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

KONTAKTA DIN NÄRMASTE AUKTORISERADE  
ÅTERFÖRSÄLJARE. VI FINNS I HELA SVERIGE.

NORDFARM  
- VI FINNS NÄRA DIG!

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

BYGG DIN EGEN MASKIN PÅ  NORDFARM.SE Där hittar du hela vårt produkt- 
sortiment med samtliga priser.  

Farmi CH27, marknadens mest 
populära flishugg. Läs mer på 
sidorna 44 - 45.

SPARA 50.000:- PÅ POPULÄR 
FLISHUGG

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

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 Agripro, 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 
Nykvarn Traktor Nord AB, 08-506 657 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
Tingstäde Agro Maskiner Gotland AB, 0498-27 23 50
Tomelilla OP Maskiner AB, 0417-783 30
Tranås Linderås Lantteknik AB, 0140-500 37
Uddevalla Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
Ulricehamn GJ Maskin AB, 0321-53 14 40
Umeå Norrmaskiner, 090-18 93 15
Uppsala Traktor Nord AB, 018-18 30 80
Vimmerby Fagerströms maskin AB, 0492-100 75 
Vingåker Traktor Nord AB, 0151-75 07 00
Västerås Traktor Nord AB, 021-15 16 00
Växjö Svenssons Motor, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Agripro, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Läs mer på sidorna 8 - 9

29.100:-
Spara

41.900:-
Spara

77.800:-
Spara

VEDKÖRAREN

SKOGSÄGAREN

ENTREPRENÖREN

KunGen av SkoGen
Tre oslagbara kampanjer, skräddarsydda för vedproducenten, skogsägaren och entreprenören. 

KAMPANJ - KUNGEN AV SKOGEN 
TRE PROFFSIGA PALMS-EKIPAGE 
Succén fortsätter. Det gäller 
såklart Vedköraren, Skogsägaren 
och Entreprenören. Sidorna 8 - 9.  

Oavsett skogskedjor eller boggi-
band så får du rätt kvalité med 
OFA. Sidorna 56 - 61.

OFA-SLIRSKYDD, RÄTT GREPP 
FÖR DIN SKOGSMASKIN

Snart helt 
OBEROENDE

tack vare kransläpet  
sid. 52-55

Arboristen Fabian

skog och ved
SKOG & VED • OKT 2022

Gick över till Palms 
-ångrar det inte en sekund
Med 16 år bakom spakarna och i skogsbranschen har nu Alexander hittat rätt. Läs reportaget på sidorna 10 - 15

Alexander på AC Skogstjänst

Japa 435 - vedfabrik
”Jag får mycket beröm för veden av mina kunder”, 
säger Stefan på Skysta gård. Läs reportaget på sid. 32 - 37

AVANT I SKOGEN?
Ta reda på flera exempel på vad du kan 
göra med Avant i skogen. Sid 24 - 31

Alla reportage finns  
som film på Nordfarms  
Youtube-kanal & nordfarm.se



service    support

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

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

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

Trygghet med maskiner från Nordfarm
Vi har fabriksgarantier från alla våra varumärken, längd beror på varumärke  
och maskin/redskap. Generellt 1-2 år men på vissa delar och varumärken  
upp till 5 år. Alla garantiärenden ombesörjs av våra återförsäljares verkstäder.

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

nordfarm.se 
guidar dig till din 
närmaste verkstad 
och återförsäljarE

Marcus Bager Hermansson 
Chef servicemarknad / Nordfarm 

NORDFARM MASKIN AB 
Med ett rikstäckande återförsäljarnät
Våra auktoriserade återförsäljare hittar ni från Luleå i norr till Jordberga i södra Skåne.  
Hos våra återförsäljare kan ni handla i stort sett hela Nordfarms produktsortiment med 
reservation mot små avvikelser. Alla produkter går att se och läsa mer om på Nordfarms hem-
sida nordfarm.se där vi flitigt uppdaterar produktinformationen, aktuella priser, kampanjer, 
mässor och visningar med mera. 

NORDFARMS HEMSIDA - ENKLARE BLIR DET INTE
På nordfarm.se kan du på ett enkelt och roligt sätt bygga och konfigurera alla 
Nordfarm-maskiner. Priset uppdateras efter din konfiguration och när du är klar kan  
du antingen spara din egen lista för eget bruk eller skicka den vidare om du vill bli  
kontaktade av Nordfarm eller din närmaste återförsäljare. På hemsidan finns även  
många produktfilmer så du kan se maskinerna i drift. 

SE I DRIFT, DEMOKÖR OCH PRATA MED EN EXPERT
Att köpa ”grisen i säcken” är onödigt. Särskilt om man kan få demoköra eller  
se maskinen i drift först. Tillsammans med våra återförsäljare annordnar vi 
flera demodagar och visningar varje år där du enkelt kan komma närmare  
ett beslut. Ofta har även maskinleverantören representanter med på plats så  
det blir enklare för dig att bilda dig en så korrekt uppfattning som möjligt.  
Vi kan även lösa en personlig demovisning av en maskin om våra datum 
med visningar inte passar dig och ditt schema. Kontakta då oss på Nordfarm eller 
din närmaste återförsäljare så tar vi det där ifrån.  

SUGEN PÅ GRATIS RIKSTÄCKANDE MARKNADSFÖRING?
Har du en Nordfarm-maskin och skulle vilja vara med i ett  
Nordfarm-filmreportage? Skriv då in till oss på marknad@nordfarm.se 
och berätta lite om dig själv, din verksamhet och din maskin.  
Att vara med i ett Nordfarm-reportage är ett enastående sätt att  
marknadsföra sin egen verksamhet på. Populariteten i Nordfarms reportage 
varierar men i snitt är det ungefär lite över 100.000 personer som ser  
varje filmreportage i kanaler som YouTube, Facebook, Instagram,  
hemsidor med mera. Det är fler personer än hela Ullevi tar in. Det ni!

FÅ HJÄLP MED ATT BYGGA ETT SKOGSEKIPAGE  
SOM ÖVERTRÄFFAR DINA FÖRVÄNTNINGAR
Får vi förtroendet att tillsammans med dig bygga ditt Palms-skogsekipage så 
lovar vi att även du snart kör omkring med marknadens förmodligen mest 
driftsäkra och kvalitativa huggarvagn. Du kommer inte vara den första som slås 
av både kvalitén och prestandan och heller inte den sista. Vi förstår att det kan 
vara svårt att lita på oss som säljer Palms. Gör i stället lite research själva och 
börja gärna med att se och läs vad våra kunder tycker.  På sidorna 10 - 15 i det 
här magasinet kan ni först ta del av Alexander på AC Skogstjänsts historia. 

Alla priser är exkl. moms och erbjudanden/kampanjer gäller tom. 31/12-2022. Vi reserverar oss mot felskrivningar och tryckfel.  Maskiner på bild kan vara extrautrustade.



INNEHÅLL     SKOG & VED
4-5 VIKTIGA PUNKTER när du ska välja skogsekipage!

6-7 NYHET! PALMS X100 med 10 meters räckvidd

8-9 SKOGSEKIPAGE TILL KAMPANJPRIS Vi visar tre favoriter.

10-15 REPORTAGE
 Vi besökte Lidköping och företaget som fick ett  
 rejält lyft med sitt Palms-ekipage! 

16-17 PALMS SKOGSKRANAR Vi visar ett urval 

18-19 PALMS SKOGSVAGNAR Hela utbudet på nordfarm.se 

20-21 Tillbehör och tillval från Palms

22 Välj rätt ventilpaket!

23 Smarta val för ditt Palms-ekipage

24-25 NYHET! AVANT 645i OCH 650i med överlägsen komfort

26-27 Vi visar ett urval av våra Avant Kompaktlastare

28-31 REDSKAP FÖR SKOG OCH MARK till din Avant

32-37 REPORTAGE
 Vi tittar närmare på vedfabriken Japa 435 
 på Skysta Gård strax öster om Västerås

38-41 Ett urval av JAPA VEDMASKINER
42 Smarta tillbehör till din Japa vedmaskin

44-45 KAMPANJ Flisar och vinschar från Farmi

46-49 LANDSKAPSVÅRD med röjare från Elho och Sami

50-51 KAMPANJ SAMI SNÖ Var beredd när snön kommer!

52-54 REPORTAGE
 Mer klirr i kassan med kransläp HWR  
 och Palms kran - vi är sydost om Halmstad!

55 KAMPANJ Släpvagn med Palms kran

56-61 SLIRSKYDD FRÅN OFA
 Kvalitetskedjor och band med snabb leverans! 

 NYHET! OFA Flotec bärande band för skogsmaskin
 

62 OUTLET se hela listan på nordfarm.se/outlet
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ÅF-SIDA hos Per

SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!  
SLAGKLIPPARE KT320 
Med 2,2 kg slagor  
och hydraulisk sido- 
förskjutning som  
standard samt frihjul  
på K-axel. 166.400:-

Slydödaren!

129.900:-     

Skogens tid  
är nu!

Bo Åkesson 
VD Nordfarm Maskin AB

Hösten är skogens tid. Att en tidig morgon gå ut i skogen 
med sin motorsåg för en gallring är det bästa gymkortet man 
kan skaffa sig. Känslan efter en hård dags arbete i skogen är 
svårslagen och att stanna upp med en kopp kaffe, sittandes på 
en stubbe för reflektion över alla färger, ljud och dofter som 
skogen erbjuder är svår att finna i något annat element. 

Skogen är platsen där vi samlar kraft och näring men också bedriver 
näring. Här finns en konflikt i samhället mellan dessa två intressen, dvs 
näringsidkande och friluftsidkande. Vi på Nordfarm tror på en stärkt  
äganderätt att bruka sin mark och att det kan ske med hållbara metoder, 
för att lämna en bärkraftig skog till nästa generation.

Vi har sett prisuppgångar för virke och massaved det senaste året. Främst 
har det varit byggsektorn som varit drivande och där är osäkerheten stor 
framöver med stigande räntor. Dock kommer energisektorn helt klart vara 
drivande de kommande åren då energifrågan blev en av de viktigaste po-
litiska argumenten inför valet. Den enda källa där vi snabbt kan skala upp 
energi i Sverige är egentligen skogen och än så länge har vi mer tillväxt i 
skogen än vi avverkar - en fantastisk resurs! 

För att hjälpa det svenska skogsbruket har vi på Nordfarm under 40 år 
strävsamt arbetat för att bygga det mest kompletta sortimentet för den 
självverksamma, med skogsvagnar för den som kör ut några vedlass och 
även till den professionella entreprenören, med flismaskiner för både 
bränsleproduktion och miljöflisning. Den marknad som vi ser är starkast 
växande just nu är veden, som annars har haft ett tufft decennium bakom 
sig med konkurrens av frånluftsvärmepumpar och bergvärme. Ved och 
flis kommer att rädda många hushåll i vinter, från elräkningar som är 
fem-sex gånger större än vad vi är vana vid. Men det kommer inte att 
räcka till alla som det ser ut nu, långt därifrån. Veden är i princip slut över 
hela Sverige, den totala produktionen måste öka rejält och här finns det 
arbetstillfällen för hela landet! Inspireras gärna av vårt reportage om 
Stefan på Skysta gård och hur han bedriver vedfabrik, du hittar reportaget 
på sidorna 32-37. 

Innan vi lägger stocken på vedbordet måste vi släpa ut den ur skogen och 
för att möta de allt mer mildare vintrarna presenterar vi nu också ett nytt 
bärande band till skotare och skördare från finska OFA: Flotec, sidan 61.

Nordfarms vision är att bidra till ett hållbart självförsörjande Sverige och 
vårt bidrag är att ständigt utveckla sortimentet för att hjälpa skogsägaren 
att få ut mer av sin skog, så att vi kan klara energiutmaningen i Sverige 
de kommande 10 åren. Jag hoppas att detta magasin kan inspirera dig till 
att utveckla din verksamhet - eller kanske till och med starta något nytt!
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VIKTIGA PUNKTER NÄR DU 
SKA VÄLJA SKOGSEKIPAGE
1. Hur ser min basmaskin ut, vilken  

storlek och hydraulkapacitet finns? 
Vagnen ska harmoniera med storleken 
och vikten på traktorn. Behöver du  
extern pump på vagnen för att tillgodo-
se ditt körsätt och kranens kravspec? 

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

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

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

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

 

KunGen av SkoGen

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

NYA KOPPLINGSTAPPAR
FÖR BOMMEN
Det nya patenterade tapp- 
systemet för bommen 
minskar underhållskostnader
och höjer kranens hållbarhet.

OPTIMERAD
SVÄNGMEKANISM
Vridhuset utarbetades
med hjälp av datorsimu- 
leringar och många års 
erfarenhet. Detta resulterade
i ett gjutet vridhus med 
optimerad form som möjlig-
gör större vridmoment
och betydligt bättre
hållbarhet än en svetsad
konstruktion.

FRONTGRIND
De rejäla och säkra front-
grindarna från PALMS 
uppfyller gällande EU-krav.

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

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

DEN NYA GENERATIONENS
LACKTEKNIK
Tack vare KTL- och pulver- 
lackeringsteknik håller
maskinerna från PALMS 
längre, vilket ger ett betydligt 
högre andrahandsvärde.

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

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

UNIK ROTATORLED
Hydraulslangarna ligger  
skyddade mellan bom och 
rotator.

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

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

Johan Schultz
Produktansvarig skog,  Nordfarm 

Ring mig på 011-19 70 45
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KunGen av SkoGen

Med en kran på över tio meter visar PALMS återigen att de bemästrar produkter  
både för den självverksamma skogsägaren och den högpresterande entreprenören. 
X100 passar på PALMS största vagnar, men även när det är dags att byta kranen  
på din skogs- eller flismaskin.  
NYHET! Nu även krantiltning som tillval, dessutom möjlighet att utrusta  
skogsvagnen med breddningsbara skotarbankar, mekaniskt eller hydrauliskt!

