et mest
Finska originalet - överlägsnd
sålda kompaktlastaren i la et!

Herrejössespris

219.900:254.000:- priser exkl mo
ms,
gäller v36-51, 2017
Maskinen på bild är extra

utrustad,
redskap ingår ej.

Ava

nt 528 Med tele
fjädrande sits med ar skoputskjut,
m
samt frihjulskoppling stöd, bälte & värme
som standard

Mer än 200 redskap
- komplettera med hytt, värme och AC
- välj mellan diesel, bensin eller eldrift

Stort urval kvalitetsvagr!nar
från Palmse Traile .se
Läs mer på www.nordfarm

139.000:-

Balvagn med
hydrauliska grindar

Flaklängd 8m
och maxlast 12 ton!

Kreatursvagnar
Tre modeller av kreatursvagnar med 4,2 resp 6,4 eller 7,9
meter i inre längd. Öppningsbar skiljevägg som delar släpet
i olika delar. Den största vagnen är delad med två mellanväggar
i tre delar. Presenning standard på alla vagnar.
Botten och sarg helsvetsade. Flyktdörr i främre delen.
Golv i specialtyp med räfflad plåt. Mycket lätt att göra rent.
Totallängd från: 6410 mm. Bredd: 2470 mm. Höjd från: 2680
mm. Volym från 19 m3. Vikt från: 1800 kg.

Ytorna på balvagnarna är av räfflad metall. Förutom balar är det
även möjligt att transportera exempelvis pallar och potatislådor.
Främre och bakre balstöden är ställbara i tre fasta lägen. Kraftig
ram ger hållbarhet och ökad stabilitet. Praktisk verktygslåda med
de mest nödvändiga verktygen ingår.
Totallängd/bredd: 9785/2460 mm.
Flaklängd/bredd: 8020/2460 mm.
Hjul: 500/50-17.
Vikt utan grindar: 2600 kg. Max lastkap: 12 ton.
Balvagn B3800 med hydrauliska grindar
158.300:-....................................................................... 139.000:Gäller tom v51, 2017. Pris exkl moms.
Läs mer på sidan 43 i Nordfarms maskinkatalog 2017.

Palmse dumpervagnar
Dumpervagnar med kraftfullt gods både i botten och sidan.
Lämpliga för alla typer av transporter exempelvis jord, grus och spannmål. Vagnarna har robust flak med slitstark bottenram och ett
tippsystem med tippvinkel på 52˚. Möjligt att utrusta med hydrauliskt
avfjädrad dragbom på de större modellerna. Topp-/sidohängd
baklucka är standard.
Dumpervagnarna kan utrustas med flera olika typer av bakluckor,
exempelvis hydraulisk- eller entreprenadbaklucka. Kan även utrustas
med tillval som förhöjningar, vevbart stödben, sidoljus, stänkskärmar,
höghållfasthetsstål och alternativa färgval.

Certifikat för dokumenterad
spridningsprecision sedan 2004!

Jeantil EVR 16-12
Fastgödselspridare
Som standard: Kamkoppling, fjädrande drag, vidvinkelaxel, 16 mm kedja i bottenmatta, 40 km axel samt elhydraulik.
Extrautrustning på kampanjmaskiner:
Bultat drag. Kontrollbox Smart. Automatisk kedjespännare. Spridarvalsar HSS-stål 2250 mm. Hjul 650/75R32. Vridbar ring

456.750:-.................................................................................................396.000:Gäller tom v51, 2017. Pris exkl moms. Läs mer på sidan 86-88 i Nordfarms maskinkatalog 2017.
• Första tillverkaren som godkänts av DLG för dokumenterad precision
vid spridning av alla slag av fastgödsel
• Monobloc-konstuktion med integrerat chassi, paraboliska sidor som
ger en styrka helt utöver det vanliga, samtidigt är sidorna helt släta
• Växellådor i monobloc (en enhet) som ger helt vibrationsfri gång
• Minimalt underhållsbehov
• Bottenmattans hastighet justeras lätt med kontrollbox i traktorhytten
• 4 olika typer av spridarfingrar i höghållfasthetsstål garanterar jämn
spridning och finfördelning, fingrarna kan flyttas för anpassning till
olika typer av fastgödsel

Jeantil EVR finns i 9 modeller med
en rågad volym på 10-26,2 m3
och en lastförmåga i fält på
6000 kg till 16000 kg. Standardutrustad med giljotinlucka,
fjädrande drag, elkontrollerad
bottenmatta, 14 mm härdad
bottenkedja, kamkoppling och
vidvinkelaxel (sida 1,2 m).

