Har du rätt skogsmaskin?

www.malwa.se

Idealisk skördare för beståndsgående första- och
andragallring och i områden där större maskiner
skadar mark och vatten. Väger endast 5 400 kg eller
6 700 kg med vattenfyllda hjul.

Malwa 560H Skördare

Vikt:
Längd:
Bredd:
Chassi:

Från 5 400 kg.
5,7 m.
1,95 m med 500 mm-hjul.
Kantpressade rambalkar i laserskuren plåt.
Kraftig gjuten kedjeboggi med navreduktioner.
Midjeled av svängkranstyp.
Motor:
Caterpillar 3.4b, Tier 4 Final, EU Stage IIIB.
55 kW (75 hk). 318 Nm vid 1 400 rpm.
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk transmission från
Bosch Rexroth separerad från arbetshydraulik.
Arbetshydraulik: 148 l/min vid 1 700 rpm, 195 bar.
Lastkännande och effektreglerande.
Styrsystem:
ICAN-baserat styrsystem där maskinens samtliga
funktioner kontrolleras med stöd av en användarvänlig display.
Förarmiljö:
Ergonomiskt utformad stol med luftfjädring
och plandämpning i två riktningar.
Helautomatisk värme och kylanläggning ECC.
Kran:
Mowi p40, parallellkran. Räckvidd 6,2 m.
Indexator rotator.
Aggregat:
Log Max 928a. Största kapdiameter 42 cm.
Utförlig information och specifikationer på www.malwa.se
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Rymlig förvaring för verktyg, svärd
och extradiesel (eller som på bilden
tankar för stubbehandling).

Extra dieseltank (tillval med pump för
påfyllning till huvudtank. Bilden visar
även aktiverad boggilyft.
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Beståndsgående skotare med hög lastförmåga
på 5 500 kg eller 9 000 kg i kombination med
trailer. Låg nettovikt, kort svängradie, minimal
markpåverkan.

Malwa 560F Skotare

Vikt:
Längd:
Bredd:
Bruttolast:
Chassi:

Från 5 400 kg.
6,3 m.
1,95 m med 500 mm-hjul.
5 500 kg.
Kantpressade rambalkar i laserskuren plåt.
Kraftig gjuten kedjeboggi med navreduktioner.
Midjeled av svängkranstyp.
Motor:
Caterpillar 3.4B, Tier 4 Final, EU Stage IIIB.
55 kW (75 hk). 318 Nm vid 1 400 rpm.
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk transmission från
Bosch Rexroth separerad från arbetshydraulik.
Arbetshydraulik: 148 l/min vid 1 700 rpm, 195 bar.
Lastkännande och effektreglerande.
Styrsystem:
ICAN-baserat styrsystem där maskinens samtliga
funktioner kontrolleras med stöd av en användarvänlig display.
Förarmiljö:
Ergonomiskt utformad stol med luftfjädring
och plandämpning i två riktningar.
Helautomatisk värme och kylanläggning ECC.
Kran:
Cranab FC45 med räckvidd 6,1 m eller 8,20 m.
Indexator rotator.
Utförlig information och specifikationer på www.malwa.se
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Beståndsgående, högpresterande skotare och
skördare i en och samma maskin. Du byter från
skördare till skotare på 20 minuter.

Malwa 560C Kombi

Malwa utvecklas och byggs i Sverige. Av människor med stort
teknikkunnande och känsla för skog och mark.
Vi sätter dig som är markägare och entreprenör i förarsätet
och ser till att du får maskiner att trivas i, som är driftsäkra,
har kapacitet och god produktionsekonomi.
Tekniknivå, lösningar och system är fullt jämförbara med
de bästa maskinerna i de stora klasserna. Vår drivlina är unik
och i absolut toppklass.

Vikt:
Längd:
Bredd:
Bruttolast:
Chassi:

Från 5 400 kg.
6,3 m.
1,95 m med 500 mm-hjul.
5 500 kg.
Kantpressade rambalkar i laserskuren plåt.
Kraftig gjuten kedjeboggi med navreduktioner.
Midjeled av svängkranstyp.
Motor:
Caterpillar 3.4B, Tier 4 Final, EU Stage IIIB.
55 kW (75 hk). 318 Nm vid 1 400 rpm.
Transmission: Hydrostatisk/mekanisk transmission från
Bosch Rexroth separerad från arbetshydraulik.
Arbetshydraulik: 148 l/min vid 1 700 rpm, 195 bar.
Lastkännande och effektreglerande.
Styrsystem:
ICAN-baserat styrsystem där maskinens samtliga
funktioner kontrolleras med stöd av en användarvänlig display.
Förarmiljö:
Ergonomiskt utformad stol med luftfjädring
och plandämpning i två riktningar.
Helautomatisk värme och kylanläggning ECC.
Kran:
Cranab FC45 med räckvidd 6,1 m.
Aggregat:
Log Max 928A. Största kapdiameter 42 cm.
Utförlig information och specifikationer på www.malwa.se
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Malwa, i en helt egen klass

Två motvikter om vardera 1 100 kg samt
rymlig förvaringslåda.

Konvertering mellan skördare och
skotare görs på cirka 20 minuter.
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Mera skog i skogen

Nya tider i skogen.

Malwa-gallring, oavsett om vi talar om första- eller
andragallring, lämnar fler träd kvar att växa till
värdefullt virke. Skogsinnehavet blir mera värdefullt
och den framtida slutavverkningen ger bättre netto.
Värdet av minskade markskador är svårt att
beräkna i pengar.
Snarare ligger värdet i tillfredsställelse och
stolthet över skogen och det utförda jobbet.
Minskade stormskador kan i ekonomiska termer
betyda oerhört mycket.
Förutom all oro innebär en stormskada alltid
omstart, kostnader och merarbete.

Malwa Forest AB
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0320-79 44 50
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Känsliga bestånd. Med Malwa kan man nästan
alltid gå in i känsliga
bestånd året runt, eftersom
maskinerna är så lätta och
skonsamma mot marken.
Särskilt för entreprenörer
kan detta betyda fler
uppdrag och fler dagar i
verksamhet.