10 METERS RÄCKVIDD 
 MED NYA X100
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Kampanjpris 199.000:- Kampanjpris 529.000:-
PALMS SKOGSKRAN 3.61      
• 6,1 meter med ett teleskop
• Ventilpaket halvmekaniskt 
• El on/off grip och utskjut
• Teleskopiskt stödben
• Grip 0,16
• Förberedd för vinschmontering 

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

PALMS SKOGSKRAN 5.85      
• 8,5 meter med dubbla teleskop  
 med invändig slangdragning
• Ventilpaket Parker L90 med  
 minispakar, Caldaro
• Dubbelbromsad länk  
 med skyddad slangdragning
• Stödben Lavett med hydraulisk  
 änddämpning
• Arbetsbelysning på kran
• Grip 0,23

• Radiostyrd vinsch
• Ventilpaket monterat på bom
 
PALMS VAGN 12 TON
• Ramstyrning
• Tre par stöttor med lås  
 på första paret
• Hydrauliska bromsar två hjul
• Drift 4WD Robson med  
 kontrollbox i hytt
• Hjul 550/45-22,5

Ordinarie pris 228.100:- Ordinarie pris 606.800:-

29.100:-
Spara

77.800:-
Spara

EKIPAGE FÖR VEDKÖRAREN EKIPAGE FÖR ENTREPRENÖREN
8 tons vagn med skogskran 6,1 meter 12 tons vagn med skogskran 8,5 meter 

För skydd och säkerhet  
är alla hydraulslangar till  

rotatorn dolda i den  
patenterade länken  

(från 5-serien och uppåt).

Palms nya grind i HD-utförande är ett 
rejält bygge för riktigt tuffa tag i skogen!

Den nya grinden har en större anlägg- 
ningsyta för att kunna ta större lass. 
I nederkant av grinden finns en hel-

täckande plåt som ytterligare stärker 
upp konstruktionen och skyddar extra 
utrustning som tank till egenhydraulik 

och oljekylare - utan att tulla på sikten.

41.900:-
Spara

PALMS SKOGSKRAN 4.71      
• 7,1 meter med enkel teleskop
•  Ventilpaket Parker P70 lågtrycks- 
 servo med proppstryning för grip  
 och teleskop
• Teleskopiska stödben
• Grip 0,18
• Enkelbromsad länk
• Radiostyrd vinsch

PALMS VAGN 9 TON
• Ramstyrning
• Tre par stöttor, lås på förstaparet
• Hydraulisk broms två hjul
• Hjul 480/45-17

EKIPAGE FÖR SKOGSÄGAREN
9 tons vagn med skogskran 7,1 meter 

KunGen av SkoGenKunGen av SkoGen

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!

Den nya ventilen till Palms avancerade 
Robbson drift är proppstyrd, du ges  
möjligheten att justera hastigheten på  
drivrullarna med en potentiometer som  
sitter på styrdosan. Det gör att du  
enkelt kan  justera vagnens hastighet  
efter terräng och hastighet på traktorn.

Robson-drift innebär att ett hydrauliskt drivet hjul läggs an mot hjulen.  
Lätt att använda vid mindre svåra passager och stenig terräng.  
OBS! På en vagn med rulldrift kan ej kedjor och band monteras.

Kampanjpris 325.000:-
Ordinarie pris 366.900:-
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”DET ÄR PALMS SOM GÄLLER
OM DU SKA HA EN REJÄL DRIFTSÄKER VAGN”

Vi besöker AC Skogstjänst utanför Lidköping

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm
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”Palms bara  
  rullar och rullar”

I skogen strax utanför Lidköping sprang vi på en 
kille som hoppade av skolan för att jobba i skogs-
branschen redan när han var 17 år. Alexander  
Carlander började karriären i en skördare och har nu 
jobbat oavbrutet med skogsentreprenad i 16 år. 

Alexander äger och driver AC Skogstjänst där han själv plöjer 
ner närmare 60 timmar i veckan bakom spakarna. Arbetet 
består av utkörning av virke och ris men även markberedning, 
ta hand om vägkanter, slåtter, snöplogning och sandning 
med mera. AC Skogstjänst jobbar mot stora till medelstora 
skogsbolag i Skaraborgsområdet. Bolag som behöver anlita 
professionell spetskompetens med möjlighet att transportera 
sig snabbt och flexibelt. Uppdragen kan variera kraftigt från 
50 till 1000 kubik virke eller ris. 

Skulle du kunna tänka dig att ge upp skogen och ta 
ett kneg inne i stan?
– Aldrig i livet, garvar Alexander. Det kan ni glömma!

– Jag vet inte om det märks men det är det här jag brinner 
för, skogsentreprenad alltså. Och jakt förstås, säger Alexander 
och skrattar! 
 
– Målet är att leverera bästa tänkbara resultat. Då får jag mer 
jobb, konstigare än så är det inte, säger Alexander. 

Granbarkborren har gått hårt åt skogen där vi står och  
Alexander höll just på att städa upp efter en medelstor  
avverkning. Kvar står de långa tallarna med sina höga träd-
kronor, glest från varandra och vittnande om att skogen  
tidigare stod tät här. Nog kan en spotta och fräsa åt gran-
barkborren men vi såg också tydligt hur solen för första 
gången på väldigt länge efter avverkningen nu når marken. 
Det ger såklart möjlighet för ny växtlighet att slå rot och växa 
sig stark. ”Den enes död, den andres bröd” och så är det, 
efter det att markägaren fått rejält med huvudbry, allt jobb är 
gjort och alla kostnaderna är tagna, såklart... 

Reportage

”Att stillestånden är minimala 
har ju bidragit mycket men den 
största effektiviseringen är ändå 
ekipagets kapacitet. Jag räknade 
på att jag ökat produktionen med 
mellan 30-40% tack vare bytet till 
Palms. Jobben går snabbare och 
vagnen rymmer mera samtidigt 
som kranen är både längre och 
starkare. Bytet till Palms blev ett 
rejält lyft för företaget.” 

Vi besökte redan under våren 2022 
Alexander Carlander i Skaraborgs- 
området. Här tittade vi på skogsekipage 
Palms 15U och 7.86 kran.

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm
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Fungerar det bra att vara skogsentreprenör?
– Ja, det tycker jag. Det fungerar hur bra som helst. Vi kör ju 
på samma villkor som alla andra med branschklausuler. Jag 
behöver inte marknadsföra mig utan jobben kommer hela 
tiden. Jag skulle rent tekniskt kunna anställa en person och 
fortfarande vara fullbelagd. Däremot är det inte det lättaste 
att hitta bra självgående folk så hittills löser jag det med mera 
timmar själv på två maskiner, svarar Alexander.

Varför valde du ett ekipage från Palms?
– Oj, den historien sträcker sig ganska långt bak i tiden men 
för att göra en lång historia kortare så beror det mycket på 
kunskapen och bemötandet från Johan på Nordfarm. Vi kom 
i kontakt för många år sedan där han talade mycket väl om 
Palms-ekipagen men jag kände mig lite osäker då. 

– Jag valde i stället att satsa på ett mer vanligt ekipage som 
rullar mycket i Sverige. Det skulle dock visa sig att det andra 
ekipaget bara strulade, det levde inte upp till sin hype, det var 
för klent och jag tappade produktionstid nått kopiöst. Jag tog 
då kontakt med Johan på Nordfarm igen och vi började skissa 
på ett Palms-ekipage. Jag slog till och uppgraderade till Palms 
och det ångrar jag inte en sekund idag!

Du menar att det är en sådan skillnad?
– Absolut, säger Alexander bestämt. Palms bara rullar och 
rullar till skillnad från mycket annat. Många andra ekipage 
och märken marknadsför sig mycket kraftigare än grejerna 
klarar av att leverera, och det stör mig rejält. Med Palms har 
det inte varit så. Kanske var ”Kungen av skogen” lite hög- 
travande i början men det har visat sig att det kanske är så.  
Jag har väl bytt någon slang nu under de här två åren men 
mer är det inte. Idag har ekipaget rullat totalt ungefär 2000 
krantimmar och med tanke på att jag har så pass lite stopp 
med Palms jämfört med tidigare vagnar så ja, absolut. Det är 
skillnad med Palms, säger Alexander. 

Det låter som att företaget har blivit mer effektivt 
med Palms?
– Ja, att stillestånden är minimala har ju bidragit mycket men 
den största effektiviseringen är ändå ekipagets kapacitet. Jag 
räknade på att jag ökat produktionen med mellan 30-40% 
tack vare bytet till Palms. Jobben går snabbare och vagnen 
rymmer mera samtidigt som kranen är både längre och star-
kare. Bytet till Palms blev ett rejält lyft för företaget. 

Hur tycker du att det fungerar med supporten  
från Nordfarm? 
– Jag uppskattar när jag kan plocka upp telefonen och 
kontakta en expert. Med Johan på Nordfarm är det så, säger 
Alexander. Och även om få kanske tror det så är det rätt 
tekniska grejer de här maskinerna, säger Alexander och syftar 
på skogsekipagen. Johan kan både köra, skruva och tänker 
rätt så det blir rätt. Det är för mig som skogsentreprenör vik-
tigt. Det är support på riktigt så var snälla mot Johan, säger 
Alexander och skrattar. 

Tycker du att Palms-ekipaget är prisvärt?
– Ja, eller det var det i alla fall för två år sedan när jag köpte 
det. Nu vet jag inte vad det kostar med alla prishöjningar som 
skett som följd av pandemi och krig men… alla märken lär ju 
ha höjt sina priser som följd av det. 

Du nämnde att du har fler maskiner i företaget?
– Jag har en traktor till som jag kör slåttermaskin och snöplog 
där fram och sedan buskröjaren och sandspridare där bak. 
Den traktorn går mellan 600-700 timmar om året ungefär. 

Förresten så tog du och Johan fram en ISOBUS- 
anslutning till drivningen, kan du berätta mer?
– Jag såg att ett annat märke hade det, och det gör att  
vagnen lirar ihop med traktorns hastighet. Jag kollade upp 
mina databoxar och bad Johan undersöka om det går att 
installera detta på mitt ekipage. Jag kom fram till att det 
borde fungera och mycket riktigt så blev det så efter lite nytt 

kablage. Det fungerar klockrent nu med att vagnen följer 
traktorn. Jag behöver aldrig tänka på att vagnen ska hålla 
samma hastighet som traktorn utan det sköts automatiskt. 

 – Ska folk köpa en rejäl och driftsäker vagn, då är det Palms 
som gäller, avslutar Alexander.

Alexander gjorde sitt val tidigt i livet och det har varit skogen 
sedan dess, både i arbetslivet som på fritiden då jakten även 
är en stor del av Alexanders liv. Han har suttit bakom spa-
karna i många maskiner genom åren, som anställd och som 
egenföretagare. Vi tackar för intervjun och förtroendet!

Reportaget finns som film på nordfarm.se eller på 
Nordfarms Youtube-kanal. Där kan du se Alexander 
och hans Palms-ekipage i drift. Väl mött!

Reportage

”Jag uppskattar när jag kan  
  plocka upp telefonen och  
  kontakta en expert. Det är för  
  mig som skogsentreprenör  
  viktigt, det är support på riktigt.”

Se reportaget på
  

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

För dagligt skogsarbete med  
traktor i mellanklassen 
5-seriens tekniska lösningar sticker  
verkligen ut! Kan användas på vagnar,  
skotare, flishuggar och traktorramar.  
Den noga utformade krangeometrin gör den smidig att manöv-
rera vid gallring. Det dubbla utskjutet har skyddad invändig  
slangdragning och är snabb även vid låga oljeflöden. På hela 
serien finns Palms patenterade länk med extremt skyddad 
slangdragning.

Kranarna i den fjärde serien är  
kompakta och kraftfulla, men kräver  
inte en stor traktor. I denna serie sitter  
även Palms patenterade tappar.  
Tappen är behandlad med en special- 
beläggning som ger ett högre nötnings- 
motstånd samt ett lägre friktionstal som i sin tur ger minskad 
konstruktionsbelastning och även minskad bränsleförbrukning.

För dagligt professionellt skogs- 
arbete, Palms toppserie. Kan monteras  
på Palms största vagnar men även på  
flishuggar, skotare och traktorramar.   
Finns i tre olika utföranden; 7,2 meter  
med enkel teleskop, 8,6 meter med  
dubbel teleskop med invändig slangdragning och 9,4 meter 
med dubbel teleskop och invändig slangdragning. Samtliga har 
den patenterade länken med skyddad slangdragning.

KunGen av SkoGen
3-SERIEN   STORSÄLJAREN 3,67 5-SERIEN   5,85 EN KLASS FÖR SIG

4-SERIEN   STORSÄLJAREN 4,71 7-SERIEN   PROFFSKRANEN 7,86
TOPPKVALITÉ TILL VRAKPRIS

5-serien finns även som 7,2 meter.

7-serien finns även som 7,5 meter och 9,4 meter.

BYGG DITT EGET SKOGSEKIPAGE PÅ  NORDFARM.SE Där hittar du hela vårt produkt- 
sortimentet och alla priser!  STRENX™- KVALITETSSTÅL FRÅN SVERIGE. 3 ÅRS PALMS-GARANTI PÅ RAM, BOM OCH UTSKJUT.

