
Adresskälla: SCB 

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.  

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 2023. För mer info: www.nordfarm.se

Vi skickar kedjorna redan  
samma dag du beställer.  
Läs mer på sidan 76.

10% RABATT PÅ LANTBRUKS- 
KEDJOR SOM FINNS PÅ LAGER

Brålanda Andrésen Maskin AB, 0521-27 23 50
Eksjö GJ Maskin AB, 0381-390 00
Eslöv Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00
Falköping GJ Maskin AB, 0515-78 77 00
Falun Traktor Nord, 023-331 90
Flen Axima, 0157-59 90 00
Getinge Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 10                                                                                                                                               
Göteborg Andrésen Maskin AB, 0703-48 47 27
Havdhem Bröderna Pettersson AB, 0498-48 14 00
Helsingborg Gunnar Nilsson Maskin, AB 042-509 90
Hudiksvall X-maskiner AB, 0650-161 00
Jönköping GJ Maskin AB, 036-550 52 00
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
Läckeby Green Deer, 0480-42 97 40
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 Green Deer, 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 Green Deer, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Axima, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Läs mer på sidorna 34-37Läs mer på sidorna 34-37Läs mer på sidorna 34-37Läs mer på sidorna 34-37
missa inte skogsturnén i sverige | okt - nov

Läs mer på sidorna 34-37Nio stopp från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder - Demokör skogsvagnar, ved- och flismaskiner! Erbjudanden på plats.
missa inte skogsturnén i sverige | okt - nov

Läs mer på sidorna 34-37
MARKNADENS BREDASTE PROGRAM

TR300 
Strängluftare

ENSILAGEGREP 
HD - XXL 4,2 meter

Läs mer på sidorna 6 - 11.

Läs mer på sidan 16.

Läs mer på sidan 24.

NYHET

Många olika modeller i alla storlekar för att passa dina behov. Läs mer på sidorna 32 - 33.

KAMPANJ

Flera introduktions-
kampanjer!

Favoriten är tillbaka 
som kampanjmaskin!

NYHET
KAMPANJ

Optimera foderkvalitén med rätt  
teknik och mest effektivt.  Det vinner 
alla på i längden. Sidorna 20 - 24. 

Spridare, både gödning & fast-
gödsel, vagnar för djur, grus & 
foder, vallmaskiner med mera.

MÄNGDER MED KAMPANJER, 
PAKETERAT OCH KLART

LYFT KVALITÉN PÅ DITT FODER MED 
RÄTT PLANSILOTEKNIK

NORDFARM
PRESENTERAR NYTT OMFATTANDE

PROGRAM PRISVÄRDA MASKINER FÖR LANDSKAPSVÅRD

Läs mer på sid
orna  6

0 -
 6

1.

Fossilfri världsnyhet

Kör en hel dag utan att ladda

VÄXTODLING, VALL, DJUR • FEB 2023
lantbruk

Läs allt på sidorna 6 - 11.

Flera introduktions- 
kampanjer!

” säger Robin Johansson på Träslöv maskinstation 
som nu maler eget strö, foder och flis med mera. 
Med eget material blir det här mycket billigare.
Läs reportaget på sidorna 30 - 31.

Vi tror mycket på nya Haybustern” 

 Vi besöker Helen som är åretruntboende 
i Sankt Annas Skärgård. Allt på sid 52 - 56.

”Vi brukar vår Avant både på land  
 & till sjöss, säger Helen på Aspöja”

En Avant på sjön



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 Maskin AB 
011-19 70 62 

Alla priser exkl. moms. Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för skriv- och tryckfel samt förändringar som sker på grund av force majeure-händelser. Alla priser exkl. moms. Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för skriv- och tryckfel samt förändringar som sker på grund av force majeure-händelser.

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

Sugen på att halvera uppvärmningskostnaderna?
KAPA MED JAPA

En maskin som kapar och klyver samtidigt tack vare ny 
tilltagen hydraulik. Ramyxa som standard. Yxan är nu på 
senaste modellen tunnare men i ett starkare material. 
Detta gör att klyvningen går lättare. 

Pris: ............... läs mer på sidan 72.  

Visste du att moderna eldstäder 
ger billigare uppvärmning?

Värmevärde i olika trädslag
Det viktigaste att tänka på när man eldar 
med ved är att veden är torr, 15-20%  
fuktighet. Den ska ha torkat i minst ett 
halvt år – gärna ett år innan eldning.  
Träslaget kan variera. Läs mer på  
sidan 73 hur olika träslag varierar.

JAPA 365+ 
KOMPLETT VEDMASKIN 

CH27 ACR FLISHUGG 

Trädslag - Värmevärde kWh/kg

Lönn xxx
Björk xxx
Tall xxx
*Slutrapport till Energimyndigheten,  
 SLB analys 3:2004

LÄS MER PÅ SIDAN 73

En populär flishugg med hög kapacitet, skonsam 
drift, låg bränsleförbrukning och ett jämnt resultat. 
”Snyggare flis” får man leta efter. 

Pris: ............... läs mer på sidan 74. KAMPANJ
Läs mer om Smart Feed  
på sidan 74.

Höga el- och oljepriser gör inomhus- 
brasan till ett ekonomiskt mycket 
intressant alternativ. Till exempel visar 
undersökningar att gruppen villor med 
lokaleldstad förbrukar mindre energi än 
villor utan lokaleldstad. Men för att vi 
inte ska elda för kråkorna krävs en     
      modern brasvärmeanläggning med  
           hög verkningsgrad. En modern 
              anläggning har en verknings
                grad på uppemot 80 % att 
                 jämföra med gamla öppna 
                  spisar som bara har en  
                   verkningsgrad på 5-10 
                   procent. 

Den som vill hålla nere sina upp- 
värmningskostnader med hjälp av  
braskaminen ska också elda med torr 
ved och självfallet ägna en tanke åt var 
och hur veden införskaffas och lagras.
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Nytt år, ny CAP
Ännu ett dramatiskt år har avslutats och vi går nu in i 2023 med en hel 
del nya kunskaper och erfarenheter som vi inte tidigare hade. Krig mellan 
två stater i Europa har inte varit aktuellt sedan den europeiska unionen 
bildades. Medlemsländerna har visat en orubblig sammanhållning att 
stödja Ukraina men en förutsättning för fred är också att vi kan säker- 
ställa att mat finns på bordet varför jordbruksfrågorna varit centrala.  
EUs verktyg för den gemensamma jordbrukspolitiken kallas CAP och är 
ett av EUs äldsta och viktigaste områden inom politiken.

Det har precis landat ett nytt CAP som gäller 2023-2027. Vad innebär det 
nya CAP och hur kommer det att påverka oss? Det kommer ett paket med 
förändringar med bl a förnyade ersättningar inom gårdsstödet,  t ex så 
försvinner stödrätter som verktyg helt och hållet men enligt jordbruksver-
ket ligger tyngdpunkten på miljö, hållbarhet och konkurrenskraft.
Begreppet hållbarhet är idag välanvänt och är en del av många företags 
visioner, slogans och värderingar, så också Nordfarms. Men det blir lätt 
en polariserad debatt om vad som är hållbart och till vilket pris och här är 
det viktigt att vara ödmjuk. Det är dock tydligt att CAP 2023-2027 har en 
inriktning mot att skapa ett mer hållbart jordbruk. Vi ser även att större 
aktörer som t ex Arla tydligare styr en del av sin ersättning mot olika 
hållbarhetsincitament, du samlar helt enkelt poäng för att i slutändan få 
bättre ersättning per liter mjölk.

Nordfarm tycker att hållbarhet är viktigt, men det ska inte ske på bekost-
nad av konkurrenskraft varför vi alltid strävar efter att uppfylla båda dessa 
krav när vi tittar på en ny produkt eller agentur. Exempelvis så har Avant 
tagit ett stort kliv och tagit saken i egna händer genom att skapa AVANT 
POWER, ett eget bolag specialiserat på att utveckla batterier. De har 
med hjälp av ny banbrytande teknik enligt Thermos-principen lyckats öka 
räckvidden på batterierna under den kalla årstiden vilket varit ett generellt 
problem i våra nordiska klimat, läs mer om det och om vårt nya elprogram 
till Avant på sidorna 60-61. Vi på Nordfarm drivs av att bidra till självför-
sörjningsgraden i Sverige och något som vi faktiskt kan producera själva 
i landet är el vilket vi inte har samma möjlighet till på oljan, ett argument 
om något för elektrifiering.

I vår strävan att hela tiden hitta produkter och varumärken som kan 
tillföra något nytt till marknaden kan vi med stor glädje i detta magasin 
presentera italienska ORSI, ett familjeföretag som bygger premium- 
maskiner med passion för putsning av beten och grönytor. De har t ex en 
egen patenterad lösning med släntklippare monterad i fronten för bättre 
ergonomi och sikt över arbetet. Utöver betesputsar kommer även en 
rad olika produkter som skogsröjare, armklippare och klipphuvuden till 
grävmaskiner. ORSI kommer att tillföra Nordfarm en bredd och dimension 
vi saknat, varför vi tror att varumärket kommer att kunna göra tusentals 
svenska lantbrukare nöjda under många år framöver. Läs mer om ORSI  
på sidorna 3-7.

Sist men inte minst, jag hoppas att du tar  
några minuter och läser igenom vad  
Per Frankelius funderar på just nu, sidan 4-5.  
Per är forskare vid Linköpings universitet och 
vi på Nordfarm har med stort intresse följt  
honom under de senaste åren. Väl mött!

Bo Åkesson 
VD Nordfarm Maskin AB

Missa inte vår följetong 
”Bagge i bygget” på

www.youtube.com/nordfarm

4-5 TAPPA INTE HOPPET hälsar Per Frankelius

6-11 PREMIÄR! Italienska ORSI nu hos Nordfarm!
6-7 Kort om varumärket & samarbetet
8-9 INTRODUKTIONSKAMPANJER på ORSI betesputs
10-11 Armklippare & skogsröjare för proffs

VALLKEDJAN
12-15 Slåttermaskiner & slåtterkrossar
16-17 Strängluftare & strängläggare
18 NYHET PÅ GÅNG IN: ELHO Cobra 7710 hack
18-19 Elho inplastare och Schuitemaker snittvagn
20-22 Mammut SiloFox och SiloKompakt
23 Mammut ensilageuttagare SiloCat & SiloBucket
24 NYHET! ProDig ensilagegrep till KAMPANJPRIS!

FODERKEDJAN  
25 Peecon Topliner mixervagn nu även med KO-LACK
26-27 Peecon stationär mixer för fossilfri blandning
28 NYHET! Lucas AutoSpire Compact kommer snart
29-31 NYHET! Haybuster hammarkvarn

Läs reportaget och inspireras kring hur även du 
kan ta tillvara på ditt överblivna material på gården

32-33 Lucas balrivare & balupprullare

34-35 PALMSE TRAILER volymvagn m transportörsgolv
36-37 Balvagnar och maskintrailer
38-39 Supervolym: SPARA UPP TILL 69.200:-
40-41 Superdumper: SPARA UPP TILL 42.900:-
42-43 PAKETERAT OCH KLART!

Helgalvaniserade djurvagnar från danska Jyfa

44-45 PAKETERAT OCH KLART! EVR fastgödselspridare
46-48 Sulky konstgödselspridare

SPARA 32.000:- PÅ SULKY X40+
49 Homburg täckdikesspolare paketerat & klart
50-51 Agronic flytgödselspridare

52-56 TILL HAVS MED AVANT 
Vi besöker Aspöja i Östergötlands skärgård

57 TIPS FRÅN ANDERS BAGGE!  
Favoritredskap på Rastaborg

60-61 NYHET! Fossilfritt med Avant Power eldrivna e5

64-65 Stenplockare från ELHO
66-69 Elho landskapsvård MED NYHET FÖR SKOGEN
70-71 Sopa bort vintern med SAMI
72-73 Ved är hetare än på länge
74-75 Flis från Farmi och skogsekipage från Palms
76 OFA slirskydd för lantbrukstraktorn
78 TÄVLA & VINN FINA PRISER,  

NU ÄVEN FÖR BARNEN!
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Jordbruket står idag inför flera nya utmaningar. Innan vi går in på 
det finns skäl att blicka tillbaka på historien. Under Linnés 1700-tal 
var det svåra tider för de allra flesta – både i vårt land och i andra 
länder. Då liksom nu stod grundläggande behov i fokus, såsom 
energi, rent vatten och mat. 

Just mat ådrog många tänkare stort intresse. En av dem var 
ekonomen Thomas Malthus. 1798 utkom hans bok där han varnade 
för att befolkningsutvecklingen gick snabbare än ökningen av 
matproduktionen. Han pekade på en stundande katastrof. Många 
tappade hoppet. Idag vet vi att hans skräckfyllda scenario inte 
infriades. Skälet är en makalös produktivitetsutveckling!

Få branscher kan mäta sig med den produktivitetsutveckling som 
skett i just lantbruket. Låt oss ta skörden som exempel. Under 
1700-talet gick det i skörde- och tröskningsarbetet åt uppemot 30 
dagsverken per ton spannmål. Kanske var ett dagsverke på den 
tiden tio timmar. Vi talar här alltså om 18 000 minuter. Efter intåget 
av slåtterbalken, en fantastisk uppfinning, och tröskverket under 
1800-talet sjönk nivån till ca sju dagsverken eller 4 200 minuter. 
Idag har vi kombimaskiner som skördar och tröskar direkt ute 
på fältet – skördetröskor alltså. De första såg dagens ljus under 
1920-talet i USA. I Europa började Claas tillverka sådana 1936. 
Men redan 1928 importerade Albert Berg von Linde på Axelvold i 
Skåne en amerikansk skördetröska. Resten är historia. 
Under 2014 sattes ett rekord. Då tröskade en New Holland 
797,656 ton höstvete på åtta timmar – mindre än två minuter 
per ton alltså. Vi gick med andra ord från 18 000 minuter till två 
minuter under ca 300 år. 

Knivbalken är en av lantbrukets viktigaste innovationer.

Produktiviteten expanderade drastiskt efter andra världskriget. 
Skördetröskan var blott en av många innovationer som låg bakom 
detta. Den hängde för övrigt nära samman med lösviktshanteringen 
av spannmål som krävde tippvagnar, tippgropar, elevatorer, 
silos och nya torksystem. Bland fältmaskiner kan nämnas 

mineralgödselspridare,  
hydrauliska fältmaskiner,  
växelplogar, inplastare,  
kombisåmaskiner och på  
senare år precisionsteknik  
som tog fart efter att USA  
tog bort störfiltren till  
GPS år 2000. 

I USA finns fin statistik om jordbrukets produktivitet. Enligt 
Economic Research Service, U.S.A. Department of Agriculture, var 
nivån på den amerikanska jordbruksproduktionen 2019 cirka 2,7 
gånger 1948 års nivå. Se figuren nedan.

Produktiviteten i lantbruket 1948–2019 i USA.  
Källa: U.S.A. Department of Agriculture.

Men trots alla framsteg inom jordbruket finns det anledning till oro 
idag. David Beasley, FN:s världslivsmedelsprogram, förklarade den 
6 maj 2022 att 276 miljoner människor i världen stod inför akut 
hunger i början av 2022. Världen har idag enorma utmaningar när 
det gäller matförsörjning. Det växande matbehovet relaterar inte 
bara till befolkningstillväxt, utan kanske framförallt till förändrade 
matvanor i Asien och på andra håll. 

Men utmaningarna slutar inte här. Samtidigt som livsmedels-
produktionen behöver lyftas, finns det många andra typer av 
utmaningar för jordbruket, såsom hotad biologisk mångfald, 
försegling av åkermark, klimatförändringar, markpackning, brist 
på arbetskraft, spridning av djursjukdomar och svag lönsamhet. 
Sammanfattningsvis har jordbruket en hel del att hantera samtidigt. 

Det ligger nära till hands att tappa hoppet. Men nej, det ska vi inte 
göra! Så hur ska vi lösa upp alla målkonflikter som finns i paletten 
av utmaningar?

Man kan hävda att det finns tre möjliga vägar framåt: evolution, 
imitation och innovation. De är nog lika viktiga. Evolution handlar 
om mindre men ständiga förbättringar av existerande koncept. 
Imitation innebär att ta till sig smartare koncept som finns att 
finna på annat håll. Någon upptäcker kanske något nytt i en 
maskinkatalog på nattygsbordet medan någon annan ser det 
nya på en mässa. Men varken evolutionära förändringar eller 
imitation kommer att räcka för att klara de stora utmaningarna. 
Vi behöver förmodligen fler revolutionerande förändringar, med 
andra ord innovation. Så vilken typ av innovationer behövs? 
Under en vetenskaplig konferens i anslutning till Agromek-
mässan diskuterade Jonas Engström och jag detta. Vi utgick från 
de motstridiga målen “mer livsmedelsproduktion” contra målet 
“minska klimatutsläpp”. Finns någon lösning? Kan man lösa svåra 
problem genom att helt enkelt “upplösa” dom? 

Låt oss ta ett drastiskt exempel: Istället för att ha lantbruk med 
köttdjur kunde man antingen övergå till vegansk kost (jo vi har 
hört det förut) eller odla fram köttet på labb. Vegansk kost tror jag 
vi släpper direkt av hälsoskäl, för redan nu finns många kvinnor 
som har järnbrist och det är svårt för oss alla att få i oss essentiella 
aminosyror bara genom grönsaker. Men det där med labbodlat kött 
då? Jag besökte ett sådant företag i Israel förra året. Dom som 
förespråkar labbodlat kött anser ju att det är det enda hållbara.  
Nej, tro inte att jag tror på denna lösning. Varför är det då ingen 
bra lösning?

Labbodlat kött skulle innebära att djuren försvinner i jordbruks-
landskapet. Färre djur skulle innebära mindre naturgödsel, 
sämre växtföljder, degraderad biologisk mångfald och dessutom 
nedmontering av landsbygdens kulturmiljöer. Min poäng är att det 
är fel att bara fokusera på en eller två utmaningar. Istället måste vi 
se till helheter. Så låt oss ta ett annat exempel: markpackning. 

Moderna maskiner inte minst på större gårdar är ofta stora 
och tunga. Därmed packar de jorden, inte minst alven, mer än 
vad vi önskar. Det leder till sämre bördighet, hårdare motstånd 
och dessutom ökade lustgasutsläpp. Så hur löser vi upp det 
problemet? Bredare däck? Dubbelmontage? Bandställ? Nej 
det är problemlösning snarare än upplösning av problemet. 
Grundproblemet är för tunga maskiner. Så varför inte byta ut den 
stora skördetröskan mot två mindre? Nej det blir för dyrt och vi 
har inte personal till det, kanske någon säger. Men en nyckel skulle 
kunna vara att dels öka lönsamheten, dels göra lantbruket ännu 
mer attraktivt för folk att arbeta i. 

Hur gör vi då det? Det rimmar nämligen illa med att konsumenter 
hellre investerar i bostäder, dyra stora bilar, utlandsresor och 
hemelektronik än att betala för de mervärden som livsmedel skulle 
kunna ha om de framställs med metoder som gynnar biologisk 
mångfald eller klimat. Kruxet är att förmå konsumenter och handeln 
att inse matens fulla värde och betala för det. Vi måste nog på 
något sätt se till att lantbrukare, inte minst på de mindre gårdarna, 
får en ökad lönsamhet så att de med eget (!) kapital kan göra de 
investeringar som de många utmaningarna kräver. 

Fältrobotarna då, är inte dom lösningen? Idag finns 
uppskattningsvis 1500 lantbruksrobotar. Men bara ca 50 är möjliga 
att köpa på marknaden. Ett skäl är att få länder tillåter robotar utan 
uppsikt. Ska en person stå vid sidan och ha uppsikt så faller liksom 
lite idén med robotar. 

