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”

Avanten är den enda
maskinen som behövs”
säger Linda Heed,
landslagsryttare i
hästhoppning

Gör sommarens klipp!

LÄS HELA REPORTAGET
PÅ SIDAN 8-9
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Palmse Trailer

lucas G från
franska La VERRIE

spara upp till 55.000:-

avant 735

Där fransmännen
vaskar guld åt
djuruppfödarna
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Lantbruksdagar 24-25/6 på nordfarm.se
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Digital mässa
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LÄS REPORTAGET PÅ
SIDAN 22-23

e
LIVE h

MÄSSAN FÖR DIG OCH DITT LANTBRUK. LÄS MER PÅ SID. 17-20

ELEKTRIFIERINGSCHECK
VÄRDE 30.000:-

FÖRSÄSONGSKLIPP PÅ
RAPTOR TELEHANDLER

MISSA INTE
NORDFARM OUTLET

Under hela 2020 har du möjlighet
att utnyttja en elektrifieringscheck
värde 30.000:- vid köp av el-Avant.

Spara över 30.000:- på
en kvalitetsbalrivare från
franska Lucas G.

Få mer pengar över till annat.
Köp en premiumprodukt till
OUTLET-pris. Sidan 5.

la

Köp en Avant eSERIE och få 30.000:- i rabatt

AVANTe5

AVANTe6

Eldrivna Avant e5 har inga utsläpp,
en minimal ljudnivå och låg driftskostnad. Utrustad med AGM-batteri med uppladdningstid på ca 5
timmar, arbetstid ca 1-4 timmar.

Utrustad med litiumjon-batteri,
ger upp till tre gånger längre
arbetcykel vid hårt arbete.
Laddningstid 1 timme med snabbladdare, arbetstid ca 2-6 timmar.

Elektrifieringskampanj

2020

2020

rab30a.0t00tkcrohnoer ck
såväl standard2020. Rabattchecken kan nyttjas både på
Gäller på Avant e5 och e6 under hela året priser exkl. moms. Med reservation för tryck- och skrivfel.
maskiner som på utrustade maskiner. Alla

Bra att veta om eserien
Avant e5

Avant e6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inga utsläpp, minimal ljudnivå
Batteridrift Litiumjon
Inbyggd laddningsenhet 220V
Laddningstid 0-100% 220V 6 tim
Laddningstid med 32A snabbladdare
0-100% 1 timme
• Driftstid 2-6 timmar/laddning

Inga utsläpp
Minimal ljudnivå
Batteridrift AGM
Inbyggd laddningsenhet 220V
Laddningstid 220V 0-100% 5 timmar
Driftstid 1-4 timmar/laddning

e5 arbetscykel i timmar

e6 arbetscykel i timmar

Vid normal arbetsdag

Vid normal arbetsdag

2h

4h

2h

4h

Vid tung arbetsdag

1,5h

1,5h

1h

spara upp
tdirlifltsk3os4tn%aden
på

jämfört med
en dieselmaskin

E6 snabbladdningsstation för
litiumjon-batteri finns både för
400V/16A och 400V/32A

3h

Vid tung arbetsdag

2h

2h

2h

2h

1h

2h

1h

2h

= Arbetstid

= Laddtid

har du rätt redskap till våren?

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du även hela produktsortimentet med samtliga priser.

innehåll LANTBRUK

stor sommar-kampanj
spara upp till 55.000:-

Stor sommarkampanj på volymvagnar (sida 14-15)
och balvagnar (sida 21).
obs! nu med
www.nordfarm.se

3-stegs

sålda vagnar,
Sveriges mest
ment och
med brett sorti
lsprogrammet!
bredaste tillva

lackering

4
5

Richard har ordet
OUTLET
Med reservation för slutförsäljning!

6
7

KAMPANJ betesputs & slagklippare
AVANT 860i
Den största och starkaste kompaktlastaren någonsin

8-9

På besök hos landslagsryttaren Linda Heed
Stor nytta när alla på gården kan köra maskinen

10

NYHET! Nu lanseras Avant 735
Stork och stark för gårdens alla arbetsuppgifter

14-15

STOR SOMMAR-KAMPANJ PÅ VOLYMVAGNAR
Tre välutrustade vagnar, spara upp till 55.000:-

Spara upp till

55.000:-
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och tryckfel.
Med reservation mot felskrivningar

VOLYMVAGN D1620 NF-edition
m3.
Volym med/utan förhöjning 30,3/19,4
Kampanjvagn utrustad med:

- 600/50-22,5 BTK Ridemax
- Ofjädrad boggi
- Drag, fast med vridbar ring
- Baklucka hydraulisk
- Färg i VALFRI RAL (!)
- Utan förhöjning
- Stödben mekaniskt med sprint
- Siktglas front
- Spannmålslucka
- Primer för högdumper
(standard värde ca 6.000:-)

- 600/50-22,5 BTK Ridemax
- Ofjädrad boggi
- Drag, fast med vridbar ring
- Baklucka hydraulisk
- Färg i VALFRI RAL (!)
- Utan förhöjning
- Stödben mekaniskt med sprint
- Siktglas front
- Spannmålslucka
- Primer för högdumper
(standard värde ca 6.000:-)
Ordinarie pris 231.540:-

Ordinarie pris 260.240:-

Ordinarie pris 361.900:-
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- 600/50-22,5 Tianl
- Drag, fast med vridbar ring
- Baklucka hydraulisk
- Färg i VALFRI RAL (!)
- Förhöjning 900 mm
- Stödben mekaniskt med sprint
- Primer för högdumper
(standard värde ca 6.000:-)
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Kampanjpris 220.500:-

Kampanjpris 198.900:-

:39.740:- Spara 32.640:Spara 55.000 Spara
Maskinerna på bild kan vara

extrautrustade. Mer fördjupning

och information om alla maskiner

finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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vår stora sommarkampanj:
fantastiska priser!
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Tre välutrustade volymvagn
Trailer på nordfarm.se
Läs mer om vagnarna och Palmse
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H
nyhet demoplog!!!
Du slipper kontantinsats
och betalar bara för den tid
du behöver!
Dessutom är det enkelt,
läs mer på sidan 26!

”kort om”
nya filmer på nordfarm.se
Missa inte våra ”kort om”-filmer där vi på bara ett par
minuter berättar precis det där avgörande om varje maskin
och varumärke. Du hittar filmerna på nordfarm.se

Se hit!

17-20

NORDFARMS LANTBRUKSDAGAR 24-25/6
Delta på mässan via mobil eller dator och ta del
av fantastiska mässerbjudanden, live-sändningar,
demofilmer och mycket mer >>>

21

STOR SOMMAR-KAMPANJ PÅ BALVAGNAR
Två välutrustade vagnar, spara upp till 38.800:-

22-23

FÖRSÄSONGSKLIPP på Lucas Raptor
Halmrivare för teleskoplastare och lastmaskin.
Läs också om vårt besök på Lucas-fabriken i
Frankrike, med flera spännande nyheter som kanske
passar den svenska marknaden!

24-25

Dumpervagnar och Djurvagnar

26-27

Kvalitetsmaskiner från Grégoire Besson
Tallriksharvar, plogar med snedställda åsar.
NYHET! Hyr ditt redskap av Nordfarm
Nu lanserar vi ett unikt erbjudande om att hyra en
kvalitetsplog av oss, inklusive hjälp med att komma
igång på plats hos dig och specialavtal gällande
service under säsongen. MISSA INTE!

28

Fella Strängläggare LAGERKLIPP!

30
31

REPORTAGE: PLANSILO MED MAMMUT
NYHET! SILOFOX GIGANT från MAMMUT
Här hittar du den nya ensilagefördelaren

33

SKOGSEKIPAGE från KUNGEN AV SKOGEN
Spara upp till 72.030:- på kampanjekipage!

Scanna QR-koden och se film
om balvagnar från Palmse en
Trailer:
Nordfarm | Lantbruk

Äntligen! NORDFARM MAGASIN
Ett pinfärskt nummer av Nordfarm Lantbruksmagasin för sommaren 2020 ligger framför dig!
Vi fortsätter vår resa mot att
presentera våra produkter på
en ständigt uppdaterad hemsida, www.nordfarm.se, där du
kan bygga din maskin och titta
på mängder av filmer, bilder och
maskinbeskrivningar kombinerat
med magasin som t ex detta - där
du kan fördjupa dig i reportage,
nyheter och annan rolig läsning.
Personligen och som ansvarig för
foder och inomgård hoppas jag
att reportagen gällande LucasG
och Mammut ska vara givande.
Vi har också besökt en gård
utanför Malmö där en Avant 640
kommer till stor nytta i hela verksamheten. En film från det besöket finns också på vår hemsida.
Den allra största nyheten i detta
lantbruksmagasin är kanske ändå
Nordfarms Lantbruksdagar,
en digital mässa som du kan besöka direkt från mobilen. Mäs�-

digital MÄSSA
VÅRA MÄSSKAMPANJER
gäller endast 24-25/6 2020
Se videopresentationer
på alla maskiner på mässan

san pågår från kl 9.00 onsdag
24 juni och under två dagar och
här kan du hitta mässerbjudanden, live-sändningar, demofilmer
och mycket mer. Läs om mässan
på sidorna 17-20 och boka in ett
digitalt mässbesök i din kalender!
I ett lantbruksmagasin berörs
nästan hela produktprogrammet
då lantbruket använder i stort sett
alla maskintyper som finns i vårt
sortiment. Vi hoppas att du blir
inspirerad och att du efter stunds
läsning i hängmattan går in och
bygger din nästa maskin på vår
hemsida, där du hittar alla maskiner och alla priser. På hemsidan
finns också alla återförsäljare, så
gott som alltid nära dig i den del
av Sverige där du befinner dig.
Trevlig läsning
och trevlig sommar!

