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Historien om hur allt började
Leif Fors, grundare av Fors Meka-
niska Werkstad (Fors MW) var en 
sann entreprenör. Som så ofta med 
entreprenörer är det inte målet 
i sig som är lockande utan sna-
rare resan ditt. Företag har drivits 
inom de mest skiftande branscher. 
I grunden byggare med lång er-
farenhet av byggbranschen men 
hundförare på de stora godsen i 
jakttider och ett stenkrosseri i Por-
tugal har hört till verksamhetsom-
rådena, för att nämna några. 

Maskinhandel ledde i slutet av 
80-talet in Leif på en resa som han föga anade skulle 
leda till skapandet av en av Europas största produk-
tionsanläggningar för skogs- och jordbruksmaskiner i 
Estland. Leif berättar – mot slutet av 80-talet gick jag 
på en färja med destination Estland. Resan genomför-
de jag egentligen främst av nyfikenhet men också av 
ett stort allmänintresse men det elände jag såg måla 
upp sig inte längre än 40 mil från den svenska kusten 
berörde mig djupt. 

Jag kunde inte blunda och åka hem. Jag var som den 
entreprenör jag är tvungen att handla. Jag valde att 
stanna och har egentligen aldrig riktigt återvänt sedan 
dess. Jag såg elände men också möjligheter. Möjlig-
heter för mig själv att skapa en framtid men också en 

möjlighet att vara med och skapa en framtid åt andra. 
Fors MW bildades 1992 och är idag det äldsta svenska 
bolaget på plats i Estland. 

Leif fortsätter – Bolaget började med att tillverka allt 
från vedkapar till ljusstakar och affärerna gick väl si 
så där. Mitt skogsintresse ledde in tankarna på att till-
verka en skogsvagn. Sagt och gjort den första FARMA 
vagnen ritades fram på fabriksgolvet. Kvalitén var väl 
till att börja med inget att skryta om men priset kom 
att bli banbrytande. För första gången fanns en vagn 
att tillgå för den mindre skogsägaren och försäljnings- 
succén lät inte vänta på sig. Då bestod FARMA av en 
modell idag nästan tjugo år senare finns 8 grund-
modeller som går att variera i närmast det oändliga.  
FARMA är idag en av Europas mest sålda skogsvagnar. 
Det beror inte främst på någon unik lösning utan på 
att vi varit duktiga på att hålla nere priset till kund och 
med åren kommit att erbjuda en hög kvalité till ett bra 
pris.

Leif sa – jag har alltid gillat skog och med skogen kom 
ett intresse för jorden. Därför var det spännande att 
för snart femton år sedan få påbörja skapandet av ett 
eget skogs- och jordbruk i Estland. Idag består går-
den av 1357 ha i ett skifte varav 900 ha skog. Valet av 
skogsvagn stod ju klart och genom åren har det kom-
mit att bli ett frenetiskt testande av Fors MW produkter 
på gården. Många var de gånger jag kom till fabriken 
på måndagen efter en hård helgs arbete på gården 

och upprört engagerade alla i en felaktig placering av  
exempelvis en cylinder men vi lärde oss mycket under 
den tiden. Vi lärde oss praktiskt användande av våra 
produkter. 

Idag är Fors MW ett blomstrande företag med hund-
ratalet anställda med dotterbolag i såväl Sverige som 
Kina med de två marknadsledande varumärkena 
FARMA och BIGAB. Fors MW har upplevt allt från den 
estniska bankkollapsen 1997 som nästan försatte oss i 
konkurs till den där februarinatten 2006 då brandlar-
met kopplat till mobilen började ringa vid femtiden. I 
ilfart körde jag mot fabriken för att på plats finna mitt 
livsverk i brand. Dagen efter branden stod det klart att 
skadorna på fabriken var omfattande. 