Robotar som denna blir allt vanligare på fältmässorna men... 

Hursomhelst, framtidsspanaren Roy Charles Amara hade nog rätt när 
han sa att ”vi människor tenderar att överskatta effekten av en teknik 
på kort sikt och underskatta effekten på lång sikt.” Eller vad tror du?

TAPPA INTE HOPPET  
– DET FINNS ALLTID EN LÖSNING!

Den svenske uppfinnaren  
L. Svensson i Hästholmen  

lanserade 1926 en  
centrifugalspridare för  
mineralgödsel och fick  

patent på den 1930.

Här odlar företaget MeaTech  
i Israel fram kött på labb. 

Utan djur blir landskapet fattigare. 

Per Frankelius 
Forskare vid  

Linköpings universitet,  
Agtech 2030
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NORDFARMS VD OM SAMARBETET  
När Nordfarm letar efter ett nytt varumärke är det vissa egenskaper 
som vi alltid värderar högre än andra. Först och främst självklart 
produkterna; att de är konkurrenskraftiga, håller hög kvalité och fram-
förallt tillför något nytt till marknaden. Vi utvärderar även företagets 
värderingar, vision, passion och framåtanda varför vi oftast har bäst 
samarbeten med familjeägda företag. Vi är nu extra stolta över att  
presentera italienska Orsi, ett familjeägt företag som vi anser upp- 
fyller samtliga dessa kriterier!
Orsi har funnits på den svenska marknaden i olika sammanhang 
tidigare och tillsammans kommer vi nu att få ett långsiktigt och 

starkt samarbete som kommer att hjälpa den svenska lantbrukaren 
och entreprenören att bli mer lönsam i sin vardag. Med Orsi får vi 
på Nordfarm inte bara ett konkurrenskraftigt premiummärke för 
betsputsar utan även en bred portfölj med armklippare, skogsfräsar, 
jordfräsar och fräshuvuden till grävmaskiner. Detta är något vi har 
saknat och som gör oss mer kompletta. 
Glädjen i att se passionen i far (Stephano) och son (Nicolo) när de 
beskriver sina produkter och visionen framåt gör att vi på Nordfarm 
känner oss säkra på produkten och servicen som finns bakom. Orsi 
har kommit till den svenska marknaden för att stanna! 

Bo Åkesson, VD Nordfarm Maskin AB

Äntligen kan vi presentera italienska ORSI som lanserar ett omfattande 
och mycket prisvärt sortiment av maskiner för landskapsvård på den 
svenska marknaden genom oss på Nordfarm. Arbetet inom ORSI- 
familjen bygger på tradion och historia men med ett ständigt fokus på 
utveckling för att följa behoven hos dig som kund. 

ORSI grundades 1979 och redan från start fanns ett starkt fokus på  
innovativa maskiner med ett genuint intresse för lantbruket. Sedan 
1989 har ORSI exporterat sina maskiner till stora lantbruksnationer i 
Europa. Idag finns ORSI i hela världen och nu även i Sverige!

I provinsen Bologna finns de två fabrikerna där ORSI ständigt arbetar 
för att förbättra, vidareutveckla och hitta nyskapande lösningar. För 
att nämna något har ORSI sedan 2020 levererat en frontmonterad 
betesputs som förstås ger dig som förare bättre sikt, bättre resultat 
och dessutom ett säkrare arbete.

Läs mer om ORSI på nordfarm.se 

MER ÄN 

4040 
ÅRS ERFARENHET!

ROSTSKYDDSBEHANDLING OCH LACKERING
• Kulblästring  Ø 2,5 mm
• Primerapplicering i zinkfosfatepoxypulver tjocklek 60-80 μm
• EXTRA polyuretan finishpulver (UV-beständig) tjocklek 60-80 μm
• Slutlig torkad tjocklek 120-160 μm
• Korrosivitetsklass c5-i enligt DIN55633 och DIN EN ISO 12944-6
• Saltstänksbeständighet i 2000 h

Alltid högt andrahandsvärde tack vare
hög kvalitet på rostskydd och lackering!

MER ÄN 

129.000129.000 
SÅLDA MASKINER!

NYHET! PREMIÄR! ORSI NU HOS NORDFARM!

NYHET!  NYHET!  
PREMIÄR!PREMIÄR!

ORSI NU HOS  ORSI NU HOS  
NORDFARM!NORDFARM!
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EVO PLUS 255 FRONTAL BETESPUTS

Storsäljaren EVO Plus finns även i ett utförande för både front- och  
bakmontage. Med en enkel manöver på några minuter justerar du  
snabbt fästet och vips har du en fontmonterad betesputs.  
Växellåda med dubbla kraftuttagstappar för fram- och bakmontage,  
i övrigt samma specifikation som EVO Plus. Arbetsbredd 253 cm.

Kampanjpris 68.000:-, ordinarie pris 77.000:-

WGR SLAGKLIPPARE
För både front- och bakmontage, hela 3,2 m arbetsbredd

Orsi WGR klarar utan problem växtlighet upp till 8 cm i dia- 
meter tack vare sin kraftiga rotor och väl tilltagna hammarslaga 
på 2,1 kg. WGR kännetecknas av att vara byggd för tuffa tag  
med möjlighet att få chassit i Hardox (tillval) och är väldigt  
mångsidig då den kan framföras både som front- och bak- 
monterad samt med hydraulisk sidoförskjutning på 60 cm. 

Kombinera WGR med ORSI’s produkt MEGA och du får ett trippe-
lekipage med en total arbetsbredd på hela 8,3 m. Modellen finns i 
arbetsbredder från 180 - 320 cm. Riktpris från 73.900:-

EVO PLUS 255 UNIVERSALPUTS

Universalputsaren för dig som ska putsa av dina beten klarar att 
bearbeta sly upp till hela 4 cm eftersom den är utrustad med ham-
marslagor på hela 1,35 kg. Maskinen har hydraulisk sidoförskjutning 
på 53 cm som standard och en arbetsbredd på 253 cm. Den kom-
pakta och mycket starka konstruktionen gör att de lämpar sig  med 
traktorer från 40-85 hk.

Kampanjpris 56.900:-, ordinarie pris 69.000:-

COMPETITION GS OFFSET  
FRONTAL SLÄNTKLIPPARE
Förarergonomi och bra sikt över arbetet. Orsi har  
knäckt koden med frontmonterad släntklippare!  
Som standard kommer maskinen med en patenterad 
lösning med chockackumulator som kan pendla maskinen 
hela 36° och ta upp stötar vid påkörning av eventuella  
hinder för att sedan flexa tillbaka. 

Samtliga frontsläntklippare är i Offset-utförande för att få 
extra räckvidd, hela 337 cm. Standard med vidvinkelaxel.
Modellen finns i tre bredder 165, 180 och 200.
Riktpris från 109.000:-

COMPETITION GS &  
COMPETITION GS OFFSET 
SLÄNTKLIPPARE
Orsi’s mest sålda släntklippare är byggd för medelstora  
traktorer och finns i två utföranden; GS och GS-Offset  
där GS kommer med växellådan på insidan av rem- 
driften och har fördelen att ekipaget blir smidigare bakom 
traktorn. GS-Offset som har växellådan utanpå klipparen  
får ca 45 cm längre räckvidd, hela 342 cm.  

Standard med vidvinkelaxel. Modellen finns i tre bredder 
165, 180 och 200. Riktpris från 96.000:-

50-80 HP

SLÄNT- OCH SLAGKLIPPAREINTRODUKTIONSKAMPANJ BETESPUTS!

INTRODUKTIONSKAMPANJ!INTRODUKTIONSKAMPANJ!

INTRODUKTIONSKAMPANJ!INTRODUKTIONSKAMPANJ!

Världsunik!

Kolla räckvidden!

Arbetsbredd 253 cm!

Arbetsbredd 253 cm!
 Nya slydödaren!

GRANDE SBRACCIO 
EXTRA REACH
GRANDE EXTENSION
GRÖSSERE REICHWEITE
MAYOR ALCANCE LATERAL 50 - 80 HPEXTRA 
REACH

GRANDE SBRACCIO 
EXTRA REACH
GRANDE EXTENSION
GRÖSSERE REICHWEITE
MAYOR ALCANCE LATERAL 50 - 80 HPEXTRA 
REACH

65 - 140 HP

65 - 140 HP

65 - 140 HP

65 - 140 HP

65 - 140 HP

65 - 140 HP 65-140 HP

VARFÖR VÄLJA EN  
ORSI EVO PLUS BETESPUTS?
• Lång livslängd och bra andrahandsvärde tack vare pulverlackering 

och förbehandling med blästring och primer.
• Rejäla hammarslagor på 1,35 kg med M20 bult av 12.9 kvalité.

Y-slagor går att få fabriksmonterade.
• Kraftig rotor på 178x10 mm med självrensande effekt.
• Premiumstödrulle på 194 mm Ø med avskrapare, skyddade lager 

och horisontellt flyttbar (se bild till höger).
• Mothållskniv som standard för effektivare sönderfördelning av 

materialet.
• Dubbelchassi med 4 mm stål (Hardox in my body i de större 

betesputsarna).
• Kraftig trepunktsinfästning CAT I-II med 53 cm hydraulisk sido- 
 förskjutning som glider på en rulle och glidplattor av nylon.
• Frihjul i växellåda och K-axlar av högsta kvalité från Waltercheid. 

SJÄLVRENGÖRANDE 
POSITION 

Materialet lastas av 
bakom stödrullen, 
vilket ger snabbare 
arbetshastighet.

STÖDRULLE I  
BAKRE POSITION 

Materialet lastas av 
framför stödrullen
vilket ger bättre
sönderdelning.

GRANDE SBRACCIO 
EXTRA REACH
GRANDE EXTENSION
GRÖSSERE REICHWEITE
MAYOR ALCANCE LATERAL 50 - 80 HPEXTRA 
REACH

65 - 140 HP

65 - 140 HP40-85 HP

40-85 HP

56.900:-

68.000:-

GRANDE SBRACCIO 
EXTRA REACH
GRANDE EXTENSION
GRÖSSERE REICHWEITE
MAYOR ALCANCE LATERAL 50 - 80 HPEXTRA 
REACH

GRANDE SBRACCIO 
EXTRA REACH
GRANDE EXTENSION
GRÖSSERE REICHWEITE
MAYOR ALCANCE LATERAL

80-140 HPEXTRA 
REACH

65 - 140 HP

65 - 140 HP
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RIVER COMPACT 
ARMKLIPPARE
River-serien är en kompakt och högkvalitativ armklippare avsedd  
för de mindre traktorerna. Med integrerad motvikt och eget  
hydraulsystem får du ett balanserat ekipage och kan köra på  
relativt låga varvtal vilket är både bränslebesparande och bra för  
traktorn. Som standard medföljer ett flytande klipphuvud på 80 cm  
som automatiskt följer markkonturen vilket ger ökad komfort och  
förbättrat klippresultat. Till samtliga Orsi’s armklippare finns ett  
stort urval av applikationer som t ex häcksax, grensågar, knivklippare  
m.m. som tillval. River-serien finns i två modeller 355 och 420 med  
en total räckvidd upp till 5,25 m. Riktpris från 115.000:-

NÅGRA ORD FRÅN ORSI  

ORSI är varumärket med högteknologisk produktion av professionella 
gräsklippningsmaskiner, 100% tillverkade i Italien.
Bakom varje ORSI-produkt finns en tradition av italiensk tillverkningsde-
sign, särskilt från Bolognaområdet. Som ung entreprenör fokuserade jag 
på att bygga innovativa maskiner samtidigt som jag försökte förstå vad 
bönderna i min älskade Emilia Romagna-region behövde. För att förverk-
liga min idé började jag driva konceptet ”italienskhet” och tillverkade mina 
maskiner med omsorg, hängivenhet, design och fokus på detaljer. Genom 
att lyssna på råden som kom från bönder i området, som tog hand om 
vägkanter, bevattningskanaler och som letade efter maskiner som inte 
fanns på den tiden, föddes den första ORSI-släntklipparen. En maskin 
som företaget ORSI har att tacka för sin skapelse 1982 och som gör mig 
stolt än idag! I början av 90-talet, tack vare tillväxten av varumärket på 
den italienska marknaden, började vi först exportera till Frankrike och vi 
expanderade sedan snabbt till alla andra europeiska marknader. ORSI-fa-
brikerna har idag 125 personer som arbetar på våra två anläggningar, 
som doftar av historia och tradition, men där vi alltid tänker på kontinuer-
lig teknisk innovation och avantgardelösningar, med avsikten att bevara 
vår identitet över tiden och signum på högsta kvalitet - Made in Italy! 
  
Stefano Orsi, Founder and President

Idag kan varumärket ORSI räkna upp distributörer över hela världen och 
vi försöker alltid att med vår egen filosofi att tillfredsställa de olika unika 
behoven på varje marknad. Jag tänker speciellt på de nya frontslänt- 
klipparna som lanserades 2020 för att möta behoven hos många slut-
användare, som idag kan arbeta med perfekt komfort och säkerhet med 
maskinen monterad på frontlänkaget - en absolut nyhet på marknaden 
för släntklippare!

Vi betraktar oss själva som ett snabbväxande företag skapat av ambi-
tiösa människor, och vårt mål är att hitta rätt distributionskanaler för 
exportmarknaden som idag står för 80 % av den totala omsättningen i  
Orsi-koncernen. Vi har under en längre tid tittat på den svenska markna-
den i sökandet efter rätt partner för en förbättrad varumärkesnärvaro.
Idag är vi mycket glada över att inleda vårt samarbete med Nordfarm  
Maskin AB som vår partner på den svenska marknaden. Vi har impo-
nerats av strukturen i detta familjeföretag, och av deras lagarbete. Vi är 
övertygade om att vi genom det nära samarbete som vi redan har kom-
mer att kunna erbjuda de svenska kunderna förbättrade och dedikerade 
lösningar för deras dagliga behov under många år framöver.

Nicolò Orsi, Vicepresident and CEO
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VÄNSTER

MULTI WILD FORREST DT 
SKOGSRÖJARE
En maskin som länge efterfrågats av våra kunder på den svenska  
marknaden är äntligen här! Multiröjaren som fixar vägar, tar fram  
ny jordbruksmark och flisar sly, stubbar samt grövre vegetation ända  
upp till hela 30 cm. Efter första överkörningen där trädstammar,  
stubbar och sly frästs ner, så kan vid andra överfarten djupet  
bearbetas ända ner till 30 cm och du får en nästintill färdig såbädd.  
Maskinen fungerar även bra till att jämna av grusvägar tack vare  
sin fräs som arbetar på djupet och med lätthet  fräser bort potthål,  
ojämnheter och hårda grässvålar i mitten av vägen.

Modellen finns i tre bredder, 200, 225 och 250.  
Riktpris från 533.000:-

LEADER GP 815T 
ARMKLIPPARE FÖR PROFFSEN!
Orsi visar med namnet ”Leader” att de är precis vad modellen  
heter! Med en räckvidd på hela 8,13 m når du ner i de riktigt djupa 
slänterna och över till andra sidan av större diken. Utsatta konstruk-
tionsdelar är byggda i gjutjärn och tillverkaren lämnar på dessa  
hela 3 års garanti. I standardutförande medföljer ett flytande klipp- 
huvud på 125 cm som automatiskt följer markkonturen.  
De större armklipparna hos Orsi har olika alternativ för styrning och 
manövrering, där Classic-systemet med teleflexkablar ingår som 
standard men för entreprenören som ställer krav på användar- 
vänlighet rekommenderar vi Orsi’s smart-tronic med ergonomisk 
joystick och proportionalstyrning samt flera simultana funktioner 
inbyggda. Till de större armklipparna kommer ett ännu bredare appli-
kationsprogram, tex:  dikesrensare, häcksax, grensågar samt  
ett brett urval av olika klipphuvuden. 
Riktpris från 393.000:-

Kolla räckvidden - över 8 meter!
90

 - 
20
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HP VI FYLLER PÅ MED FLER SMARTA NYHETER FRÅN ORSI  VI FYLLER PÅ MED FLER SMARTA NYHETER FRÅN ORSI  

UNDER HELA 2023 - HÅLL UTKIK PÅ NORDFARM.SE!UNDER HELA 2023 - HÅLL UTKIK PÅ NORDFARM.SE!

GRANDE SBRACCIO 
EXTRA REACH
GRANDE EXTENSION
GRÖSSERE REICHWEITE
MAYOR ALCANCE LATERAL 50 - 80 HPEXTRA 
REACH 250-400 HP

DJUP MAX 30 CM    

MAX 30 CM Ø
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En bra utgångspunkt när du funderar på vilken  
slåtterenhet du ska välja är att tänka utifrån vilken  
traktor som ska användas. En mindre traktor till en  
större slåtterkombination är inte att rekommendera.  
 
Hur ska du då tänka om du vill komma upp i arbetsbredd med 
din befintliga traktor av mindre modell? Då kan du med fördel 
välja en kombination utan krossenhet. Arbetsbredden bibehålls, 
men en ren slåtterbalk har lägre egenvikt, färre rörliga delar  
som ska rotera och gräset får en lättare väg genom slåtter- 
maskinen. Det medför en mindre effektåtgång och som följd av 
det en minskad bränsleförbrukning. Du får dock en något sämre 
förtorkning på gräset, då inte vaxskiktet på grässtrået påverkas 
nämnvärt.

Vill du ha en snabbare förtorkning av det slagna gräset är en 
slåtterkross att föredra. Du får även en något mer ostrukturerad 
grässamling bakom slåtterkrossarna, och det kan vara till fördel 
när du ska samla upp gräsmassan med efterföljande redskap.  

En pickup eller strängläggare får bättre tag i gräset när det 
lägger sig något luftigare mot marken. 

En ELHO slåtterkross hackar inte gräset med sin kross, utan 
krossens stålfingrar är rundade för att inte påskynda ensile-
ringsprocessen i fält. När du knäcker ett strå på flera ställen så 
startas ensileringsprocessen per omgående och det kan ge en 
sämre foderkvalitet. ELHO har studera detta tillsammans med 
finska Valio, och kommit fram till att det bästa fodret uppnås 
om du endast knäcker vaxskiktet på strået innan det snittas eller 
hackas. Krossar från ELHO kammar gräset mot ett mothåll på 
slåttermaskinens ovansida. Det ger en snabbare förtorkning än 
traditionellt krossat gräs, samtidigt som du bibehåller kvaliteten 
på grovfodret.

Ett bra näringsriktigt gräs är A och O för våra idisslare. Med 
beprövade samt driftsäkra maskiner från ELHO säkerställer du ett 
toppfoder för dina djur. ELHO Always Ahead!

SideFlow SF - minimalt med gräsförluster 
Effektiv sidläggare av skruvtyp, som tillval. Ett slutet system som  
gör att inget gräs går till spillo. Skruvarna drivs mekaniskt och vid  
eventuellt driftstopp öppnas luckorna för bredspridning per automatik.  

Skruvtekniken är på stark frammarsch inom modern  
slåtterteknik. Elhos styrka ligger i att de kombinerar 
detta med en krossenhet på maskinen. Lägg där till att 
skruven jobbar på ett unikt sätt med en rotations- 
hastighet på hela 600 varv per minut. 

Det gör att skruven tvingar ut fodret med så hög hastighet att den 
i praktiken fungerar som en traditionell matta för strängläggning. 
Det vill säga, den skruvar inte fodret runt hela skruvens diameter 
utan fodermassan går uppe på skruven innan den formas till en 
sträng efter maskinen. Detta är unikt för Elho! Tack vare tekniken 
med höghastighet kombinerat med slutet system hanterar du med 
lätthet stora mängder gräs utan driftstopp. ELHO Always Ahead!