Richard Kihlstedt
Produktansvarig
Foder & Inomgård

Nordfarm

lantbruksdagar
EN DIGITAL MÄSSA FÖR DIG OCH DITT LANTBRUK 24-25/6

sid 17-20

Vi sänder LIVE och
intervjuar Per Frankelius
och Peter Borring
Chatta direkt med våra
produktspecialister
- de svarar på dina frågor!

Per
Frankelius

Docent vid Linköpings universitet

24-25/6
kl 10:00

24-25/6
Peter
borring kl 14:00
Fd. ordförande LRF i Östergötland

Vandra runt i montern
digitalt & titta på maskiner
Mässan är tillgänglig
dygnet runt och allt innehåll
går att se 24-25/6 2020!

Besök digitala mässan på

NORDFARM.SE

nordfarm.se/outlet
Fynda bland demo- och visningsmaskiner samt redskap till
vrakpriser! Gäller endast de produkter som listas här och det är
först till kvarn som gäller, pris exkl moms. Produkterna hämtas/
levereras sedan hos din närmaste återförsäljare för Nordfarm.

Peecon mixervagn Twin Future 20m³, maskinnr 22896

418.000:-

521.650:-

Peecon mixervagn Maxi Eco 15m³, maskinnr 22340

386.000:-

522.300:-

Sulky X50+ konstgödselspridare, maskinnr 20557

198.900:-

244.000:-

Sulky X50+ konstgödselspridare, maskinnr 18961

174.900:-

195.000:-

Sulky DX30+ konstgödselspridare vågcell, maskinnr 21417

109.900:-

139.200:-

Sulky DX30+ konstgödselspridare, maskinnr 21753

84.900:-

101.600:-

Perfect slagklippare KT 3.0m, maskinnr 21656

69.900:-

103.900:-

Perfect slagklippare Junior 180, maskinnr 22226

32.500:-

40.900:-

Perfect slagklippare Junior 150, maskinnr 22225

31.900:-

38.900:-

Perfect slagklippare KP 2.10m, maskinnr 22227

34.900:-

50.200:-

Perfect slagklippare KP 2.10m, maskinnr 22228

34.900:-

50.200:-

Perfect slagklippare KP 2.10m, maskinnr 20943

34.900:-

50.200:-

Perfect slagklippare KW 2.70m, maskinnr 22231

54.900:-

73.400:-

Perfect slagklippare KT 3.20m, maskinnr 22230

89.900:-

118.800:-

Perfect rotorklippare LB 1.85m, maskinnr 19498

29.900:-

44.840:-

Perfect rotorklippare LB 1.85m, maskinnr 21660

25.900:-

33.900:-

Perfect Soloswing SZA-850, maskinnr 22234

24.900:-

31.900:-

Fella frontslåtterkross Ramos 310FZKC, maskinnr 21133

162.500:-

221.100:-

Fella frontslåtterkross Ramos 310FZKC, maskinnr 21134

162.500:-

213.500:-

Jeantil balrivare PR4000 GM bogserad, maskinnr 21727

199.900:-

242.900:-

mer information och alla priser på nordfarm.se

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk
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Kampanj

www.nordfarm.se

KJ210 41.700:-

34.900:-

perfect
slagklippare
KJ/KP

Horisontellt liggande rotor med tåliga slagor
som klarar riktigt krävande uppgifter.
Lättare slagor ger finare snitt och sprider gräs
mycket bra. För högt och tätt material som
exempelvis vid restaurering av naturbetesmarker används hammarslagor.
Läs mer om Perfect KJ/KP slagklippare på
nordfarm.se. Bilden visar KP-serien som
är speciellt utformad för betesmark, grönområden, parker, campingplatser m.m.
Den kompakta och mycket starka
konstruktionen gör att de kan arbeta
med traktorer från 25 hk.

Kampanj

Inkl hydraulisk
sidoförskjutning

69.900:-

perfect
slagklippare
KW270

Utrustad med självrensande bakre rulle som
sträcker sig över hela maskinbredden, nära
slagrotorn vilket ger optimal anpassning till
olika markförhållanden. Samtidigt förebyggs
oönskad markkontakt och slitage på slagorna
minimeras!
För bästa anpassning till olika arbetsförhållanden kan klipparens 3-punktsram
manuellt justeras i sidled upp till 47 cm.
Ord. pris inkl hydraulisk sidoförskjutning
79.900:-

6
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

Scanna QR-koden
för att höra mer
om Avant 860i!

avant 860

nyhet

avant | 860

4.592:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

1900

57

3,5

30

avant 860i

den största och starkaste kompaktlastaren någonsin!

Nya Avant 860i med hela 1.900 kg lyftkapacitet och 3,5 meters
lyfthöjd. Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger Avant 860i
maximal styrka kombinerat med en fantastisk smidighet!

Hydrauliskt teleskoputskjut är standard, ett utskjut på 825 mm ger en
lyfthöjd på hela 3,5 meter till redskapsfästet – tack vare lyfthöjden kan
du lasta och lasta av exempelvis mixervagnar och släp med höga sidor.

Avant 860i levereras med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk
turbo-dieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.

Snabbkoppling för yttre hydraulik gör att du med en hand snabbt,
enkelt och utan oljespill kan byta mellan hydrauliska redskap.

Hydrostatisk drift med en hydraulisk drivmotor
på varje hjul och två hastigheter är välkända
egenskaper hos Avant kompaktlastare.
Maxhastigheten på 30 km/h och externt
hydraulflöde för redskap 80 l/min.

ROPS/FOPS-certifierad öppen hytt som standard.
Hytt (tillval) monteras med anti-vibrationsfästen
vilket ger en tyst och vibrationsfri arbetsmiljö.
Effektiv uppvärmning och ventilation samt
stora fönster gör hytten än mer användarvänlig – den kan också utrustas med
air condition.

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortimentet ochNordfarm
alla priser!
| Lantbruk
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Reportage

Naffentorpsgården, Malmö

www.nordfarm.se

alla kan köra avant
- Den enda maskin vi behöver

8
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

avant 640
stark, smart och
väldigt effektiv
Linda Heed bor sedan tre år med sin man och två små barn på
Naffentorpsgården, som ligger vid brofästet strax utanför Malmö.
Linda är landslagsryttare i hästhoppning, var med i OS-truppen
2008 och satsar nu återigen på OS i Tokyo 2020.
På gården finns ett stall med tävlingshästar och ett annat med
hästar för undervisning - och numera också en Avant 640 med
många olika redskap!

På Naffentorpsgården finns ett stall med tolv hästar som Linda
tävlar med, och ett stall för elever som bor med full service.
Linda tränar och tävlar hästar åt hästägare upp till elitnivå och
har även en hel del elever som hon utvecklar och utbildar så det
är träning av både ryttare och hästar på gården.
Ni har en Avant har vi hört - berätta!
- Vi valde Avant just för att den är så smidig och enkel att jobba
med. Det finns så många bra och smarta redskap till den som
vi har nytta av och det är den enda maskinen som behövs på
gården. Vi kan göra allt med vår Avant, vi harvar ridbanan, lyfter
in hösilagebalar, kör in kraftfoder till stallet, borstar uppfarten
och gångarna med karusellborsten, betesputsen tar hand om
det öppna ridfältet. Jag kan nämna otroligt många saker vi gör
med vår Avant då den funkar på i princip allting.
Hur ser er vardag ut idag jämfört med innan Avanten?
- Vi har kunnat utveckla gården i mycket större utsträckning
sedan Avanten kom hem. Alla kan köra den, min man som
verkligen älskar den och alla dess redskap och mina elever som
hjälper till så hästarna får det de behöver. Att byta redskap gör
man verkligen i en handvändning och det är den enkla hanteringen som gör att vi verkligen gillar den här maskinen.
Sedan är ju användningsområdet så brett, senast gjorde vi en
ny toalett i stallet och gjöt en platta med hjälp av Avanten. Den
kommer ju in överallt, är stark och smart. Med Avanten kan vi
verkligen jobba smart och effektivt som i sin tur gör att vi kan
fokusera på det som är viktigt på gården.

Vad är din största utmaning?
- Oj. Den största utmaningen för mig som tävlingsryttare och
egenföretagare samtidigt som jag ska försöka driva en stor gård
är ju ganska tuff, oftast så tävlar vi större delen av veckorna.
Det är svårt att driva en gård när man inte är hemma men just
Avanten har varit till oerhört stor fördel och hjälp. Alla i mitt
stall kan använda den och då blir jobben verkligen utförda.
Hur har coronakrisen påverkat verksamheten?
- Ridsporten har precis som andra sporter drabbats hårt genom
att våra tävlingar är inställda. Vi brukar tävla internationellt
mer eller mindre varje vecka vilket har medfört att värdet på
hästarna har ökat otroligt. Det finns ju en ganska stor marknad
genom att köpa och sälja hästar, den existerar ju inte idag.
Likaså är det ju för hästuppfödare och hästägare som inte kan
visa upp sina hästar längre.
Jag försöker se det positivt, jag försöker se det som att vi är
inne i en träningsperiod nu. Jag jobbar stenhårt på att utveckla
hästarna så pass mycket jag kan nu, göra dem starkare och
smidigare samt öva på alla smådetaljer som kommer göra att
det blir ännu bättre när vi väl börjar igen. Jag försöker se ljuset i
tunneln även om det ser mörkt ut just nu.
Som du säger, det måste ju även finnas möjligheter?
- Fördelen med ridsporten är ju att vi fortfarande kan vara
utomhus och vara med våra hästar, vi kan träna och fokusera på
sånt som kanske inte var möjligt innan då tidspressen var mera
påtaglig.