SKOGSKRANAR

POPULÄRA TILLVAL
VENTILPAKET PARKER P70 LÅGTRYCKSSERVO  
+ 2X EL PROP

46.300:-

STÖDBEN TELESKOPISKT MED 3-PUNKTSFÄSTE 27.700:-
GRIP 0,16 11.800:-
ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN 5.500:-
BROMSLÄNK ROTATOR ENKEL 800:-

HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING 4.300:-
SPAKHÅLLARE 4.000:-
VINSCH MED RADIOENHET WE-1400 25.700:-

POPULÄRA TILLVAL
VENTILPAKET PARKER P70 LÅGTRYCKSSERVO  
+ 2X EL PROP

46.300:-

STÖDBEN TELESKOPISKT MED 3-PUNKTSFÄSTE 27.700:-
GRIP 0,18 15.200:-
ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN 5.500:-
BROMSLÄNK ROTATOR ENKEL 800:-

HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING 4.300:-
SPAKHÅLLARE 4.000:-
VINSCH MED RADIOENHET WE-1400 25.700:-

POPULÄRA TILLVAL
VENTILPAKET PARKER L90 MED MINISPAKAR 215 BAR, 
CALDARO JOYSTICK

81.000:-

STÖDBEN LAVETT MED 3-PUNKTSFÄSTE  
INKL. HYDRAULISK ÄNDDÄMPNING

41.400:-

GRIP 0,23 19.000:-
ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN 5.500:-
BROMSLÄNK ROTATOR DUBBEL (enkelbroms ingår) 2.400:-
DÄMPARE SVÄNG O LYFT 15.000:-
HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING 4.300:-
SPAKHÅLLARE 4.000:-
VINSCH MED RADIOENHET WE-1400 25.700:-

POPULÄRA TILLVAL
VENTILPAKET PARKER L90 MED MINISPAKAR 215 BAR, 
CALDARO JOYSTICK

81.000:-

STÖDBEN LAVETT HD MED KRANTILTNING 84.600:-
GRIP 0,26 22.800:-
ARBETSBELYSNING FÖR SKOGSKRAN 5.500:-
BROMSLÄNK ROTATOR DUBBEL (enkelbroms ingår) 2.400:-

DÄMPARE SVÄNG O LYFT 15.000:-
HÖGTRYCKSFILTER MED INDIKERING 4.300:-
SPAKHÅLLARE 4.000:-
VINSCH MED RADIOENHET WE-2200 31.000:-

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!

PALMS 3,67 
• Skydd för lyftcylinder
• Egentillverkat starkt vridhus 

 

• Fyra vridcylindrar
• SSAB-stål

PALMS 5,85 
• Skydd för lyftcylinder
• Egentillverkat starkt vridhus
• Fyra vridcylindrar
• SSAB-stål 

 

 

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

PALMS 7,86 
• Skydd för lyftcylinder
• Egentillverkat starkt vridhus
• Fyra vridcylindrar
• SSAB-stål 

 

 

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

PALMS 4,71 
• Skydd för lyftcylinder
• Egentillverkat starkt vridhus
• Fyra vridcylindrar 

 

 

• SSAB-stål
• Patenterade tappar

6700 mm

Räckvidd

Ly
ftmoment

4m/fullängd,kg 
710/410

Ly
ftKapacitet

12 kNm

sv

ängmoment

41 kNm

4m/fullängd,kg 
920/520

Ly
ftKapacitet

7000 mm

Räckvidd

Ly
ftmoment

15 kNm
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ängmoment

47 kNm

4m/fullängd,kg 
1020/450

Ly
ftKapacitet

8500 mm

Räckvidd

Ly
ftmoment

17 kNm

sv

ängmoment

56 kNm

4m/fullängd,kg 
1250/530

Ly
ftKapacitet

8600 mm

Räckvidd
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ftmoment

21 kNm

sv

ängmoment

74 kNm
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BYGG DITT EGET SKOGSEKIPAGE PÅ  NORDFARM.SE Där hittar du hela vårt produkt- 
sortimentet och alla priser!  

Vagnen för de självverksamma  
skogsägarna och vedköraren, men  
som även passar den semiprofessionella  
entreprenören. En smidig konstruktion  
med möjlighet att flytta boggin (på de  
större modellerna) för en mer följsam  
vagn. Centrumramen är den grövsta på marknaden om man 
jämför med andra motsvariga vagnsstorlekar. Dubbla styr- 
cylindrar på de större modellerna med tillval för Robson-drift.

Unibody-ramen är en unik  
konstruktion som för samman för- 
delarna från singelram och dubbelram.  
Välj mellan standardbankar i rör- 
konstruktion eller ett system som liknar  
det som sitter på skotare. Det sistnämnda  
ger ett gott utrymme för att sortera virket på vagnen. Båda 
banksystemen är bultade ner i vagnen och gör att man kan 
ändra avstånden för att anpassa till längden på virket.

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

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

2,1 m2

lastarea

40o

ram

ko
nstruktion

200x200x8mm max 
65 kNm

kraneffekt

2,75 m2

lastarea

40o

ram

ko
nstruktion

box- 
Konstruktion

max 
85 kNm

kraneffekt

Riktig 
skogsmaskins- 

boggi
hydrauliskt 
flyttbar

går att  
montera100%

boggi

dif
fmöjlighet ba

nd och kedjor

grind

2,4 m2

lastarea STYRVINKEL

STYRVINKEL

40o

ram

ko
nstruktion

2x200x120x-
8mm

max 
65 kNm

kraneffekt

S-SERIEN   MODELL 9S U-SERIEN   MODELL 12U

D-SERIEN   MODELL 10D MWD-SERIEN   STÖRSTA VAGNEN

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

SKOGSVAGNAR

POPULÄRA TILLVAL
HJUL 400/60-15,5 BKT (FÖRSTÄRKT FÄLG: 6-HÅL) 15.600:-
RAMFÖRLÄNGNING 3.600:-
BROMS 2-HJULS HYDRAULISK 10.500:-
FÄRDLJUS BAK, INFÄLLNINGSBARA 3.900:-
ILÄGGSPLÅTAR FÖR RISTRANSPORT 30.800:-

VIRKESSORTERINGSJÄRN fr 4.200:-

POPULÄRA TILLVAL
HJUL 400/55-22,5, ALLIANCE (FÖRSTÄRKT FÄLG: 6-HÅL) 34.800:-
DRIFT 4WD MED KONTROLLSYSTEM I HYTT 78.100:-
BROMS 2-HJULS HYDRAULISK 10.500:-
FÄRDLJUS BAK, INFÄLLNINGSBARA 3.900:-
VIRKESSORTERINGSJÄRN fr 4.200:-
EGENHYDRAULIK MED VÄXELLÅDA  
MONT. PÅ TRAKTOR (FÖR PTO 63M³)

21.700:-

TANK FÖR EGENHYDRAULIK, 95 L INKL. OLJA 14.100:-

POPULÄRA TILLVAL
U-RAM MED 3 PAR STÖTTOR SKOTARTYP 155.000:-
BROMS 2-HJULS HYDRAULISK 13.700:-
FÄRDLJUS BAK, INFÄLLNINGSBARA 3.900:-

BREDDBARA STÖTTOR FÖR SKOTARBANKAR  
(FÖR 3 PAR STÖTTOR)

9.000:-

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!
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ETT BETYDLIGT HÖGRE 
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PALMS 9S 
• Flyttbar boggi
• Patenterad låsning stöttor
• Dubbla styrcylindrar

PALMS 12U 
• Smäcker konstruktion
• Högmarkfrigång
• Dubbla styrcylindrar

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

Finns även som 6 ton och 8 ton enkelram.

Finns även med 2WD samt 4WD  
och som 10U och 15U.

Finns även som 12D och 14D.

STYRVINKEL

KunGen av SkoGen
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4WD ROBSONDRIFT

HYDR. SVÄNG-/LYFTDÄMPNING

FÄRDLJUS BAK

ARBETSBELYSNING

NAVDRIFT ARBETSPLATTFORM  
MED RYGGSTÖD

OLJEKYLARE FÖR HYDRAULIK

RAMFÖRLÄNGNING

VIRKESSORTERINGSJÄRN

EGENHYDRAULIK

HÖGTRYCKFILTER

SPAKHÅLLARE

Drift på alla fyra hjulen med rulldrift. även 
Ett hydrauliskt drivet hjul läggs an mot 
hjulen och driver på det sättet vagnen.

Ackumulatorklockor som effektivt dämpar 
oönskade rörelser i kranen vid både lyft- och 
svängmomentet. Ger mjukare manövrering.

Kopplas i traktorns 7-poliga uttag.  
Positionsljus, bromsbelysning och blinkers. 
Fälls in i skyddat läge vid arbete i skogen.

Två kraftiga LED-lyktor som monteras på 
kranbommen. Skyddas av stålkonstruktion 
och med polycarbonatplatta framför lyktan.

Elektrisk fläkt som blåser igenom kylflänsen.
Bra val för den som arbetar med högt tryck 
länge och under varma förhållanden.

Navdrift på två eller fyra hjul ger dig en 
ordentlig hjälp i svåra situationer, med  
avancerad styrning  
för att anpassa  
efter körförhåll- 
anden. För band  
eller kedjor.

Manöverplattform  
med ståplats och  
hållare för ventilpaketet.

Hållare som passar alla tvåspaksystem.
Används för att få en bättre förarergonomi.

Idealiskt när du till exempel kör grot avverkat 
med energiklipp eller fallande längder med 
stor variation. Inbyggd i ramen väl skyddad.

Sortera träslag och stocksortiment.  
Bultas fast i stöttan. Enkelt att montera/ 
demontera vilket ger en hög flexibilitet.

Ett bra tillval då traktorn inte levererar 
tillräckligt med flöde och tryck. Mjukare 
körning, högre kapacitet, snabbare.

För att säkerställa att inga partiklar följer  
med och sätter sig i ventilpaketet.

Ett filter eliminerar effektivt  
föroreningar i hydraul- 
systemet. Det finns en  
indikator som visar när det  
är dags för att byta filtret.

KunGen av SkoGen

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

ILÄGGSPLÅTAR RISKÖRNING ENERGIKLIPP P175

RISGRIP 0,21

ARBETSLJUS PÅ STICKA

Pris 9.900:-

Pris  
30.800:-

Grip från 11.800:-

Pris 60.900:-

Pris 24.200:-

Pris 5.500:-

PALMS     TILLBEHÖR/TILLVALPALMS     TILLBEHÖR/TILLVAL

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

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

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

Slimmat ledljus  
som sitter monterat  
i en rejäl stål- 
konstruktion och  
polycarbonat som  
skydd för ljus. 

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

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

KunGen av SkoGen

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

8-9 TON 69.900:-   10-13 TON 99.900:-

TIPPFLAK TILL DIN PALMSVAGN

Så långt 
lagret räcker!
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Ventilpaket halvmekaniskt 
el on/off, 190 bar

Ventilpaket Parker L90 
med minispakar, 215 bar, Caldaro joystick

Ventilpaket Parker L90 PRO 
kranspetsstyrning, 215/240 bar, styrsystem IQAN

Ventilpaket Parker L90  
med radiostyrning, 215/240 bar, styrsystem IMET

VÄLJ RÄTT  
VENTILPAKET

Ekonomiskt alternativ för enklare kranar,  
tål att förvaras ute.

De två stora spakarna styr kranens  
rörelse, de två elektriska knapparna  
är till för grip och utskjut och de två  
kortaste spakarna manövrerar stödben.

I djungeln av alla ventilpaket är det ett par saker som vi tycker du ska tänka 
på. Att det ska harmoniera med valet av kran är ju något som vi hjälper dig 
med i vår portal, men här kommer tre andra saker att ta ställning till:
 
1. HUR SER DIN TRAKTOR UT?  
HUR MÅNGA YTTRE HYDRAULUTTAG FINNS DET? 
För våra enklaste ekipage krävs ett dubbelverkande uttag för ramstyrning 
samt ett uttag för att ge kranventilen olja. Om det inte finns tillräckligt med 
uttag, finns det möjlighet att komplettera och bygga om på traktorn?  
Finns det något extraval du kan välja till vagnen/kranen?  
OBS! Lågservo- och EHC-ventilerna kräver även en extra fri retur.

2. HUR MÅNGA TIMMAR SKA DU SPENDERA I HYTTEN?  
Hur du sitter är extremt viktigt för att inte belasta kroppen fel.  Riskera inte 
att bli trött redan efter ett lass, varpå du stressar och fattar fel beslut som i 
sin tur kan resultera i att du kör sönder eller slår emot något. 
 
3. HUR VILL DU MONTERA VENTILEN I TRAKTORN? 
Vi har bra spakhållare att erbjuda, kanske vill du montera spakarna i armstö-
den på förarstolen? Eller jobba utanför hytten med ett radiostyrt system? Det 
finns många saker att tänka på, men vi hjälper dig mer än gärna att speca 
ett paket som passar just dig och dina behov.

Parkers beprövade L90 ventil som kontrolleras med  
två minispakar från Caldaro. Spakarna kan monteras  
i armstöden, eller i spakhållare som skruvas fast bak  
i traktorn. Allt för att ge den bästa förarkomforten. 

Systemet har förinställda värden, finns en knapp för  
att sänka hastigheterna till ca 50%. Smidigt i trånga  
situationer eller där människor finns i kranens arbets- 
område.  

Parkers beprövade L90 ventil som kontrolleras av ett radiosystem från 
IMET. Perfekt för den som arbetar till största del utanför traktor- 
hytten. Med dosan kontrollerar  
du alla kranfunktioner och stöd- 
benen. Vinsch och arbetsljus på  
kranen kan också styras från  
boxen. Systemet levereras med 
två batterier och en laddare  
för traktorns cigguttag. 

På varje spak sitter en skroll för att smygköra  
grip och utskjut. På framsidan sitter tryck- 
knappar som manövrerar stödben.
Spakarna sitter på en plåt men kan  
enkelt separeras och monteras i  
spakhållare för bättre förarergonomi.

Ventilpaket Parker P70  
lågtrycksservo + 2x elpropo, 215 bar

Med Tip Controll kan du vara mer avslappnad när du arbetar med 
kranen. Systemet känner av vilket läge kranen befinner sig i och du 
behöver bara fokusera på vart du vill att  
gripen ska hamna. Det är även bränsle- 
besparande och den mjuka körningen ger  
mindre stress på konstruktionen. På  
displayen kan du ställa in alla parametrar  
så de passar dig och din körning. 
Ventilen manövreras med minispakar.

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

Krantiltning innebär att kranen i infästningen kan tiltas framåt och 
bakåt i färdriktning med hjälp av hydraulik. Funktionen går genom 
kranens styrsystem och ventilpaket.  
 
Med krantiltning kan du tilta upp kranen för att få ett starkare  
vrid-/svängmoment, en trygghet när du arbetar i brant terräng. 
Krantiltning är en stor fördel när du t ex står i ett trångt utrymme  
vid en gallring.  

Med hjälp av krantiltningen kan du luta kranen framåt eller bakåt 
och på så sätt greppa virket framför/bakom trädet utan att behöva 
flytta på ekipaget.