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

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

• Låg vikt och jämn viktfördelning - bränslebesparande
• Små effektkrav, kan användas också med en medelstor traktor
• Hög kapacitet
• HydroBalance avfjädring och HydroActive påkörningsskydd
• Snabb växling mellan transport- och arbetsläge
• Robust och hållbar konstruktion
• NM 9000 kan kombineras med NM 3200F och NM 3700F

Se kundreportage på  
youtube.com/nordfarm

ELHO SLÅTTERKROSS NM 9000

Frågor, tveka inte att höra av dig:

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

ELHO SLÅTTERKROSS NM 9000

Se fler slåttermaskiner på nästa uppslag!

   Aspekter att väga in  
inför val av slåttermaskin

De lyhörda utvecklarna på Elho har nu tillfört 
ett efterlängtat tillval på storsäljaren 9000 SF, 
vilket vi är oerhört glada över att få presen-
tera. Hydraulisk lucköppning är till fördel om 

du ofta behöver ändra mellan bredspridning 
eller sammanslagning av sträng. Du kan med 
enkelhet manövrera inifrån hytten efter behov 
i farten. Den hydrauliska lucköppningen har 

ändå en mekanisk funktion som löser ut 
vid blockering av skruv eller vid främmande 
föremål som kan komma in i slåtterkrossen. 
Detta tillval kräver två dubbelverkande uttag.

LUCKA STÄNGD
NYHET! HYDRAULISK LUCKÖPPNING

LUCKA ÖPPEN LUCKA ÖPPEN/STÄNGD
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ELHO SLÅTTERMASKIN UTAN KROSSELHO SLÅTTERMASKIN MED KROSS

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

Duett 7300 Slåtterkross “Reverse drive”
Slåtterkrossen Elho Duett 7300 är ett perfekt och unikt alternativ  
till traktorer med “reverse drive”. Med denna lösning blir traktor  
och maskin ett med varandra och erbjuder liknande egenskaper  
som en självgående slåttermaskin.

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

NM 10500 SF Slåtterkross
Automatiskt justerbar arbetsbredd 9,4-10,5 meter. I kurvor ser 
OPUS-styrningen, tillsammans med GPS, till att höger eller vänster 
sidoenhet automatiskt dras in. Enheten skjuts ut igen automatiskt  
när du åter har en rak körlinje. På vändtegen lyfts/sänks slåtterkrossen 
med en knapptryckning och GPS ser till att de bakre slåtterenheterna 
lyfts/sänks på samma plats. 

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

Marknadens  
bredaste  

frontmaskin!

ELHO SLÅTTER med kross NM 3200 F NM 3700 F NM 2800 NM 3200 NM 3200 SF NM 9000 NM 9000 SF NM 10500 NM10500SF NM 3200 C NM 3700 C
Modelltyp Frontmaskin Frontmaskin Buren 

sidohängd
Buren 

sidohängd
Buren 

sidohängd
Buren 

3-punkt
Buren 

3-punkt
Buren 

3-punkt
Buren 

3-punkt
Bogserad 

3-punkt
Bogserad 

3-punkt
Krossenhet x x x x x x x x x x x

Sidläggare - - - - Skruv - Skruv - Skruv - -

Kompatibel frontmaskin x x x x x x x x x

Effektbehov hk, från 80 95 80 110 163** 204** 218** 245** 260** 80 95

Vikt 1100 1250 1050 1250 2150 2500 3000 2900 3400 2100 2300

Arbetsbredd, m 3,2 3,7 2,8 3,2 3,2 9 9 9,4-10,5 9,4-10,5 3,2 3,7

**Tillsammans med frontslåttermaskin

Krossrotor med smidda, rundade, fritt pendlande fingrar och en fjäderbelastad motkam gör 
torkningen av grödan bevisat snabbast på marknaden. Den mycket rymliga och höga kross-

kammaren med justerbar bakre plåt svänger ner massan till en luftig och snabbt torkande 
sträng. Krosskammaren möjliggör också bredspridning utan tillval. En jämn, luftig och ren 

sträng är en förutsättning för bra foderkvalitet. De låga, ovala klipprotorerna och de  
optimalt utformade glidskenorna ger ett rent och snyggt klippresultat.

NK 3300 VC Buren slåttermaskin
Har alla de viktiga ELHO-funktionerna inbyggda. Den centrumupp- 
hängda klippenheten är följsam mot markytan och den beprövade  
slitstarka knivbalken garanterar ett bra snitt i grödan. I transportläge 
ligger maskinens tyngdpunkt i traktorns centrumlinje (VC) då den  
viker maskinen snett in mot mitten. Det här gör att också en mindre  
traktor är stabil under transport.  
NK 3300 VC har en arbetsbredd på 3,3 m.

NK 9100 Slåttermaskin
NK 9100 är den perfekta slåttermaskinen för lantbrukaren som  
har en lite mindre traktor fast fortfarande är ute efter hög kapacitet. 
NK 9100 har optimerad viktfördelning, är lätt att använda, och  
kommer utrustad med avfjädringssystemet HydroBalance och  
påkörningsskyddet HydroActive.
Kan kombineras med frontmaskinen NK 3300 F.

NK 3300 Frontslåttermaskin
De prisvärda och slitstarka burna frontslåttermaskinerna utgör  
säkra alternativ för slåtterarbetet. Utöver hydraulisk lyft av slåtter- 
enheten är dessa maskiner utrustade med samma slitstarka rotor- 
balk, klipprotorer och glidskor som på alla Elhos slåtterkrossar.  
Tack vare den kraftiga konstruktionen och hållbarheten är de burna 
slåttermaskinerna lämpliga för både foderskörd och landskapsvård.

NK 10700 SF Butterfly slåttermaskin
En av marknadens bredaste butterfly med arbetsbredd på hela  
10,7 m utan krossenhet. Detta är en maskin för stora arealer och 
maskinstationer samt för den som ställer höga krav på förarkomfort.

SF står för SideFlow och är Elhos sidläggare av skruvtyp, ett slutet 
system som gör att inget gräs går till spillo.

ELHO SLÅTTER utan kross NK 3300 F NK 2400 NK 2800 VC NK 3300 VC NK 9100 NK 10700 SF
Modelltyp Frontmaskin Buren 

sidohängd
Buren 

sidohängd
Buren 

sidohängd
Buren 

kombination
Buren 

kombination
Effektbehov hk, från 60-90 40-70 50-80 60-90 110-150 160-220

Vikt 800 525 900 980 1850 3450

Arbetsbredd, m 3,3 2,4 2,8 3,3 9,1 9,6-10,7
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KAMPANJ

12,5 meters arbetsbredd
6 meter

Tips! NM3200F + 
NM3200SF + V-600

ELHO STRÄNGLÄGGARE V-4600 V-600 V-750 V-950
Arbetsbredd, m 4,1 6,0 3,0-8,0 4,5-9,5

Strängbredd, m 1,2-1,3 1,3-1,8 1,3-2,2

Montering Front Front/Bak Bak Bak

Sidförskjutning, m - - - 1,8

Drivning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk

ELHO STRÄNGLÄGGARE V-TWIN

”Jag har sålt Elho-maskiner sedan 2013 och vet vad de 
går för. Elho har innovativa produkter av hög kvalité 

utan att tulla på något - bra maskiner helt enkelt! Har 
du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig.” 

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

V-TWIN 950S
• Låga varvtal, bränslebesparande
• Helt hydrauldriven
• Rent foder av högsta kvalitet 

 

• Stor kapacitet
• Användarvänlig
• Kompakt i transportläge

V-TWIN 750 Strängläggare
En flexibel och prisvärd strängläggare. Tack vare att den är helt hydrauldriven får du en  
användarvänlig och följsam maskin med stor kapacitet. Hackar/snittvagnar och balpressar blir 
mer och mer effektiva och har nu kapacitet att plocka upp strängar med mer foder i. ELHO 
strängläggare V-Twin 750 har mekaniskt justerbar arbetsbredd mellan 3,0 och 8,0 meter.

V-TWIN 600 Strängläggare
Kostnadseffektiv och mångsidig strängläggare med 6 meters arbetsbredd. V-Twin 600 kan med 
fördel användas i fronten tillsammans med efterföljande redskap såsom snittvagn eller bal-/
kombipress. V-Twin 600 kan även med tillvalet “dragbom för bakmontage” användas som en 
traditionell V-Twin strängläggare.

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

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

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

Luftar ensilage,  
      hö & halm!TR300 Strängluftare

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

Med rätt maskiner sparar  
du många timmar i traktorn! 
Med front- och sidomonterad  
slåtterkross slår du 6 meter,  
och V-TWIN samlar därefter ihop två 
strängar per varv, hela 12,5 meter. 

Komplettera med en snittvagn från 
Schuitemaker eller en balpress från 
din återförsäljare så sparar du många 
timmars körning, bränsle och slitage 
på traktorn. Vi tar gärna en diskussion 
om just dina förutsättningar, så att du 
får en optimal vallskörd för dina fält!

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

ELHO STRÄNGLUFTARE 

99.000:- ord pris 115.000:-  
spara 16.000:-
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100-serien Rapid 520 S/W rapid 580 S/W rapid580-26,5 s/w rapid 660 s/W
Volym, m3 34 38 38 42

Totalvikt, ton 24 24 30 30

Hjul, standard 710/40R22,5 710/40R22,5 800/45R26,5 800/45R26,5

schuitemaker    100-serien
Vagnar som ofta passar väldigt bra i svenska förhållanden, avsedda  
för både grässkörd och som följevagn vid t ex majsskörd. Går att  
utrusta med ISOBUS och automatisk lastning med avkännare i över- 
kanten på fronten. Inställningen justeras i kontrollboxen. 

NÄR PASSAR SCHUITEMAKER?
När du vill göra jobbet själv • Vid krav på  
hög snittkvalitet • Vid krav på hög effektivitet  
• När du har begränsat med personal

S-exkl avlastningsvalsar. W-med avlastningsvalsar. 
Exempel på tillval: kuldrag, tvingande styrning, broms kombinerad luft/hydraulisk, alternativa hjul. 

Pickup och rotor är 2000 mm breda. Luftbromsar. Knivar 43 stycken med dubbel egg på 
150 mm. Ingångsdörr med stege. 

Snittvagnar med toppmodern  
teknik och oslagbara lösningar

S-exkl avlastningsvalsar. W-med avlastningsvalsar. 
Rapide 7200 och 8400+ är avsedda att användas i områden med extremt dålig bärighet. 
Exempel på tillval: stor bakdörr 3,5 m3, kuldrag, broms kombinerad luft/hydraulisk, alternativa hjul.

1000-serien Rapid 5800 S/W rapid 6600 S/W rapid 7200 S/W Rapid 7800 S/W rapid 8400 S/W rapid 8400+ s/W
Volym, m3 38 42 42 49 54 48

Totalvikt, ton 24 30 30 40 40 40

Hjul 800/45R26,5 800/45R26,5 750/60R26,5 800/45R26,5 800/45R26,5 750/60R26,5

Axel Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem Tridem

Extremt kraftiga vagnar avsedda att drivas av traktorer på mer än 250 hk. Pickup bredd 2200 mm och rotor 2000 mm. Luftbromsar. Knivar 
43 stycken med dubbel egg på 200 mm. Ingångsdörr med stege.

schuitemaker    1000-serien
Snittvagnar avsedda för både grässkörd och som följevagn vid t ex majsskörd. Går att utrusta med ISOBUS 
och det nya systemet för automatisk lastning som dels har en avkännare i överkanten på fronten och en 
avkännare på drivlinan till rotorn för maximal effektivitet. Inställningen justeras i kontrollboxen. Fronten 
ändras för lasting, avlastning och lastning med självgående hack.

Schuitemaker 1000-serien
• För dig med plansilo och arealer över 350 ha 
• Från 300 kor och uppåt

Schuitemaker 100-serien
• För dig med plansilo och arealer från 150-350 ha  
• Från 100 - 300 kor

ELHO COBRA HACK  
VI DEMOKÖR 2023, LEVERANS 2024

Håll utkik!

• Rekommenderad traktoreffekt, 250-400 hk
• Hydraulikbehov 160 Ls, l/min
• Pickup-bredd, 3 m
• Hackrotor 770 mm diameter
• Hackrotor 1000 mm bred
• Knivar 2x16

NYHET 2023/2024! ELHO COBRA 7710 HACK
Tidigare modell av Cobra 7710 var utrustad med pickup  
med skruv, uppdateras nu till pickup med transportörsmatta! 
Pickupen och inmatningsmattan är reverserbara med hjälp av 
hydraulik.

KOMMER SNART!

• Baldiameter 1,2 - 1,6 m
• Max balvikt 1000 kg 
• Helautomatisk

• Minska plaståtgång > 50%
• För både stora rund-  
 och fyrkantsbalar

INPLASTARE TUBLINER 2040

Spara plast & utgifter!
Inplastaren är lättstyrd och sensorerna upptäcker snabbt alla 
eventuella problem. Sparar över 50% plast! Pris från 678.000:-
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Genom att anlägga en plansilo för ensilering kan du minska  
gårdens plastanvändning rejält. För många kan investeringen vara 
avskräckande men du kan räkna hem din investering relativt snabbt 
när du tar hänsyn till stigande plastpriser. Tänk också på möjlig- 
heten för gårdar kan få stöd via exempelvis Klimatklivet, med upp 
till 60% av kostnaden. För Klimatklivet kan du exempelvis räkna 
med att för tillverkning av 1 kg plast av fossil råvara (sett över all 
plastproduktion) krävs det ungefär 2 kg olja! Det motsvarar ett 
utsläpp av ca 6 kg koldioxid (källa WWF).  
Du kommer alltså göra en besparing som gynnar båda klimatet och 
din plånbok! På köpet kan du snabba upp grässkörden och spara 
mycket tid när du slipper krånglig hantering av balar inomgårds. 

 

KLIMATKLIVET 
Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. 
Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste 
underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen 
skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som 
beräknas kunna ge störst minskning  
av växthusgaser per investerad krona  
är de som får stöd.

Plastbanta gården med plansilo 
Spara pengar, tid och miljö  - och glöm inte att hålla utkik efter klimatstöd!

Komplettera SiloFox ensilagefördelare med SiloKompakt ensilgepackare för optimal effektivitet!

ARNE JANSMA

Projektledare Foderkedjan
Ring mig på 011-461 97 11

Lyft ditt foder med 
rätt plansiloteknik 
Underskatta inte vikten av en ensilagefördelare

Fördelningen av gröda i silon är en del av ensilerings- 
processen som inte ska underskattas. Med rätt teknik  
kan du begränsa förlusterna och behålla näringsvärdet.  
Det finns olika system och vilken som är mest lämplig är 
oftast beroende på storlek och typ av silo. När du väljer,  
tänk på kvalitet, tid och pengar. 

Hur materialet fördelas i silon är extremt viktigt eftersom  
det ska gå fort, och kvaliteten ska säkerställas. Målet är 
att konservera material och minska näringsförluster, samt 
få fram ett smakligt foder till djuren. Vid ensilering är ofta 
tidsfaktorn avgörande. 

Ju snabbare luften kommer ut ur materialet desto mer 
gynnsamt för ensileringsprocessen. När du minskar  
lagertjockleken till max trettio centimeter kan fodret  
komprimeras bättre. En bra packning skyddar mot oönskad 
uppvärmning och det behövs förstås bra teknik för att  
fördela och komprimera materialet optimalt. 

 

På grund av de ständigt ökande utlastningsmängderna är 
packning i standardsilon ofta en flaskhals. Din vallskördare, 
din lastare och dina ensilagevagnar blir kanske allt större, 
men silon växer ofta inte i samma takt. Det skapar utmaning 
att få plats med så mycket material som möjligt i den befint-
liga silon och att samtidigt optimera foderkvaliteten. Om för 
mycket material tillförs på kort tid finns risken att inkörning 
och utfodring behöver vänta. Om packning inte kan utföras 
varsamt kan kvalitetsproblem uppstå, en bra distributions-
teknik är därför avgörande för att spara värdefull tid under 
skörden och för att öka effektiviteten. Om material lastas 
av vid silon kan du flytta vad du vill med en grep, men du får 
inte en riktigt jämn yta. En ensilagefördelare däremot bryter 
upp och sprider eller fördelar material bättre - mycket bättre. 
Material kommer att ligga jämnt i silon och körning över den 
fyllda silon blir stabilare. 

Silo Fox ensilagefördelare från Mammut är idealisk vid stora 
lossningsmängder eller i trånga silos, där effektiv fördelning 
framåt krävs. Silo Fox finns i fyra modeller; Classic, Titan, Gi-
gant och Koloss. Ett mångsidigt sortiment för att passa alla 
typ av hjullastare, traktorstorlekar och fodermängd även om  
Gigant och Koloss är mest relevant i Sverige. Silo Fox från 
Mammut kommer att ge dig en problemfri ensilageprocess 
och en hög grovfoderkvalitet!

SKILLNADEN MELLAN MAMMUT SILOKOMPAKT  
OCH KONVENTIONELL PACKNING

• Skivornas höjd och form på Mammut SiloKompakt matchas till rullen och  
 ger en mycket högre punktbelastning, med en optimal djupeffekt i silon.

• Du har jämn vikt under hela arbetsbredden med SiloKompakt.

• Avståndet mellan skivorna förhindrar att rullen fastnar i materialet.

• Du sparar både bränsle och tid med Mammut SiloKompakt, eftersom  
 samma packning kräver färre överkörningar. 

• Du får hårdare packning och mer material i silon med SiloKompakt.

GRUNDERNA I ATT SKAPA  
EN BRA PLANSILO-ENSILERING

• Varje lager bör vara max 30 centimer tjockt. Tjockare lager gör det svårt att packa ordentligt vilket får en väsentlig  
 negativ inverkan på fodrets kvalitet.

• Använd maskiner med rätt kapacitet i förhållande till varandra.

• Undvik flaskhalsar och väntetider.

• Se till att du har tillräckligt med tid att komprimera, för bättre foderkvalitet.

• När silon är fylld ska den stängas lufttätt, för optimal ensileringsprocess.

• Grovfoder av bra kvalitet kan aldrig ersättas med kraftfoder. Fokusera på att producera det bästa möjliga grovfodret!

MAMMUT 
SILOFOX 

FÖRDELARE

MAMMUT 
SILOKOMPAKT
PACKARE
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Med en SiloFox får du ensilaget perfekt fördelat, luftfickor och 
ojämnheter blir utfyllda och du får en perfekt yta som är jämn  
och lätt att packa. Med extravingarna som medföljer sprider 
redskapet bredare och fördelningen blir effektivare. Drivlinan är 
mycket kraftig och bidrar till en lång hållbarhet. Med hydraulisk 
sväng (tillval) kan du även rikta redskapet i olika vinklar.  
Mammut SiloFox finns i ett antal modeller. 

SILOFOX CLASSIC  
Diameter 1040 mm, bredd 1750, 1950 och 2150 mm.  
Vikt 440-475 kg. Bak-, front- eller kombinerad front/bakmontering.  
PTO eller hydraulmotor på 90 l/min. 

SILOFOX TITAN  
Diameter 1150 mm, bredd 2050 eller 2450 mm, 650-750 kg.  
Bak-, front- eller kombinerad bak/front. PTO eller hydraulmotor  
på 100 l/min. 

SILOFOX GIGANT  
Diameter 1300 mm, bredd 2300 eller 2800 mm. Vikt 920-970 kg. 
Bak-, front- eller kombinerad front/bakmontering. Drivning med 
PTO eller med hydraulmotor på 120 l/min. Tillval vattenpåfyllning.