Finns det något som du skulle vilja ändra på?
- Från början köpte vi en Avant 420 men vi insåg snabbt att vi
behövde en maskin som var starkare och mer anpassad efter
våra behov. Vi kör ju ganska tunga balar och då kände vi att
lyftkapaciteten var i underkant med 420 samtidigt som vi
suktade efter vissa redskap som behövde lite högre hydraulflöde. Idag har vi en Avant 640 och den är vi jättenöjda med.

Slutligen, vad är det bästa med ridsport?
- Ridsporten ligger mig självklart väldigt varmt om hjärtat och
det finns många fördelar med ridsporten. Det är en sport där
du alltid kan välja att vara utomhus och få umgås med djuren.
Det är även en sport där både män och kvinnor i olika åldrar,
barn som vuxna tävlar emot varandra så det är en väldigt jämlik
sport. Det är det som är så fint!

Något speciellt redskap som ligger på inköpslistan?
- Jo men visst. Mitt nästa inköp ska bli en ny snygg harv, säger
Linda med glimten i ögat.

Se filmen med Linda Heed
och läs hela reportaget på nordfarm.se

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk

9

avant 735

nyhet

www.nordfarm.se

OBS! just nu avant 735 för
samma pris som avant 635

lägg till 0:avant | 735

3.195:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

1400

26

3,0

14

Spara just nu

NYHET! avant 735 36.000:-

enorm lyftkapacitet med optidrive och kubota stage V
Nu kan vi äntligen presentera Avant 735, utrustad med Kubota
V1505 Stage V-motor. En utmärkt och ekonomisk maskin för lyft
och materialhantering, som klarar pallar upp till 1400 kg.
Avant 735 har en stark bomkonstruktion och ett högre oljeflöde
för redskap med dubbel pump på hela 50 l/min. En lyfthöjd på
upp till 3080 mm gör den till en oslagbar partner på gården!

Se hit!

introduktionserbjudande

391.900:ord pris 427.900:-
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I standardutförande utrustad med:
• Teleskopbom
• TM drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
• Stark Poclain kolvmotor
• Stor bränsletank 63 l
• Multikopplingssystem för hydraulredskap
• Joystick med 8 funktioner
• Frihjulskoppling
• Större hjul som standard
• Hydraulmanövrerad parkeringsbroms
• ROPS-båge + FOPS-skyddstak
• 2 LED arbetsljus fram (1000 lumen)
• Hydrostatisk fyrhjulsdrift
• Fälg med 5 bultar, standarddäck 320/60-12 traction
• Helfjädrande sits med värme, säkerhetsbälte och armstöd
• Inbyggd 170 kg bakvikt
Tillgängliga tillval bland annat luftkonditionering
och luftfjädrad sits för DLX-hytt!

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortimentet
och alla priser!
Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation
mot felskrivningar
och tryckfel.

stubbfräs
29.600:- Storsäljare!

grävaggregat 260
grävarm
skopa 400 mm 93.500:- från 14.200:-

Enkel och effektiv. Klinga monterad Bomsvängning med två hydrauliska
med sidan mot maskinen ger
cylindrar. Exakta rörelser vid sväng
mycket bra sikt över arbetet.
och grävning. Svängvinkel 170o.
Går även att utrusta med gripklo.

För mindre grävjobb. Monteras
direkt på snabbfästplattan. Drivs
med styrspak, joystick samt ratt.

nyhet

timmergrip
13.000:-

Monteras på pallgaffelramen.
Kan lyfta och transportera enstaka
stockar, timmer och kvistbuntar.
Kraftig hydraulcylinder
som kan lyfta stenar
och staketstolpar.

högtippande skopa
från 15.300:-

Högtippande skopa är det rätta valet när du behöver
nå längre och högre. Skopan är utrustad med en hydraulcylinder som trycker och tippar skopan över sin främre kant,
vilket ger avsevärt högre tipphöjd än med en vanlig skopa.

foderskruv
22.200:-

Fodret flyttas, blandas och färskt
foder förs upp till toppen. Valfri
rotationsriktning. Plastskrapa på
bladets baksida rengör foderbord.

slagklippare
från 34.400:-

Trumfräs för klippning av långt
gräs, buskar och liknande.
Klarar upp till 20 mm tjocka
trädgrenar.

gödselgrep
13.700:-

Starka pinnar av hållfast smidesstål
tränger in i kompakt gödsel och tål
hög belastning. Mycket användbart
redskap för att hantera gödsel.

rundbalsklyv
25.100:-

Delar även frusna balar.
Klyvning går snabbt tack vare
skärbladets form och stark
hydraulisk cylinder. Kan
även transportera balar.

stenuppsamlare från 12.700:-

Huvudsakligen avsedd för att samla in lösa
stenar från fält som redan blivit harvat.

Storsäljare!

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

flytgödselblandare
19.700:Hydrauliskt driven
propeller rör om
gödseln. Byggd för
att passa mellan
spalten, 25 mm
tjock och
490 mm bred.
Vattenanslutning i
överkant av ramen.

klippaggregat
från 33.900:-

Robust och effektiv klippare,
flytande system för optimal
kontakt med marken även på
ojämna gräsmattor. Mulchingeffekt samt säkerhetsventil.

Storsäljare!

Nordfarm | Lantbruk
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www.nordfarm.se

avant 528

avant | 528

2.399:-/mån

Klarar av att lyfta upp till
Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
950 kg med tillval parallellförsta hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde
föring. Hanterar förflyttning
av exempelvis tunga ensilagebalar lätt och smidigt. Drivs av
Kubota trecylindrig dieselmotor. Utrustad med katalysator som
standard. Externhydraulik 36 l/min i en pump.
Avant 528 förenar kompakt konstruktion med stor lyftkraft. Har
snabbkoppling för yttre hydraulik - vilket gör att du snabbt och
enkelt kan byta mellan olika redskap. De har även utrustats
med teleskoputskjut, vilket ger bättre lyfthöjd och räckvidd.
Frihjulskoppling och fjädrad sits med värme ger en mer bekväm
arbetsmiljö oavsett årstid. Uppfyller nya emissionskraven.

balgrip till rundbal
21.500:-

Transportera inplastade balar,
höbalar och rundbalar utan att
skada plast eller skyddsnät.

ensilageutmatarskopa 40.700:-

Passar speciellt för kort ensilage
samt foder som gjorts med fullfodervagn. Skopan kan tiltas
för enkel lastning från marken.

VINKELPLATTA TILL
FODERGREP 12.000:-

För att flytta oätet ensilage på
foderbordet tillbaka till boskapen.
Kan förflytta både åt höger och
vänster.

avant 635

avant | 635

3.195:-/mån

När du prioriterar styrka är
Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
denna modell ett bra alternativ.
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde
Utrustad med Kubota 4-cylindrig
dieselmotor med en motoreffekt på 26 hk. Körhastighet på 14
km/h. Externhydraulik på 50 l/min i två pumpar.
Avant 635 klarar av att hantera krävande redskap och tunga
lyft tack vare den kraftfulla hydrauliken. Midjestyrning skonar
gräsmattor, stenbeläggningar och andra känsliga underlag.
Föraren har utmärkt sikt och komfort som bidrar till att allt
arbete utförs enkelt, smidigt och med hög precision. Motorn
uppfyller nya emissionskraven.

OBS! just nu avant 735 för
samma pris som avant 635

lseäsidgang10 till 0:-

multifunktionsenhet
för jordborr
19.800:- exkl borr

foderutmatarskopa
från 36.300:-

Tack vare den starka hydrauliska
matarskruven på Ø210 mm som kan
roteras i båda riktningarna
kan materialet fördelas till höger
eller till vänster.

Direktdrivet
aggregat för
jordborr, går att
använda till
många olika
redskap.
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

mammut betongblandare

mammut silofox

Storsäljaren!

Du hittar nya Mammut Silofox
ensilagefördelare
för plansilo
på sidan 31.

nyhet

Sommarkampanj
på betongblandare
TM150 med en
kapacitet på hela 750l

32.400:Ordinarie pris inkl K-axel 37.000:-

tulip jordfräs
RTW165-20 (32.700:-)
RTU220-30 (56.400:-)
RTC300-40 (87.400:-)

29.900:49.900:79.900:Paketerat & klart
inkl K-axel, mer info
på nordfarm.se

peecon
gräsharv

nyhet
4 meter (14.900:-)
5 meter (17.900:-)
5 meter hydraulisk (26.900:-)
6 meter hydraulisk (29.900:-)
8,5 meter hydraulisk (58.900:-)

12.900:14.900:22.900:25.900:49.900:-

sami schaktblad

jukka propellermixer

250-63 (14.900:-)
275-70 (28.300:-)

Propellerns främre kant liknar en flygplansvinge; flödesmotståndet är lågt och kantens konvexa yta genererar ett
start luftsug.