Breddning av stöttor ger en större lastvolym och är ett bra alternativ 
för den som vill kunna lasta mer material när körvägen och vikten 
tillåter. Hydraulisk breddning är ett bra alternativ för den som har stor 
variation i material och körvägar samt snabbt och bekvämt vill justera 
bredden vilket ökar produktionen. Mekanisk breddning av stöttorna 
finns som ett enklare tillval sedan tidigare.

Nyhet från Palms och numera standard på samtliga vagnar!  
Lås för ramstyrning ger dig möjlighet att med ett enkelt handgrepp 
spärra ramstyrningen. Den nya låsningen ger dig en tydlig indikation 
på om ramlåsningen är låst eller öppen. Låst ramstyrning är ett krav 
när ekipaget förflyttar sig på väg och är en viktig säkerhetsaspekt.

KunGen av SkoGen

LÅS FÖR RAMSTYRNING

KRANTILTNING

HYDRAULISK BREDDNING  
AV STÖTTOR

De innovativa ingenjörerna  
  på Palms har gjort det igen!

Viktig säkerhetsaspekt och  
numera standard på alla vagnar!

Trygghet i brant terräng 
     och färre förflyttningar!
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AVANT   650i

AVANT 645i
Längd, mm 2612
Bredd, mm 1290
Höjd, mm 2060
Vikt, kg 1620
Hjul, standard 26x12.00-12
Transmission, drivning Hydrostatisk, OptidriveTM

Max dragkraft, kp 1400

Max körhastighet, km/h 
26x12.00-12, standardhjul
320/55-15

12
13

Arbetshydraulik, l/min 75

Svängradie invändig/utvändig, mm 940/2250

Max lyfthöjd, mm 2835

Tipplast, kg 1190

Motormärke och typ Kubota V1505-CR-TE5

Motoreffekt (ECE R120), kW/hk 33 (44)

Max vridmoment, Nm resp r/ min 118/2000

Bränsle Diesel

AVANT   645i

AVANT 650i
Längd, mm 2612
Bredd, mm 1290
Höjd, mm 2060
Vikt, kg 1630
Hjul, standard 26x12.00-12
Transmission, drivning Hydrostatisk, OptidriveTM

Max dragkraft, kp 1400

Max körhastighet, km/h 
26x12.00-12, standardhjul
320/55-15

23
25

Arbetshydraulik, l/min 75

Svängradie invändig/utvändig, mm 940/2250

Max lyfthöjd, mm 2835

Tipplast, kg 1190

Motormärke och typ Kubota V1505-CR-TE5

Motoreffekt (ECE R120), kW/hk 33 (44)

Max vridmoment, Nm resp r/ min 118/2000

Bränsle Diesel

1200    44      2,8     12 1200    44      2,8     23

MULTIFUNKTIONSDISPLAY

• All information från oljeflöde till serviceinformation. 
 Inga separata reglage längre och mycket lätt att använda!

• Information om fordonets ECU, motorns ECU,  
 DPF-statusinformation  och felkodslogg för service.

• Varningar och instruktioner på 11 olika språk.
 
GT-HYTT

• De nya modellerna 645i och 650i har ROPS (öppen hytt),  
 L-hytt och GT-hytt finns som tillval.

• Gummifästen under GT-hytten är lägre, vilket gör att den  
 totala maskinhöjden blir lägre. 

NÅGRA AV NYHETERNA, LÄS MER PÅ NORDFARM.SE 

• Större 40-liters bränsletank

• Nya större däckalternativ 320/55-15”

• Nya elselar med kraftdistributionsenhet, elkraft till hela maskinen

• Kubota V1505CRT-motorn på 645i/650i är utrustad med DOC  
 (dieseloxidationskatalysator) och DPF (dieselpartikelfilter)  
 och det finns ett Kubota-diagnostikverktyg för motorn

• Hydrauloljekylaren styrs steglöst enligt oljetemperaturen

• Flytläge integrerat i joysticken precis som i 800-serien

Två helt nya modeller i 600-serien: 

645i med enkel körhastighet,  
och 650i med dubbel körhastighet!

De mest kompakta lastarna över 26 hk Stage V/Tier 4 final  
på marknaden! Lätta att transportera, väldigt skonsamma 
mot markytan och ny GT-hytt ger överlägsen komfort.

Frågor?  
Tveka inte att höra av dig!  

Petter Hadenius 
Produktansvarig Avant,  Nordfarm 

Ring mig på 011-19 70 61
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AVANT   735

AVANT   860i

En maskin som har bevisat sig som lantbruksmaskin!  
Vi har många kunder som tidigare haft en liten kompaktlastare  
inomgårds och en större lastmaskin för de tyngre jobben.  
Med en Avant 860i kan du byta ut båda maskinerna och klara i stort 
sett alla jobb ändå, det är bra ekonomi det! 

Maximal styrka och fantastisk smidighet! Kohler KDI 1903 TCR 
42kW/57 hk turbodieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.

1900    57      3,5      30

Har du en mindre lastare idag, kanske en Avant 423/528 men känner 
att du behöver byta upp dig för extra lyftkapacitet? Denna maskin är 
framtagen för just det behovet! Detta är en liten maskin i en större 
kropp, med högre lyftkapacitet men utan avancerad teknik och stora 
hydraulflöden till extern hydraulik (jämfört med 760/860).

Utrustad med Kubota V1505 Stage V-motor. Klarar pallar upp till 1400 
kg och en lyfthöjd på upp till 3080 mm.

Scanna QR-koden för att  
höra mer om Avant 735

1400    26      3,0      14
AVANT 735
Bredd, mm 1290
Dragkraft, kp 1330
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m 2/50
Joystick 8 funktioner (std)
Motor, diesel Kubota V1505 Stage V, 4 cyl
Längd, teleskoputskjut, mm 700
Vikt, kg 1800

AVANT 860i
Bredd med standardhjul, mm 1490
Dragkraft, kp 1880
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m 2/80
Joystick 8 funktioner (std)
Motor, diesel Kohler KDI 1903 TCR, 3 cyl
Längd, teleskoputskjut, mm 825
Vikt, kg 2540

Behöver du en liten och smidig maskin, kanske gör du det mesta  
för hand idag? Avant 423 är den minsta kompaktlastaren med tele- 
skoputskjut på marknaden. Den blir lätt din bästa kompis på gården 
och hjälper dig att göra de tråkiga tunga sysslorna till roliga och lätta. 
Det är väldigt många djupströbäddar i Sverige som blivit mockade 
med en Avant 423!

Kubota trecylindrig dieselmotor med 22 hk för låg bränsleförbrukning. 
Låg egenvikt på 1030 kg, externhydraulik 34 l/min i en pump.

AVANT 423
Bredd, mm 990-1090
Dragkraft, kp 700
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m 1/34
Joystick 4 funktioner (std)
Motor, diesel Kubota D902, 22hk
Längd, teleskoputskjut, mm 600
Vikt, kg 1030-1080

AVANT   423

Scanna QR-koden för att  
höra mer om Avant 423

Sveriges mest sålda kompaktlastare! Den minsta Avant som klarar av 
rundbalshantering med marginal. Liten och smidig, till ett rimligt pris 
och klarar det mesta. Det här är mycket maskin för pengarna! 

Klarar av att lyfta upp till 950 kg med tillval parallellföring. Drivs av 
Kubota trecylindrig dieselmotor. Externhydraulik 36 l/min i en pump.

AVANT 528
Bredd med standardhjul, mm 1090
Dragkraft, kp 950
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m 1/36
Joystick 4 funktioner (std)
Motor, diesel Kubota 3-cyl, 26hk
Längd, teleskoputskjut, mm 600
Vikt, kg 1420

AVANT   528
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STUBBRIVARE
Stubbrivaren är ett ekonomiskt och praktiskt redskap, 
oersättligt vid markbearbetning. Redskapet tar 
smidig bort rötter och stenar, även från hårdpackad 
jord. De utbytbara hårdmetalltänderna har lång 
livslängd. Efter det att tänderna tryckts ned i 
marken bredvid objektet, lyfts lastarmen uppåt och 
föremålet hamnar ovanpå marken.
Ett ekonomiskt redskap  
för att riva upp styv  
mark, stenar, dra upp  
rötter och stubbar.  
Minskar radikalt behovet  
av manuellt arbete.

Flishugg CH180 är en effektiv och modern skivhugg, 
utrustad med fyra knivar och avsedd för Avant 
600-800-serien. Den kan flisa torra kvistar, grenar 
och trädtoppar upp till 180 mm i diameter och 
producerar 12 mm långa flisor. 

Materialet matas in manuellt, men flishuggen 
är utrustad med hydrauliska matarrullar och ett 
Smart Feed-system som övervakar huggskivans 
rotationshastighet. Om t.ex. för mycket material 
matas in och skivans hastighet saktar ner avsevärt, 
bromsar matarrullarna in och backar lite vilket 
förhindrar igensättningar och stopp i flishuggen. 
Justeringarna av Smart Feed-systemet kan också 
programmeras vid behov.

En stark grip för de som ofta behöver flytta 
trädstammar, stockar med mera. Den nedre 
gripdelen är utformad för att lättare få grepp om 
materialet.

  Starkt timmertag, även för professionell   
 och frekvent timmerhantering
  Kraftig konstruktion som tillåter  
 upptagning av stora trädstammar
  Lyft och transport av större stenar och  
 liknande är också möjligt

STOCKGRIP HD

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

UNIVERSALSKOPA

FLISHUGG CH180TIMMERGRIP HD

Timmergripen används ofta inom träindustrin men 
den fungerar också inom andra arbeten där olika 
typer av material behöver hanteras. Den är utrustad 
med samma grip som demoleringsskopan men 
underdelen är tillverkad av slitstarka stålstänger. 
Detta gör det möjligt att:

Två modeller tillgängliga: 1300 mm bred med två 
hydrauldrivna gripar och en smalare 900 mm modell 
med en grip. Hydraulcylindrarna och slangarna på 
griparna är väl skyddade med metallhöljen.

TIMMERGREP

Utrustad med skyddsgaller, en hydraulmotor, 
30 m vajer och en säkerhetskrok. Monteras på 
redskapsfästet. Manövreras enkelt av en person. 
Hydrauliken frigörs och vajern kan då dras ut för 
hand och fästas i önskat föremål.

Den kraftiga timmergripen är utrustad med en stark 
bom, hydraulisk rotator och stor grip. Den är särskilt 
avsedd för Avant 700- och 800-serien.

Arborist-kitet som monteras på bommen är också 
standard. När du kapar ett träd kan du knuffa ner 
trädet om det behövs istället för att knuffa för hand. 
Det är också möjligt att fästa ett rep i kitets fäste, 
som gör det möjligt att bogsera stockarna genom 
att dra dem med lastaren.

HYDRAULISK VINSCH

Timmergripen är ett tillbehör som gör att du kan 
greppa trädstammar, grenar, träavfall, stenar etc. 
och transportera dem både på längden och på 
tvären. Detta gör det möjligt att passera genom 
smala platser även med långa stockar och möjliggör 
lastning på en släpvagn eller på hög i vilken riktning 
som helst. Timmergripen finns med en hydraulisk 
rotator eller som en fritt roterande version. 
Gripskopan med hydraulisk rotator är utrustad med 
en elektrisk magnetventil   
för val mellan  
öppning/stängning  
och rotatorn. Den  
manövreras från  
förarsätet.

  enkelt greppa och hantera grenar,  
 stockar, stenar
  dra upp rötter ur marken
  sila jord och annat oönskat material  
 mellan stängerna, vilket betyder att  
 när ved matas till en flishugg hålls  
 flishuggen fri från skräp

  HD-grip med stark bom, rotator och  
 stor grip
  Arborist-kit som standard
  Särskilt avsedd för 700- och 800-serien

TIMMERGRIP MED ROTATOR

TILTADAPTER 360o

Gör det möjligt att rotera redskapet 360° (oändlig 
rotation) i båda riktningarna. Detta är användbart 
vid många olika jobb, som t. ex. tömning av lådor 
som behöver vändas uppochner. Monteras mellan 
redskap och redskapsfäste. Den har en hydraulmotor 
och en svivelring som gör oändlig rotation möjligt. 
Lyftkapaciteten är 1200 kg och när ett redskap är 
monterat på tiltadaptern flyttas det fram 195 mm från 
lastarens redskapsfäste.
Tiltadapter 360° har en standard hydraulisk 
flerfunktionskoppling och är i första hand konstruerat 
för att användas med passiva redskap som saknar 
egen hydraulfunktion. Dock finns möjligheten att 
använda hydrauliskt drivna redskap, men då måste 
Avant-maskinen vara utrustad med ett extra främre 
hydrauluttag. Tiltadaptern monteras då på Avant-
maskinens hydrauliska flerfunktionskoppling och 
redskapet på det extra främre hydrauluttaget.

EFFEKTIV STUBBFRÄS
Avant stubbfräs är effektiv och enkel att använda. 
Klingan är monterad så att restmaterial kastas åt 
höger - inte på varken maskin eller förare. Dessutom är 
stubbfräsen försedd med ett gummiskydd som minskar 
risken för spridning av flisor.
Fräsning sker genom att du för klingan fram och åter, 
vilket du sköter enkelt med pedalerna inne i maskinen 
eller genom att tilta redskapsfästet. Eftersom klingan 
är monterad med sidan mot maskinen får du en mycket 
bra sikt över arbetet. Alla tänder har tre sidor, så snart 
en sida blir slö vänder du på tanden.

• Utrustad med ø 540 mm klinga med  
 20 utbytbara tänder
• Tänder med tre skärande sidor, när en sida  
 blir slö vänder man på tanden
• Monterad så att flis kastas till höger  
 och inte på varken maskin eller förare
• Mycket bra sikt över arbetsområdet och  
 enkel att använda
• Utrustad med ett gummiskydd på höger  
 sida för att ytterligare skydda maskin  
 och förare
• Gummidämpare på snabbfästet minimerar  
 vibrationer i maskinen och ger en mjukare  
 drift

   AVANTREDSKAP FÖR SKOG & GÅRD    AVANTREDSKAP FÖR SKOG & GÅRD Mer än 230 redskap  
- se alla på nordfarm.se

DU HITTAR ALLA REDSKAP OCH ALLA AVANT-MODELLER MED       TILLVAL, EXTRAUTRUSTNING OCH PRISER PÅ NORDFARM.SE

Mer än 230 redskap  
- se alla på nordfarm.se
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   AVANTREDSKAP FÖR SKOG & GÅRD    AVANTREDSKAP FÖR SKOG & GÅRD

  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

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.