 

SILOFOX GIGANT HYDRAULIC  
Fördela ensilaget med din lastmaskin. Gigant 230 eller 280 med 
hydraulmotor SBM-fäste, hydraulisk sväng, chockventiler för att 
trumman ska kunna rotera åt båda håll.

SILOFOX KOLOSS 
Diameter 1480 mm. Bredd 2600 eller 2900 mm. Vikt 1350-1480 
kg. Bak- eller kombinerad bak/frontmontering. Drivning med PTO 
eller hydraulmotor på 140 l/min. Tillval, vattenpåfyllning.

Mammut SiloFox

Efter fördelningen är det viktigt att packa materialet. Med sina  
smala men tunga packhjul packar SiloKompakt mycket effektivt 
både på ytan och på djupet i silon. SiloKompakt går att belasta  
med både vatten och sten till en vikt på ca ett ton per meter  
arbetsbredd. Med hydraulisk sidoförskjutning på 500 mm åt både 
höger och vänster behöver man inte köra alldeles intill kanten på 
silon. Övriga tillval, silokantspackare, trafikljus mm. 

SOLO KOMPAKT ST 
Bredd 2000, 2500 eller 3000 mm. Helt fast. 

SILO KOMPAKT H  
Bredd 2500 och 3000 mm. Med hydraulisk sidoförskjutning. 

Mammut SiloKompakt

SiloBucket jobbar på samma sätt som SiloCat men istället för pinnar har den  
en helt tät skopa i botten som bär blocket. Den används främst då du har fina 
material som silomajs mm, och spillet blir minimalt. Som SiloCat är stora delar  
av konstruktionen utförd i höghållfasthetsstål. 

Mammut SiloBucket finns i 13 modeller med volym från 0,64 m3 till 3,52 m3  
och delas in i: 

N - blockhöjd 700 mm, M - blockhöjd 800 mm, H - blockhöjd 1100 mm samt  XL - 
blockhöjd 1300 mm .

Fördela och 
packa effektivt

Rena snitt 
förbättrar fodret

• Lågt kraftbehov men jämn ren skäryta samt jämn foderkvalitet

• Det skärande partiet har kraftiga förstärkningar med rör och balkar,  
 som ger stor stabilitet och vridstyvhet

• Vridpunkter är optimalt placerade, kraftbehovet är 20 % lägre än på  
 föregående modell

• Svetsad, slipbar kniv i Hardox gör ett jämnt snitt med måttligt kraftbehov

• Överlägsen stabilitet och låg vikt sparar lastmaskinen

• Kraftig bult på 50 mm (N och M) 60 mm (H och XL) i huvudlagring  
 garanterar bekymmerfritt arbete utan reparationer

• Pulverlackad ram med förstärkningar i Hardox garanterar lång hållbarhet

Kniven är den första delen i den skärande konstruk- 
tionen och den ska utöva så litet motstånd som möjligt, 
så att uttagaren är mycket skonsam mot det kvar- 
varande ensilaget. När du skär ett block går kniven ner  
i ensilaget, vilket ger en uppåtriktad kraft på tenarna/ 
skopan. Går skärmomentet lätt blir de horisontella 
såren i fodret minimala. 

Kniven på en Mammut är tillverkad i Hardox och är 
fastsvetsad, den enda service du behöver utföra är att 
vässa den med en vinkelslip med lamellpapper så den 
är riktigt vass.

Mammut silouttagare är numera känd för sitt skonsamma arbete i silon och sin 
oöverträffade hållbarhet. Tack vare att skärande ytor är helt släta så går uttagaren 
mycket lätt i silon och utsätter lastmaskinen för måttliga belastning. Pinnar mm är 
mycket starkt utförda och stora delar av konstruktionen är av höghållfasthetsstål. 
Ser du över kniven då och då och följer skötselanvisningar så skär den perfekta 
block i många år utan driftsstörningar. 

Mammut SiloCat finns i 14 modeller med volym från 0,48 m3 till 3,52 m3 och delas 
in i: N - blockhöjd 700 mm, M - blockhöjd 800 mm, H - blockhöjd 1100 mm samt 
XL - blockhöjd 1300 mm.

Mammut SiloCat 
Ensilageuttagare med tenar i fjäderstål

Mammut SiloBucket 
Ensilageuttagare med skopa
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ProDig ensilagegrep HD för dig som hanterar stora mängder material i din plansilo, 
utvecklad för att klara krävande användning. Den vikbara ensilagegrepen är perfekt 
för trånga passager och vid körning på väg. Dessutom sparar du bränsle genom 
färre lyft upp i plansilo. 
Du få mer tid för packning, som ger bättre ensilering. Ensilagegrepen gör att du 
inte behöver ligga nära intill kanten vid fördelning av material, vilket gör körningen 
säkrare när du toppfyller din plansilo.

• Utvecklad för lastmaskiner
• Heavy Duty-konstruktion
• Finns som XL, XXL och XXXL 
• Pinnar i Hardox 1525mm x 50mm,1830mm långa pinnar som tillval
• Utbytbara spetsar 
• Sidorna kan låsas i infällt läge för säker transport på väg

ENSILAGEGREP HD XL XXL XXXL
Höjd, mm 1675 1675 1845
Bredd öppen, mm 3675 4235 4880
Bredd stängd, mm 2567 2567 2567
Djup, mm 1850 1850 1850
Vikt, kg 1168 1275 1400
Längd pinne, mm 1525 1525 1525
Bredd pinne, mm 50, Hardox 50, Hardox 50, Hardox
Antal bottenpinnar 10 12 14
Avstånd pinnar, mm 328 328 328

ProDig Ensilagegrep HD 
För krävande användning

Pakterad & klar  
inklusive sidopinnar

169.000:-  
Ord pris 185.000:-  
Spara 16.000:-

ENSILAGEGREP HD XXL 4,2  
     

KAMPANJ

“VI GICK NER FRÅN EN TIMMES MIXNING TILL  
20 MINUTER - MED ETT BÄTTRE RESULTAT”

“MITT LIV SOM BONDE”-PAULINA OCH CHARLIE KÖR PEECON  
PÅ ÅSÄNG MJÖLKGÅRD, NORDINGRÅ HÖGA KUSTEN

Dags att välja  
mixervagn till gården?
Vi på Nordfarm gillar att grotta ner oss i detaljer i lant-
brukets vardag och funderar ständigt på vilka maskiner 
och funktioner som kan förenkla, förbättra och effektive-
ra verksamheten för våra kunder. Ett område där vi just 
nu växer rejält är mixervagnar, och här erbjuder vi idag 
tre helt olika metoder för att mixa foder till djuren.

Peecon stationära mixer är hjärtat i en mer eller 
mindre automatiserad och fossilfri utfodringsanläggning. 
Den arbetar tillsammans med elevatorer, bandfoderförde-
lare eller utfodringsvagnar, och lastningen av grovfoder 
utförs av en extern maskin. Mixern är försedd med ett 
vågsystem vilket gör att blandning och utfodring kan 
utföras med stor exakthet.  
Då en stationär mixer är eldriven får du räkna med en 
längre mixningstid jämfört med en bogserad mixer.  

Peecon bogserad mixer kan blanda och utfodra alla 
grovfoderbaserade foder som förekommer, förutsatt att 
du har körbart foderbord/avlastarbord. Du klarar alltså i 
princip all utfodring med en bogserad mixer, och behöver 
en traktor att bogsera och driva den med samt en maskin 
att lasta fodret med.  Vågsystemet gör att du kan blanda 
och utfodra med stor exakthet. Möjligheten att anpassa 
mixern till din gård är omfattande, dels finns många mo-
deller och dessutom finns givetvis en stor mängd tillval. 

Lucas G bogserad mixer med turbin kan även strö 
djupströbädden, perfekt för köttproducenten och i övrigt 
lik en bogserad mixer. 

Lucas G självgående mixer kan som enda maskin ut-
föra alla utfodringsmoment i stallet. Kravet är att stallet 
har ett körbart foderbord. 
Med lastarfräsen lastas foder snabbt och effektivt, 
gräsensilage upp till 2500 kg/min och majsensilage 4500 
kg/min. Spannmål, kraftfoder och mineraler och halm 
lastas snabbt på samma sätt. Utfodringen sker med en 
lucka bak till vänster eller via en horisontell elevator 
längst bak, och positionen ger möjlighet att nå alla 
foderplatser i stallet. 
Förare av en självgående mixer ska klara alla utfodrings-
jobb utan att behöva lämna maskinen, och därför är den 
förutom vågdisplayen utrustad med en skärm där alla 
arbetsmoment visas. Momenten indelas i tre  
arbetsområden: lastning, mixning/utfodring och 
transport.  Den självgående mixern är välutrustad som 
standard och kan givetvis med tillval utrustas för optimal 
anpassning till sin förare och gård. 

Vill du veta mer om hur mixervagnen skulle passa på just 
din gård eller till ditt arbetssätt, tveka inte att höra av dig 
till någon av oss på Nordfarm - eller läs mer på komman-
de sidor. Vi är alltid lika glada att få veta mer om hur du 
som kund vill arbeta och hur vi som leverantör kan göra 
din vardag enklare!

 

Lägg till 5.000:- för ko-lackering, se bild!

Fullutrustad Peecon Topliner
PEECON Topliner är en standardiserad mixervagn av hög kvalitet som 
produceras med hjälp av en svetsrobot. Designen på dessa mixervagnar 
gör att de kan tillverkas med mista möjliga materialspill, vilket resulterar 
i att PEECON kan hålla ett mycket attraktivt pris. Detta är också mycket 
fördelaktigt ur ett miljövänligt perspektiv.  
En komplett mixervagn med de rätta tillvalen gör att dessa vagnar är 
mycket populära och snabbt tillgängliga.

EFFEKTIVA BLANDARSKRUVAR

Double Action-skruven blandar fodret snabbt och skonsamt så att  
djuren får ett foder som är anpassat för deras behov. Den smala  
skruven är av extra starkt stål som har sågtandade Long Life-knivar 
vilken begränsar kraftbehovet.

FLEXIBEL ANVÄNDNING

PEECON Topliner är en relativ smal mixervagn med en maxbredd på 
2300 mm. Den moderna konstruktionen gör att mixervagnen är lätt  
manövrerad, med låg egenvikt. Det går även att montera en vikbar 
elevator (1150 mm eller 2300 mm) på en PEECON Topliner. Det ökar 
möjligheten att Topliner passar på ännu fler ställen.

VARFÖR VÄLJA PEECON TOPLINER?
• Standardiserad och robotsvetsad
• Attraktivt pris och snabb leverans
• Bränslesparande
• Standardutrustad med programmerbart vågsystem
• Bra skydd mot överspill
• Två hydrauliska foderluckor
• Hydrauliska bromsar
• Två-växlad reduktionslåda

• Minimalt underhållsbehov

PEECON TOPLINER längd bredd höjd vikt effektbehov PTO
18 m3 6500 mm 2300 mm 2580-2760 mm 6400 kg 70 hk

21 m3 6570 mm 2300 mm 2960-3140 mm 6750 kg 80 hk

18 m3 484.000:- 
21 m3 499.000:-

ord pris 525.000:-
 
ord pris 540.000:-

Spara 41.000:-
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På Nordfarm erbjuder vi utfodringssystem som passar just ditt 
behov, och kanske är en stationär mixer rätt val för din gård. En 
stationär mixer från Peecon är ett tyst, lugnt och miljövänligt 
alternativ för dig som vill investera i en foderanläggning som inte 
kräver fossil energi. Om du har ett stall som inte har utrymme för 
traktor är det dessutom kanske den bästa möjligheten för att kunna 
erbjuda djuren ett mixat foder! 

När vi projekterar en stationär foderanläggning finns det faktorer att 
lägga extra energi på för att få en riktigt bra anläggning. 

STRÖMFÖRSÖRJNING TILL GÅRDEN 
Den stationära mixern behöver en hel del ström och det viktigt att 
få fram tillräckligt. En stationär mixer har en kraftigt nedväxlad 
mixerskruv och du kan påverka effektbehovet genom ytterligare 
nedväxling, men du måste då tänka på att mixningstiden ökar. 

STORLEK PÅ MIXERN 
Vissa anpassar mixer till djurantalet så att de klara sig med en eller 
två mixningar per dag (exempel I). Då har du en relativt stor mixer, 
gott om tid att blanda och utfodra, och vid utökning av besättningen 
kan du klara en mixning till per dag.

Exempel I: 
24 m3 stationär mixer x 2 mixningar/dag  x  6 kor/m3 = 288 kor. 

Andra väljer en ganska liten mixer, men blandar oftare och lagrar 
fodret exempelvis på ett avlastarbord. Då behövs inte så stor motor 
men mixern får köras mer intensivt för att klara foderbehovet 
(exempel II).  

Exempel II: 
12 m3 stationär mixer x 4 mixningar/dag x 6 kor/m3 = 288 kor. 

Foder i plansilo eller storbalar påverkar valet av storlek i stor 
utsträckning. För plansilofoder kan du tänka att du för varje  
kubik mixer klarar att utfodra dagsbehovet till 5-7 mjölkande kor.  
Du som har balar får räkna hur många du får plats med.

LASTNING AV MIXER 
Vanligen lastas den stationära mixern med lastare/lastmaskin och 
för att lastning ska gå smidigt behövs rejäl takhöjd och fri väg. 
 
 

Det förekommer också avlastarbord, som i sin tur lastar mixern för 
att få automatisk lastning. 

FÖRSTÄRKNINGAR
Till Peecons stationära mixers finns, som tillval, kraftiga 
förstärkningar av mixern i hårdmetall/rostfritt av botten, sidor, 
luckor och blandarskruvar. Den tekniska livslängden på en stationär 
mixer ökar avsevärt om du förstärker mixern på de ställen som är 
mest utsatta för slitage. 

DISTRIBUTION FRÅN MIXERN 
Normalt krävs någon form av transportsystem för att distribuera 
fodret till djuren, och Nordfarms samarbete med specialiserade 
företag som exempelvis Rollax gör att vi kan leverera ett 
komplett system. Vi erbjuder transportsystem med elevatorer, 
bandfoderfördelare, avlastarbord med mera - allt för en optimal 
foderdistribution.  

 
Vad är fördelarna med en stationär mixer  
med automatisk utfodringssystem? 
En bandfoderfördelare är en testad och beprövad konstruktion 
och förser dig med en helautomatisk fördelning av grovfoder 
till dina djur till en låg investeringskostnad. Nordfarm och våra 
samarbetspartners förser gården med allt du behöver för att 
utfodra djuren på snabbaste och enklaste sätt, oavsett om du 
utfodrar från tornsilo eller plansilo. 

En bandfoderfördelare kan monteras över det befintliga foderbordet 
och passar alla typer av foderbord. Den kräver inte mycket 
underhåll och sparar arbetstid, och du kan välja att utfodra på en 
eller på båda sidorna av foderbordet. Med olika gruppindelningar 
kan du även få fördelning av foder till enskilda djurgrupper, och 
med klockstyrning kan du bestämma hur många gånger som 
utfodringen ska ske. 

Vilket alternativ du än väljer så ser vi till att du får ut det bästa av 
det. På nordfarm.se kan du läsa mer om Peecon stationära mixers 
och stationär foderdistribution. Tveka inte att kontakta oss om du 
har frågor om hur detta kan passa just din anläggning!

Varje gård är unik  
och för att hitta rätt lösning gör vi alltid platsbesök, 

ritar din anläggning i 3D och tar ansvar för hela projektet från början till slut!

Klimatklivet bidrar till fossil- 
oberoende jordbruk, håll koll på  
utlysningar på naturvardsverket.se

Spara diesel med fossilfri utfodring
Peecon stationär mixer

PEECON STATIONÄR MIXER 12m3 ECO 15M3 ECO 15M3 TWIN 18M3 TWIN 20M3 TWIN 24M3 TWIN 26M3 TWIN 28M3 TWIN 30M3 TWIN
Längd, mm 4005 5565 5565 5595 5640 6850 6390 6355 6765

Bredd, mm 2520 2670 2220 2370 2370 2520 2520 2520 2670

Höjd, ca mm 2850 3160 2750 2800 2950 3050 3300 3350 3400

Vikt, kg 2800 3325 4850 5050 5250 8500 8640 8715 9200

Nyttolast, kg 4800 6000 6000 6800 8000 9600 10600 11400 12000

Effekt, kW 22-30 22-30 30 37-45 37-45 55 55-60  
2x30 kW

55-60 
2x30kW

60 
2x30kW

Dagsgiva mjölkkor/lass, ca 60-84 75-100 75-100 90-120 100-140 120-160 130-180 140-190 150-210

Arne  
Jansma

Projektledare  
Foderkedjan 

Ring mig på  
011-461 97 11
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KRAFTFULL ENSILAGELASTNING  
UPP TILL 5 METER HÖGT 
Lastningsfasen är oerhört viktig i beredningen  
av fodermixen. Lastarfräsen måste ha ett högt 
vridmoment samtidigt som kvaliteten bevaras i  
de använda råvarorna. Därför har AUTOSPIRE 
COMPACT en 116 hk motor som säkerställer en  
hög arbetseffekt vid alla typer av material.  

360° GLASHYTT 
Hyttens 360°panoramaglas är 
speciellt utformats för denna 
maskin, den garanterar optimal 
körsikt och arbetskomfort. 

KOMPAKT OCH MANÖVRERBAR 
Designad för att köras på väg i  
hastigheter upp till 25 km/h, på alla  
gårdar tack vare sin låga totalhöjd  
på 2,52 m. Att manövrera är hur lätt  
som helst tack vare backstyrning  
med en svängradie på 6,50 m. 

Lucas AutoSpire Compact 
Kompakt och effektiv självgående fodermixer  

som lastar upp till 2500 kg gräsensilage per minut

nyhet! Kommer snart!

KOMFORT 
Maskinen är utrustad med en hydrostatisk fotpedal  
för smidig och exakt kontroll. Inuti hytten är det 
pneumatiska sätet kopplat till armstödet för kontroll 
under rörelse. De olika körelementen är synliga och 
lättåtkomliga, som exempelvis programmerbar våglåda 
och körassistanskamera.

EN EXCEPTIONELL MIX 
Mixertanken har en slät utformning vilket gör att materialet 
kan röra sig lättare och på så sätt undviks överbearbetning 
och fodrets färska egenskaper  
bibehålls. Det krävs också mindre effekt vid mixningen 
samtidigt som genomblandningen av fodret sker på 
kortast möjliga tid.

FLEXIBEL UTFODRING 
AUTOSPIRE COMPACT har som standard en foderlucka  
på vänster eller höger baksida. Det finns även möjlighet  
att ha foderluckor på båda sidor eller att lägga till en  
elevator för att ytterligare optimera distributionen. 

 

ENKELT UNDERHÅLL 
De olika delarna av maskinen som kräver  
regelbundet underhåll är lättillgängliga.  
Motorns position baktill ger direkt åtkomst till oljenivå,  
filter och fläktar.

Gör ditt eget finfördelade strö  
- mjukt, rent och effektivt!  
Bra även för foder som djuren  
inte ska sortera bort!

HAYBUSTER H-835 är den minsta i serien, men otroligt kraftfull och mångsidig!  
HAYBUSTER finfördelar material såsom halm, hö, kompost samt maler spannmål  
och majs. Den kan hantera både torrt och vått material. Malningen sker med en  
hammarkvarn där exempelvis stråmaterialet i form av balar läggs i maskinens tratt,  
och bearbetas till önskad storlek via ett såll som bestämmer den slutliga strålängden.  