13.500:24.900:-

Pris från

75.500:-

Läs mer om våra
gödselomrörare på
nordfarm.se
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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obs! nu med
www.nordfarm.se

3-stegs
lackering
Spara upp till

55.000:-

Vagnar so
PT 800

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

4,2
8

PT 1000

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

6,9
13,3
10

PT 1300

PT 800 PT 800

4,2
Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
3
) extensions
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
8
(t)

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

4,2
8

PT 1000PT 1000

8,1
15,6
13

PT 1600

stor sommar-kampanj
PT 800 PT 800

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
4,2
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m 3 )
) extensions
Max load capacity
Max
(t) load capacity
8
(t)

PT 800

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

4,2
8

PT 1000PT 1000

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
6,9
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
13,3 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
10
(t)

PT 1000

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 800

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

4,2
8

PT 1000
PT 800

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

4,2
8

PT 1000

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

6,9
13,3
10

PT 1300

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

8,1
15,6
13

PT 1600

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

9,1
17,6
16

PT 1900

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

10,2
21,7
19

PT 1011

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

11
10

8,1
15,6
13

PT 1600

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

14

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
9,1
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
17,6 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
(t)
16

PT 1600

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1300PT 1300

Capacitance (m 3 )Capacitance
8,1
(m 3 )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
15,6 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
13
(t)

9,1
17,6
16

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
9,1
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
17,6 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
(t)
16

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

10,2
21,7
19

PT 1011

9,1
17,6
16

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1900PT 1900

10,2 (m 3 )
Capacitance (m 3 )Capacitance
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
21,7 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
19
(t)

9,1
17,6
16

PT 1900

8,1
15,6
13

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1900PT 1900

9,1
17,6
16

10,2
21,7
19

10,2 (m 3 )
Capacitance (m 3 )Capacitance
3
) extensions
21,7 (m 3 )
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
Max load capacity
Max
(t) load capacity
19
(t)

9,1
17,6
16

PT 1900

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

10,2
21,7
19

11
10

PT 1217

Capacitance (m 3 )Capacitance
11
(m 3 )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
(m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
10
(t)

PT 1011PT 1011

10,2
21,7
19

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
11
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m 3 )
) extensions
Max load capacity
Max
(t) load capacity
10
(t)

11
10

PT 1011

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

11
10

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

17,2
12

PT 1011PT 1011

PT 1217PT 1217

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

Capacitance (m 3 )Capacitance
17,2 (m 3 )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m 3 )
) extensions
Max load capacity
Max
(t) load capacity
12
(t)

10,2
21,7
19

11
10

Capacitance (m 3 )Capacitance
19,4 (m 3 )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
30,3 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
16
(t)

PT 1217PT 1217

Capacitance (m 3 )Capacitance
17,2 (m 3 )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
(m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
12
(t)

17,2
12

Capacitance (m 3 )Capacitance
19,4 (m 3 )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
30,3 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
16
(t)

19,4
30,3
16

17,2
12

19,4
30,3
16

PT 1620
Kampanjen
gäller D1620, D1725
samt D1922 utrustade enligt listan på höger
sida.
PT 1725
PT 1725
PT 1217
PT 1725PT 1725
Se volym utan respektive med förhöjning på samtliga modeller nedan:
Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

17,2
12

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1725

Nordfarm | Lantbruk

19,4
30,3
16

25
Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
3
) extensions
40
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
17
(t)

25
40
17

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1922L
PT 1922L
3
Capacitance (m 3 ),Capacitance
()-with a bulk
(mhatch
), ()-with a bulk
hatch
21,6(23,3)
3
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m hatc
),extensions
()-with a bulk
), ()-with a33,7(36,4)
bulk hatc
Max load capacity
Max
(t) load capacity
19
(t)

25
40
17

D1620
m3/30,3 m3

PT 1922L
19,4

Capacitance (m 3 ), ()-with a bulk hatch
Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)

PT 2228

25
40
17

Capacitance (m )Capacitance
25
(m )
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
40
(m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
17
(t)

21,6(23,3)
33,7(36,4)
19

D1725
3 PT 22283
25PTm2228
/40 m
3
27,2(28,9)
Capacitance (m 3 ),Capacitance
()-with a bulk
(mhatch
), ()-with a bulk
hatch
3
3
),extensions
()-with a bulk
), ()-with a42,6(45,3)
bulk hatc
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m hatc
Max load capacity
Max
(t) load capacity
22
(t)

3

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

19,4
30,3
16

PT 1725
Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

25
40
17

Capacitance (m 3 ), ()-with a bulk hatch
Capacitance with extensions (m 3 ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)

25
40
17

21,6(23,3)
33,7(36,4)
19

PT 2228

PT 1922L
PT 1922L
Capacitance (m ),Capacitance
()-with a bulk
(mhatch
), ()-with a bulk
21,6(23,3)
hatch
21,6(23,3)
3
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
),extensions
()-with a bulk
(m hatc
), ()-with a33,7(36,4)
bulk hatc
33,7(36,4)
Max load capacity
Max
(t) load capacity
19
(t)
19
3

17,2
12

PT 1922L

3

PT 1725
19,4
30,3
16

D1217
17,2 m3/-

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

11
10

PT 1900
OBS! Kampanjen
gäller endast så långt lagret räcker.
PT 1620PT 1620
Vagnarna är utrustade enligtPTspecifikation,
inget kan väljas bort men viss utrustning kan läggas till.
1217
PT 1620PT 1620
PT 1011
Kontakta
din närmaste återförsäljare för mer information!

17,2
12

19,4
30,3
16

8,1
15,6
13

PT 1600PT 1600

8,1
15,6
13

6,9
13,3
10

PT 1600PT 1600

PT 1300PT 1300

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
8,1
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
15,6 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
13
(t)

PT 1300

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

D1011
11 m3/-

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1725

6,9
13,3
10

PT 1620

PT 1620

Capacitance (m )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

6,9
13,3
10

Capacitance (m 3 )Capacitance
(m 3 )
6,9
3
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
) extensions
13,3 (m 3 )
Max load capacity
Max
(t) load capacity
10
(t)

Äntligen kan vi berätta om vår stora sommarkampanj:
Tre välutrustade volymvagnar (och två balvagnar, se sidan 21) tillPT 1620
fantastiska priser!
Läs mer om vagnarna och Palmse Trailer på nordfarm.se
Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

PT 1217

Capacitance (m 3 )
Capacitance with extensions (m 3 )
Max load capacity (t)

6,9
13,3
10

PT 1300

3

4,2
8

3

Capacitance (m ), ()-with a bulk hatch
21,6(23,3)
3
33,7(36,4) Capacitance with extensions (m ), ()-with a bulk hatc
Max load capacity (t)
19
3

D1922
PT 2228
2228 m3
21,6
m3PT
/33,7
27,2(28,9)
3
42,6(45,3)
27,2(28,9)
Capacitance (m 3 ),Capacitance
()-with a bulk
(mhatch
), ()-with a bulk
hatch
3
3
22
),extensions
()-with a bulk
), ()-with a42,6(45,3)
bulk hatc
Capacitance withCapacitance
extensions (m
with
(m hatc

Max load capacity
Max
(t) load capacity
22
(t)

D2023
22,8 m3/35,6 m3
27,2(28,9)
42,6(45,3)
22

27,2(28,9)
42,6(45,3)
22

D2228
27,2 m3/42,6 m3

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

,
Sveriges mest sålda vagnar
med brett sortiment och
et!
bredaste tillvalsprogramm

om håller
VOLYMVAGN D1725 NF-edition (gräs)
Volym med/utan förhöjning 40/25 m3.
Kampanjvagn utrustad med:

VOLYMVAGN D1922 NF-edition
Volym med/utan förhöjning 33,7/21,6 m3.
Kampanjvagn utrustad med:

VOLYMVAGN D1620 NF-edition
Volym med/utan förhöjning 30,3/19,4 m3.
Kampanjvagn utrustad med:

- 600/50-22,5 Tianl
- Drag, fast med vridbar ring
- Baklucka hydraulisk
- Färg i VALFRI RAL (!)
- Förhöjning 900 mm
- Stödben mekaniskt med sprint
- Primer för högdumper
(standard värde ca 6.000:-)

- 600/50-22,5 BTK Ridemax
- Ofjädrad boggi
- Drag, fast med vridbar ring
- Baklucka hydraulisk
- Färg i VALFRI RAL (!)
- Utan förhöjning
- Stödben mekaniskt med sprint
- Siktglas front
- Spannmålslucka
- Primer för högdumper
(standard värde ca 6.000:-)

- 600/50-22,5 BTK Ridemax
- Ofjädrad boggi
- Drag, fast med vridbar ring
- Baklucka hydraulisk
- Färg i VALFRI RAL (!)
- Utan förhöjning
- Stödben mekaniskt med sprint
- Siktglas front
- Spannmålslucka
- Primer för högdumper
(standard värde ca 6.000:-)

Ordinarie pris 361.900:-

Ordinarie pris 260.240:-

Ordinarie pris 231.540:-

Kampanjpris 306.000:- Kampanjpris 220.500:-

Kampanjpris 198.900:-

Spara 55.000:- Spara 39.740:- Spara 32.640:Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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Kampanj

www.nordfarm.se

KJ210 41.700:-

34.900:-

perfect
slagklippare
KJ/KP

Horisontellt liggande rotor med tåliga slagor
som klarar riktigt krävande uppgifter.
Lättare slagor ger finare snitt och sprider gräs
mycket bra. För högt och tätt material som
exempelvis vid restaurering av naturbetesmarker används hammarslagor.
Läs mer om Perfect KJ/KP slagklippare på
nordfarm.se. Bilden visar KP-serien som
är speciellt utformad för betesmark, grönområden, parker, campingplatser m.m.
Den kompakta och mycket starka
konstruktionen gör att de kan arbeta
med traktorer från 25 hk.

Köp en Avant eSERIE och få 30.000:- i rabatt
Elektrifieringskampanj

2020

2020

rab30a.0t00tkcrohnoer ck
såväl standard2020. Rabattchecken kan nyttjas både på
Gäller på Avant e5 och e6 under hela året priser exkl. moms. Med reservation för tryck- och skrivfel.
maskiner som på utrustade maskiner. Alla

AVANTe5

AVANTe6

Eldrivna Avant e5 har inga utsläpp,
en minimal ljudnivå och låg driftskostnad. Utrustad med AGMbatteri med uppladdningstid på ca
5 timmar, arbetstid ca 1-4 timmar.

e5 arbetscykel i timmar
2h

2h
Tung arbetsdag

1,5h

16

1,5h

Nordfarm | Lantbruk

2h

e6 arbetscykel i timmar

Normal arbetsdag

4h
2h

2h

Litiumjon-batteri, ger upp
till tre gånger längre
arbetcykel vid hårt arbete.
Laddningstid 1 timme med
snabbladdare, arbetstid
ca 2-6 timmar.