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.
Obs: Läs även ansvarsfriskrivningen på sidan 171 
om att montera adaptern på Avant-lastare

  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

ADAPTER TREPUNKTSKOPPLING

Mer än 230 redskap  
- se alla på nordfarm.se

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.

  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

MARKBEREDARE CR1400
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.

  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

PLANERINGSVERKTYG HD

  Kraftfullt, starkt och kompakt 
  Enkelt att koppla på och av
  Mjuka rörelser med exakt regler- 
 ventil, lätt att manövrera
  Okomplicerat och  
 ekonomiskt  
 grävaggregat

GRÄVAGGREGAT 210
Grävaggregat 210 är något större än modell 170, 
vilket gör det mer mångsidigt och ger mer grävdjup.
Bomrörelsens hastighet är steglöst justerbar, 
vilket underlättar manövrering även för oerfarna 
användare. Aggregatet är lågbyggt och tack 
vare bågkonstuktionen får man fri sikt över hela 
arbetsområdet.

Med en Avant kedjegrävare kan du enkelt gräva 
smala diken utan att skada marken. Kedjegrävare gör 
snabbt ett snyggt dike som lätt kan fyllas igen med 
skopa eller schaktblad. Drivs med en hydraulmotor 
via en planetväxel för lång och problemfri drift.
Grävdjupet är 900 mm och 1200 mm beroende på 
modell. Grävbredd är 100 mm, 150 mm eller 200 mm 
beroende på utgrävningskedjan storlek.
Kedjegrävarens kedjor har volframförstärkningar. 

  Mycket snabbt att gräva täck-, rör-  
 eller kabeldike
  Gräver endast 100-200 mm brett och  
 lägger all jord på högra sidan av diket 
  Minimalt med ytskador

KEDJEGRÄVARE

En effektiv lösning för mindre grävoperationer 
då ett maximalt grävdjup på 1200 mm eller 
1500 mm är tillräckligt och grävning inte är en 
del av vardagliga arbetet. Den monteras direkt 
på redskapsfästet och drivs med styrspaken för 
hydrauliken eller med knapparna på joysticken 
om sådan finns.  Dumpning sker genom att 
vrida på ratten. Utrustad med S30-skopans 
snabbkopplingssystem (samma som på grävmaskin 
260), vilket gör att byte av skopan sker snabbt och 
enkelt - skopan kan även monteras riktad framåt 
vid behov. Tiltadapter för skopan finns tillgänglig 
till minigrävare 150 som tillval.

  Enkel och snabb montering på lastaren
  Stor lasthöjd
  Material kan transporteras i skopan

GRÄVARM

Ett lättare sätt att flytta trailers, vagnsmonterade 
arbetsplattformar eller båtar på släp och liknande. 
Tack vare den utmärkta sikten över kulkopplingen är 
det väldigt enkelt att koppla på bara genom att åka 
in med kulkopplingen och låsa den genom att lyfta 
och sänka lastarmen. Utrustad med både en 50 mm 
kula och gaffeldrag.

  Enklare att koppla och förflytta  
 släpvagnar etc 
  Bästa möjliga synfält för släpet  
 möjliggör mycket exakt hantering  
 i trånga situationer
  Enkel och snabb att montera

KULKOPPLING, FRONT

Mer än 230 redskap  
- se alla på nordfarm.se

  Stort utbud av borrar och flera drivenheter
  Det hårda utbytbara volframskäret 
 är anpassat för professionell användning
  Tvåvägs svängtillsats för drivenheter till  
 HD jordborr, gör att borr och drivenhet  
 kan svängas åt sidan, vilket innebär att  
 hålet kan borras rakt oavsett i vilket läge  
 maskinen står. Produktnr. A421877

JORDBORR
Kraftfulla borrar med många olika borralternativ 
som klarar av de flesta arbetsuppgifterna. Perfekta 
för trädplanteringar och stolpsättningar m.m. 
Standardaggregatet har direktdrivning. HD-modellerna 
är utrustade med hydrauldrivna planetväxlar som ger 
ett högre vridmoment. Det behövs oftast vid hårda 
markförhållanden och vid större borrdiameter. Att 
borra i hårda underlag som t.ex. sandsten går alldeles 
utmärkt tack vare volframskär och pilothuvud.

  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

LEGUAN 50 ARBETSPLATTFORM
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.

DU HITTAR ALLA REDSKAP OCH ALLA AVANT-MODELLER MED       TILLVAL, EXTRAUTRUSTNING OCH PRISER PÅ NORDFARM.SE

Två modeller, med lastkapacitet på 1200 kg eller 
1800 kg. Båda har hydraulisk tipp. Sidolämmarna 
kan tas bort vid behov. Den mindre modellen kan 
utrustas med extra sidolämmar, vilket är standard 
på den större modellen. OBS! Lastaren skall vara 
utrustad med ett dubbelverkande bakre hydrauluttag 
och dragkrok.

  Kraftig och mångsidig tippvagn
  Sidolämmarna kan tas bort vid behov,  
 vilket ger ett helt plant flak
  Hydraulisk tipp på båda modellerna

TIPPVAGN

Gör det möjligt att ha tryckluft överallt. Skapar 
max. 400 l luft/min vid 8 bars tryck. Kan användas 
för att köra tryckluftsverktyg och pumpa däck.

  Ett enkelt sätt att få tryckluft för  
 exempelvis pneumatiska kraftverktyg
 Gör det möjligt att fylla stora  
 däck (till exempel jordbruks- och  
 entreprenadmaskiner) på platser där  
 ström inte finns tillgängligt
  Snabb rengöring av stora maskiner  
 med hjälp av tryckluft, t.ex.  
 skördetröskor, entreprenadmaskiner

KOMPRESSOR
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”Det är dags att gården går    
  vidare till nästa generation  
  precis som den gjorde till  
  mig en gång i tiden.”

I början av juli var vi och besökte Stefan Åhs på 
Skysta gård strax öster om Västerås. Gården är en 
vacker familjegård med anor från tidigt 1800-tal och 
nog kan en tro att det går det åt en hel del ved för 
att hålla den stora mangårdsbyggnaden varm under 
vintern. Vilken tur att Stefan har en vedfabrik från 
Japa på gården och det är just den vi tänkte fokusera 
på under besöket.

Vädret beskrivs närmast som hällregn och tanken var att även 
filma när vi kör vedmaskinen. Risken för kortsluten kamera- 
utrustning var påtaglig men vi bestämde oss för att försöka.

Stefan närmar sig pensionens tröskel men jobbar ännu flitigt 
med vedproduktion och andra skogsrelaterade arbeten. 

– Verksamheten bedriver jag själv och merparten av all ved 
som produceras är på entreprenad åt grannar samt några 
hundra kubik som går till annan försäljning. Slutligen går det 
åt en del ved till att värma upp gårdens tre större byggnader 
också förstås, säger Stefan.  

– Skogsuppdragen jag gör är i närområdet och till hjälp där 
har jag en mindre skördare. Gårdens mark ligger på ungefär 
250 hektar och jag jobbar ju även i min egen skog såklart. 

Hur fungerar det att vara entreprenör tycker du? 
– Jo men jag tycker det har fungerat ganska bra. Hittills har 
jag ju inga kundförluster och då är det ju lättare att bedriva 
en verksamhet. Jag behöver inte annonsera eller marknads-
föra mig utan jobben kommer ändå i den utsträckning och 
volym jag vill hålla på med. Det fungerar bra, berättar Stefan. 

Vad brinner du (hahaha) extra för i din verksamhet?
– Vad skulle det vara?! Det skulle väl vara torr ved, säger Ste-
fan och skrattar lite. Nej men det är väl att hålla på i skogen 
och så. Det får mig att må bra!

Vad har du för maskiner i företaget?
– Dels har jag en H8-skördare. Sedan har jag en traktor med 
ett skogsekipage för transporterna. Jag har en... få se nu, 
röjare och betesputs som jag röjer utmed väg med. Sedan har 
jag ju den här vedmaskinen 435 från Japa. Nu får det dock 

Reportage Vi besöker Stefan Åhs på Skysta Gård 
strax öster om Västerås. Här visar han oss 
vedfabriken Japa 435 in action.

VEDFABRIK JAPA 435VEDFABRIK JAPA 435
”EFTERFRÅGAN PÅ BRASVED ÄR HÖG, KUNDEN VILL HA  

FINT FÖRDELAD VED SOM PASSAR BRA I KAMINEN.”

Vi besöker Skysta Gård strax öster om Västerås

Se reportaget på

  
www.youtube.com/nordfarm
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är hydraulik. Jag får nog summera att det har gått bra och att 
underhållet är enkelt. 

Tycker du att maskinen är prisvärd? 
– Nja, det kan alltid vara billigare, säger Stefan och skrattar. 
Maskinen fungerar, det gör den. Du får vad du betalar för så 
det kanske är bra att den kostar lite mer.

Om du fick möjlighet att förbättra något,  
vad skulle det vara då?
– Nej men jag tycker den fungerar bra som den är. Jag har 
modifierat smörjningen av sågkedjan lite så nu tycker jag den 
fungerar ännu bättre, säger Stefan och ler lite. 

Och hur ser framtiden ut för företaget?
– Möjligheten med att fortsätta med veden finns ju kvar. 
Däremot så ska min dotter och måg ta över gården. Det är 
dags nu att gården går vidare till nästa generation precis som 
den gjorde till mig en gång i tiden, säger Stefan.

Plötsligt upphörde regnet och genomdränkta som blöta  
hundar stod vi där och kände hur dagens första solstrålar 
tränger igenom molntäcket och sakta tinade upp oss.  
Kameramannen från Nordfarm får en snilleblixt!  
 
– Nu kan jag ju köra upp drönaren och filma! Stefan, kan 
du ta allt en gång till fast jag filmar med drönaren den här 
gången?

vara nog med maskininvesteringar eftersom jag snart tänkte 
gå i pension och låta gården gå vidare i familjen. 

På tal om vedmaskinen, hur använder du den?
– Ja enkelt utryckt så gör den ju veden på gården. Både 
den jag säljer och veden jag arbetar upp och använder själv. 
Maskinen gör ju en mer exakt ved vilket gör den perfekt för 
granbarkborretimmer. Maskinen är väldigt bra på att produce-
ra finfördelad ved som kunderna föredrar. 

Detta är inte din första vedmaskin från Japa,  
vad körde du med innan?
– Jag hade en Japa 450 innan 435an som står här nu. Den 
var bra den och fungerade den också men det var kanske 
lite för högt tryck på den. Tror den tryckte med 24 ton vilket 
gjorde att jag kunde köra riktigt grov ved men veden blev inte 
lika finfördelad på sidorna som mina kunder vill ha veden. Då 
gillar jag den här 435an bättre med Perfect Split då det blir 
mycket jämnare och mer symmetrisk ved, vilket är perfekt på 
grov och lite skadad gran. 

Var det därför du valde Japa 435?
– Efterfrågan på brasved är hög. Kunden vill i regel ha fint 
fördelad ved som passar bra i kaminen hemma. 

Vad skulle du säga blev effekten av köpet? 
– Det är som sagt mycket lättare att sälja veden. Jag får 
mycket beröm för min ved av kunderna då veden är både fint 
fördelad och ren från flis och spån. Detta tack vare maskinens 
båda funktioner Perfect Split och Perfect Clean. Sedan torkar 
även veden bättre och jämnare när den är jämnare och mera 
finfördelad.   

Vad har du för tillbehör till maskinen?
– Spånsug och stockbord. Spånsugen är nästan ett måste 
för att det ska bli något flyt när man kör. Sedan underlättar 
ju stockbordet något enormt under produktionen. Det gäller 
bara att du inte slarvar med att lägga på stockarna utan att 
du lägger dem rakt och fint för att det ska spinna på bra. Har 
du en sådan här vedmaskin med så pass hög kapacitet bör du 
nog även ha ett bra stockbord för att få ut kapaciteten. An-
nars kan du nog lika gärna investera i en mindre vedmaskin. 

Hur tycker du underhållet fungerar,  
är den lätt att serva?
– Jag har haft maskinen sedan år 2019. Detta är tredje 
säsongen kan man säga. Hittills har det inte varit några större 
avvikelser mer än att smörja på sina ställen och fylla på olja. 
Sedan får jag ju slipa kedjan ibland beroende på hur mycket 
stockarna sliter på kedjan. En hydraulslang har jag bytt också 
nu på tre säsonger men sådant får man ju räkna med när det 

Reportage

Se reportaget på

  
www.youtube.com/nordfarm
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Tack Stefan för en dag i regnet och att du körde vedmaskinen 
en dag som du annars hade valt att låta den stå!

Missa inte att reportaget finns som film på nordfarm.se  
och på Nordfarms Youtube-kanal.

Reportage

Se reportaget på

  
www.youtube.com/nordfarm

”Jag får mycket beröm för min ved av kunderna  
då veden är både fint fördelad och ren från flis  
och spån. Detta tack vare maskinens båda funktioner 
Perfect Split och Perfect Clean. Sedan torkar även 
veden bättre och jämnare när den är jämnare och 
mera finfördelad.”

Japa 435 med smartare klyvsystem och mer intelligens 
Det intelligenta systemet hjälper användaren med styrning och vedfabriken mäter  
och styr i realtid och kan automatiskt optimera funktion utifrån råmaterial.

Framtidens 
vedfabrik 

för proffsen
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japa405

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

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

- ved i samma storlek
En patenterad klyvningsmetod som 
säkerställer en jämn homogen slut- 
produkt oavsett varierande träslag  
eller densitet på materialet.

