Malwa 560 version 4.0

Malwa skördare 560H
2850

1950

5627

Vikt:
Längd:
Bredd:
Chassi:

Byggd för entreprenörer med kraftfull CAT-motor
som möter de nya, strängare miljökraven (EU Steg 5).
Mycket bra förarmiljö och ergonomi. Drivlina och
arbetshydraulik i stor klass. Krantilt och boggilyft.
Kapkapacitet 42 cm med Log Max 928. Perfekt i
beståndsgående första- och andragallring. Lämnar få
eller inga spår i skog och mark.
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Från 5 700 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 C2.8, EU Stage V, U.S EPA Tier 4 Final.
55 kW (75 hk). 300 Nm vid 1 600 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. Maskinens samtliga funktioner
kontrolleras med stöd av en modern pekskärm.
Modem för info om din Malwa direkt i mobilen.
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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Malwa skotare 560F
2850

1950

2910

3384

Vikt:
Längd:
Bredd:
Bruttolast:
Chassi:

Beståndsgående skotare med lastkapacitet 5,5 ton eller
9 ton i kombination med trailer.
Kraftfull CAT-motor som möter de nya, strängare
miljökraven (EU Steg 5).
Välj mellan Cranabs FC45 med 6,1 m räckvidd eller
FC45DT med räckvidd 8,2 m – proffskranar med bra
rörelsegeometri. HSP-grip eller tiltgrip.
Kort svängradie och bra spårning ger unika kör
egenskaper i terräng. Med band oslagbar på känsliga
och våta marker.
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Från 5 700 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 C2.8, EU Stage V, U.S EPA Tier 4 Final.
55 kW (75 hk). 300 Nm vid 1 600 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. Maskinens samtliga funktioner
kontrolleras med stöd av en modern pekskärm.
Modem för info om din Malwa direkt i mobilen.
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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Malwa kombi 560C

En helt ny motorgeneration
2850

1950

1550

3108

1150

Vikt:
Längd:
Bredd:
Bruttolast:
Chassi:

Bevisat driftsäker och högpresterande skördare och
skotare i en och samma maskin.
Kraftfull CAT-motor som möter de nya, strängare
miljökraven (EU Steg 5).
Som skördare har den 42 cm kapkapacitet med
Log Max 928-aggregat.
Som skotare tar den 5,5 ton och har HSP-grip.
Du byter från skördare till skotare på 20 minuter.
Rekordet är 9 minuter
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Från 5 700 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 C2.8, EU Stage V, U.S EPA Tier 4 Final.
55 kW (75 hk). 300 Nm vid 1 600 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. Maskinens samtliga funktioner
kontrolleras med stöd av en modern pekskärm.
Modem för info om din Malwa direkt i mobilen.≈
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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Den nya CAT-motorn är byggd för att med marginal
klara EUs steg 5 med krav på reducerad partikelhalt och
lägre kväveoxidnivå.
En helt ny generation 2,8 liters motorer med fin
karakteristik och samma effekt och styrka som Malwas
tidigare Cat motorer – 55 kW / 75 hk. Dessutom en bättre
och mera tilltalande vridmomentskurva.
Nya motorns design och förbättrad motorupphäng
ning sänker ljudenergin i hytten med mer än 40 %.
Förenklad daglig tillsyn – alla kontrollpunkter och
filter samlade framtill under huven.
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Version 4.0 – nyheter i sammandrag
• Störst förändring hittar du under huven med en miljövänlig, tystare

CAT-motor med högre vridmoment och snabbare svar vid arbetsbelastning.
• Den nya motorn tillsammans med förbättrad motorupphängning
sänker ljudenergin i hytten med mer än 40 %.
• Som förare får du utöver tystare arbetsmiljö, tydligare och större
skärmar och alla funktioner och reglage lättåtkomliga inom bekvämt
räckhåll.
Mycket på version 4.0 har handlat om att i samarbete med framför
allt entreprenörer och markägare ytterligare förbättra driftsäkerhet,
prestanda, servicevänlighet och komfort.
Till exempel
• ny kraftigare kran och
kranbelysning
• arbetspump för kran och
aggregat nu från Rexroth
• förenklad daglig tillsyn – alla
kontrollpunkter och filter
samlade framtill under huven
• motorhuv med gasdämpare
och möjlighet till stor öppning
vid service och tillsyn
• pekskärm och större display
för övervakning av maskinens
funktioner, tryck och nivåer
• ny generation av IQAN
styrsystem med kraftfull dator
som ger snabbare respons och
fler funktioner
• modem för info om din Malwa
nu direkt i mobilen

Skogen väntar
Malwa 560F. HSP-grip och kran FC45. Bra rörelsegeometri.
Fasta lastbankar med sorteringshorn. Lastar 5,5 ton, med trailer 9 ton.
Unika köregenskaper i terräng. Med band oslagbar på våta marker.

• större dieseltank på 74 liter ger
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skotaren en drifttid på 18
timmar och skördaren, med
extratank, upp till 24 timmar
• förbättrad kedjetransmission
med 25 % starkare kedja
i boggilådan
• ny front med bättre sikt i
närområdet framför maskinen
• extremt bra arbetsbelysning
med upp till 28 ljuspunkter
• rutorna i förarhytten i ny typ av
glas och tonade för att
minska solens värmeinstrålning
• ny elektrisk stolslåsning
Listan är lång. Alla nyheter och
förändringar hittar du på vår
hemsida och i teknisk info på
respektive modells produktblad.

www.malwa.se

Malwa Forest AB
Fältspatsvägen 1
511 91 Skene
0320-79 44 50
info@malwaforest.com