= Arbetstid
= Laddtid

4h

Normal arbetsdag

1h

3h
Tung arbetsdag

2h

1h

2h

1h

2h

= Arbetstid
= Laddtid

spara upp
tdrilifltsko3st4n%aden
på

jämfört med
en dieselmaskin

E6 snabbladdningsstation för
litiumjon-batteri finns både för
400V/16A och 400V/32A

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.
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lantbruksdagar
EN DIGITAL MÄSSA FÖR DIG OCH DITT LANTBRUK 24-25/6

Tävla och vinn

vä
en drönare för ditt lantbruk! 10.0r0d0e:-

PÅ MÄSSAN
Hur ökar vi
självförsörjningen
i Sverige?
Hör Peter prata
om framtid och
svenskt lantbruk.

”Samhället står inför stora
utmaningar. Flera har sin
lösning inom lantbruket.”

Per
Frankelius

Docent vid Linköpings universitet

24-25/6
kl 10:00

PER FRANKELIUS OM COVID-19,
INNOVATION OCH NYA RÖN
INOM LANTBRUKET

24-25/6
Peter
borring kl 14:00

Lantbrukare, tidigare ordförande LRF Östergötland

PETER BORRING HAR STORT
HOPP OM FRAMTIDEN FÖR DET
SVENSKA LANTBRUKET

STARKA KAMPANJER
gäller endast 24-25/6 2020
Se videopresentationer
på alla maskiner på mässan
Vi sänder LIVE och
intervjuar Per Frankelius
och Peter Borring
Chatta direkt med våra
produktspecialister.
Vi svarar på era frågor!
Vandra runt i montern
digitalt och titta på filmer
Mässan är tillgänglig
dygnet runt och allt innehåll
går att se 24-25/6 2020

Besök digitala mässan på

NORDFARM.SE

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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24-25/6-2020
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20.

19.
17.

18.

14.

3

24.

11.

16.

26.

25.

15.
13.

43.

21.

32.
28.

10.
27.

9.

30.
29.

12.

8.
3.

7.
Avant

6.

1. Avant 860i - största kompaktlastaren från Avant
2. Avant 735 - NYHET, missa inte filmen på nordfarm.se
3. Avant 760i - lyfter upp 1,4 ton, kraftig bom och högt hydraulflöde
4. Avant 640 - stark och snabbt hydraulsystem, för proffs
5. Avant e5 - EL AGM-batteri, prisvärd elmaskin med drifttid upp till 2h
6. Avant e6 - EL Litiumjon, stark elmaskin med drift upp till 6h
7. Avant R28 - Avant med lastmaskinskänsla, kort och stark maskin
8. Avant 530 - starkaste maskinen i den mest populära serien
9. Avant 528 - den mest sålda Avanten genom tiderna
10. Avant 523 - instegsmodellen i 500-serien liggandes 528an ”hack i häl”
11. Avant 225 - för avancerat hobbybruk, klarar flera av de större redskapen
12. Redskap - allt från foderutmaning till klippaggregat, se mer på nordfarm.se

5.

4.

landskapsvård
13. Perfect KW 270 - bakmonterad slagklippare för beten, ojämn terräng och gräsmarker
14. Perfect LB 360 - en rotorklippare som ger det absolut bästa resultatet vid betesputsning
15. Perfect KJ 210 - prisvärd slagklippare för smågårdar och hästgårdar
16. Perfect KT 320 - en pansarvagn på fältet, klarar sly upp till 100 mm
17. Perfect ZW 240 - en multiklippare för skötsel av träd, diken, vägrenar med mera
18. Perfect KM 300 - mycket kraftig slagklippare för betesputsning av kraftig gräsväxt

1.
Konstgödning/gödning
19. Sulky X50 - störst i X-serien och sprider upp till 50 meter, många smarta finesser
20. Sulky X40 - minst i X-serien och sprider upp till 44 meter, kan utrustas med samma funktioner som X50
21. Sulky DX30+ - den lilla maskinen som öppnar möjligheterna för precisionsodling
22. Jeantil EVR - fastgödselspridare som sprider all typ av fastgödsel, prisbelönt på Agritechnica

växtodling
23. Grègoire Besson - Rover 40, innovativ
och delburen plog av absolut högsta kvalité

Missa inte våra

tävlingar

52.

51.

på nordfarm.se

53.
54.
55.
56.
41. 44.

58.

45.
46.

59.

47.

40. 48.

60.
57.

39.

34.

61.

36.
35.

62.

33.

31.

64.
63.
65.

23.
66.

37.

Transport

38.
Skog, ved och flis

2.

Foder
24. Fella Ramos 991 TL-KC - butterfly med fjäderstålscrimper
25. Fella Ramos 310FZ-KC - frontmonterad slåtterkross
26. Fella Juras 10065Pro - bogserad mittläggare med två rotorer
27. Mammut Silo Cut 240H - blockuttagare volym 2,12 m³
28. Mammut Silo Cut 170M - blockuttagare volym 1,05 m³
29. Mammut betongblandare - NYHET, mer info på nordfarm.se
30. Mammut SiloFox - NYHET, ensilagefördelare för bättre foder
31. Lucas Raptor Buren - buren halmrivare
32. Lucas Raptor Telehandler - halmrivare för teleskoplastare
33. Lucas Castor 20R - buren och för ensilage och halm
34. Lucas Castor 30R - bogserad och för ensilage och halm
35. Jeantil PR2000 - storsäljande balrivare
36. Jeantil PR4000 - en större PR2000 för högre prestanda
37. Peecon Twin Future - kvalitetsmixer på 20 m³
38. Peecon Eco Future - smart mixer på smidiga 15 m³

39. Japa 365 Basic - komplett vedmaskin redan från början
40. Farmi CH27 - flismaskin som sparar bränsle
41. Palms skogsekipage - 13 tons vagn med 7.86 kran
42. Palms skogsekipage - 10 tons vagn med 5.85 kran
43. Palms skogsekipage - 9 tons vagn enkelram med 3.67 kran

vägunderhåll
44. Sami K2500 - sopskopa som lämnar rent efter sig
45. Sami HB 3000 - NYHET, stark borste som kommer nära kanter
46. Sami CB 2000 - NYHET, sopmaskin perfekt för allmänna platser
47. Sami HW 2700 - sopvals, välbeprövad och prisvärd
48. Sami Schakblad 275-70 - bakmonterat blad 2,75 meter bred

49. Palmse Trailer D2228 - lastar 28 m³, kan byggas ut till 40 ton
50. Palmse Trailer D1922 - lastar 22 m³ och 19 ton, kan byggas ut till 36 m³
51. Palmse Trailer D1725 - med koniskt flak, lastar 25 m³, bygg ut till 40 m³
52. Palmse Trailer D1620 - lastar 19,4 m³, maxkapacitet 16 ton
53. Palmse Trailer D1217 - lastar 17,2 m³ och en maxkapacitet på 12 ton
54. Palmse Trailer D1600 - dumpervagn med maxlast 16 ton
55. Palmse Trailer D1300 - dumpervagn med maxlast 13 ton
56. Palmse Trailer D1000E - NYHET, entreprenadvagn för tuffare jobb
57. Palmse Trailer ML414 - växlarvagn med flak som växlar oerhört snabbt
58. Palmse Trailer D1000E (singel axel) - NYHET, entreprenadvagn
59. Palmse Trailer D800 - dumpervagn som lastar 8 ton
60. Palmse Trailer D800E - NYHET, smidig entreprenadvagn för tuffare jobb
61. Palmse Trailer B3800 - balvagn som lastar 12 ton
62. Palmse Trailer B3750 - balvagn som lastar 14 ton
63. Palmse Trailer B3925-19t - balvagn som lastar 19 ton
64. Palmse Trailer NF190 - spannmålsvagn som lastar 15 ton och 18 m³
65. Palmse Trailer 4650-HS - NYHET, kreatursvagn som är säker och kraftig
66 . Jyfa kreatursvagn - ”byggd för evigheten”, helgalvaniserad

Nordfarm

lantbruksdagar
Besök mässan
EN DIGITAL MÄSSA FÖR DIG OCH DITT LANTBRUK 24-25/6

i din egen mobil

OSLAGBARA MÄSSERBJUDANDEN
på nordfarm.se

OBS! Priserna
gäller endast under
mässan 24-25/6

Självklart kan du ta del
av
våra mässerbjudanden
även om
du sitter hemma, i trakt
orn
eller vid skrivbordet.
Ta fram mobilen, paddan
eller
datorn så kan du titta på
montrar och maskiner,
se livesändningar, tävla och ut
nyttja
alla våra erbjudanden!

nordfarm.se

boka din egen demo

Missa inte våra

tävlingar
på nordfarm.se

Vill du se en speciall maskin i drift, eller kanske provköra
den själv? Hör av dig till oss på marknad@nordfarm.se
eller anmäl ditt intresse på nordfarm.se/demo

vill du besöka mässan?

Vi erbjuder ett mycket begränsat antal platser till fysiska
besök på vår mässa i Norrköping. Vill du vara en av dem?
Maila oss på marknad@nordfarm.se så kollar vi om det
finns platser kvar - först till kvarn!