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

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

egen vedfabrik fr 379.300:-

Japa 395 har många egenskaper som 
underlättar arbetet och maskinens lilla  
behov av underhåll och service gör avbrott 
minimala - och du kan använda din tid till 
vedproduktion. 

• Säkert handhavande med elstyrning

• Bättre överblick över processerna med  
 genomtänkt design av skyddsbur

• Kraftig kolv och hydrauliskt justerbar  
 ramyxa

• Vippbräda

• Hydraulisk stockhållare

• Hydraulisk smörjpump

• Kontrollerad övergång från kapning  
 till klyvning

Komplettera med booster (12,5 ton), 
”Perfect Clean”, manöverplattform och 
hydraulisk svängbar transportör.

japa395    
komplett vedmaskin fr 267.800:-

Ett smartare klyvsystem och mer intelligens 
Det intelligenta systemet hjälper användaren med styrning och vedfabriken mäter  
och styr i realtid och kan automatiskt optimera funktion utifrån råmaterial.  
Komplettera med hydraulisk kedjespänning, booster, spånsug och stockbord.

NYHET! JAPA SUBSPLIT
Öka din produktion per timme rejält med Japas nya kolv som 
arbetar efter inlagd klyvlängd! Klyvkolven går endast tillbaka 
den längd som är inställd som kapningslängd för att sedan 
fortsätta bearbeta kubben i kortare cykler. Ju kortare vedlängd 
och större kubbar desto större är effekten!

JAPA DISPLAY
Få kontroll över din produktion med Japa’s medföljande dator 
och display. Hjälp att mäta produktion, ska du leverera 10 m3 
kan du med enkelhet ställa in ”trippmätaren” och vedma-
skinen meddelar när önskad mängd är producerad. Är även 
uppkopplad mot fabrik för bevakning av eventuella felkoder.

Framtidens 
vedfabrik 

för proffsen

•

BRED  
TRANSPORTÖR

SERVICEVÄNLIG

BRED  
INMATNING

STORT 
KLYVTRÅG

ENKEL HYDRAULÖVERSIKT, 
BARA ATT ÖPPNA LUCKORNA

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

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

Ved i samma storlek
En patenterad klyvningsmetod som 
säkerställer en jämn homogen slut- 
produkt oavsett varierande träslag  
eller densitet på materialet.

Se videoklipp på Japa 435, 
PerfectSplit och PerfectClean.

•

japa435    
fr 448.800:-

Mer ved på samma tid 
  - ingen väntan på kolven!
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Maskinens inmatning och klyvning är syn-
kroniserad, 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 ved- 
stopp, 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 uppskat-
tas även av proffsanvändarna.

japa315+    
komplett vedmaskin fr 89.500:-

Japa 315+

Japa 315+ Road

JAPA   XL SPLIT fr 94.900:-

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

En professionell maskin som uppfyller de senaste säkerhetsbestämmelserna. 
Med den här maskinen är det effektivt att klyva kubbar, vilket sparar tid och an-
strängning. Maskinen är också perfekt för hantering av stora träd tillsammans 
med en vedmaskin. Klyven drivs av traktorns PTO eller av extern hydraulik, är 
utrustad med en hydraulisk vedlyftare och hydraulisk höjdjustering av klyvnings-
ytan. 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.

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!

NYHET! japa365+    
komplett vedmaskin fr 136.700:-

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

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.

På maskinen sitter flera hydrauluttag för stockbord/stocklyft och inmatningsrulle.  
Förstärkt vedstopp som mekaniskt dras bakåt efter kapning, för att veden ska falla  
ner fritt i klyvtråget utan avbrott. 

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

Kapar  
OCH klyver 

36 cm Ø  

KAPLÄNGD

<60 cm  

STandARDYXA

RAMYXA  

SVÄNGBAR 
UTMATNINGS- 
TRANSPORTÖR 
4,2 M

PRO-MODELLEN 
HYDRAULISK 
STYRSPAK SÅG-
MANÖVRERING

RETURNERANDE 
VEDSTOPP 
 
AUTOMATISKT

UTTAG STOCK-
BORDSLYFT OCH 
INMATN. RULLE 
HYDRAULISKT

PRO-MODELLEN 
HYDRAULISK 
justering  
av yxa

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

NY FÖRBÄTTRAD MODELL 2022 
• 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) 
 

Anpassa hastigheten på transportören med en 
ventil direkt på motorn, och lasta veden i upp 
till sex olika säckar utan att förflytta dig.

Justerbart stopp.

Välvd stockhållare.

Hårdare material i yxan ger en starkare och 
tunnare yxa, och därigenom mindre motstånd 
vid klyvningen. Dessutom har de nya yxorna  
en ny slipning som minimerar skräp.

Den nya skyddsplåten skyddar svärdet  
mot slag från krokiga stockar.

Ett nytt bredare utlopp minskar  
risk för stopp efter klyvning.
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JAPA     stockbord
STOCKBORD 422 MED HYDRAULISK MATNING 
Lämplig till modell 365, 395, 405 och 435.

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.

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.

STOCKLYFT 
Lyfter smidigt stocken till rätt höjd för inmatningen 
genom hydraulik.

NYHET! GRIZZLY-BAR RENS- 
GALLER FÖR TRANSPORTÖR 
 

RENSBORD, ELEKTRISK ELLER HYDRAULISK 
Används i anslutning till vedmaskin eller för tidigare kluven ved.

  SLAGKLIPPARE KT

SAMI TIMMERGRIP

betongblandare
mammut

ELHO HYDRAULISK  
KÄTTINGRÖJARE

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. 

KAMPANJMODELL 
SLAGKLIPPARE KT320 
Med 2,2 kg slagor och hydraulisk sidoförskjutning  
som standard samt frihjul på K-axel.  
Ordinarie pris 166.400:-

Timmergripen från Sami är gjord för att lyfta och transportera timmer, 
brännved och sly. Den är konstruerad för att säkerställa ett stadigt 
grepp på timmer med olika diameter. Gripen har en kraftig hydraulisk 
överdel som även klarar av att hålla långa stockar.

En robust och slitstark design  
gör gripen långlivad med  
minimala servicekostnader.  
Den kopplas på  
traktorns frontlastare  
med SMS- eller  
Eurofäste.

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

TORNADO L, nu med fäste för  
grävmaskin och skogskran.

Slydödaren!
  Så långt lagret räcker!

129.900:-     

STOLPKLIPPARE  
Soloswing SZA-600
Automatisk svängarm utformad  
för att göra klippning under  
staketet lättare men undvika  
skador på stolparna.  
Fäste SMS.  Arbetsbredd  
600 mm. Så långt lagret  
räcker, ordinarie pris 46.500:- 

36.500:-

Passar Palmskranar!
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Komplettera med radiostyrning  
vid köp av CH27, 10.300:-

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

CH27 FLISHUGG
Farmi CH27-serien ersätter storsäljaren CH260.  
De har utrustats med flera nya tekniska egenskaper  
som ger ökad produktivitet, säkerhet och bekvämlighet.

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

FARMI   CH27 ACR
• Kranmatning med inmatningsrullar
• Långt utkastarrör 3,9 meter
• Trepunktsfäste
• Inklusive K-axel 6 splines, frihjul

Gäller så långt lagret räcker, ordinarie pris 230.400:-

KAMPANJ
204.900:-

Stark och slittålig inmatningsvagga för  
en långlivad och kostnadseffektiv flisning

Hög fliskapacitet med 
optimal inmatningsvinkel 
55 grader

Enkelt underhåll med lättåtkomlig hydraulik och  
elektronik, skyddade komponenter ger längre hållbarhet

Kampanjpris inkl K-axel 29.900:-

Pris från 514.000:- komplettera med ACC för 91.500:-

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

Pris från 34.300:-

LUNNINGSVINSCH

CH10 är Farmis minsta flishugg till den mindre traktorn på 30-40 Hk. Den är konstruerad som 
en robust och kostnadseffektiv flishugg för flisning av grenar och små träd upp till en diameter 
av 100 mm. CH10 kan monteras på en liten traktor som ger ett kompakt flisekipage i trädgår-
dar, parker och dikeskanter. Två huggstål och ett mothåll tar hand om flisning och matning. 
Manuell inmatning och falltratt. Drivs via traktorns kraftuttag eller hydrauluttag (tillval).  
Ordinarie pris 34.300:-, kampanjen gäller så långt lagret räcker.

fLISHUGG CH10INMATNINGS- 
ÖPPNING, MM

100x100

193
VIKT, KG

Kampanjpris inkl K-axel 104.000:-

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

• Robust och effektiv
• God kvalitet på flis från trädstammar - för ökad effektivitet välj dubbel huggskiva
• SmartFeed som standard
• Låg effektbehov (vinklad matning)  
Ordinarie pris 115.400:- 
Kampanjen gäller så långt lagret räcker.

FLISHUGG CH18

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

• Flisning med dubbel skiva i tre steg: huggstål, extraknivar, kvistbrytare
• Egen-hydraulik som standard, SmartFeed, rotation av utkastartorn, längdjustering på utkast,  
 pedalstyrning för hydraulisk matning, hydraulisk öppning av locket på huggskivorna
• Fjärrkontroll som tillbehör
• Erbjuder utmärkt fliskvalitet, effektiv inmatning och optimalt förhållande mellan kostnader  
 och effektivitet, vilket möjliggör en enastående produktivitet med låg bränsleförbrukning
• Med en traktor på ca 200 hk har du en optimal produktion

FLISHUGG CH38 proffsmaskin

INMATNINGS- 
ÖPPNING, MM

180x220

320
VIKT, KG

INMATNINGS- 
ÖPPNING, MM

380x420

2300
VIKT, KG9000:-
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ELHO LANDSKAPSVÅRD

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

Räckvidd  
5,5 meter!

NYHET!  Elho 470 
Kättingröjare med smart tiltfunktion!

Röjare i världsklass!
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 för- 
hållande till tidigare modeller. En unik lösning är att växellådan är 
infäst vid ledpunkten av lyftbommen. Detta gör att PTO-axelns bryt-
vinkel 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.

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

STORSÄLJAREN!

Den helt nya ELHO Tornado 470 är en mekanisk kedjeröjare med en 
maximal räckvidd på 4,7 meter. Maskinen har en ny smart tiltfunktion 
på slåtterhuvudet som begränsar tiltrörelsen så att axeln närmast 
klipphuvudets brytvinkel inte blir för stor. Denna funktion skyddar 
kraftöverföringsaxlarna, som inte kan köras i alltför stora vinklar.  
 

I transportläge är tiltfunktionen låst. När bommen sänks anpassas 
tiltfunktionen efter bommen. Detta gör maskinen mycket stabil och 
säker att transportera, även i höga hastigheter. När du till exempel vill 
komma förbi stora träd kan röjaren lyftas mycket snabbt med en enda 
manöver och återgå till röjningsläget efter att ha passerat hindret.

1. Nytt bredare klipphuvud på hela 1,8 m i Hardox slitstål. 

2. Ny frontlucka med hydraulisk öppning gjord av gummimatta  
 som standard.  

3. Vidvinkelaxel i bägge ändar. 

4. Ny helt unik infästning som förbättrar vinkeln på maskinen uppåt  
 och i sidled utan att behöva justera trepunktsinfästningen upp  
 och ner. Maskinen får också en längre arbetsbredd, hela 4,7 m. 

5. Svänghjul som standard på klipphuvudet, en metallskiva som ökar  
 massan på kedjenavet och gör att du får ökat moment i rotationen  
 och kättingen stabiliserar då också hela kättinghuvudet. 

SPECIFIKATIONER  ELHO 470
Arbetsbredd, m:   1,8
Effektbehov kW min/max:  50-80
Fäste:    3-punkt Kat II/lll
Hydrauluttag enk./dubbelt/ret.: 1/3/-
Kedjor Antal/Grovlek:  2 st/13 mm
Rek. minimivikt traktor, kg:  4000
Räckvidd, m:   4,7
Varvtal kraftuttag, rpm:  540
Vikt total, kg:   1080
Arbetsvinkel, °:   90°/36°

NYHET
TORNADO 470 MEKANISK KEDJERÖJARE

5
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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 sly- 
inslag. Som alternativ finns Y-slagor, som kräver mindre effekt vid  
krossning av frodigt gräs och träda.

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

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 på en höjd upp till ca sex meter, en fördel på skogsvägar 
och mindre landsvägar. Kranarmen har helt mekanisk kraftöverföring med hög- 
effektkilremmar 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. Kraftöverförings- 
axel 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!

Når hela 6 meter upp!

Tornado 210  
2,1 meters arbetsbredd

SideChopper  
med hammarslagor

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

Bondioli & Pavesi växellådor och nio axlar särskilt utformade för denna maskin.  
För att skydda traktor och redskap har den första axeln en lamell- och frihjulskoppling.  

Det breda arbetsområdet säkerställs av att den andra axeln har dubbel vidvinkel.

För att skydda axlarna är röjaren utrustad med en ventil som 
förhindrar att kättinghuvudet tiltas för mycket i uppfällt läge.

Arbetsytor och klipphuvud av slitstarkt HARDOX-stål.  
Det trippelförstärkta gummit framför och bakom klipphuvudet  

förhindrar effektivt att grenar och stenar slungas ut.

Släpmedarna som är fästa under kättinghuvudet  
är lätta att byta ut vid behov. Kättingen i huvudet  
är gjord av hållbart specialstål.

Påkörningsskydd av två fjädrar som mjukar  
upp eventuell påkörning genom att  
kättinghuvudet följer med bakåt.

Den hydrauliska justeringen  
av huvudet använder chock- 
ackumulatorer som gör att 
huvudet följer terrängen och tar upp  
stötar och variationer från marken.

Utrustad med hydraulisk  
sidoförskjutning som gör det  
möjligt att klippa slänter och även  
på den andra sidan av diket.

Hydraulisk frontlucka manövreras 
från traktorhytt, och kan även  

öppnas/stängas mekaniskt.

   CM1700  
Rejäl kättingröjare  
    för proffs!
Planera för våren! FRÅN 139.900:-     

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

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 75.700:-

SOPMASKIN CB2000  

     

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 67.200:-

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

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.