• Finfördelad halm och hö är perfekt som ingrediens i fodermix  
 och gör att djuren inte selekterar ut ingredienser

• Finfördelad halm är mycket intressant som strömedel,  
 ett bra alternativ till såg-/kutterspån 

• Enkelt att byta såll

• Såll från19 mm upp till 152 mm, 
 slutligt material blir ca hälften av sållets mått

• Lämplig för traktor med PTO från 100 HK

 
Bogserad el/PTO, se alla modeller på nordfarm.se

Haybuster H-835 hammarkvarn 
Finfördelar balar med ensilage och halm

Självklart för halm  
- men också exempelvis spannmål & kompost !

FRÅGOR? TVEKA INTE  
ATT KONTAKTA  
ARNE JANSMA

Projektledare Foderkedjan 
Ring på 011-461 97 11

Maskiner för alla gårdar, alla stallar och alla traktorer!
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NYA HAYBUSTER 1030NYA HAYBUSTER 1030
GER BILLIGT MATERIAL OCH BÄTTRE GÖDSELVÄRDE

Vi besöker Träslöv Maskinstation i Varberg

”Mångsidigheten kanske är den allra  
största fördelen, att du kan krossa strö,  
foder, flis… ja kompost och ha den i en kedja  
för framställning av biogas.”
den, både gällande strö och till foder. Särskilt foder där kunden 
får ner allt till ett jämnt och fint material. Det blir inget spill ute 
på foderborden utan djuren äter upp allt. Likaså till strö, det blir 
ett jättefint material. Som jag nämnde tidigare så har vi även 
kört ner flis med ett riktigt bra resultat som passar till mindre 
pannor. Vi har även kört ensilagebalar och det går utmärkt det 
med om man kör lite större såll. Till foder och strö kör vi med ett 
såll på 19 millimeter, det tycker vi blir bäst.

19 millimeter, vad får du för kapacitet då på maskinen?

– Som i det här exemplet då vi kör strö av halm så får vi ner cirka 
20-25 balar på 300 kilo styck i timmen. Alltså 7,5 ton ungefär. 
Sätter du i större såll så får du ut mycket mer men då börjar det 
samtidigt bli svårt att hinna med att mata maskinen. Det är väl-
digt bra kapacitet i den här maskinen, kanske lite för bra säger 
Robin och skrattar. Vi kör även 19 millimeter på foder. 

Hur är maskinen att jobba med?

– Syftar du på transport och sådant så tar det kanske två minuter 
sedan är det bara att köra i väg. Byta såll är ju om man jämför 
med transporten av maskinen lite mera jobb med. Det kan vara 
lite tungt så det underlättar helt klart om man är två när man 
byter. Annars är det en väldigt enkel konstruktion så svårt kan jag 
inte säga att det är, nej.  

Om du fick förbättra något på maskinen,  
vad skulle det vara?

– Det dammar ju rätt rejält när man kör den. Rotorn går ju fort, 
skruvarna går fort och bandet går fort och sedan att man kör 

torrt material, det blir ju rätt rökigt alltså. Sedan om det blåser 
som idag gör det ju inte saken bättre utan optimalt är att köra 
när det är vindstilla. Gick det att samla upp dammet på något 
smart sätt vore det kanon. Men den är ju sjukt kraftig och allt är 
väl tilltaget. Det är amerikanskt, det är grovhugget, säger Robin 
och skrattar igen. Jag har även funderat på radiostyrning till ma-
skinen när man sitter i hjullastaren och lastar. Det hade varit bra. 

Och vad är de främsta fördelarna med Haybustern? 

– Alltså har man en sådan här maskin och sitt eget material, 
har man sin egen halm så blir materialet jättebilligt. Sedan finns 
det ju många andra positiva effekter med att gödselvärdet blir 
avsevärt mycket bättre med halm i stället för spån. Mångsidig-
heten kanske är den allra största fördelen att du kan krossa strö, 
foder, flis… ja kompost och ha den i en kedja för framställning 
av biogas.

Du nämnde fördelar med halm framför kutterspån,  
kan du utveckla?

– Ja det är ju mycket drygare än kutterspån, det räcker ungefär 
en och en halv gång längre. Samtidigt är det miljövänligt och en 
bättre produkt genom att det inte försurar på samma sätt ute i 
markerna när du gödslar. Det blir en billigare produktion jämfört 
med spån och du blir inte beroende av en extern leverantör. 
Jag har en rolig upplevelse från när vi var ute på en gård där de 
hade strött olika i två stallar. I det ena stallet hade de strött med 
torv och spån och i det andra stallet hade de strött med halm. 
Korna kunde sedan välja vilket stall de ville och vart tror ni de 
gick? De valde stallet med halmen, säger Robin. 

Vad får jag som kund genom att ta hjälp av ert företag?

– Då får du ett bra jobb gjort i rätt tid med rätt kvalité. Vi jobbar 
även över ett stort område från Halland i väster till Kalmar i öster. 
Vi åker ut och krossar varannan, var tredje månad eller hur man 
vill ha det, sedan klarar man sig själv! 

Viktigt att tillägga är att Robin aldrig hade valt att köra strö en 
dag som denna, men vi från Nordfarm fick det vi bad om. Och, 
visst dammade maskinen idag det kan vi bekräfta. Lite extra 
kladdigt blev det när vinden ackompanjerad av stundvis kraftigt 
regn höll oss sällskap under besöket. Tänk er tjära och fjädrar, så 
såg vi ut i jakten på perfekta bilder och en spännande intervju. 

Glöm inte att reportaget finns som film  
på Nordfarms Youtube-kanal och på vår hemsida  
nordfarm.se

Reportage Vi träffar Robin Johansson på Träslöv 
Maskinstation i Varberg. Här tittar vi på 
hur han använder sin nya hammarkvarn 
Haybuster 1030.

Nya året hade precis börjat och Nordfarm satt kurs  
mot Robin Johansson och hans företag Träslöv Maskin- 
station i Varberg. Vi hade lyckats pricka in datumet 
med så kallad orange vädervarning och det skulle vi få 
känna på, både under resan och väl på plats. 

Träslöv Maskinstation är ett företag som inriktar sig mot det 
mesta inom växtodling, bland annat gödselkörning, strängning 
och nu senaste tillskottet i bolaget med nya hammarkvarnen 
från Haybuster. Tanken är att köra eget strömaterial som ersätter 
sågspån och kutterspån.  

– Maskinen som är väldigt mångsidig kommer även att tillverka 
eget foder för bland annat kalvar, sinkor, grisar med mera. Vi har 
även kört flis i den, säger Robin och det fungerar jättebra. 

Haybuster är rätt ny på marknaden. Hur fick du nys om 
den här maskinen?

– Jo, det var på Borgeby Fältdagar i Nordfarms monter. Jag hade 
letat efter en maskin som man kan köra året runt med så jag kan 
fylla ut timmarna i företaget så jag tog kontakt med Nordfarm 
igen. Vi inledde en diskussion som resulterade i att jag lånade 
en demomaskin, en lite mindre. Jag såg vad den lilla Haybustern 
gick för men jag räknade lite och kom fram till att jag ville ha 
en större. Beslutet föll slutligen på den här stora Haybuster 1030, 
säger Robin.

Hur reagerar dina kunder på dina nya produkter?

– Det är ett jättestort intresse och alla pratar väldigt mycket om 

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm
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Utfodrar du ensilage och strör med halm? Då kan en Castor vara det 
absolut bästa alternativet! Lucas Castor förvandlar svårhanterade balar 
och ensilageblock till en fluffig sträng av aptitligt ensilage vilket gör att 
konsumtionen av foder ökar. Med ett enkelt handgrepp ändrar du  
hastighet på turbinhjulet och maskinen är klar för att strö. Castor finns 
med fast utkast (standard) eller det populära svängbara utkastet (tillval) 
som strö 15 m åt höger och 13 m åt vänster.

Maskinen är mekaniskt driven, turbinen har växellåda med två hastig- 
heter och knivtrumman är driven med kraftig kedja. För din bekvämlig-
het har du en hydraulisk kam (tillval på Castor 20, 134 och 185) med 
vilken du kan justera intensiteten på balrivningen. Du kan välja mellan 
kontrollbox Comfort PRO och Intuitiv PRO.

Lucas Castor finns som buren 2m3  eller bogserad som 2 till 18m3.

Lucas Castor 
Balrivare för ensilage och halm

Distor har en flaklängd på 3700 mm och rymmer en fyrkantsbal 
med längd upp till 2500 mm. Som standard har den vertikala valsar 
med en höjd på 900 mm men som tillval finns även valsar på 1200 
mm - då klarar den balar på 1200x1200x2500mm och även lösare 
rundbalar. 

Med en Distor kör du in i boxen och sprider, bottenmattan matar 
balen mot valsarna och hastigheten beror på hur belastade spridar-
valsarna är. Distor finns i ett antal varianter: trepunktsburen, bogserad 
och telehandler. Det finns också som PIC med balspjut vilket du  
lastar maskinen med, sedan kör du in balspjutet i maskinen,  
maskinen kopplas automatiskt och det är klart att strö.   

Distor PIC finns som demo på Nordfarm sedan november 2022. 

Lucas Distor 
Strör en bal på 60 sekunder

Ska du enbart strö är Raptor den perfekta maskinen för dig! 
Svängbart utkast och elhydraulik som standard. Välj mellan de nya 
kontroll-boxarna Comfort Pro och Intuitive Pro. Inmatningstrumman 
är hydraulmotordriven och backar du bottenmattan så backar även in-
matningstrumman. Halmen behandlas skonsamt i en Raptor, stråläng-
den avgörs i balpressen. Bottenmattan har nio hastigheter framåt och 
backen rör sig stegvis. Turbinen som är helsvetsad (även paddlarna är 
svetsade) är elektroniskt balanserad för jämn gång. Vid utblåset sitter 
en ”Cut-Off Plate”, en fastsvetsad kniv i hårdmetall, som tillsammans 
med turbinen skär av materialet så att det inte fastnar i turbinhuset.

Finns som trepunktsburen för traktor på ca 100 hk, bogserad för  
traktor från ca 50 hk och 30l/min, samt telehandler för dig med last- 
maskin som lyfter minst 2800 kg, med hydraulflöde på 90-100 l/min.

Lucas Raptor 
Balrivare för halm

NYHET! COMFORT PRO  
Manövrera maskinens alla funktioner inklusive utkastet från  
förarplatsen med bara tre fingrar. De fem knapparna på kontrollen 
trycks in med olika kombinationer för maskinens funktioner.  
Displayen visar bottenmattans hastighetsinställning. En LED- signal 
visar maskinens arbetsläge: grön för start/kontroll, blå för lastning, 
lila för avlastning, röd för extra kontroll. Comfort PRO passar nu på 
alla LucasG halm och balrivare. 

INTUITIVE PRO 
Kontrollbox för enkel manövrering från förarplatsen, utrustad  
med en joystick för manövrering av utkast och en display för att 
visa maskinens funktioner. En knapp för varje funktion.   
Intuitive PRO passar nu på alla LucasG halm- och balrivare.

Marknadens bredaste program!

Lucas G har ett nytt system  
för manövrering av halm och balrivare:
• Större tillförlitlighet än tidigare system 
• All information om hur maskinen arbetar  
 finns i kontrollboxen 
• Du kan välja mellan Comfort PRO eller  
 Intuitive PRO på alla maskiner

Vill du ha en enkel maskin att hantera dina rundbalar med,  
både ensilage och halm? UBI PIC är en två-i-ett-maskin där bara  
en lastmaskin eller traktor med lastare krävs för att processa balar.
Det dubbla balspjutet gör att du kan koppla på balupprullaren  
direkt på spjutet och drivningen kopplas in automatiskt.  
Vid lastning lösgörs balspjutet från upprullaren och kan då  
användas för att lasta rundbalar.

UBI PIC är antingen fast eller vikbar. Just nu har vi kampanj på UBI 
PIC med fixerat chassi,  som kan kopplas till traktor med lastare, 
teleskoplastare eller lastmaskin.

Lucas UBI 
Balupprullare, flera utföranden

UBI PIC med SMS-fäste, utmatning vänster 
och infällbara tänder,  
så långt laget räcker!

ord. pris 97.800:- spara 10.800:-
87.000:-

KAMPANJ

TOPP- 
SÄLJARE

20222022

TOPP- 
SÄLJARE

20222022
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Volymvagn PT9850 FLOW med transportörgolv representerar 
ingenjörsteknikens högsta nivå och är det mest avancerade släpet 
i Palmse Trailers historia! Volymvagnen är utvecklad för att kunna 
hantera stora volymer utan att ge vika på säkerheten. Vagnen består 
av ett transportörgolv som lastar av hela 50 m3 gräs på en minut 
och lastar 30 m3 spannmål med hjälp av en portabel skruvstranspor-
tör på bara två minuter. 
  
Volymvagn med transportörgolv finns i två huvudversioner:  

• Spannmålsversionen där omlastning sker med hjälp av en  
   skruvtransportör vid hastighet upp till 15m3/min 
• Gräsversionen för omlastning av ensilage och bulkmaterial  
   med hjälp av ett rörligt golv vid hastighet upp till 49m3/min 

Hela systemet med transportörgolv och omlastning kan radiostyras 
och det högteknologiska styrsystemet känner efter om det är den 
hydrauliska luckan eller omlastningsskruven som är aktuell för an-
vändning. Enligt detta ställer systemet på egen hand om logiken för 
hydraulventilernas funktion. Systemet har dessutom en givare som 
varnar om transportbandets gränslägen. 

En enda sidostolpe har använts i syfte att kombinera design med 
hållfasthet – den profilerade sidan säkrar en hållfasthet som möjlig-
gör att minska antalet stolpar för att minska släpets slutliga vikt.

Ställ om från gräs t ill spannmål på nollt id!
    Perfekt för maskinstat ioner!

NYHET med transportörgolv

PALMSE TRAILER PT9820 FLOW VOLYMVAGN  
För säkrare och snabbare lastning av gräs och spannmål! VOLYMvagn Pt9850 FLOW

Längd/med skruven, mm 10450/11950

Bredd, mm 2550

Höjd/med skruven, mm 3142/3800

Flakets innermått, mm 8165x2310x1600

Volym, m3 30,2

Volym med förhöjningslämmar, m3 49,0

Tjänstevikt, kg 7980

Lastkapacitet, kg 20020

Totalvikt, kg 28000

Tillåten last på dragöglan, kg 4000

Antalet axlar 2

Maximal axeltryck, kg 12000

Nav/axel, antalet bultar 150x150 10

Fjädring tandem Luft

Styrande axel Bakre

Bromstyp, bromsar på samtliga hjul FL4118 4

Max körhastighet, km/h 40

Avlastningsbandets hastighet, m/min 9

Hjul 600/55R-26,5
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maskintrailer 5350 - 9 Ton

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

Flera lastytor plus en diskret låda  
för verktyg och dylikt.

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

Vridbar dragögla  
med lättillgänglig  
smörjnippel.

MT5350 är en specialutvecklad maskintrailer som även kan användas som balvagn.  
Trailern har ett extra utrymme i form av träbeklädda ytor samt ett dolt utrymme för t.ex.  
verktyg och annan utrustning. Trailern har en totallängd på 6545 mm.

• Max lastkapacitet 8,9 ton
• Flakmått 3460x2300 + 680x1200 mm
• Enaxlad med tvåhjulsbroms

MASKINTRAILER 5350 - 9 TON

Se alla vagnar på nordfarm.se

BALVAGN B3650 
Maxlast 10 ton, lastyta 6,5 x 2,5 m

BALVAGN B3925-19T 
Maxlast 19 ton, lastyta 9,2 x 2,5 m

BALVAGN B3800 
Maxlast 12 ton, lastyta 8 x 2,5 m

PALMSE TRAILER BALVAGN PALMSE TRAILER MASKINTRAILER

Flakets botten är av kraftig durkplåt, vilket gör att lasten står stadigt 
på vagnen - friktionen är även något du ska räkna med när du gör 
säkerhetskalkylen för balgrindarna. Flaket är helt plant för att du 
med lätthet ska kunna lasta pall eller potatislådor utan att det  
hugger i något. Konstruktionen på balvagnarna ger ett så lågt och 
i och med det ett så stadigt ekipage som möjligt. Vissa modeller 
går att få med fjädrande axlar, medan andra har en tillvalslista som 

gör att de är ultimata att bygga som traktortåg, exempelvis B3800 
nedan. Starkare drag, starkare konstruktion och flyttad boggi är bara 
några av alla de tillval som vi kan erbjuda, läs mer på nordfarm.se

Palmse har två utförande av hydrauliska grindar som vi kallar 
modell LÅG eller HÖG. Storleken på bal som hanteras styr valet och 
illustreras med bilden nedan. Tips! Hanteras mycket ensilagebal som 
staplas stående så rekommenderas höga grindar.

BALVAGNAR Vagnar som håller!

MT5750 är den mellersta av våra maskintrailrarna och har en totallängd på 9866 mm.

MT5850 är den största av våra maskintrailrar och har en totallängd på 10866 mm.

• Max lastkapacitet 23 ton
• Flakmått 7004x1483 mm
• Tre fjädrande axlar med broms 60 km/h
• Impregnerat trägolv 
 

Möjliga tillval:
• Kedjelåda
• Blixtljus
• Arbetsbelysning LED
• Breddning av flak
• Glidskydd

• Max lastkapacitet 16 ton
• Flakmått 6004x1483 mm
• Två fjädrande axlar med broms 60 km/h
• Impregnerat trägolv 
 

Möjliga tillval:
• Kedjelåda
• Blixtljus
• Arbetsbelysning LED

MASKINTRAILER 5750 - 16 TON

MASKINTRAILER 5850 - 23 TON
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D1620 SUPERVOLYM
JUST NU D1620 PAKETERAT & KLART:

• 19,4 m3 / 16 ton (24,4 m3 vid extra volympaket)
• Hjul 710/45R-22,5 Flotation Radial
• Hydraulisk baklucka
• Färg flak grå RAL 7043
• 3-stegslackering med primer
• Belysningsskydd, bakre, par
• Hydrauliskt avfjädrad dragstång
• Påkörningsskydd bak
• Siktglas i front
• Spannmålslucka
• Hydraulisk broms, 4 hjul

D1922 SUPERVOLYM
JUST NU D1922 PAKETERAT & KLART:

• 21,6 m3 / 19 ton (26,6 m3 vid extra volympaket)
• Hjul 710/45R-22,5 Flotation Radial
• Hydraulisk baklucka
• Färg flak grå RAL 7043
• 3-stegslackering med primer
• Belysningsskydd, bakre, par
• Hydrauliskt avfjädrad dragstång
• Påkörningsskydd bak
• Siktglas i front
• Spannmålslucka
• Hydraulisk broms, 4 hjul

345.000:-
Ord pris 404.200:-

D1922 SUPERVOLYM + EXTRA VOLYMPAKET 

398.000:-
D1620 SUPERVOLYM + EXTRA VOLYMPAKET 

362.000:-ord pris 466.400:-  
spara hela 68.400:-

ord pris 426.000:-  
spara hela 64.000:-

DESSUTOM VID EXTRA VOLYMPAKET:
• Arbetsplattform för volymvagnar, förzinkad
• Rullbar presenning med bågar
• Förhöjning 380 mm

DESSUTOM VID EXTRA VOLYMPAKET:
• Arbetsplattform för volymvagnar, förzinkad
• Rullbar presenning med bågar
• Förhöjning 380 mm

309.000:-
Ord pris 363.800:-

Spannmålslucka 
Bra om du vill reglera avlastninghastigheten  
och tippa med precision.

Rullbar presenning med bågar 
Skyddar skörden under transport. Presenningen bärs upp av bågar och 
rullas med vev från sida till sida. Den hydrauliska bakluckan går att reglera 
oberoende av presenningen. Vid extra volympaket, se längst ned!