Besök digitala mässan på

NORDFARM.SE

Spara upp till

38.800:Scanna QR-koden och se filmen
om balvagnar från Palmse Trailer:

Vagnar som håller
B3650
10 ton/6,5x2,5 m

B3750
B3800
14 ton/7,5x2,5 m 12 ton/8x2,5 m

B3925
14 ton/9,2x2,5 m

B3925-19T
19 ton/9,2x2,5 m

B3980
20 ton/9,8x2,4 m

stor sommar-kampanj
Äntligen kan vi berätta om vår
stora sommarkampanj:
Två välutrustade balvagnar (och
tre volymvagnar, se sidan 14-15)
till fantastiska priser!
Läs mer om vagnarna och Palmse
Trailer på nordfarm.se
OBS! Kampanjen gäller så långt lagret
räcker. Vagnarna är utrustade enligt
specifikation, inget kan väljas bort men
viss utrustning kan läggas till. Kontakta
din återförsäljare för mer information!

BALVAGN B3925-19T NF-edition
Kampanjvagn utrustad med:

BALVAGN B3800 NF-edition
Kampanjvagn utrustad med:

- 600/50-22,5 Tianl
- Drag, fast med vridbar ring
- Stödben mekaniskt med sprint
- Grindar hydrauliska
(höga rekommenderas)

- 500/50-17 BKT Ridemax
- Drag, fast med vridbar ring
- Stödben mekaniskt med sprint
- Grindar hydrauliska
(låga rekommenderas)

Ordinarie pris 263.700:-

Ordinarie pris 180.700:-

Kampanjpris 224.900:-

Kampanjpris 154.500:-

Spara 38.800:- Spara 26.200:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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Reportage

franska La VERRIE
FABRIKSBESÖK 2020

Nordfarms Bo Åkesson och Richard Kihlstedt var på besök
hos Lucas i Frankrike under februari månad, några veckor innan
hela Europas stängdes för den pandemi som håller oss
i schack för närvarande. LucasG huserar i hjärtat av Frankrikes
boskapsregion, där de designar och tillverkar högteknologiska
maskiner som motsvarar kraven i ett modernt lantbruk.

Tillverkningen är helt specialiserad på maskiner inom djuruppfödning, de har utvecklat nio produktområden som de arbetar
med och de är en av Frankrikes ledande tillverkare av maskiner
för ensilageutfodring, halmdistribution och mixervagnar.
150 anställda arbetar på 2 olika platser i La Verrie i Vendeen,
ca 100 km sydöst om Nantes, och 215 återförsäljare och importörer marknadsför produkterna i Frankrike och utomlands.
LucasG tillverkar ca 3000 maskiner per år, vilka distribueras runt
i världen genom ett nätverk av företag som brinner för maskiner
för djuruppfödning. Dessa återförsäljare arbetar med ge kunden
råd och stöd - utbildning och teknisk dokumentation står alltid
till återförsäljarnas förfogande för att kunden ska välja rätt.
Tillverkningen sker i två olika anläggningar, dels en i centrala La
Verrie där framförallt små och medelstora balrivare tillverkas,
och en anläggning byggd 2007 i ett nytt industriområde i utkanten av staden där mixervagnar och stora balrivare tillverkas.
Ytbehandlingen består av rengöring, mekanisk och kemisk, uppvärmning, primer och målning. Maskinerna slutmonteras, förses
med dekaler och godkänns innan leverans ut till sin kund.

Lucas Autospire

Lucas Autospire
Självgående mixervagnar är absolut inget nytt i Sverige men det
är ingen storsäljare på den svenska marknaden. När man ser
Lucas självgångare får man en rejäl tankeställare om detta inte
skulle vara en bra produkt för landet.
I Frankrike används många självgående mixers i maskinstationstjänst. Den maskin vi fick se var en 18 m3 Autospire Performance och med den hade föraren Dimitri Chaillou uppdraget att
utfodra tolv gårdar på ca 70-150 kor. På en av gårdarna med
120 kor varade besöket ca 15 minuter och då hann han med
lastning i fyra plansilos, blandning och utfodring av djuren.
Vi besökte ytterligare två gårdar rutinerna var likartade dock
med ett undantag; en gård hade någon slags foderbetor vilka
snabbt slukades av mixern och ingick i gårdens dagliga utfodring. Korna gillade betorna skarpt. Alla funktioner manövreras med en joystick.
I och med att mixern har en topphastighet på 40 km gick
förflyttning snabbt mellan gårdarna som låg nära varandra. På
gårdar med flera olika foderblandningar, långa avstånd mellan
silo och djur bör den självgående mixern vara ett alternativ
att överväga, lastmaskin och traktor får ledigt. På de flesta
gårdarna har Classic-varianten sannolikt tillräckliga prestanda.
LucasG Balrivare
Om det är något man är bra på i Frankrike är det balrivare. De
används överallt i animalieproduktionen. LucasG ligger absolut
i framkant när det gäller att tillverka bra balrivare. Dels är
maskinerna genomtänkta när det gäller service och underhåll
med enkla och lätt åtkomliga serviceställen. Sedan är maskiner
driftssäkra och mycket lätta att använda.
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Lucas Raptor Telehandler

Alla Lucas-erbjudanden
på nordfarm.se

Halmrivare för teleskoplastare och lastmaskin

Spara 30.900:- före 31/8-20

försäsongsklipp
Raptor Telehandler med
SBM-fäste, ord pris 190.800:-

159.900:Halmrivare på 2 m3 med svängbart utkast 270°. Inmatningstrumma
med hydraulisk drivning. Turbin med 6 svetsade vingar drivs med
PTO förutom Telehandler där turbinen drivs hydrauliskt.
Hydrauliskt vikbar baklucka 1500 mm. Bottenmatta med 10 hastigheter, medbringare rör 60x30 mm. Denna modell är för teleskoplastare eller lastmaskin, finns även som buren eller bogserad.
Se Raptor in action
- läs in QR-koden med din mobilkamera!

focus on performance

Lucas Spirmix Jet
Mixervagn med integrerad Castor R balrivarenhet. En variant
som verkligen fungerar, man upplever att den arbetar mycket
effektivt både när det gäller avverkning och kastlängd.
Lucas C-kator, snittande halmrivare
Denna maskin användes i detta fall stationärt för att producera
halm till äggproducenter. Användaren påpekade att man får
slipa knivarna ganska ofta om man vill ha ett perfekt resultat.
I och med att turbinhjulet är försett med knivar är inte fläktverkan inte lika stark så är kastlängden mindre.
I-Ron Mix System
Automatiskt utfodringsystem. Helt fantastiskt, ett system med
två avlastarbord, stationär mixer för grovfoder och ett system
för kraftfoder. Allt foder går in och vägs i I-Ron Mix utfodringsrobot, som utfodrar 600 mjölkgetter helt automatiskt.

/Richard Kihlstedt, produktansvarig på Nordfarm Maskin AB
På bilden ser vi Richard till höger
tillsammans med Nordfarms VD Bo Åkesson till vänster.

Getterna som mjölkas i en karusell producerar mjölk till ett
mejeri som gör chevreost (chevre = get på franska).
Kanske inte helt applicerbart på Sverige, men tekniken kommer,
var så säker!

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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PALMSE TRAILER DUMPERVAGNAR från 52.900:Capacitance (m 3 )
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Capacitance (m ), ()-with a bulk hatch
3
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Kampanj pris på hydraulvagnar
- så långt lagret räcker!

5m hydraulvagn (137.100:-)
6m hydraulvagn (163.600:-)

119.900:- 145.500:-

inkl tak, avgränsare, extra dörr
& belysning, värde 17.200:-/18.100:-

JYFA djurvagnar
Jyfas kreatursvagnar är bland de kraftigast byggda på marknaden.
Självklart är dee helgalvaniserade - inget underhåll, ingen rost.

Kreatursvagnens kraftiga och solida konstruktion resulterar i att den är
en av de starkaste på marknaden. En produkt som med korrekt hantering kan hålla i mer än 20 år, med minimala underhållskostnader.

Vagnen är monterad med 12 mm formplywood hela vägen runt. Golvet
består av galvaniserad durkplåt som gör golvet halksäkert. Den kraftiga
konstruktionen i underredet garanterar säkra transporter under många
år. Golvplåten är båda limmad med silikon och nitad i underredet, detta
göra att golvplåten inte slamrar och väsnas när djuren ska lastas.

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 och gör så att vagnen inte blir hängande
på axlarna. Den kan då lätt och snabbt dras upp utan att det skadar
varken vagn eller djur.

Vagnen är konstruerad av extra kraftiga profilbalkar. Vagnen är utrustad
med en ramp (ej vid hydraulisk hjulaxel) och en dubbeldörr där bak.
Jyfa kreatursvagnar
Modell
Total längd, meter
Total bredd, mm
Bredd invändigt
Längd invändigt
Golvarea, m²
Vikt total, kg (beroende på tillval)

Smala vagnar
Breda vagnar
Hydrauliska vagnar
40000
40500
30500
30600
30700
30800
74000
75000
76000
77000
4
5
5
6
7
8
4
5
6
7
2350
2350
2520
2520
2520
2520
2680
2720
2720
2720
2000
2000
2400
2400
2400
2400
2000
2000
2000
2000
3900
4880
4880
5880
6880
7880
3900
4880
5880
6880
7,8
9,7
10,7
13,1
15,5
17,9
7,8
9,7
11,7
13,7
3990-7050 3990-7050 5650-7050 6150-7050 6650-10750 7150-10750
5150 5650-7550 6150-8050 6650-8550

Tillval
Avgränsare
Belysning
Bromsar
Extra dörr på höger långsida
Fångstgrindar
Hydraulisk höj-/sänkbar
Rullgardin monterad i front och
utmed sidor
Tak

Smala vagnar

Breda vagnar

Hydrauliska vagnar

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

r

r

a

a

a

a

r

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

r

r

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

standard

standard

Bred kreatursvagn

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

standard

a

a

a
aTILLGÄNGLIGT

Smal kreatursvagn

a

standard

a
r EJ TILLGÄNGLIGT

vagn

Hydraulisk kreaturs
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Du slipper kontantinsats och betalar bara för den tid du behöver!
Dessutom är det enkelt - gör så här:
1.

