Malwa, i en helt
Kompakta maskiner med stora egenskaper.
För effektiv gallring och modern skogsvård
med minsta möjliga miljöpåverkan.

egen klass
Malwa 560 Kombi
är idealisk när du vill ha en beståndsgående skördare och skotare med
proffsprestanda i en och samma maskin. Kraftfull Cat 3,4-motor som möter
de nya miljökraven.
Aggregat upp till 42 cm och last upp till 9 ton. Unikt bra köregenskaper och
framkomlighet.

”Ambitionen för Malwa 560-serie är att
bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med
minimala markskador.”
Magnus Wallin

Kan man bygga skogsmaskiner med både
god produktionsekonomi och minimal miljöpåverkan?
Ja, det är det vi gör!
Motor
Cat 3,4 l på 75 hk/55 kW. Motorn
är tvärställd, vilket ger kortare
huv och därmed bättre sikt,
framkomlighet och svängradie.
Uppfyller alla miljökrav enligt
gällande regelverk Tier 4 Final
(USA) och EU:s IIIB.
Stor slagvolym och högt vridmoment vid låga varv.
Suverän gasrespons – från tomgång till full effekt, t ex vid
sågning, på 0,3 sekunder.
Balansaxel för att minimera vibrationer, ge jämnare
gång och högre komfort.
Långa serviceintervall – 500 h.
Förarmiljö
Ombonad och säker förarmiljö.
Klimatanläggning, ECC. Luftfjädrad stol, eluppvärmd
och plandämpad i två riktningar, olika inställnings
funktioner, svankstöd, mm.
Bra runt-om-sikt med extra låga sidorutor för koll på
terräng och hjul.
14 arbetsspotlights plus frontljus – alla i modern led
teknik.
All teknik som en ’stor’ maskin har – kartprogram,
driftsuppföljning, värdeaptering, etc.
Ljuddämpande paneler med utbytbara tygfronter.
Bra insteg. Lättstädat – plant golv utan tröskel.
Styrsystem
Vi har valt Parker IQAN, ett
ledande kommunikationssystem
för elektronik i mobila arbets
maskiner. Vår CAN-busslösning
har digitala säkringar, vilket ger
stora fördelar.
Kontinuerlig utveckling av
mjukvara tillsammans med Rimaster ger optimal och
alltid uppdaterad användarvänlighet. Top of the line.
Övervakning av alla viktiga driftsparametrar.
Arbetshydraulik och hydrostatisk transmission
Drivlina, hydraulmekanisk, i absolut toppklass
med Bosch Rexroth A4VG/A6VM transmission ger
driftsäkerhet, hög verkningsgrad och unika kör
egenskaper i terräng.
Arbetshydrauliken är lastkännande och effekt
reglerande.

Väldimensionerad kranventil med individuella signal
trycksbegränsare och ett pumpflöde på upp till 140 liter/
minut. Ett flöde som lämpar sig väl för att t ex driva ett
Log Max 928-aggregat.
Filterkretsar säkerställer hög filtreringsgrad och lång
livslängd för maskinens komponenter.
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja är både krav och
självklarhet.
Kran
Till Malwa kombi och skotare väljer du Cranabs FC45 T
med räckvidd 6,1 m eller FC45 DT med räckvidd 8 m.
Båda med mycket bra rörelsegeometri, vilket betyder att
kranen med aggregat eller grip beter sig likvärdigt var än
i arbetsområdet den arbetar.
Erkänt hög lyftförmåga. Båda
kranarna med kapacitet att lyfta
en rejäl 6 meters rotstock.
Aggregat
Log Max anses av många som det
allra bästa som går att få. Malwa
utrustas med Log Max 928 med
42 cm kapdiameter. Driftsäker
och tekniskt tillförlitlig. Bra
slangdragningar.
Du kan också välja aggregat, t ex från finska Nisula
med kapdiameter 32 eller 42 cm.
Servicevänlig
Extremt bra åtkomlighet. Lyft på
huven och motorn är frilagd.
Tar du bort vänster sidohuv fri
läggs hydraulpumpar, filter och
servicepunkter.
Bakom höger sidohuv finns
vattenkylare och AC-kondensor.
När den främre hasplåten sänks blir oljetråg och
ventilblock fullt åtkomliga.
Hela förarhytten kan lätt också lyftas med manuell
hydraulpump.
Driftrapport och meddelanden ges på display, vilket gör
det extra lätt att kommunicera och tala med service och
support för åtgärd eller justering.
Utrustningsnivåerna kan variera mellan olika maskiner.
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560C. Kombi – beståndsgående skördare och skotare i en och samma maskin.
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560F. Skotare – hög lastförmåga 9 ton, låg nettovikt, kort svängradie, minimal markpåverkan.
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Mer information hittar du på www.malwa.se
Besök oss gärna
Fältspatsvägen 1 i Skene.
Ring innan du kommer så bullar vi upp. 0320-398 40.
Välkommen!
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560H. Skördare – idealisk för beståndsgående gallring och
i områden där större maskiner skadar mark och vatten.