Hjul 710/45R-22,5 Flotation 
Med breda hjul får du minskad markpackning  
och bättre stabilitet under gång.

Arbetsplattform, förzinkad 
Säker och stabil yta att arbeta på vid  

täckning/avtäckning av presenning.  
Förzinkad för lång hållbarhet. Vid extra  

volympaket, se längst ned på sidan!

Förhöjning 380 mm ger 5m3 extra 
Rejäla spannmålsförhöjningar som ökar volymen  
med 5 m3. Förhöjningen har ett avvattningssystem 
i bakkant, för att leda bort regnvatten.  
Vid extra volympaket, se längst ned på sidan!

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

SUPERVOLYM!

OBS! VÄLJ TILL EXTRA VOLYMPAKET 53.000:- +5M3 = TOTALT 26,6 M3 OBS! VÄLJ TILL EXTRA VOLYMPAKET 53.000:- +5M3 = TOTALT 24,4 M3 

OBS! NU MED                               3-STEGSLACKERING

PALMSE TRAILER SUPERVOLYM
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OBS! NU MED                               3-STEGSLACKERING

Styrkan med Palmse Trailer dumpervagnar är deras mångsidighet! 
Tack vare att vagnarna kan utrustas med olika bakluckor och för-
höjning är deras användningsområde gränslöst. De kan användas 
för transport av jord, gödsel eller spannmål och kan utrustas med 
Palms skogskran för ytterligare arbetsområden och möjligheter. 
Hjulaxlarna är tillverkade av ADR som är en av världens största 

tillverkare av tåliga och högkvalitativa hjulaxlar. För att verkligen 
kunna utnyttja vagnen till max kan den anpassas efter ditt behov. 
Vi har ett stort utbud av tillval som exempelvis handbroms, arbets-
ljus och många fler.

Din nästa dumpervagn. Utrustad precis som du vill ha den.

DUMPERVAGN 8 TON 
Inre flakdimension: 3680x2080x550

DUMPERVAGN 10 TON 
Inre flakdimension: 3970x2310x750

DUMPERVAGN 13 TON 
Inre flakdimension: 4670x2310x750

Se alla modeller på nordfarm.se

42.900:-
Spara upp till

TWO in ONE!
Köp till förhöjning och du har både en  

dumpervagn och en volymvagn i en och samma!

SUPER-DUMPERVAGN D1600

KAMPANJPRIS 299.000:-
Ordinarie pris 341.900:-

D1600 är en vagn för tyngre jobb. Vagnen har en max lastvikt på 16 ton.  
Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på imponerande 18 m³.  
Det ingår hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen. Vagnarna i kampanjen är  
utrustade med 5 mm Strenx Optimstål i botten och sida vilket gör att du får en 
fullblodig entreprenadvagn som kan hantera rejäla schaktmassor. 

• 4 x Hjul 600/50-22,5  
 BKT Ridemax
• Ofjädrad boggi
• Hydrauliskt avfjädrad dragbom

• Entreprenadlucka
• Valfri RAL-färg
• Strenx/Optim botten/sida 5 mm
• Stänkskärmar

SUPER-DUMPERVAGN D1900

KAMPANJPRIS 339.000:-
Ordinarie pris 380.100:-

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

• 4 x Hjul 600/50-22,5  
 BKT Ridemax
• Ofjädrad boggi
• Hydrauliskt avfjädrad dragbom

• Entreprenadlucka
• Valfri RAL-färg
• Strenx/Optim botten/sida 5 mm
• Stänkskärmar

TWO in ONE!
KÖP TILL FÖRHÖJNING

Upp till 18 m³

TWO in ONE!
KÖP TILL FÖRHÖJNING

Upp till 22 m³

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

superDumper

PALMSE TRAILER DUMPERVAGN PALMSE TRAILER SUPERDUMPER

Palmse Trailer dumpervagn för dig som:
- vill flytta material eller schaktmassor
- vill vara självständig
- vill spara in på transportkostnader
- vill välja bland mängder av utrustning
- vill ha en trygg, hållbar allt-i-allo-vagn

Underlättar vardagen 
                  på varje gård!Se alla modeller och mängder  

med utrustning på nordfarm.se
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Helgalvaniserade djurvagnar, 
 inget underhåll, ingen rost !

Helgalvaniserade djurvagnar  
= inget underhåll, ingen rost !

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

Djurvagnens kraftiga solida konstruktion gör den till en av de starkas-
te på marknaden. En vagn som med korrekt hantering kan hålla i mer 
än 20 år, med minimala underhållskostnader.

Vid transport i terräng finns alltid risken att köra fast eller i värsta 
fall välta med en vagn full med djur. Av denna anledning är vagnen 
försedd med en släde som underrede vilket gör så att vagnen inte 
blir hängande på axlarna, utan lätt och snabbt kan dras upp utan att 
det skadar varken vagn eller djur. 

Vagnarna är utrustade med en ramp (ej vid hydraulisk hjulaxel) och 
en dubbeldörr bak. Utrymningsdörr höger fram är numera standard.

Halksäkert golv av  
galvaniserad durkplåt

Släde skyddar vagn och  
djur vid fastkörning

Alla modeller med  
utrymningsdörr på höger sida

Självklart galvaniserat istället  
för lack i stallmiljö

Hydraulisk höj- och sänk- 
funktion har flera fördelar

JYFA bred DJURVAGN 5 METER 6 METER 7 meter 8 meter
Bredd total, mm 2520 2520 2520 2520

Golvarea, m2 10,7 13,1 15,5 17,9

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

Höjd box, mm 2000 2000 2000 2000

Längd total, mm 6400 7400 8400 9400

Vikt, kg (ber. på utr) 2130-2380 2400-2650 3050-3300 3590-3890

BRED VAGN

Den hydrauliska höj- och sänkfunktionen har många fördelar i det  
dagliga arbetet. Vid av- och pålastning sänks vagnen ner och djuren  
kan gå direkt in eller ut, sedan hissas vagnen upp igen.  
 
Utöver den otroligt stressfria och effektiva hanteringen vid av-/pålastnings-
momentet kan vagnen lämnas i sänkt läge med foder i, för att djuren och 
framförallt de mindre kalvarna ska känna sig trygga med och vänja sid vid 
vagnen innan transport.

HYDRAULISK VAGN

hydraulisk VAGN 4 METER 5 METER 6 meter 7 meter
Bredd total, mm - - - -

Golvarea, m2 7,8 9,7 11,7 13,7

Hjul 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16

Höjd box, mm 2000 2000 2000 2000

Längd total, mm 5400 6400 7400 8400

Vikt, kg (ber. på utr) 1400-1450 1860-1910 2150-2200 2450

Paketerat & klart!

Ord pris 205.600:-

Ord pris 243.900:-

5 meters hydraulikvagn 
169.000:-
6 meters hydraulikvagn 
204.000:-

Ord pris 294.300:-

Ord pris 336.700:-

Bred djurvagn, 6 meter 
247.000:-
Bred djurvagn, 7 meter 
279.000:-

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

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

SLÄDE SOM BÄR UPP VAGNEN, HYDRAULISK  
HÖJ- OCH SÄNK SAMT UTRYMNINGSDÖRR SOM STANDARD

Lastar 7,5 ton!

En vagn för livet !

Storsäljaren!

Paketerat & klart!
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jeantil     evr fastgödselspridare

”Söker du en spridare som finfördelar gödseln  
extremt bra och samtidigt har en mycket bra  
spridningsbild? Då ska du kolla på Jeantil EVR,  
vi har haft den i vårt maskinprogram sedan  
2003, certifierad av tyska DLG!”

Paketerat & klart!
Uppskattad av sina ägare för sin precision, finfördelning  
och effektivitet sedan 2003, då den introducerades på  
den svenska marknaden. Under åren har vi tillsammans  
med våra kunder utvecklat hur maskinen ska vara utrustad 
för att passa den typiska kunden från norr till söder i vårt 
avlånga land.  
 

I princip alla Jeantil EVR 13-10, 16-12 och 18-14 med 
vertikala valsar som säljs i Sverige ser ut på följande sätt:  

• Parabolisk sida med inbyggd styrka och släta insidor 
• Välbeprövade hjul, Cultor 23,1x26 på 13-10 och Alliance  
 650/75R32 på 16-12 och 18-14 
• Elhydraulik på 16-12 och 18-14 för bekväm manövrering  
 tillsammans med Smart Control

PAKETERAT & KLART! JEANTIL EVR 16-12  
RÅGAD VOLYM 18,3 M3, NYTTOLAST I FÄLT 12 T  
(PÅ VÄG 10 T) 

• Fjädrande drag 
• Hjul Alliance 650/75R32 A360 (D 1800, B 625) 
• Broms 414E 
• Bultat drag med vridbar ring 
• Bottenkedja 16 mm 
• Spridarvalsar 2250 mm i Hardox 
• Giljotinlucka 1400 mm 
• Elhydraulik Basic 2 
• Smart control 
• K-axel med vidvinkel 
• Kedjespännare

PAKETERAT & KLART! JEANTIL EVR 18-14 
RÅGAD VOLYM 20,3 M3, NYTTOLAST I FÄLT 14 T  
(PÅ VÄG 10 T) 

• Fjädrande drag 
• Hjul Alliance 650/75R32 A360 (D 1800, B 625) 
• Broms 414E 
• Bultat drag med vridbar ring 
• Bottenkedja 16 mm 
• Spridarvalsar 2250 mm i Hardox 
• Giljotinlucka 1400 mm 
• Elhydraulik Basic 2 
• Smart control 
• K-axel med vidvinkel 
• Kedjespännare

NYHET! Ny Smart  Control!
Kontrollbox i ny design, med eller utan skärm. Lätt att avlägsna för lagring inomhus!

535.000:-
Så långt lagret räcker, ord pris 608.000:-

499.000:-
Så långt lagret räcker, ord pris 571.400:-

Giljotinlucka med gummipackning, tät vid  
körning på väg, och justering av spridning.

Elhydraulik på 16-12  
och 18-14 för bekväm  
manövrering tillsammans  
med Smart Control.

Parabolisk sida med inbyggd styrka och släta insidor. 
Väl beprövade hjul, Cultor 23,1x26 på 13-10 och  

Alliance 650/75R32 på 16-12 och 18-14.

Bottenkedja i 16 mm härdad marinkätting.  
Extra höga valsar i Hardox ger avsevärt ökad livslängd  
och effektiviserad bearbetning av materialet.

Högt kastskydd i fronten,  
skyddar traktorn.
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Sulky X40+  
sprider upp till 44 meter
Den minsta av de två modellerna i X-serien 
och erbjuder samma fina precisionsteknik 
som storebror X50+. Tre olika grundutför- 
anden och en maximal spridningsbredd på  
44 meter ger en mångsidig och effektiv spri-
dare. Maximal behållarvolym på 3200 liter.

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

Nu är det inom räckhåll att spara hela 15% av din gödning.  
Tolv sektioner oavsett arbetsbredd, unik och full kontroll över  
spridningsområdet, även i hörn och kurvor. Justera dosen på  
höger respektive vänster sida oberoende, via GPS.

Sulky XT-serien är tre storlekar av bogserade gödnings-
spridare för de stora arealerna, med krav på effektivitet 
och kapacitet. XT-serien har en patenterad lösning som 
kompenserar arbetsbredden vid kurvtagning med hjälp av 
samverkan mellan spridartallrikar och bottenmatta. Detta 
motverkar överlappning av gödning vid kurvtagning, spa-
rar gödning och förhindrar liggsäd. Denna funktion kom-
mer till sin fulla rätt vid oregelbundna fält där kurvorna 
är många. XT finns även i en mindre och en större modell, 
XT-100 och XT-160.

• Spridningskapacitet på upp till 90 ha/timme
• Färre stopp och lastningar sparar tid
• 9,5 m3 lastkapacitet /12 ton
• Gödningsbesparingar på upp till 15%
• Stark konstruktion med gödningsbehållaren svetsad  
 direkt i ramen som en stark enhet
• Kan framföras med en mindre traktor, 90-120 hk
• Standard med ISOBUS
• Standard med Sulky Econov spridningsystem

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

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

Isac Dunbäck,  
Produktansvarig Gödning 

isac.dunback@nordfarm.se 
Ring mig på 011-19 70 63

SULKY XT130  
BOGSERAD GÖDNINGSSPRIDARE

Kontakta mig  
för att boka demo!

Precisionsspridning sparar tid, gödning  
     och pengar, år efter år, vid varje körning!

Ordinarie pris 241.000:- 
Du sparar 32.000:-

Storsäljaren till kampanjpris!

ISOLINK och stege ingår.  
Förhöjning och presenning tillkommer. 
MISSA INTE! Isac hjälper dig vid driftsättning!

209.000:-

Econov är marknadens enda system som automatiskt kontrollerar  
hela den halvmåneformade spridningsbilden. Genom att ändra  
nedsläppspunkter i förhållande till spridningsmängd kan du som  
standard åstadkomma sex individuella sektionskontroller,  
med tillägget kontrollsystem ISOBUS hela tolv sektioner.

150 ton à 10:-/kg 
spara 9% = spara 135.000:-

Besparing beror på förutsättningar,  
detta är ett exempel.

SPARA 9-15% MED ECONOV
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SULKY ON TOUR

Gödselpriserna backar en aning i skrivande stund, 
från historiskt höga nivåer. Helt klart är dock att vi 
kommer få vänja oss vid nivåer som var otänkbara 
för två år sedan. Samtidigt ser kalkylen för växt- 
odlare fortsatt god ut, men de ekonomiska insats- 
erna och därmed de ekonomiska riskerna har ökat.  
Hur ska lantbrukaren hantera detta, och vilka verk-
tyg kan Nordfarm bidra med?

Från Nordfarms håll satsar vi nu helhjärtat på gödnings- 
maskiner med stor precision, exakt spridning och  
användarvänlig teknik. En satsning som känns helt rätt i 
tiden och som vi i detta magasin lyfter med en kampanj på 
Sulky X40+, vår storsäljare med vågcell, sektionsavstängning, 
kantspridning och självklart ett resultat i världsklass. 

Vi erbjuder maskiner som är anpassade både för styrfiler och 
N-sensor, vilket passar dig som lägger fokus på precision och 
som vill utveckla odlingen. Här vill Nordfarm vara en drivande 
kraft framåt. Ytterligare ett exempel på hur vi tar nästa steg 
är Speed Control, nästa generations spridarteknik. Med 
Speed Control anpassas maskinens inställningar automatiskt 
efter traktorns körhastighet. Tidigare har körhastigheten 
på centrifugalspridare påverkat spridningsbilden, eftersom 
centrifugalkraften blir förändrad med högre hastighet. Med 
Speed Control kan du köra fortare och täcka fler hektar per 
timme med fortsatt utmärkt resultat. Speed Control är en 
patenterad Sulky-uppfinning och är standard på nya X50.

Förutom att spara på själva gödningen så ser jag andra insat-
svaror och kostnader där du kan spara pengar och tid. Med 
den bogserade gödningsspridaren XT130 får du med dig mer 
gödning ut till fältet, upp till tre gånger så mycket som med  

 
 
 
 
 
en buren spridare. Det innebär färre transporter och mer tid i 
fält per arbetad timme. Den största vinsten är den minskade 
hanteringskostnaden för gödningen, då behovet av ytterliga-
re en traktor med förare som transporterar ut gödningen i fält 
minimeras. 

För att göra tekniken mer användarvänlig är samtliga spridare 
i X- och XT-serien rena ISOBUS-maskiner. Dessutom har du 
tillgång till appen Fertitest som hjälper dig med maskinin-
ställning genom ett par enkla steg. Självklart kan vi också 
komma ut till din gård och driftsätta din nya maskin, tveka 
inte att höra av dig för att diskutera just det. 

Att investera i en ny maskin som bara används ett par dagar 
om året kan vara avskräckande. Men i år är inställningen för 
många en helt annan, det finns pengar att tjäna på att byta 
till ny teknik och det intresset märktes tydligt på bland annat 
Elmia Lantbruk. Sulky on Tour är min egen satsning för att 
hjälpa dig att hitta en ny maskin som förbättrar ditt arbete 
och din ekonomi. Tveka inte att  
kontakta mig för att diskutera  
Sulky och precisionsspridning  
av din gödning. Väl mött!

Isac Dunbäck,  
Produktansvarig Gödning 

isac.dunback@nordfarm.se 
Ring mig på 011-19 70 63

Isac Dunbäck,  
Produktansvarig Gödning 

isac.dunback@nordfarm.se 
Ring mig på 011-19 70 63

Variabel nedsläppningspunkt på tallriken gör att gödningen  
får olika lång tid att accelerera, ju längre tid på vingen desto  
längre kommer gödningen. Detta ger väldigt exakt spridning.  

Varsam hantering av gödningen genom hela spridaren,  
vilket ger bättre spridningsbild och mindre damm.  

Användarvänlig precisionsmaskin, redo för GPS och styrfiler.  
Generösa garantier, hjälp vid uppstart och trygg support! 

Varför välja Sulky?

VI TALAR DRÄNERING, MEN TALAR VI UNDERHÅLL?  

Frågor?

För maskinstationer som vill få ut fler timmar i  
lågsäsong mellan höstbruk och snöröjning eller  
snöröjning och vårbruk. Det finns exempel på  
maskinstationer som får ut 700 timmar extra per  
år tack vare Homburg!

Varför?  

• Högre skörd 
• Jämnare upptorkning 
• Få ut mer för dina insatsvaror
• Mindre problem med markpackning 
• Fungerande dränering  
 – nyckeln till god odlingsekonomi

Maskinen för dig som vill… 

• underhålla egna täckdiken
• utveckla en egen verksamhet med en första  
 maskin 
• ha sysselsättning för personal och traktor  
 mellan höst och vårbruk

 

JUST NU!  
Homburg Delta paketerat och klart 239.900:- 
Här ingår allt du behöver för att bli ett spolproffs:  

• Trådlös Fjärrkontroll – klara dig själv 
• Brunn-set, kom ner i brunnar ner till 30 cm  
 i diameter
• Mekanisk längdmätare, håll koll på vart slangen  
 är i ledningen
• Suga vatten ur diket – gå inte över ån efter vatten,  
 spola med vattnet där du står
• 4WD, fyrhjulsdrift på slangmatningen för maximal  
 slangmatning, gå inte bet på besvärliga  
 förhållanden
• Slangbanor i rostfritt
• Ledbakljus

HOMBURG DELTA 
TÄCKDIKESSPOLARE

Just nu! Homburg Delta  
  paketerat och klart 239.900:-

ord pris 255.300:-
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Se Agronic "in action"  
- scanna QR-koden!

Grundläggande skäl till att  VÄLJA AGRONIC: 
Den ovala tankekonstruktionen ger en betydligt lägre tyngdpunkt och profil på tunnan vilket är säkrare och smidigare 
efter väg. Tanken är nedsänkt i draget, vilket ger ca 2-3 kubik som alltid ligger på traktorns drag och nära pumpen, 
bra i kuperade förhållanden. 

agronic  flytgödselspridare HXA II

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

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

• Två kameror, en bakåt och en för påfyllningspumpen
• Proportionalstyrd LS-hydraulik 

HXA boggi 14 samt tridem 17 är utrustade med 
750/55R26,5. Övriga modeller med 850/50R30,5. 
Nokian ELS SB stålradialdäck är standard.

HXA Standard   
• Krabbstyrning som standard, med elektrisk styrvinklelsensor
• Proportionalventiler till samtliga hydraulfunktioner
• Kontrollsystemet In Control med 7” pekskärm och 
 fysiska knappar samt joystick 

tillval HXA   
• Däcktrycksreglering 2 bar på vägen och 0,8 på åkern 
• Centralsmörjning 
• Lastningskran med kapacitet på upp till 8000 liter per minut 
• Välj mellan släpskoramp, slangramp, discinjector eller spegel
• LS-hydraulik 

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

Kontakta mig så hjälper jag dig  
att bygga en tunna enligt dina önskemål! 