Sopvals HB

Sopskopa k

  Så långt lagret räcker!
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SAMI     SANDSPRIDARE

VIKPLOG VM VM 2400 VM 2800 VM 3200
Arbetsbredd, mm 2010-2456 2360-2880 2690-3280
Fäste SMS SMS SMS
Höjd, mm 962 962 962
Vikt, kg 486 536 578
Arbetsvinkel, ° +/- 35 +/- 35 +/- 35
Belysning LED. sidoljus LED. sidoljus LED. sidoljus

VIKPLOG   VM-SERIEN

Lättanvända SL-serien är lämplig för privata markägare och för leverantörer 
av vägunderhåll. De är självlastande och finns i tre arbetsbredder.
Sandspridaren har dubbla fästen, vilket gör det möjligt att montera utrustningen på en trepunkt såväl som på en 
frontlastare. Justera mängden spridning med hjälp av en flödesreglerare. En blandare i spridaren krossar större 
bitar bulkmaterial. Drivning skyddas av robust kåpa som lätt tas loss. Enkelt att spänna kedjan och underhålla.

SLH-serien är lämplig för daglig användning av entreprenörer inom vägunder-
håll. De har en mycket robust konstruktion och komponenter av hög kvalité.
Behållarens övre kant är förstärkt med två lager stålplåt, vilket garanterar lastöppningens slitstyrka och tillförlit-
lighet under många år. Matarvalsar av slitstarkt HARDOX-stål garanterar sandspridarens långa livslängd. Förutom 
att den kan tiltas kan sandspridaren också tömmas underifrån - mellan matarvalsen och gummiduken genom 
att frigöra spaken på sidan. På det sättet är det möjligt att avlägsna större stenar och dylikt som har kommit in i 
sandspridaren genom säkerhetsgallret. Utrustade med fjäderbotten. Pris nedan avser inklusive 3P-fäste.

SLH pris från 52.300:-

SL pris från 34.500:-

från 84.300:-

Vikplog VM lämpar sig ypperligt på allt från skogsvägar till 
små och medelstora landsvägar. 
 Plogens arbetshöjd kan justeras med hjälp av släpskor som är tillverkade av specialstål.  
Plogen är standardutrustad med elventiler och styrdosa så att vingarna kan manöv-
reras var för sig. Båda vingarna är i standardstorlek vilket gör att standardstål kan 
användas. Plogen kan även utrustas med nätstål eller gummiskär. Valbart fäste.

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

26.500:- köp till hydraulisk sväng 5.500:-

SANDSPRIDARE, MODELL SL-1500 SL-2000 SL-2300 SLH-2000 SLH-2300
Arbetsbredd, mm 1500 2000 2300 2300 2350
Fäste EURO/SMS/3P EURO/SMS/3P EURO/SMS/3P Stort urval Stort urval
Volym, liter 640 850 1000 1450 1680
Vikt, kg 305/300 375/370 420/415 485 exkl fäste 545 exkl fäste
Pris, fr 34.500:- 39.900:- 44.400:- 52.300:- 57.900:-

SAMI     KLAFFSKOPA
Avsedda för röjning av större mängder 
snö från gator och parkeringsplatser där 
det är viktigt att snabbt kunna justera 
redskapets bredd för att undvika hinder. 

En klaffskopa är ett bekvämt hjälpmedel för 
lastning av uppsamlad snö direkt på en lastbil. 
Klaffarna manövreras individuellt och chockack-
umulatorer skyddar dem vid påkörning och gör 
så att de återgår till sin utgångsposition.

Finns från 1800-2600 på nordfarm.se

från 49.900:-

SAMI     FRONTBLAD
Enkla och universella frontblad för svåra arbets- 
förhållanden. Bladet kan fästas på traktorns front- 
lastare. 

Stark konstruktion och flera extrafunktioner garanterar bra 
resultat vid hantering av snö, mark etc. Bladet kan vridas  
både höger och vänster. Den är utrustad med fjädrar som  
möjliggör vertikal rörelse av bladet som hjälper till att för- 
hindra överbelastning under arbetet. Frontbladet har utbytbart 
SMS- eller EURO-koppling.

från 34.200:-

SAMI VINTER 
Skräddarsydda vinterprodukter, 
du hittar fler modeller och alla priser på nordfarm.se

Modell 250-63 komplett 
med hydraulisk sväng 

KAMPANJ 27.900:-
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MER KLIRR I KASSAN
NÄR DU KAN GÖRA JOBBET FÖR EGEN MASKIN

Vi besöker Gunnarssons Skog & trädvård AB

”Vi ville kunna leverera hela 
tjänsten själva och slippa tunga 
lastbilar i känslig miljö”

Solen står i zenit och värmen bokstavligen pumpar 
svetten ur oss med sina 34 grader denna dag. Väl på 
plats träffar vi Fabian som är klädd i skyddskläder 
och genast slutade vi andra att gnälla över hettan. 

Fabian Gunnarsson är en av tre delägare i ett familjeföretag, 
och bolaget består av Fabian, storebrorsan och farsan. Arbe-
tet som ger mat på bordet är arborist- och skogsvårdstjänster.

Berätta om företaget?
– Bolaget härstammar från skogsbruket men vi skolade om 
oss för sex år sedan och håller nu på med arboristtjänster, 
säger Fabian. Exempel på tjänster vi utför är beskärning, träd-
fällning, specialfällning på krångliga ställen som till exempel 
nära järnvägar och byggnationer. Några av våra största kun-
der är stora byggbolag, kyrkor och kommuner. Vi jobbar även 
flitigt mot privata aktörer och tar oss an mindre jobb. Sedan 
år 2016 har det även hunnit bli många kurser i trädklättring 
så idag är vi på Gunnarssons även instruktörer på en av Sveri-
ges största utbildningar för trädklättring och trädvård!

– Vi står för punktlighet och kvalité, säger Fabian. Vi vill inte 
leverera något mitt emellan utan alla tjänster ska vara av 
högsta kvalité, det är Gunnarssons signum. Vi brinner även 
så klart för utbildningen av nya arborister. Vi har ungefär 100 
elever om året via en av Sveriges största utbildningar för träd-
klättring och trädvård. Utbildningsdelen är ett skönt avbrott 
i vardagen då det inte är lika fysiskt ansträngande som att 
klättra i träd. Då får kroppen möjlighet att återhämta sig. 

Var verkar ni och var är vi idag?
– Vi jobbar i området från Halmstad till Helsingborg och även 
cirka en timma in i landet, men självklart jobbar vi även utan-
för området efter överenskommelse med kunden. 
Idag är vi i Hishult som ligger strax utanför Laholm i södra 
Halland. Vi har precis utfört lite trädbeskärning och kronlyft-
ning på den här platsen. 

Varför ska man välja Gunnarssons Skog & Trädvård?
– Jo men det kan jag väl svara på ganska lätt, säger Fabian 
med ett leende. Vi är väldigt breda, både vad gäller kompe-
tens och utrustning som säkerställer att kunden blir nöjd. 
Utöver att vi klättrar och jobbar med beskärning samt fällning 
så arbetar vi med miniskotare, stubbfräsning med mera. Vi har 
även ett rejält kransläp med en Palmskran som vi ska kolla 
lite närmare på idag. 

Kransläpet är företagets senaste tillskott,  
varför investerade ni i ett kransläp?
– Tidigare transporterade vi ris, grenar och allt annat med 
lastbil. Som oftast är ju jobben ganska små med få träd, kan-
ske bara ett träd där utrymmet är begränsat och där miljön är 
känslig. Vi kände att det borde finnas en bättre och smidigare 
lösning än en lastbil. Vi vill kunna leverera hela tjänsten så 
inhyrning av transporten är inte ett alternativ. Vi letade runt 
och hittade det här kransläpet med en Palms 2,54 kran. Och 
sedan vi fick kransläpet så har allt blivit mycket smidigare och 
effektivare. Det fysiska handarbetet på marken är i princip 
borta idag och vi kommer alltid åt att jobba med kranen. 

Vad blev effekten av köpet?
– Den största effekten, eller kanske potentialen ska jag väl 
säga, är att slippa flera inblandade aktörer. Vi vill kunna leve-
rera helheten och hantera alla jobb i egen regi och så har det 
blivit nu tack vare kransläpet. Ekonomin är nu bättre i bolaget 
jämfört med när vi behövde ta hjälp och blanda in andra. 
Dock tar vi givetvis hjälp om uppdraget kräver det. 

– Först förstod vi inte riktigt hela nyttan vi skulle få av släpet 
men utöver trädvård och transport av ris och grenar så kör vi 
en del grus, jord, kompost och kaminved. Vi kan även kom-
plettera med en skopa så vi kan köra ut diverse material. 

Vad krävs för att få köra ett sådant här ekipage?
– Först och främst behöver du minst ha ett BE-körkort. Sedan 
rekommenderar jag att du har en bil med 3,5 tons dragkapa-
citet. Vi kan förflytta oss i 80 km/h med kransläpet. 

Reportage Vi träffar Fabian Gunnarsson på  
Gunnarssons Skog & Trädvård AB i 
Hishult, några mil sydost om Halmstad. 
Vi besöker honom för att lyssna på hans 
intryck av kransläp HWR med Palmskran.

”Sedan år 2016 har det även hunnit bli många  
kurser i trädklättring och idag är vi på även  
instruktörer på en av Sveriges största utbildningar 
för trädklättring och trädvård.”
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Hur är den att serva och underhålla tycker du?
– Den är ganska simpel. Det är vanliga smörjpunkter som på 
alla kranar men i övrigt så är det inte mycket att underhålla. 
Vi har inte haft några problem utan är nöjda med helheten. 

Är det en prisvärd maskin tycker du?
– Jag tycker priset är skäligt. Däremot så är ju den största 
vinsten för oss att vi kan behålla en större del själva när vi 
jobbar mot kund och det ger ju mer klirr i kassan. Sedan kan 
vi numera erbjuda flera tjänster så kransläpet har helt klart 
varit en bra investering, det tycker jag verkligen. Vi behöver 
göra ungefär två mindre jobb i månaden för att betala räntan 
och amorteringen på det här ekipaget vilket är väldigt fördel-
aktigt. Därav klara ett mindre bolag som vårat av att köpa ett 
sådant här ekipage.

 

”Sedan vi fick kransläpet så har allt blivit mycket 
smidigare och effektivare. Det fysiska handarbetet  
på marken är i princip borta idag och vi kommer 
alltid åt att jobba med kranen.”

”Vi kan förflytta oss i 80 km/h med kransläpet.” 
Läs reportaget på sidorna 52-54.

Finns det något på kransläpet som du saknar  
eller skulle vilja förbättra?
– Vi glömde att köpa till en vinsch monterad på kranen från 
början. Det är nästan ett måste tycker jag för att kunna jobba 
smartare och effektivare utanför kranens räckvidd. Risplåtar 
skulle vara bra om det fanns också. Nu har vi gjort en egen 
variant med mattor, som vi även kan lägga ut på känsligare 
underlag om det behövs.   

Och hur tänker du att framtiden ser ut för  
Gunnarssons Skog & Trädvård? 
– Beträffande tillväxten i bolaget så behöver vi två saker, mer 
personal och mer maskiner, säger Fabian tveklöst. Företaget 
har blivit större för varje år och likaså jobben. Vi ser därför en 
efterfrågan på flera medarbetare för att möta tillgången på 
jobb så… jag ser en positiv framtid framför oss i branschen!

Ja, nog kan vi spå en ljus framtid för Gunnarssons Skog & 
Trädvård A, med mycket ung energi uppbackad med tung 
erfarenhet. Att Fabian sedan brinner för utbildning och kun-
skapsfrågan i branschen lär ju inte ligga företaget till last! 
Vi på Nordfarm tackar för att vi fick komma och hälsa på och 
vill påminna alla läsare att kundbesöket även finns som film, 
både på Nordfarms hemsida nordfarm.se och på Nordfarms 
Youtube-kanal. Väl mött!

Reportage

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

Oändliga möjligheter!

Kampanj 359.000:-     

Ordinarie pris 386.400:-  Spara 27.400:-    

 Hydrauliskt flyttbar boogi

Växla från lämmar till stöttor

Tippbart släp som tillval
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Frågor?
Tveka inte att höra av dig: 

Wilma Wastesson 
011-19 70 46

wilma.wastesson@nordfarm.se

KOMPLETT SLIRSKYDDSSORTIMENT,  
HÖG KVALITET OCH SNABB LEVERANS

Enormt urval kvalitetskedjor! 
Beställ på det sätt som passar dig, med snabb leverans direkt från Norrköping!

Bråttom?
Beställ före kl 12, skickas samma dag!
Gäller vardagar, och slirskydd som finns på vårt lager i Norrköping.

PROTEC

PARAGON ROCK PARAGON SOFT

MATTI W
Allroundkedja med bra däckskydd på 
grund av sin täta sida och även  
fantastiskt bra självrensning. Väldigt bra 
passform på däcken. 

Perfekta kedjan för extrem och stenig 
terräng, det kraftiga utförande gör att 
den skyddar däcket maximalt i tuff miljö.

En utveckling av originalet Paragon Rock 
med förbättrade egenskaper vid körning 
på mjuka marker. De längsgående  
kättingarna är unika för Paragon. 

Har tillverkats sedan 1994, nu med 
robotsvetsning samt 19 mm brodd.  
Brodden är snedställd så att kedjan får 
bra grepp oavsett åt vilket håll kedjan 
lägger sig. Finns i tät och supertät.

