Bäst i klassen,
nu version 4.0

Välkommen
till Malwas värld
När jag byggde den första Malwan för nu
drygt 10 år sedan var tankarna att försöka
skapa en effektiv maskin för gallring utan att
behöva köra sönder skog och mark.
Nu 200 maskiner senare. Ja, det är faktiskt
så att den första maskinen i version 4.0serien också är maskin nummer 200 från
Malwa. Hjärtat bankar lite extra när jag
tänker på det.
Tanken om mera skonsam gallring för att
på sikt få ett mera virkesrikt bestånd med
fler huvudstammar kvar till slutavverkning
har idag slagit rot ordentligt och är självklar.
Men resan hit har inte varit helt rak.
Malwa har hela tiden stöttats och sporrats
framför allt av privata markägare rädda om
sin skog och mark, och entreprenörer som
vill ha ett arbetsredskap bättre anpassat för
gallring och med hög produktivitet.
De stora skogsbolagen har däremot ofta
hållit fast vid att stora maskiner byggda för
slutavverkning också är lämpliga i gallring.
Idag ser vi, tack och lov, att de börjar tänka
om och nu kontrakterar allt fler Malwagrupper till gallringsuppdrag. Med resultat
att ökat antal medlemmar och privata
skogsägare kan få den gallring de vill ha.
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Varför göra om något som redan är bra?
Ibland får jag frågor eller kommentarer i
stil med: ”Varför gör ni om en maskin som
redan är så bra?”
Svaret är alltid detsamma: Vi är som
Volvo, BMW och Mercedes. Vi och dom
jobbar alltid med utveckling, tar till oss ny
teknologi och lyssnar på våra användare för
att göra redan bra ännu bättre.
Alla vinner
Nya direktiv från EU innebar utmaningar
och läge för ett större förändrings- och
utvecklingsarbete.
De nya motorkraven leder fram till en helt
ny generation av motorer med betydligt
minskade utsläpp framför allt av partiklar
och kväveoxider.
Som tidigare har vi valt motorer från CAT,
nu 2,8 liter med exakt samma effekt och
styrka som de tidigare 3,4-litersmotorerna –
55 kW / 75 hk. Personligen tycker jag också att
den nya motorn har väldigt fina egenskaper,
bra karakteristik och en bättre och tilltalande
vridmomentskurva.

Total genomgång
När vi ändå var igång med den nya motorn,
så inledde vi en total genomgång och över
syn av våra maskiner. Du kan själv i den här
broschyren se att vi inte legat på latsidan,
utan kan presentera en hel rad förbättringar,
ändringar och användning av ny teknologi.
Mycket är också oförändrat eftersom
det inte finns bättre att få. Till exempel
avancerad drivning med hydrostatisk trans
mission, som annars bara de riktigt stora

maskinerna har. Eller separerade pump
system med ett för transmission/drivning
och ett för arbetshydraulik (kran och
aggregat), vilket ger möjlighet att med
precision manövrera kranen samtidigt som
man flyttar maskinen.
Eller ... – ja, det finns mycket mer att
berätta, men det får vi återkomma till när vi
träffas och visar maskinerna i drift.
Tack för att du läste. Hör gärna av dig till
oss med tankar och kommentarer.

Magnus Wallin
Grundare och delägare
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Malwa skördare 560H
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.

Malwa kombi 560C
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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Malwa skotare 560F
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 köregenskaper
i terräng. Med band oslagbar
på känsliga och våta marker.
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En helt ny motorgeneration

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 vrid
momentskurva.
Nya motorns design och förbättrad motorupp
hängning sänker ljudenergin i hytten med mer än
40 %.
Förenklad daglig tillsyn – alla kontrollpunkter
och filter samlade framtill under huven.

Urstark kran
Här talar vi om styrka. Helt nykonstruerad kran
med urstark pelare och kranfot.

Fasta
lastbankar
Lättmanövrerad boggilyft
Boggilyft – lättmanövrerad och viktig funktion för
att öka framkomlighet och smidighet.
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Liten
förändring
– stor nytta.
Fasta lastbankar nu med smarta sorteringshorn.
”Det virke du lägger där, stannar där”.

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
• större dieseltank på 74 liter ger skotaren en
drifttid på 18 timmar och skördaren, med
extratank, upp till 24 timmar
• förbättrad kedjetransmission med 25 % starkare
kedja i boggilådan betyder ökad livslängd och
driftsäkerhet

• styrcylindrar i ny design ger ännu bättre följ-

samhet och ökad driftsäkerhet
ny
• front med bättre sikt i närområdet framför
maskinen
• extremt bra arbetsbelysning med upp till 28
ljuspunkter, framåtriktade fjärrljusstrålkastare
med hel- och halvljus
rutorna
i förarhytten i ny typ av glas med
•
bättre optiska egenskaper som ger ännu bättre
sikt, dessutom tonade för att minska solens
värmeinstrålning
• ny, elektrisk stolslåsning som manövreras från
palett samt möjlighet att låsa stolen i plus/minus
45 grader vid krankörning
skotarna
nu med slät lastgrind och fasta
•
lastbankar med sorteringshorn
• mm
Listan är lång. Alla nyheter och förändringar
hittar du på vår hemsida och i teknisk info på
respektive modells produktblad.

Malwa direkt i mobilen
Modem för info om din Malwa direkt i mobilen.
Du kan koppla ihop din nya Malwa med din mobil och läsa
av olika värden, nivåer och tryck, etc. All info går också att via
internet föra över till din dator eller till Malwas servicetekniker
för analys och diagnos.
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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.
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