Gå in på nordfarm.se/demo och fyll i formuläret,
eller ring produktansvarig Magnus Yderfors på 011-19 70 63.

2.

Vi ställer in, går igenom och sätter igång plogen tillsammans.

3.

Efter hyrperiodens slut väljer du mellan att få köpa loss plogen till ett förmånligt pris,
att hyra den igen eller att lämna tillbaka plogen*.

Modell

Utrustning och antal skär

6 månader

12 månader

GB växelplog RY4

Plogarna är olika tillvalsutrustade, antal skär 3-4

2695:-/mån 1995:-/mån

GB Växelplog RWY4

Plogarna är olika tillvalsutrustade, antal skär 4

3995:-/mån 2995:-/mån

GB Växelplog RWY6

Plogarna är olika tillvalsutrustade, antal skär 5

5495:-/mån 3995:-/mån

*Villkor vid hyra av Grégoire Besson-plog via Nordfarm Maskin AB:
Igångkörning och installation ingår. Under hyresperioden ingår också service och support via Nordfarm Maskin AB, dock ingår ej
slitdelar eller åtgärdande av skador orsakade av kunden. Efter hyresperiodens slut ges möjlighet till förmånligt köp, att hyra vidare
eller att återlämna plogen. För fullständiga villkor kontakta Magnus enligt ovan eller via formuläret nordfarm.se/demo
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grégoire besson
ROVER
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Grégoire Besson Rover 40
•
•
•
•

Utrusta plogen med två till fyra skär
Anpassad för traktorer från 60 till 140 hk
Arbetsbredd från 0,6 m till 2,0 m
In-landfunktion och enkel ramkonstruktion 120x120

Håll utskick efter produktnyheter på årets mässor!

Grégoire Besson Rover 60
•
•
•
•

Utrusta plogen med tre till sex skär
Anpassad för traktorer från 100 till 190 hk
Arbetsbredd från 0,9 m till 3,3 m
In-landfunktion och kraftig ramkonstruktion 140x140
Innovativa
plogkroppar

e landsidetryck.
Snedställda åsar ger lägr tvecklad förplog.
lu
Rejäl konstruktion och vä utföranden.
h
Finns i flera storlekar oc

Hydraulisk
stenutlösning

bygg din egen Grégoire Bessonplog på nordfarm.se
Grégoire Besson
normandie T60
Tallriksharv för traktorer på 150 hk och större.
Finns som både buren och bogserad med två sektioner
bearbetning och en sektion efterpackare.
Går att utrusta med frösåmaskin.

Grégoire Besson Normandie T60
- med Emopak-packarrulle.

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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fella strängläggare Behov i elfte timmen?
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Gör ett la

Ramos 310 FZKC
Två visningsmaskiner på outlet!
Ramos 991 TLKC 			
Juras 10065 Pro			
Juras 880			

(ord pris 221.100:-/213.500:-)
(ord pris 537.900:-)
(ord pris 432.300:-)
(ord pris 265.350:-)

162 500:440.000:348.000:227.500:-

Juras 351DN är en
trepunktsburen
strängläggare med
en rotor. Bästa valet
för att få kvalitetsfoder.
Sveper allt material och
har en hög flexibilitet.
Juras 880 är en bogserad strängläggare med två rotorer och transportchassi. Mittläggare. Bästa valet för att få kvalitetsfoder. Sveper allt
material och har en hög flexibilitet.

Juras 426DN är en trepunktsburen strängläggare
med en rotor. Bästa
valet för att få
kvalitetsfoder.
Sveper allt material
och har en hög flexibilitet.

Juras 7850 PRO är en bogserad strängläggare med två rotorer och
transportchassi. Underhållsfri rotorarm innebär färre smörjpunkter
och högre slitagetålighet. Kontrollbox för att justera de vanligaste
funktionerna från traktorn. Strängplacering på höger sida, sveper allt
material och har en hög flexibilitet.
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Juras 10065 PRO är en bogserad mittläggare med två rotorer och
transportchassi. Denna modell har underhållsfri rotorarm, vilket innebär färre smörjpunkter och högre slitagetålighet.
Även kontrollbox för att kunna justera de vanligaste funktionerna från
traktorns förarsäte. Bästa valet för att få kvalitetsfoder. Juras strängläggare med två rotorer har strängplacering på höger sida. Sveper allt
material och har en hög flexibilitet.

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.
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Konstgödselspridare X40+

X-serien är serien med prestanda som kan tillfredsställa även den
mest krävande användaren:
•
•
•
•
•

Mycket jämn spridning
Upp till 50 meters spridningsbredd
Effektiva överkörningar
Mycket hög kapacitet, upp till 4200 liter
Enkla och snabba justeringar för en bättre logistik

X40+ är den minsta av de två modellerna i X-serien. Med tre olika
grundutföranden och en max spridningsbredd på 44 meter är detta en
mångsidig och effektiv spridare.
På nordfarm.se hittar du
både kundreportage och
”kort om”-filmer där Magnus
på Nordfarm berättar mer om
Sulky konstgödselspridare!

Magnus Yderfors
011-19 70 63

KAMPANJ
SULKY DX30+

Upptäck innovationen Econov - den styr spridningsmönstret som i
praktiken har formen av en giffel. Denna spridningslösning garanterar
en progressiv hantering av alla dina sektioner.

kvalitet - precision - enkelhet
fyra olika styrsystem som alternativ

med vågcell 120.000:Konstgödselspridare DX30+

Sulky sprider med en kirurgisk precision. Välj dessutom
mellan fyra alternativ på styrsystem och tillval.
•
•
•
•
•

Tre spridningsintervaller, upp till 36 meter
Rymmer upp till 3000 liter (tillval)
Förberedd för ISOBUS
Kantspridning Tribord 2D (tillval)
Mycket användarvänlig

Ord. Pris 139.200:-

120.000:-

Välj styrsystem
WPB-vision
eller isolink

förhöjning
650 liter,
max 2 st

10%
10%
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l
du hittar FLER alternativ och alla priser på nordfarm.se
Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Nordfarm | Lantbruk

29

med rena och
snygga snitt!

Reportage
www.nordfarm.se
Ni köpte en Mammut SiloBucket, hur har det gått?
- Jo men det har fungerat riktigt bra, det är ju en rejäl maskin.
Vi tog kontakt med den återförsäljare som sålde den förra och
de presenterade Mammut. Vi var ganska lättövertalade då vi
sett Mammuten, det såg ju riktigt bra ut. Sen fick vi ett bra pris
också, säger Oscar och skrattar.
Ni kör med plansilo. Varför och hur fungerar det?
- Vi var ute efter en mer homogen och jämn blandning. Vi ensilerar stegvis i plansilon genom att lägga första skörden i botten
och sedan helsäd eller andra skörden i tre lager. När vi väl tar
ut så tar vi alltid uppifrån och ner. Uttagen är inte så djupa pga
skopan vi har valt. Då kan maskinen arbeta lättare och vi får
ett bra resultat. I våra långa smala fack så tycker vi att den här
strategin funkar riktigt bra och vi anser att vi når vårt mål med
en jämn blandning över tid. Vi är helnöjda.
- Till korna blandar vi ungefär två ton ensilage och två ton majs
i kombination med spannmål och halm. Det blir ungefär fem
ton om dagen. Ungdjuren får ju annat foder.
Vad är positivt respektive negativt med Mammuten?
- Ja nackdel och nackdel… Först tyckte jag att den lyfte så högt
men det var något jag vande mig vid, berättar Oscar. Samtidigt
lärde vi oss att fulla tag inte var ett alternativ då fodret föll över
bakstången. Man ser ju genom luckan hur mycket man tar och
det frestade i början att vilja ta ut fullt. Det som är bra med
uttagaren är ju att den är oerhört lätt att stänga och att snitten
blir riktigt rena och snygga. Vi har lite längre transportsträcka
från plansilon till där vi utfodrar så det märks att den är tät. Det
är ju rent nu, det var det inte förr.

Oscar Stjärne är sjätte generationen på gården
Linnekulla och driver den tillsammans med sin bror
Johannes. Här finns ungefär 150 kor plus rekrytering
och marken med 110 ha åker och 110 ha betesmark.
Gården med tre anställda plus några F-skattare driver
också en maskinstation och gör en hel del jobb borta
bland annat fast-/flytgödsel, grässkörd, slåtter, hackning och snöröjning. De packar även med lastmaskin
på ett antal ställen med lastmaskin så det finns ju att
göra, berättar Oscar.
”Sommar och semester är ju något som klingar falskt
för oss, jag kan inte ens komma ihåg sist vi hade
semester på sommaren!”
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Jag gillar även att den är grundare och bredare, flikar Johannes
in. Sen så är det faktiskt en fördel att kniven är svetsad. På vår
gamla var den bultad men väl dags att byta kniv så var alla
bultar så pass nötta att man ändå fick stå med kap och skärbrännare. Det var ett ganska omfattande arbete så tror man att
det bli lättare att byta kniv när den är monterade med bult så
får man tänka om. Bättre den är svetsad direkt så snitten blir
renare och maskinen jobbar lättare.
Vad är er nästa investering?
- Vi har nog kommit fram till att vi ska investera i en kompaktlastare, säger Johannes. Det vore intressant att gå på ett
elektriskt alternativ, flikar Oscar in. Vi är ju Arla-anslutna och
med tanke på deras mål om att redan 2021 vara klimatneutrala
så besvarar det ju egentligen frågan. Vi bidrar med det vi kan
i maskinparken plus att vi förra året satte upp solceller på 75
kilowatt. Vi är på gång, helt klart. Vi utreder även möjligheterna
att investera i en biogasanläggning men det är mycket politik
och byråkrati i det så helt enkelt är det inte. Sen måste ju investeringen ge avkastning såklart.

