT TILL PICKUPEN

Avant - en maskin, mer än 230
olika redskap. Läs mer om Avant
och redskapen på sidorna 8 - 13.

En extremt tuff vagn som blev
ännu tuffare. Läs mer om
PRO LINE på sidan 15.

Vagnen från Eifo som ger dig
oändliga möjligheter. Inklusive
flyttbar boggi. Läs mer på sidan 15