13 mm: 
Slitkätting Ø 13 mm 
Brodd Ø 14 mm 
Sidkätting Ø 11 mm

16 mm: 
Slitkätting Ø 16 mm 
Brodd Ø 19 mm 
Sidkätting Ø 13 mm

 
Slitkätting Ø 16 mm 
Brodd Ø 19 mm 
Sidkätting Ø 13 mm

 
Slitkätting Ø 16 mm 
Brodd Ø 19 mm 
Sidkätting Ø 13 mm

 
Slitkätting Ø 16 mm 
Brodd Ø 19 mm 
Sidkätting Ø 13 mm

Behöver du hjälp att hitta  

rätt kedja? Testa vår guide på  

www.slirskyddsguiden.se
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TEKNISK INFORMATION

OFA är Nordfarms äldsta produkt, och 
introducerades på svenska marknaden redan 
på 1980-talet.
Tillverkningen av kedjor sker i Loimaa, Finland och 
har pågått sedan 1903, idag 2022 är det alltså 
119 år! Den erfarenhet och kvalité som OFA har är 
också anledningen till att slirskydden idag är en av 
de marknadsledande. Generationer använder våra 
kedjor på grund av service och kvalité, trusted for a 
reason. Dessutom har du en personlig kontakt via 
mig, Wilma, och min kontakt med fabriken är bara 
ett samtal bort. Beställer du innan kl 12 på vardagar 
så skickas dina kedjor samma dag - kundnöjdhet och 
produktkvalité är A och O för oss!
Är du nyfiken på hur finsk kvalitét, som har hjälpt 
generationer i skog och lantbrukare att ta sig fram, 
känns? Kontakta mig så hjälper jag dig att hitta rätt.

PRODUKTION AV SLIRSKYDD  
I LOIMAA, FINLAND  
OFA kättingprodukter är utvecklade för krävande 
nordiska förhållanden och tillverkas av IB20,  
sätthärdat borstål. IB20 är speciellt utvecklat och 
framtaget för OFA tillsammans med en stor finsk 
stålleverantör och har över 100 års erfarenhet. 
Sätthärdningen sker i stora, specialkontrollerade 
ugnar i 900 C° under en lång tid. Vid denna process 

tillsätts extra kolatomer vilket gör att slirskyddets 
hårdhet ökar och ger en väsentligt längre livslängd.  

Tack vare sin tillverkning och kvalité är OFA idag 
marknadsledare av slirskydd. OFA kättingprodukter 
ger dig som kund ett mervärde genom att öka 
säkerheten, kvalitén samt produktiviteten. 
Produktionens långa erfarenhet och ISO9001-
kvalitetscertifierade produktion garanterar att OFAs 
produkter håller sig i alla förhållanden, även de 
svåraste. OFA slirskydd är utvecklade för krävande 
nordiska förhållanden!

PRODUKTION AV BAND  
I DUMFRIES, SKOTTLAND 
Tillverkningen av boggiband är placerad i Dumfries  
i sydvästra Skottland. Där har det tillverkats 
boggiband till skogsmaskiner under närmare 30 år.

Kombinationen av högkvalitetsstål och gjutna 
komponenter, flexibel och effektiv produktion, duktig 
och dedikerad personal, försäkrar en produkt av hög 
kvalitet som överträffar kunders förväntningar. Bara 
det bästa materialet, från europeiska stålverk och 
smeder, används vid produktion hos OFA Tracks.  

Stålprofilerna kapas till rätt längd, hettas upp till 
precis rätt temperatur, formas i en hydraulisk press 
och kyls till sist ner i ett kontrollerat vattensystem  

 
 
för att få fram en slitstark bandplatta. Ytterligare 
värmebehandling används för att förbättra de 
mekaniska egenskaperna hos de olika banddelarna. 
Länkarna genomgår en liknande process. En 
grupp mycket kunniga svetsare monterar sedan 
ihop banden till rätt längd för att passa kundens 
specifikationer. De använder sig av härdade smidda 
delar av hög kvalitet, också tillverkade av samma typ 
av borstål som bandplattorna och länkarna. 

Innan leverans görs ett antal kvalitetskontroller 
av varje band. Dokumenten från dessa ger oss full 
spårbarhet av banden och de delar som använts.  
svåraste.

Varför välja OFA?  
• Trusted for a reason, med många år av nöjda kunder
• Fokus på lantbruks- och skogskedjor samt band  
• Direktkontakt med fabriken via Wilma på Nordfarm 
 - med en personlig kontakt får du rätt hjälp direkt!
• Mängder med slirskydd på lager i Norrköping, 
 beställ före kl 12 och vi skickar samma dag
• Nordfarms äldsta produkt med gedigen kvalitet 
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BOGGIBAND  
PÅ LAGER FÖR  
SNABB LEVERANS!

Kraftiga brodd med  
mått på 40x50x32 mm

Bandplatta 55x55 mm 
ger 20% mer material

Passform som handen  
i handsken, banden  
sitter perfekt på däcken

Har du funderingar så 
finns jag ett samtal bort

OFA SISU Frågor?
Tveka inte att höra av dig: 

Wilma Wastesson 
011-19 70 46

wilma.wastesson@nordfarm.se

De nya bärande OFA Flotec-banden påminner om banden 
på grävmaskiner, men tillverkas av starkare, hålfria 
bandplattor som är särskilt anpassade till skogsmaskiner. 
Banden har breda och plana bandplattor, vilket gör 
att marktrycket fördelar sig jämnt över den enskilda 
plattan, och mellanrummet mellan plattorna är betydligt 
mindre än normalt. Tillsammans ger det banden och 
skogsmaskinen en utmärkt bärighet.

Körning med maskin utrustad med vårt bärande  
band är behagligare för föraren, eftersom bandet  
minskar maskinens svängning och gör driften jämnare. 
Maskinen går därmed också att köra i högre hastighet, 
vilket förbättrar arbetseffektiviteten. 

 
 
 
 

 

• Breda och jämna bandplattor
• Kort avstånd mellan plattorna
• Sidostyrning högre än normalt, håller kvar bandet
• Mindre rullmotstånd sparar bränsle
• Sjunkning och utrustningsskador av maskiner minskas
• Skador på mark och skogsvägar minskas
• Drivningstidpunkten är mer flexibel på mjuk mark

KOMMER SNART!
NYHET! OFA FLOTEC
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ÅF-SIDA hos Per

Farmi frontvinsch EV300 19.900:- 34.300:-

Stocklyft Japa 13.500:- 16.800:-

Stocklyft Japa 19.900:- 25.800:-

SKOG, VED OCH FLIS

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.

Gör ett klipp  

och köp en premium- 
produkt till outletpris!

Peecon mixervagn Twin Future 20m³ 
Årsmodell 2018, demokörd. Reduktionsväxellåda med 
två hastigheter, kabelstyrning av reduktionsväxellåda, 
vidvinkelaxel, foderluckor placerade baktill.Smal, endast 
2300 mm bred. Maskin nr: 22896

399.000:- 665.500:-
FODER OCH VÄXTODLING

Fella Frontslåtter Ramos 3670 FQ 
Årsmodell 2020. Utrustning: Utan crimper, arbetsbredd 
3600 mm. Fella utgår ur sortimentet. Maskin nr: 24683

139.000:- 189.000:-
VALL

Perfect rotorklippare LB 1,85m 19.000:- 58.700:-

Sami sopmaskin CB 2000 med 2 st sidoborste 84.500:- 135.400:-

Sami sopvals HB-3000 65.900:- 95.800:-

Sami U-plog UM-4200 med SBM-fäste 99.900:- 130.000:-

Konstgräsplog 1,5 + 0,6 + 0,6 = 2,5 meter 18.900:- 32.500:-

Snöfräs 3122 2,2 m. K-axel, 2100 varv, höger 
Årsmodell 2013, demo. Maskin nr: 13283

49.900:- 89.900:-

Sandspridare 200 l, drivhjulsberoende 16.900:- 39.900:-

Sandspridare 300 l, drivhjulsberoende 16.900:- 42.800:-

LANDSKAPSVÅRD OCH VÄGUNDERHÅLL



service    support

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

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

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

Trygghet med maskiner från Nordfarm
Vi har fabriksgarantier från alla våra varumärken, längd beror på varumärke  
och maskin/redskap. Generellt 1-2 år men på vissa delar och varumärken  
upp till 5 år. Alla garantiärenden ombesörjs av våra återförsäljares verkstäder.

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

nordfarm.se 
guidar dig till din 
närmaste verkstad 
och återförsäljarE

Marcus Bager Hermansson 
Chef servicemarknad / Nordfarm 

NORDFARM MASKIN AB 
Med ett rikstäckande återförsäljarnät
Våra auktoriserade återförsäljare hittar ni från Luleå i norr till Jordberga i södra Skåne.  
Hos våra återförsäljare kan ni handla i stort sett hela Nordfarms produktsortiment med 
reservation mot små avvikelser. Alla produkter går att se och läsa mer om på Nordfarms hem-
sida nordfarm.se där vi flitigt uppdaterar produktinformationen, aktuella priser, kampanjer, 
mässor och visningar med mera. 

NORDFARMS HEMSIDA - ENKLARE BLIR DET INTE
På nordfarm.se kan du på ett enkelt och roligt sätt bygga och konfigurera alla 
Nordfarm-maskiner. Priset uppdateras efter din konfiguration och när du är klar kan  
du antingen spara din egen lista för eget bruk eller skicka den vidare om du vill bli  
kontaktade av Nordfarm eller din närmaste återförsäljare. På hemsidan finns även  
många produktfilmer så du kan se maskinerna i drift. 

SE I DRIFT, DEMOKÖR OCH PRATA MED EN EXPERT
Att köpa ”grisen i säcken” är onödigt. Särskilt om man kan få demoköra eller  
se maskinen i drift först. Tillsammans med våra återförsäljare annordnar vi 
flera demodagar och visningar varje år där du enkelt kan komma närmare  
ett beslut. Ofta har även maskinleverantören representanter med på plats så  
det blir enklare för dig att bilda dig en så korrekt uppfattning som möjligt.  
Vi kan även lösa en personlig demovisning av en maskin om våra datum 
med visningar inte passar dig och ditt schema. Kontakta då oss på Nordfarm eller 
din närmaste återförsäljare så tar vi det där ifrån.  

SUGEN PÅ GRATIS RIKSTÄCKANDE MARKNADSFÖRING?
Har du en Nordfarm-maskin och skulle vilja vara med i ett  
Nordfarm-filmreportage? Skriv då in till oss på marknad@nordfarm.se 
och berätta lite om dig själv, din verksamhet och din maskin.  
Att vara med i ett Nordfarm-reportage är ett enastående sätt att  
marknadsföra sin egen verksamhet på. Populariteten i Nordfarms reportage 
varierar men i snitt är det ungefär lite över 100.000 personer som ser  
varje filmreportage i kanaler som YouTube, Facebook, Instagram,  
hemsidor med mera. Det är fler personer än hela Ullevi tar in. Det ni!

FÅ HJÄLP MED ATT BYGGA ETT SKOGSEKIPAGE  
SOM ÖVERTRÄFFAR DINA FÖRVÄNTNINGAR
Får vi förtroendet att tillsammans med dig bygga ditt Palms-skogsekipage så 
lovar vi att även du snart kör omkring med marknadens förmodligen mest 
driftsäkra och kvalitativa huggarvagn. Du kommer inte vara den första som slås 
av både kvalitén och prestandan och heller inte den sista. Vi förstår att det kan 
vara svårt att lita på oss som säljer Palms. Gör i stället lite research själva och 
börja gärna med att se och läs vad våra kunder tycker.  På sidorna 10 - 15 i det 
här magasinet kan ni först ta del av Alexander på AC Skogstjänsts historia. 

Alla priser är exkl. moms och erbjudanden/kampanjer gäller tom. 31/12-2022. Vi reserverar oss mot felskrivningar och tryckfel.  Maskiner på bild kan vara extrautrustade.



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

KONTAKTA DIN NÄRMASTE AUKTORISERADE  
ÅTERFÖRSÄLJARE. VI FINNS I HELA SVERIGE.

NORDFARM  
- VI FINNS NÄRA DIG!

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se

BYGG DIN EGEN MASKIN PÅ  NORDFARM.SE Där hittar du hela vårt produkt- 
sortiment med samtliga priser.  

Farmi CH27, marknadens mest 
populära flishugg. Läs mer på 
sidorna 44 - 45.

SPARA 50.000:- PÅ POPULÄR 
FLISHUGG

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

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 Agripro, 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 
Nykvarn Traktor Nord AB, 08-506 657 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
Tingstäde Agro Maskiner Gotland AB, 0498-27 23 50
Tomelilla OP Maskiner AB, 0417-783 30
Tranås Linderås Lantteknik AB, 0140-500 37
Uddevalla Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
Ulricehamn GJ Maskin AB, 0321-53 14 40
Umeå Norrmaskiner, 090-18 93 15
Uppsala Traktor Nord AB, 018-18 30 80
Vimmerby Fagerströms maskin AB, 0492-100 75 
Vingåker Traktor Nord AB, 0151-75 07 00
Västerås Traktor Nord AB, 021-15 16 00
Växjö Svenssons Motor, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Agripro, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Läs mer på sidorna 8 - 9

29.100:-
Spara

41.900:-
Spara

77.800:-
Spara

VEDKÖRAREN

SKOGSÄGAREN

ENTREPRENÖREN

KunGen av SkoGen
Tre oslagbara kampanjer, skräddarsydda för vedproducenten, skogsägaren och entreprenören. 

KAMPANJ - KUNGEN AV SKOGEN 
TRE PROFFSIGA PALMS-EKIPAGE 
Succén fortsätter. Det gäller 
såklart Vedköraren, Skogsägaren 
och Entreprenören. Sidorna 8 - 9.  

Oavsett skogskedjor eller boggi-
band så får du rätt kvalité med 
OFA. Sidorna 56 - 61.

OFA-SLIRSKYDD, RÄTT GREPP 
FÖR DIN SKOGSMASKIN

Snart helt 
OBEROENDE

tack vare kransläpet  
sid. 52-55

Arboristen Fabian

skog och ved
SKOG & VED • OKT 2022

Gick över till Palms 
-ångrar det inte en sekund
Med 16 år bakom spakarna och i skogsbranschen har nu Alexander hittat rätt. Läs reportaget på sidorna 10 - 15

Alexander på AC Skogstjänst

Japa 435 - vedfabrik
”Jag får mycket beröm för veden av mina kunder”, 
säger Stefan på Skysta gård. Läs reportaget på sid. 32 - 37

AVANT I SKOGEN?
Ta reda på flera exempel på vad du kan 
göra med Avant i skogen. Sid 24 - 31

Alla reportage finns  
som film på Nordfarms  
Youtube-kanal & nordfarm.se