Spridningssystem

EVR 15-12, har dessutom el manövrering 3 funktioner (sida 1,2 m).
EVR 14-12, har dessutom 16 mm härdad bottenkedja (sida 1,4 m).
EVR 16-12, 18-14, 21-15 och 23-16 har hjulaxel för 40 km (sida 1.4 m).

Exempel på tillval

Vertikala spridarvalsar EVR.
Idealisk för djupströbädd och övriga
tunga gödselmaterial.10-26,2 m3.

Precisions-/tvåstegsspridning EVR.
Avsedd för lättare material, ex. hönsgödsel och kalk.14- 22,2 m3. Tillval.

•
•
•
•
•
•
•

Alternativa drag t ex kuldrag
Alternativ hjulutrustning
Hjulaxel för 40 km
Hydraulsystem, eget
Kedja, härdad 16 mm
Automatisk kedjespänning
Positionsindikator giljotinlucka

Samtliga EVR-modeller har helt släta sidor
och blir därmed lättare att rengöra.

• Precisionspridning tvåsteg
(endast sida 1,4 m)
• Olika sidoljus och varningsljus
• Sidoskärm
• Smart kontrollbox, utmatning som
följer hastighet
• Smart kontrollbox, viktstyrd utmatning
• Spridarvalsar i höghållfasthetsstål/
höga valsar för ökad volym

Avsändare och returadress:
Nordfarm Maskin AB
Box 631
601 14 Norrköping

Rustad för lantbruket!
Balgrip
Transportera inplastade balar utan att skada omslaget.
Balvikt: 400-1200 kg. beroende på Avantmodell.
Balstorlek: 950-1450 mm. Vikt: 120 kg.

Proportionalstyrning i joystick gör Avant användarvänlig.

Stenuppsamlare
Enkelt och snabbt sätt att samla
stenar från fält. Utrustad med
starka och hållbara pinnar.
1050 mm/95 kg eller
1370 mm/250 kg.

Sopbalk
Praktisk borste för rengöring av mindre ytor.
Arbetsbredd
1300/2000 mm.

Ströskopa med
utmatningsband
Effektiv vid distribution av olika typer av strömaterial i ladugårdar. Volym: 800 lit. Bandbredd: 300 mm. Vikt: 340 kg.

Balspjut
Hanterar lyft och transport av rundoch fyrkantsbalar. Stark och enkel
konstruktion för lång hållbarhet.

Karusellborste

Sopvalsar med skopa
Passar för uppsamling av skräp och ger sopresultat vid
körning baklänges.
1100 mm, 370 l med eller utan bevattning.
1500 mm, 500 l med eller utan bevattning.

Redskap när man behöver sopa material åt sidan t.ex. invid
husväggar och foderbord. Bredd: 1100 mm.

Foderskruv

Jordborrar

Storsäckslyft, teleskopisk

Kraftfulla borrar med många
olika borralternativ. Klarar
av de flesta arbetsuppgifter.
Flera drivenheter gör det
möjligt att effektivt borra hål
från 75-900 mm.
Borrstorlek från: 75-300 mm.

Foder-/ensilagegrep, flera modeller 900-1500 mm.
Rengöringsblad foderbord mm finns som tillbehör.
Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcylinder, härdade
spjut i bottendelen och stadiga platta pinnar i överdelen.
Kompakt modell passar utfodring i trånga utrymmen.

Pallgafflar med
sidoförskjutning

Snabbt och enkelt sätt att
flytta fodret fram till djuren.
Arbetsbredd: 1400 mm.
Total bredd: 1635 mm.

Foder-/ensilagegrepar
Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar.
Passar väl till exempelvis gödsel- och utsädessäckar.
Lyftkrokshöjd: 1200 mm. Bredd: 1000 mm. Vikt: 80 kg.

Hydraulisk gaffeljustering
på pallgafflarna. Gör det
möjligt att justera dem
längre isär eller närmare
varandra. Längd: 1100 mm.
Vikt: 173 kg.
Extra elfunktion till
joystick rekommenderas.

Gäller 2017. Alla priser exkl moms.
Maskiner på bild kan vara extrautrustade.
Reservation för lokala avvikelser och feltryck.