Läs hela reportaget från Linnekulla på nordfarm.se

Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

mammut

nyhet
Finns också i modellerna
Classic, Titan och Koloss

mammut silofox gigant
SF320 Bakmontage 114.300:SF280 Bakmontage 124.900:Som standard utrustade med:
- Direktdrivning via K-axel
- Standardtrumma
- Manuell justering av arbetsvinkel
Tillvalsmöjligheter

Hydrauldrift
Trumma för vattenfyllning
Hydraulisk justering av arbetsvinkel
Vändbar växellåda för front- och bakmontage
Belysning
Vidvinkelaxel
Chockventil (kräver hydrauldrift)

44.300:5.900:7.400:10.800:6.400:8.200:8.900:-

mammut silofox ensilagefördelare
Jämn fördelning förhindrar luftfickor,
effektiv packning ger plats för mer!

nyhet

Första steget mot en hög kvalitet på grovfodret är att hålla
en homogen tillförsel och jämn packning av ensilage i silon.
Med vatten i trumman ökas vikten vilket gör att packningen
i silon ökar ytterligare.
Med hydraulisk vinkling (tillval) fördelas fodret jämnt även
i hörnen längst bort. Från Titan och uppåt är det två hydraulcylindrar som driver vinklingen, den stora dimensioneringen av
cylindern och stoppklacken hindrar fördelaren att svänga
oavsiktligt. Rätt rotationshastighet garanterar att idealisk
cirkulationshastighet och för distribution och packning.
Trepunktsfästet passar alla traktorer.

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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japa 315+ fr 68.700:-

sami sopvals hb3000

Maskinens inmatning och klyvning är synkroniserad vilket
påskyndar produktionen. På grund av klyvkolvens design
rengörs bettet, och det är samtidigt lättare att justera
höjden på bettet. Läs mer på nordfarm.se

Flexibel konstruktion med horisontellt flytläge på 300 mm
och vertikalt på +-50 mm. Det gör att sopvalsen följer
underlagets struktur och är enkel att köra över stenar,
brunnar och ojämna vägar.

Pris från

Maskintrailer 5350
palmse trailer
Sommarspecial 69.900:-

sami timmergrip
Gripen har en kraftig hydraulisk överdel som även klarar
av att hålla långa stockar. Finns med både
SMS och EURO-fäste.

Pris från

jyfa djurvagn 4m smal
79.900:- 86.800:Invändig bredd: 2000 mm
Invändig längd: 3900 mm
Lasthöjd: Ramp

58.900:-

10.995:-

sami stengrep
Introduktionserbjudande på
stengrip av hög kvalitet
i höghållfasthetsstål.

1,4 m (10.900:-) 9.900:1,6m (11.900:-) 10.900:-		
1,9m (13.500:-) 12.500:-
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

KunGen av SkoGen

Kompletta skogsekipage
till oslagbara priser,
spara upp till 72.030:Gäller så långt lagret räcker!

PALMS produktion är godkänd av
SSAB genom ”My Inner StrenxTM”
och alla kranar är tillverkade av
StrenxTM-kvalitetsstål från Sverige. 3
års PALMS-garanti på ram,
bom och utskjut.

komplett skogsekipage för entreprenören 339.900:PALMS SKOGSKRAN 5.85
•
•
•
•
•
•
•

8,5 meter med dubbla teleskop med invändig slangdragning
Ventilpaket Parker P70 med EHC minispak
Lavette stödben
Arbetsbelysning på kran
Grip 0,23
Dubbelbromsad länk med skyddad slangdragning
Radiostyrd vinsch

Spara

72.030:-

PALMS VAGN 12 TON
•
•
•
•
•
•

Ramstyrning
Tre par stöttor, lås på förstaparet
Hydrauliska bromsar på två hjul
Drift 4WD Robbson
Hjul 500/50-17
Infällbara färdljus bak

SIMPLY FINE MACHINES

Ordinarie pris 411.930:-

komplett skogsekipage
komplett skogsekipage
för skogsägaren 209.900:- för vedköraren 139.900:PALMS SKOGSKRAN 4.70

• 7 meter med enkel teleskop
• Ventilpaket Parker lågtryckservo med proppstyrning
för grip och teleskop
• Teleskopiska stödben
• Grip 0,18
• Enkelbromsad länk
• Radiostyrd vinsch

Spara

PALMS VAGN 9 TON
•
•
•
•
•

44.650:-

Ramstyrning
Tre par stöttor, lås på förstaparet
Hydraulisk broms två hjul
Hjul 400/60-15,5
Infällbara färdljus bak

Ordinarie pris 254.550:-

SIMPLY FINE MACHINES

PALMS SKOGSKRAN 3.67
•
•
•
•
•
•

6,7 meter med ett teleskop
Ventilpaket halvmekaniskt
El on/off grip och utskjut
Lavette stödben
Grip 0,18
Kran förbered för vinschmontering (svetsat fäste)

PALMS VAGN 8 TON
•
•
•
•

Ramstyrning
Tre par stöttor
Hjul 400/60-15,5
Obromsad

Ordinarie pris 159.150:-

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se

Spara

19.250:SIMPLY FINE MACHINES

Nordfarm | Lantbruk
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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 ett till två år men på vissa delar och varumärken
upp till fem 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.
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Alla priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller tom. 31/8-2020. Med reservation mot felskrivningar och tryckfel.

PALMSE TRAILER
spannmålsvagnar
Spannmålsvagnar från Palmse Trailer kännetecknas av stabil konstruktion med starkt underrede, hög korrosionsbeständighet, högkvalitativ ytbehandling och smart design. Lämmarna är tillverkade av
profilerad plåt för bästa vridstyvhet.De är ytbehandlade genom fosfatering
och därefter pulverlackerade för att få en bra och hållbar finish.
Genom att avlägsna lämmarna får du en transportvagn för exempelvis
storsäckar, rundbalar, vedpallar med mera.
Skillnaden mellan en spannmålsvagn och en dumpervagn med
samma lastkapacitet ligger i flakets konstruktion. En spannmålsvagn
är designad för att användas både som plattform och som flak med två
olika vägghöjder. De avtagbara lämmarna är av tunnare plåt för enkelt
byte medan lämmarnas profil är designade med styvhet vid transport
av bulkmaterial och spannmål. På grund av lätta avtagbara lämmar är
spannmålsvagnen inte lämplig för transport av sten eller grus.

Alla spannmålsvagnar har en spannmålslucka i standardutrustningen;
som tillval erbjuds presenning och ett justerbart stödben. Avtagbara
lämmar med olika höjd och tippningsriktning, antingen bakåt eller åt
sidan (beroende på modell) ger större användarvänlighet. Dessutom
är spannmålsvagnar oftast lättare att manövrera tack vare den lägre
tjänstevikten.

123.500:-

Pris från
Tillvalsmöjligheter

Drag, bultat, med ögla, 40 mm diameter
Drag, bultat, med ögla 50 mm TE50 100x110xM16
Drag, bultat, för kula K80 100x110 mm
Zinkbehandlad
Stödben, vevbart
Stödben, hydrauliskt
Arbetsbelysning, bakre, LED
Belysning, sida, LED
Bromskloss 390x160x200
Drag, bakre, med el-/hydrauluttag RO11
Handbroms, hydraulisk
Handbroms, med vev
Presenning för transportskydd
Stänkskärmar 4 st, kvartsmodell
Påkörningsskydd bak, u-profil

3.200:3.200:6.200:5.100:4.600:4.800:2.200:3.600:330:8.400:13.200:2.800:4.100:5.100:1.400:-

du hittar FLER alternativ och alla priser på nordfarm.se

Adresskälla: SCB

KONTAKTA DIN NÄRMASTE AUKTORISERADE
ÅTERFÖRSÄLJARE. VI FINNS I HELA SVERIGE.
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
Flen Agripro, 0157-57 57 30
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
Kalmar Svenssons Motor, 0480-42 97 40
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
Motala Maskincity i Motala AB, 0141-20 22 90
Norrköping Bepart AB, 0121-300 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
Sundsvall X-maskiner AB, 060-52 56 56
Nykvarn Traktor Nord AB, 08-506 657 00
Tingstäde Agro Maskiner Gotland AB, 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 Svenssons Motor, 0470-55 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Agripro, 019-30 86 80
Örnsköldsvik X-maskiner AB, 0660-710 45
Östersund X-maskiner AB, 063-363 93

Hitta din närmaste återförsäljare på www.nordfarm.se
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lantbruksdagar
EN DIGITAL MÄSSA FÖR DIG OCH DITT LANTBRUK 24-25/6

• OSLAGBARA KAMPANJER
UNDER MÄSSAN
• INTRESSANTA INTERVJUER
OCH MASKINVISNINGAR
• PRODUKTPRESENTATIONER PÅ
MÄSSANS ALLA MASKINER

• VANDRA RUNT I MONTERN DIGITALT
• MÄSSAN ÄR TILLGÄNGLIG DYGNET
RUNT 24-25/6 SÅ DET PASSAR DIG

MISSA INTE!

Per Frankelius

Peter Borring

Tävla och vinn!

Vill du besöka oss på mässan?
Begränsat antal platser finns.
Boka på marknad@nordfarm.se

Per och Peter
pratar om
framtidens
lantbr uk.
Se intervjuerna
på nordfarm.se

Läs mer
på sidan 17-20

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 2020. För mer info: www.nordfarm.se

Bygg din egen maskin på nordfarm.se

Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.