In-Control. Agronics nya egenutvecklade styrsystem  
med fokus på noggrann flödesmätning, användarvänlighet och effektivitet  

• Den finska marknadsledaren!

Isac Dunbäck,  
Produktansvarig Gödning 

isac.dunback@nordfarm.se 
Ring mig på 011-19 70 63
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”Bäst av allt är när djuren  
kommer hem till gården på hösten”
blev det lite maträtter och till slut en hel restaurang istället. 
Niklas var inte helt obekymrad. 
– Vi köpte utemöbler på auktion och fyllde upp med porslin 
och köksredskap och efter en hel del byråkrati så körde vi 
igång, berättar Helen och fortsätter.
– Vi vågade inte marknadsföra oss eftersom vi faktiskt 
inte visste hur man drev restaurang. Och i början av första 
säsongen var det bara de närmast sörjande på ön som kom 
för att äta, för att stötta oss. En dag låg vi i varsin soffa på 
restaurangens altan och konstaterade att det här var ju en 
riktigt flopp. Ett par veckor senare kom kunderna!   

Helen förklarar att eftersom deras ambitioner var låga kände 
de sig riktigt nöjda med den första sommaren. Åren efter 
dubblerades antalet besökare för varje säsong och nu har de 
en gedigen meny och öppet varje dag hela sommarsäsongen. 

Ni har en hel del lokala råvaror på menyn? 
– Ja, vi serverar förstås eget lamm från grillen, och hamburga-
re på tacka har blivit väldigt populärt! Nötköttet kommer från 
närbelägna Vikbolandet och framöver också från vår egen 
gård, och grönsakerna kommer nästan helt och hållet från en  
 

Efter flera veckor med grå himmel möts vi av härlig 
vintersol på kajen i Arkösund, där Helen snart närmar 
sig med båten Anna av Aspöja. På däck ser vi en i  
solskenet nästan självlysande grön Avant 528.  
Vi bjuds på en heldag på vackra Aspöja i Sankt Anna 
skärgård där vi bland annat ska få uppleva ett  
oväntat och troligen helt unikt användningsområde 
för just Avanten.  

Aspöja är den mest bebodda ön utan fast förbindelse i  
Östergötlands skärgård, med 27 personer som bor året runt. 
Helen Forsman driver Forsmans Lax & Lamm och är nionde 
generationen på ön. Släkten har troligen en historik på Aspöja 
sedan mitten på 1500-talet och år 1756 friköptes gården från 
Kronan. Skolan på Aspöja stängdes redan 1966 och Helen 
pendlade tidigt i livet till Vikbolandet och har haft Arkösund 
som fastlandshamn sedan länge. Efter ungdomsår på lant-
bruksskola och med lönearbeten inom diverse branscher fick 
Helen 1995 beskedet att föräldrarna beslutat att sälja gården.  
Det tog inte många timmar innan hon bestämde sig för att 
flytta hem och ta över lantbruket. 

relativt nyinflyttad granne på ön som satsat på grönsaksod-
ling, det är jätteroligt, säger Helen. 
– Vi serverar entrecote när vi kan få tag i svensk. Annars tar 
vi bort det från menyn. Det är väldigt viktigt för oss att bara 
servera svenskt kött och helst av allt dessutom lokalt. 

Vad brinner du allra mest för i företaget? 
– Allt! Omväxlingen, att det alltid är något nytt. På våren 
har vi lamningen och därefter betessläpp, det är verkligen 
underbart att se djuren när de kommer ut i hagarna och på 
öarna häromkring. Fåren vet precis vad som gäller och nästan 
springer på båten när det är dags! Sedan kommer sommaren 
och vi öppnar upp restaurangen, det är jättekul med alla 
människor som kommer hit och vi blir så glada när de är 
nöjda. När hösten kommer blir det så där fantastiskt lugnt 
och tyst i skärgården, och bäst av allt är kanske ändå när 
djuren kommer hem till gården igen, det blir jag så glad av, 
säger Helen.

Vi har blivit utbjudna till Aspöja med löftet att få vara med vid 
ett rätt unikt arbetsmoment med Helens Avant kompaktlasta-
re. Vi frågar henne varför valet föll på Avant från början.

Under många år varvade Helen arbetet med får, vall och ut-
hyrningsstugor med heltidsarbete i Söderköping. Innan avfärd 
med båt strax efter fem på morgonen skulle alla djuren ses till 
och fodras och barnen göras redo för skolan. Väl hemma igen 
efter klockan sex på kvällen var det dags på nytt, alla gårdens 
sysslor väntade och det blev snart ohållbart. Helen bad om 
tjänstledighet, som förlängdes och till slut resulterade i att 
hon sa upp sig.

Vad gör du i företaget idag? 
– Vi har ett antal nötdjur, och några kor som ger oss kalvar. 
Och 75 tackor och 14 getter, de sistnämnda mestadels för att 
beta sly när jag röjt av ett område, så att jag slipper en andra 
röjning samma säsong. Och så tar jag en hel del uppdrag, 
sköter sophanteringen på ön bland annat.

Niklas, Helens man, fortsätter:
– Och så ett ”café,” skrattar han och himlar med ögonen.  

Berätta, hur gick det till? 
– Jag kom på att jag gärna ville prova ett café på ön. Och så 
sålde vi ju ändå rökt fisk, och hade en del grönsaker. Plötsligt 

Reportage

  

TILL HAVS MED AVANT 
”AVANTEN ÄR JU S0M EN SCHWEIZISK ARMÉKNIV,  

DET FINNS ENORMT MÅNGA REDSKAP ATT KOPPLA PÅ”

Vi besöker Aspöja i Östergötlands skärgård

Vi besöker Helen Forsman på Aspöja i Östergötlands  
norra skärgård. På familjegården driver hon Forsmans Lax & 
Lamm med 75 tackor, kor och kalvar, ungdjur och 14 getter. 

Helen varvar arbete med vallodling och betesdjur med en egen 
gårdsrestaurang och uppdrag både på land och till sjöss.

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm
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hjälper oss med smörjning och enklare underhåll, det är 
annars inget vi själva tycker är speciellt roligt, säger Helen.

Något ni är mindre nöjda med? 
– Jag önskar att priset på redskap var lite lägre för det finns 
många som skulle vara till hjälp här på ön, till exempel skulle 
jag vilja ha ett som kunde underlätta utfodringen. I övrigt 
är Avanten verkligen A och O för att min kropp ska hålla i 
längden, förklarar Helen. 

– Men vi borde valt till arbetsbelysning, lägger Niklas till. Det 
är mörkt stora delar av året och det vore tryggare att köra på 
ojämn terräng med bättre belysning, eftersom lasten ibland 
skymmer det ljus som finns. 

Berätta mer om livet på en ö i skärgården,  
vad arbetar ni med vintertid?
– Vi brukar ta ikapp lite förbättringar på gården, kanske ta 
lite semester innan det är dags att röja i markerna under 
januari och februari. Semester är härligt men det känns aldrig 
riktigt bra att lämna gården och djuren. Självklart händer det 
alltid något när vi är iväg och de som hjälper oss vill förstås 
inte störa. Det är rätt skönt att komma hem igen! Sedan får 
jag bra stöttning av Niklas, som till vardags jobbar med IT 
men ändå kan hjälpa till med det mesta här på gården. Till 
och med felläge vid lamning har han fixat på egen hand, 
skrattar Helen. 

– Ja, det var inte helt bekvämt men det löste sig, bara att 
göra sitt bästa, berättar Niklas. Och det gick ju bra!  
 
Niklas berättar att han egentligen är fastlandsbo och att han 
aldrig drömt om att bo i skärgården. 

– Men det var ett liv jag fick acceptera för att få leva ihop 
med Helen, säger Niklas och tillägger att man tydligen inte 
blir skärgårdsbo på riktigt förrän efter tre generationer.

– Ont i ryggen helt klart, skrattar Helen. Jag hade 50 tackor 
och utgödslingen var ett riktigt tungt arbete, så när vi också 
köpte en krokodilgrep blev livet som lantbrukare avsevärt 
enklare. Avanten är ju som en schweizisk armékniv, det finns 
så enormt många redskap att koppla på! Vi köpte pallgafflar, 
skopa och grävaggregat också och det skulle absolut finnas 
plats för fler redskap om de var lite billigare. 

Vi ger oss ut på sjön igen och får en demonstration av ett  
av gårdens alla arbetsmoment med Avanten, nu utrustad  
med grävaggregat. Helen, Niklas och extrahjälpen Daniel 
lyfter upp bojar med rejäla sänken från havsbotten och kör  
in dem på land. Det är gott om grund åt alla håll så det  
gäller att hålla båten både stilla och på rätt kurs när det 
navigeras i viken. 

– Vi har faktiskt grävt med den också, skojar Helen. Jag bad 
Niklas hjälpa mig att gräva upp trädgårdslanden men då var 
han tyvärr upptagen. Sedan nämnde jag att jag tagit fram 
Avanten med grävaggregat och då hade han minsann tid att 
hjälpa till! 

Är ni nöjda med maskinen? 
– Vi var nöjda redan innan vi kom hem, vi visste att det var 
helt rätt för oss. Vi använder den till att hämta varor på fast-
landet, vi får uppdrag att köra ut badtunnor till sommargäster, 
pallar med torv och foder, vi kör leveranser till byggprojekt, 
lyfter ner och upp taktegel och har också hyrt ut den till de 
som vill köra själva. Utskjutet är verkligen guld, eftersom vi 
når upp på öar där vi inte kan lägga till ordentligt med båten. 
Dessutom har vi en händig och intresserad granne som  

Reportage

Maken Niklas är med ombord för dagen.

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm

Helen, Niklas och extrahjälpen Daniel lyfter upp bojar  
med rejäla sänken från havsbotten och kör in dem på land.  

Det är gott om grund åt alla håll så det gäller att hålla båten 
både stilla och på rätt kurs när det navigeras i viken.
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TILLVAL, EXTRAUTRUSTNING OCH PRISER PÅ NORDFARM.SE

LÖVSUG SNYGGAR TILL GRÄSMATTAN 
– Här på Rastaborg har vi gamla ekar på stora gräsytor som vi vill rusta upp och 
hålla vackra. På hösten när löven fallit ser det ut som ett porträtt uppifrån av olika 
färger vilket är vackert för själen, problemet är dock med eklöv att det är mycket 
garvsyra som dödar tillväxten varför jag behöver få bort löven från gräsytan 
för att få bra återväxt. Ni som följer mig vet min passion för gräsmattor,  säger 
Anders med ett skratt.  
– Med Avants lövsug är det som att dra ett vitt penseldrag på en svart yta. Det 
bara försvinner samtidigt som ytan bearbetas och luftas lite också. Maskinen 
tar även med sig lite grövre grejer som t ex mindre grenar, pinnar och ekollon. 
Det fina är sen att vi samlar alla löv i en hög så det får kompostera och slutligen 
återförenas till gräsmattan där det behövs, cirkeln är sluten. Sen gillar jag redskap 
där man tydligt ser ett resultat före och efter användandet.

STUBBFRÄS 
– Det här är ett av mina absoluta favoritredskap, det är helt enkelt sjukt kul att 
fräsa sönder en stubbe, det bara sprutar flis och låter som ett trummbeat till en 
Iron Maiden-låt! Min far brukade säga att ”en riktigt bra låt det kan en kärring på 
Öland spela på en stubbe” men den här stubben kan ingen spela på i alla fall för 
den är borta. Helt otroligt hur vi på några minuter malde ner den här stubben som 
jag har stört mig på så länge. Vi fräste ner den under mark och så krattade vi över 
och så var det som om den aldrig funnits.

– Stubbfräsen fungerar även på 225’an men min fru vet inte det, för den här vill 
jag ha själv, den här är min, på det här slottet är det ingen annan som fräser 
stubbar än “moi”!

Tips från Anders Bagge!
Kör Avant 640 i parken på Rastaborg

Mer än 230 redskap  
- se alla på nordfarm.se

Stark fläkt, kraftig sopvals, 
justerbar höjd & hastighet!

– Vi har ett starkt och aktivt byalag på Aspöja och vi har drivit 
många frågor tillsammans. Jag tänker att vi har ett gemen-
samt ansvar att få livet på ön att fungera och att ön bevaras. 
Byalaget har verkligen en nyckelroll vad gäller att samla före-
tag och privatpersoner och det är väldigt viktigt för att kunna 
driva företag här på ön, säger Helen som dessutom tidigare 
varit ordförande under många år.

Slutligen undrar vi hur företaget påverkades  
eller påverkas av pandemi och världsläge? 
– Egentligen påverkades vi inte så mycket av pandemin här 
på gården. I början trodde vi att restaurangen skulle gå dåligt 
med tanke på alla restriktioner, men besökarna ökade rejält 
istället. De var många som köpte båt för första gången och 
som firade semester i Sverige men ändå ville uppleva något 
nytt. Vi fick jobba rejält med avstånd och annat, men det 
gjorde vi så gärna förstås. 

– Värre är det med elpriser och bränslepriser just nu. Det går 
åt mycket el, framför allt på sommaren och det var ett rätt 
högt elpris i somras. Och sist jag tankade båten kostade det 
7.500:- och då blev det inte ens fullt. Vi betalar 29 kronor 
litern på närmsta sjömack och 25 kronor 40 minuter längre 
bort. Det blir plötsligt värt att åka avsevärt längre för att 
tanka eftersom vi kör nästan 3000 distans per år. Men vi är 
supernöjda med vår nya och dessutom lokalt byggda båt, 
den gör verkligen livet lättare. Vi beställde den precis innan 
pandemin och hade vi vetat vad som väntade kanske vi hade 
avvaktat, men nu är vi jätteglada att vi har den och att den 
faktiskt byggdes bara ett par mil hemifrån, berättar Helen.

Vi får en extra stund på ön med hembakta bullar och gos 
med katter och vallhundar, där Spex verkligen var oemot-
ståndligt med rejäl glimt i ögonen. Hos fåren var det baggen 
Olof som särskilt uppskattade lite kli bakom under hakan och 
även om kossan Astrid var galet nyfiken på kameran så 
vågade hon sig inte riktigt ända fram. Vi lämnade därefter 
Aspöja med löfte om att återkomma till sommaren när restau-
rangen öppnat. Ett stort och hjärtligt tack till Helen och Niklas 
för en fantastiskt härlig vinterdag i Östergötlands skärgård.

Gårdscentrum med fantastisk vy mot havet i öster.

Gotlandsbaggen Olof sökte  
Helens uppmärksamhet  

mest hela tiden.

Se reportaget på
  

www.youtube.com/nordfarm

Missa inte vår följetong 
”Bagge i bygget” på

  
www.youtube.com/nordfarm
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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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Avant Power kommer under 2023 att starta 
tillverkningen av batterier till Avants eldrivna 
kompaktlastare. I och med det kan vi erbjuda batterier 
som till 100% är anpassade till Avant kompaktlastare 
och som i de flesta fall kan köras under hela din 
arbetsdag utan att laddas.

Vi vågar påstå att Avant Powers batterier är början 
på en ny era för batterier till länder med varierad 
temperatur vad gäller kapacitet, driftstid, livslängd, 
säkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Kapaciteten på våra nya eldrivna kompaktlastare är 
på en helt annan nivå. Nya Avant e5-13 och e5-27 
eldrivna kompaktlastare kommer utrustade med 
Avant Power OptiTemp-batterier på 27 kWh respektive 
13 kWh, med ett världsunikt värmehanteringssystem 

som håller temperaturen på optimal nivå och ger dig 
samma kapacitet oavsett kallt eller varmt väder.  
Tack vare batteriets struktur kan du ladda fullt på bara 
1,5 h med snabbladdare. En unik säkerhetslösning 
garanterar 100% säkra batterier!

En ny era vad gäller eldrivna maskiner och fordon NYHET! Avant e5-13 och Avant e5-27

Hög kapacitet upp till 27 kWh. OptiTemp-batteriet 
(27 kWh) ger din Avant e5 dubbel kapacitet jämfört 
med andra kompaktlastare i samma storleksklass. 
Med OptiTemp kan du arbeta hela dagen på en enda 
laddning!

OptiTemp-teknologin. Ett världsunikt värme-
hanteringssystem håller temperaturen på optimal 
nivå och därmed ger dig i stort sett samma kapacitet 
oavsett kallt eller varmt väder.

Snabb laddning. Tack vare batteriets struktur kan du 
ladda fullt på bara 1,5 h med snabbladdare.

100% säkerhet. Unik säkerhetslösning där batteriets 
struktur och kylningssystem garanterar 100% säkra 
batterier.

Servicevänligt! Avants nya batterier erbjuder ett 
system där alla kretskort och all teknik ligger utanför 
de inkapslade lithium-cellerna vilket innebär ett unikt 
servicevänligt batteri.

Nya OptiTemp-batteriet med världsunik lithiumjon-teknologi 
ger användaren många fördelar

Frågor?  
Tveka inte att höra av dig! 

PETTER HADENIUS 
Produktansvarig Avant 
Ring mig på 011-19 70 61

FOSSILFRI VÄRLDSnyhet!
AVANT power

FOSSILFRI VÄRLDSnyhet!
AVANT e5-13/e5-27

AVANT e5-13/e5-27  
eldrivna kompaktlastare:

• Volt 44V
• Kapacitet 13/27 kWh
• Driftstid vid medelbelastning utan  
 hydrauliska redskap 3/6 h
• Lyftkapacitet 900 kg
• Lyfthöjd 2790 mm
• Körhastighet 10 km/h
• Hydraulflöde 30 l/min
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   AVANTREDSKAP FÖR LANTBRUK & GÅRD

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

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

FODER-/ENSILAGEGREP XL

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

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

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

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

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

 lyfta och transportera balar
  Två modeller: för runda eller  
 fyrkantiga balar

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

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

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

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

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

   AVANTREDSKAP FÖR LANTBRUK & GÅRD

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

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

FODERUTMATARSKOPA

  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.

  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

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

  Monteras på Avants universalskopor  
 och lättmaterialskopor

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

Det perfekta redskapet för att klippa under staket, 
runt stolpar och träd etc. Kan också användas för 
att ta bort ogräs från vägkanter, runt hörnstenar 
och nära byggnader.
Stolpklipparen manövrerar enkelt runt stolpar: när 
klipphuvudet kommer i kontakt med stolpen så 
drar förlängningsfjädern som är monterad mellan 
klipparen och klipphuvudet tillbaka klipphuvudet 
i en mjuk rörelse runt stolpen och tillbaka till 
ursprungsposition.

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

 Klipphuvud med två knivar
 Vertikalt flytläge på klipphuvud
 Klipphuvudet kan arbeta åt både 
 höger och vänster
 Justerbara stödhjul som standard

RIDHUSSLADD/PLANERARESTOLPKLIPPARE

Mer än 230 redskap  
- se alla på nordfarm.se
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ELHO STENPLOCKARE Scorpio 550 SF

ELHO Scorpio 550 SF
SF står för SideFlow och innebär att du lastar med hjälp av en 
elevator direkt på följande släp eller trailer enligt samma princip som 
med en självgående hack. Med en 550 SF ökar du kapaciteten av-
sevärt då du slipper stanna och avvika från körningen för att tömma 
maskinen på sten. Detta är maskinen för de stora arealerna eller för 
maskinstationen.

• Arbetsbredd: 5500 mm
• Arbetsdjup: 0-70 mm
• Effektbehov: 110-160 kW
• Tömningssystem: Elevator
• Traktorns nominella oljepumpstorlek min: 110 l/min
• Manövrering: Via traktorns ISOBUS-terminal

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

SCORPIO
KNOWS HOW TO 

ROCK

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

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

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

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

Såll/markskär
• Varje stålstång i sållet kan bytas ut individuellt
• Stålstängerna är monterade på olika höjd
• Gummibussningar vid stängernas infästning gör att de kan  
 böjas i sidled
• Markskär av Hardox-stål
• Sållets stålstänger är av Hardox- och Imacro M-stål

Se fler stenplockare  
   på nordfarm.se
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ELHO LANDSKAPSVÅRD - LÅG EGENVIKT SKONAR DIN TRAKTOR

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!

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.  
Tiltfunktion 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

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, gummimatta som standard. 

3. Vidvinkelaxel i bägge ändar. 

4. Ny helt unik infästning som förbättrar vinkeln på maskinen uppåt  
 och i sidled utan att behöv 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°

TORNADO 470 MEKANISK KEDJERÖJARE

5

på STORSÄLJAREN!
KAMPANJ 156.900:- 

Ord pris 179.000:- spara 22.100:-
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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 högeffekt- 
kilremmar och vinkelväxlar ut till röjaren. 

Röjaren kan användas i alla lägen, till och med upp och ner ovanför 
hytten. Sido- och höjdjusteringarna sköts hydrauliskt och steglöst. 
Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd och frihjul som 
standard. Ovan utrustad med SideChopper slagklipparenhet, kan 
också utrustas med kättinghuvud. Smidigt med samma arm för olika 
uppdrag, läs mer nedan!

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:

NYHET! TORNADO L
KAMPANJ

Paketerat & klart  
med grävmaskinsbom och fäste S45
 143.000:- 
Ord pris 162.800:- spara 19.800:-

Grävmaskinsbommen kan utrustas med antingen ett S45-fäste eller 
S60-fäste. Vi rekommenderar en maskin på minst sex ton. Bommen har 
två leder som flexar för att följa markens konturer, allt för att underlätta 
vid slåtter i ojämn terräng. Den kan även låsas i ett fast läge.

TORNADO L MED GRÄVMASKINSFÄSTE

• Arbetsbredd 1,6 m
• Hydrauldriven
• Hydraulisk frontlucka,  
 standardutrustning
• Låg vikt på röjenheten 

• Hardox-stål
• Passar grävmaskin och kranar
• Slät kåpa som är lätt att hålla  
 ren och förhindrar ansamling  
 av rester

För dig som redan har kranen!

Elho presenterar i samarbete med Nordfarm under 2023  
en lösning med ett komplett paket för att anpassa din  
befintliga skogskran till en högpresterande röjarkran.  
Systemet kommer att vara paketerat och klart med Elho  
slagenhet 160 cm bred, fäste med vrid och tiltfunktion  
samt pumpsystem med hydrauloljekylare och tank.  

Vridfästet kommer att kunna passa de flesta kranar på  
marknaden men främst rekommenderar vi en Palms-kran  
i 5-serien och uppåt. Håll utkik!

KOMMER SNART!  
TORNADO L MED SKOGSKRANSFÄSTE

Frågor?  
Tveka inte att höra av dig!

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

ELHO TORNADO L

kommer snart!
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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!

SAMI sopvals HB2500 fr 66.500:-
För rengöring av vägbanor och parkeringsplatser 
med sand, sågspån, damm, snö eller löv.

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

• Arbetsbredd 2500 mm
• Totalbredd 2648 mm
• Borstdiameter 900 mm
• Vikt utan tillbehör & fäste 465 kg
• Vattentank 190 l, som tillval
• 2 st dubbelverkande  
 hydraulslangar ½’ 
 

• Effektbehov 100-220 hk,  
 4-6 ton traktor/lastmaskin
• Oljebehov 50 l/min
• Bultbart fäste SMS, EURO, SBM,  
 trepunkt (utan vattensystem)  
 samt blankt svetsfäste

Sopvals på bild inkl. bevattningssystem

Fler alternativ  
på nordfarm.se 

BRETT UTBUD AV BORSTAR OCH SOPMASKINER 
De flesta modellerna kan utrustas med bevattning och därmed binda dammet. En mängd fästesalternativ för att passa 
de flesta redskapsbärare. Borstringarna är utformade så att du kan köra tills det bara är några cm kvar - och det är 
enkelt att byta när de är slut. Välj om du vill sopa undan eller få upp och frakta bort. Läs mer på nordfarm.se

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 74.900:-

SOPMASKIN CB2000 
KAMPANJ

SOPVALS HW 1700-2200. Med det utbytbara fästet kan sopvalsen 
anslutas till traktorns trepunktsfäste, i frontlastare  
SMS- eller EURO-fäste. Två stycken stöd- 
hjul ingår som standard. Går att utrusta  
med bevattningssystem för ett dammfritt 
arbete (tank ingår inte). Pris från 45.800:-

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 66.500:-

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

För vägbanor och parkeringsplatser med damm och löv. 
Sopar och samlar upp utan att damma tack vare  

bevattning. Enkelt att tömma i en dumper eller på hög.  
Exkl fäste.

KAMPANJ 155.000:- 
Ord pris 175.000:- spara 20.000:-

117.900:- 
Ord pris 129.500:- spara 11.600:-
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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 161.400:-

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

Kapar och klyver sam- 
tidigt 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 skall falla ner fritt i klyvtråget utan avbrott. 

Större klyvkolv som numera är spårad. Klyvkolven går igenom yxan  
och eliminerar avbrott. Finns i modellerna k-axel, el- resp förbrännings- 
motor, 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 >

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  
ansträngning. Maskinen är också perfekt för hantering av stora träd tillsam-
mans med en vedmaskin. 

Klyven drivs av extern hydraulik eller traktorns PTO, är utrustad med hydraulisk 
vedlyftare och hydraulisk höjdjustering av klyvningsytan. Den hydrauliska ved- 
lyftaren 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.

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) 
 

Bo Åkesson 
VD Nordfarm Maskin AB

Med kraftigt ökade kostnader för el och bränsle har vi sett en enorm uppgång 
i efterfrågan på vedmaskiner och även färdig ved den senaste tiden. Ämnet 
diskuteras flitigt i sociala media och vi pratar dagligen om ved och bästa 
förutsättningar för vedeldning med våra kunder och med varandra.

Ett ämne som ständigt kommer upp är vilken effekt de olika vedslagen ger.  
I det stora hela kan man säga att ett tyngre träslag ger mer värme än ett lättare, 
så länge det handlar om torr ved. Samtidigt är det inte våra tyngsta träd,  
exempelvis ek eller bok, som är aktuella för mer omfattande vedproduktion.

Vedköparen betalar mer för björk, och det handlar både om brännvärdet men 
också om risken för gnistor och sotbildning vid eldning. Om sotaren får välja 
kanske vi bara ska elda med björkved, åtminstone i kaminer och kakelugnar. 

Effekten du får ut av veden är väldigt beroende på fukthalten, och veden torkas 
förstås helst under vår och sommar och ska enligt lokal tradition vara kluven  
före påsk. Veden torkas luftigt på torrt underlag, gärna utsatt för både vind 
och sol. Den torra veden lagras sedan under tak innan höst med regn och rusk. 
Frestas inte att bara slänga över en presenning, det ger stor risk för mögel.  
Målet är att veden ska gå från ca 50% fuktighet till 15-20% innan lagring, vilket 
också gör att veden krymper med 7-10%. Det är därigenom viktigt att tänka på 
säkerheten när högen kan bli instabil på grund av krympning under torkningen.

Den allra finaste veden lagras sedan i två år, men kan eldas redan kommande 
höst och vinter om fukthalten håller sig under 20%. Ett enkelt sätt att kontrollera 
fukthalten är att slå ihop två vedklabbar som du vet är helt torra, och sedan göra 
motsvarande med din nya ved. Om ljudet är detsamma är även den nya veden 
torr och du kan börja elda.

OLIKA TRÄSLAGS BRÄNNVÄRDE PER KUBIKMETER TORRT TRÄ 
Det är en vetenskap att avgöra brännvärdet på trä och det kan skilja från stam till 
stam beroende på en mängd faktorer. Dessutom baseras de siffror du hittar ibland 
på fast kubik (m3f) dvs en kubik massivt trä, ibland på en kubik travad ved (m3t) 
och ibland på en kubik stjälpt ved (m3s). Fast ved mostvarar ca två kubik travad 
ved eller tre kubik stjälpt. Det gäller att kolla förutsättningarna, här kommer några 
riktvärden för kluven ved av gallringsdimension, vid en fukthalt på ca 20%:

• Ek: 3600 kWh/m3f

• Rönn: 3100 kWh/m3f 

• Alm: 3050 kWh/m3f 

• Lönn: 3010 kWh/m3f 

• Björk: 2820 kWh/m3f

• Tall (kådrik): 2580 kWh/m3f

• Sälg: 2500 kWh/m3f 

• Tall (hög densitet): 2360 kWh/m3f

• Gran (hög densitet): 2320 kWh/m3f

• Tall: 2300 kWh/m3f

• Torrgran: 2230 kWh/m3f

• Asp: 2190 kWh/m3f

• Al: 2060 kWh/m3f 

• Gran (låg densitet): 2080 kWh/m3f 

• Tall (låg densitet): 2000 kWh/m3f

Nordfarms VD  
 pratar ved
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9000:-
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

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 

Kampanjpris  
    325.000:-spara 41.900:-

Ordinarie pris 366.900:-

LACKTEKNIK
SOM HÅLLER EKIPAGET 

FRÄSCHT OCH GER 
ETT BETYDLIGT HÖGRE 
ANDRAHANDSVÄRDE!

Frågor?  
Tveka inte att höra av dig!

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

KunGen av SkoGen

Från 2017 genomgår alla Palms krandelar och vagnsdelar en  
katafores-behandling innan pulverlacken appliceras. Detta i 
kombination med högkvalitativ ytbehandling gör delarna mycket 
resistenta mot rost och ger dem ett högt andrahandsvärde.
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Lätta att hantera och montera  
Placera kedjan bakom däcket, med broddarna upp. Fäst de medföljande repen i varsin ände av kedjan, 
och fäst därefter repet i toppen av däcket. Kör sakta framåt och låt kedjan följa däcket. Justera efter 
behov. Haka i låslänkarna och undvik att ha kedjan för spänd. Testa att du får in en knytnäve mellan 
däck och kedja - då är det lagom spänt. Och svårare än så är det inte!

Frågor? Tveka inte att höra av dig! 
 
Wilma Wastesson 
011-19 70 46
wilma.wastesson@nordfarm.se

Behöver du hjälp att hitta  

rätt kedja? Testa vår guide på  

www.slirskyddsguiden.se

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

Storsäljare!

MAMMUT POWERCUT

Förenklar balhantering 
genom att lastning, 

delning och distribution 
kan ske med några få 

moment. Konstruktion och 
materialval gör den stark 

utan att bli alltför tung.
Balkärnan delas, minskar 

problem vid mixning
Låg egenvikt på 380 kg.

För skötsel av betesmarker och grönområden. Genom att klippa, utjämna 
ojämnheter och ta bort oönskat ogräs och mossa blir betesmarken frisk  
och luftig.

 

 
 

Finns i arbetsbredd  
från 1350 mm till  
8500 mm, samt med  
mekanisk respektive  
hydraulisk uppfällning.

PEECON GRÄSHARV

SAMI TIMMERGRIP
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 lång- 
         livad med minimala  
         servicekostnader. Kopplas  
         på traktorns frontlastare  
          med SMS- eller Eurofäste. 
 
         Pris från 22.900:-

BOGSERKÄTTING  BOGSERKÄTTING  
5M PÅ KÖPET! 5M PÅ KÖPET! 
Så långt lagret räcker!Så långt lagret räcker!

10% PÅ LANTBRUKSKEDJOR  10% PÅ LANTBRUKSKEDJOR  
SOM FINNS PÅ LAGER!SOM FINNS PÅ LAGER!
+ BOGSERKÄTTING PÅ KÖPET!!! RIKTIGT SNABB LEVERANS!
+ BOGSERKÄTTING PÅ KÖPET!!! RIKTIGT SNABB LEVERANS!

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

359.000:-     

ordinarie pris 386.400:- spara 27.400:- 

 Gäller så långt lagret räcker!    
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ÅF ANNONSSIDA

Tävla & vinn!

För barn 5-12 år!

Lös hela korsordet överst på sidan OCH bilda rätt ord 
från de numrerade rutorna. Ta en bild på resultatet & 
skicka in till marknad@nordfarm.se senast 31/3.  
Vi lottar ut tre fina Silva pannlampor (värde ca 1.695:-) 
bland er som lyckas!

 
Nu kan även barnen vara  
med och tävla! Du som är  
mellan 5-12 år kan lösa  
barnens korsord här till höger  
OCH bilda rätt ord från de  
numrerade rutorna. Ta en bild  
på resultatet & skicka in till  
marknad@nordfarm.se (ange din ålder) senast 31/3 
så är du med i utlottningen av tre fina Silva kikare 
(värde ca 495:-).Perfekt både för att titta på fåglar och 
andra djur och som hjälp för att hitta rätt i terrängen!

Du som är vuxen kan tävla om tre fina pannlampor Silva Trail Speed 5R (värde ca 1.695:-). Mycket ljusstark pannlampa men ändå endast  
178 gram lätt. 1200 Lumen med Silva Intelligent Light gör att du får ljuset du behöver. Uppladdningsbar med 2 Ah batteri!

Skriv bokstäverna i rutorna med siffror här så 
får du ett ord med anknytning till jordbruk.

       Korsord
6

8

5

1

9

4

3

2

7

Skriv bokstäverna i rutorna med siffror här, 
så får du ett ord med anknytning till lantbruk.

De ungas kryss

Skriv bokstäverna i rutorna
med siffror så får du ett ord.

Skriv bokstäverna i rutorna  
med siffror så får du ett ord.



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 Maskin AB 
011-19 70 62 

Alla priser exkl. moms. Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för skriv- och tryckfel samt förändringar som sker på grund av force majeure-händelser. Alla priser exkl. moms. Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för skriv- och tryckfel samt förändringar som sker på grund av force majeure-händelser.

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

Sugen på att halvera uppvärmningskostnaderna?
KAPA MED JAPA

En maskin som kapar och klyver samtidigt tack vare ny 
tilltagen hydraulik. Ramyxa som standard. Yxan är nu på 
senaste modellen tunnare men i ett starkare material. 
Detta gör att klyvningen går lättare. 

Pris: ............... läs mer på sidan 72.  

Visste du att moderna eldstäder 
ger billigare uppvärmning?

Värmevärde i olika trädslag
Det viktigaste att tänka på när man eldar 
med ved är att veden är torr, 15-20%  
fuktighet. Den ska ha torkat i minst ett 
halvt år – gärna ett år innan eldning.  
Träslaget kan variera. Läs mer på  
sidan 73 hur olika träslag varierar.

JAPA 365+ 
KOMPLETT VEDMASKIN 

CH27 ACR FLISHUGG 

Trädslag - Värmevärde kWh/kg

Lönn xxx
Björk xxx
Tall xxx
*Slutrapport till Energimyndigheten,  
 SLB analys 3:2004

LÄS MER PÅ SIDAN 73

En populär flishugg med hög kapacitet, skonsam 
drift, låg bränsleförbrukning och ett jämnt resultat. 
”Snyggare flis” får man leta efter. 

Pris: ............... läs mer på sidan 74. KAMPANJ
Läs mer om Smart Feed  
på sidan 74.

Höga el- och oljepriser gör inomhus- 
brasan till ett ekonomiskt mycket 
intressant alternativ. Till exempel visar 
undersökningar att gruppen villor med 
lokaleldstad förbrukar mindre energi än 
villor utan lokaleldstad. Men för att vi 
inte ska elda för kråkorna krävs en     
      modern brasvärmeanläggning med  
           hög verkningsgrad. En modern 
              anläggning har en verknings
                grad på uppemot 80 % att 
                 jämföra med gamla öppna 
                  spisar som bara har en  
                   verkningsgrad på 5-10 
                   procent. 

Den som vill hålla nere sina upp- 
värmningskostnader med hjälp av  
braskaminen ska också elda med torr 
ved och självfallet ägna en tanke åt var 
och hur veden införskaffas och lagras.



Adresskälla: SCB 
 
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.  

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 2023. För mer info: www.nordfarm.se

Vi skickar kedjorna redan  
samma dag du beställer.  
Läs mer på sidan 76.

10% RABATT PÅ LANTBRUKS- 
KEDJOR SOM FINNS PÅ LAGER

Brålanda Andrésen Maskin AB, 0521-27 23 50
Eksjö GJ Maskin AB, 0381-390 00
Eslöv Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00
Falköping GJ Maskin AB, 0515-78 77 00
Falun Traktor Nord, 023-331 90
Flen Axima, 0157-59 90 00
Getinge Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 10                                                                                                                                               
Göteborg Andrésen Maskin AB, 0703-48 47 27
Havdhem Bröderna Pettersson AB, 0498-48 14 00
Helsingborg Gunnar Nilsson Maskin, AB 042-509 90
Hudiksvall X-maskiner AB, 0650-161 00
Jönköping GJ Maskin AB, 036-550 52 00
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 
Läckeby Green Deer, 0480-42 97 40
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 Green Deer, 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 Green Deer, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Axima, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Läs mer på sidorna 34-37Läs mer på sidorna 34-37Läs mer på sidorna 34-37Läs mer på sidorna 34-37
missa inte skogsturnén i sverige | okt - nov

Läs mer på sidorna 34-37Nio stopp från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder - Demokör skogsvagnar, ved- och flismaskiner! Erbjudanden på plats.
missa inte skogsturnén i sverige | okt - nov

Läs mer på sidorna 34-37
MARKNADENS BREDASTE PROGRAM

TR300 
Strängluftare

ENSILAGEGREP 
HD - XXL 4,2 meter

Läs mer på sidorna 6 - 11.

Läs mer på sidan 16.

Läs mer på sidan 24.

NYHET

Många olika modeller i alla storlekar för att passa dina behov. Läs mer på sidorna 32 - 33.

KAMPANJ

Flera introduktions- 
kampanjer!

Favoriten är tillbaka  
som kampanjmaskin!

NYHET
KAMPANJ

Optimera foderkvalitén med rätt  
teknik och mest effektivt.  Det vinner 
alla på i längden. Sidorna 20 - 24. 
 

Spridare, både gödning & fast-
gödsel, vagnar för djur, grus & 
foder, vallmaskiner med mera.

MÄNGDER MED KAMPANJER, 
PAKETERAT OCH KLART

LYFT KVALITÉN PÅ DITT FODER MED 
RÄTT PLANSILOTEKNIK

NORDFARM
PRESENTERAR NYTT OMFATTANDE

PROGRAM PRISVÄRDA MASKINER FÖR LANDSKAPSVÅRD

Läs mer på sid
orna  6

0 -
 6

1.

Fossilfri världsnyhet

Kör en hel dag utan att ladda

VÄXTODLING, VALL, DJUR • FEB 2023
lantbruk

Läs allt på sidorna 6 - 11.

Flera introduktions- 
kampanjer!

” säger Robin Johansson på Träslöv maskinstation 
som nu maler eget strö, foder och flis med mera. 
Med eget material blir det här mycket billigare. 
Läs reportaget på sidorna 30 - 31.

Vi tror mycket på nya Haybustern” 

 Vi besöker Helen som är åretruntboende  
i Sankt Annas Skärgård. Allt på sid 52 - 56.

”Vi brukar vår Avant både på land  
 & till sjöss, säger Helen på Aspöja”

En Avant på sjön