Några år senare ser vi att vi tappade fart det året. Fo-
kus som skulle ligga på produktutveckling fick läggas 
på återuppbyggnad. Detta är en av anledningarna till 
att jag är stolt över de nyheter som nu är på väg fram 
och som flera presenteras i denna broschyr. Detta är 
dock bara ett axplock ur vad som komma skall och som 
skogsbrukare kan jag utlova mycket intressant. 

Vår historia gör oss ödmjuka inför framtiden. Vi vet 
att allt kan hända, vi vet att man aldrig är bättre än 
sin senaste utveckling eller sin senaste kundkontakt. 
Vi är ett bolag som tror på öppenhet framför stäng-
da dörrar. Följ gärna vår fortsatta resa på vår blogg  
www.forsmw.blogspot.com.
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För information om utrustningsalternativ, se slutet på broschyren.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information.
Alla bilder är enbart avsedda att vara illustrativa. 
Landsspecifika, regionala och lokala anpassningar utöver CE godkännande är inte tillverkarens ansvar. 
 Vikter och teknisk data för produkterna är beskrivna utifrån ideala förhållanden.  
Lokal lagstiftning måste tas i beaktande.



FLYTTBARA BANKAR
Den nya vagnsserien är utrustad med flera flyttbara 
bankar för möjligheten att justera bankarna så att de 
passar beroende på virkeslängder. Stakarna är bultade 
i vagnarna. 

FARMA G2 kranar finns tillgängliga i modellerna:  
C 3,8/C 4,2/C 4,6/C 5,3/C 6,3/C 7,0/C 8,5
FARMA G2 vagnar finns tillgängliga i modellerna:  
T10/ T12/ T14 4WD/ T16 4WD

FARMA     GENERATION 2
FARMA Generation 2 är produkter byggda på brukares erfarenheter. Det är  

innovativ design och teknisk utveckling som tar steget längre. FARMA G2 inne-

bär en uppgradering såväl produkt som designmässigt men innebär också en 

vidareutveckling av varumärket inom nya verksamhetsgrenar. Vår långa branscher-

farenhet och globala inköpsteam ger förutsättningar för omfattande utrustningsmöj-

ligheter och konkurrenskraftiga priser. Vi hjälper dig att få lönsamhet i ditt arbete. FARMA 

Generation 2 är utvecklad av skogsbrukare för skogsbrukare. 

8–KANTIG CENTRUMPROFIL
FARMA G2 är en skogsvagnsserie vars designskyd-
dade ram består av en åttakantig bockad centrum-
profil. De plana ytorna blir mindre. Ramen står 
därmed emot slag bättre än en vanlig rektangulär 
profil. En robust vagn som genom sina sneda ytor 
också blir mer avvisande mot exempelvis stubbar 
man kör över. Dold slangdragning i centrumpro-
filen ger också skydd åt utsatta detaljer i skogen. 
Skogsvagnarna har en hög markfrigång. 

BAKLJUS
G2 vagnarna har belysning som standard för din 
och andras säkerhet. Bakljusen är infällda i chassit 
och skyddade i utsatt skogsarbete.

4



RAMSTYRNING 
FARMA är kända för att vara vagnar med riktigt 
god följsamhet i skogen tack vare ramstyrning-
en. I G2 tar vi steget vidare och använder dubbla 
vagnsstyrningscylindrar för att få en jämnstark 
vridkraft på dragstången.

LÄNKLED
G2 kranarna är några av marknadens mest genomtänk-
ta och prisvärda kranar. Lyftkraften och rörelsegeome-
trin är utöver det vanliga. Den tilltalande designen 
tillsammans med materialvalet ger låg egenvikt. Bra 
för lastförmåga, balans och hållbarhet. G2 kranar är 
försedda med länkled mellan lyft och vipparm för ett 
optimalt rörelseschema. Kranarnas detaljer är genom-
arbetade och ligger väl skyddade. 

FÄLLBAR GRIND
Att inspiration hämtats från dagens skotare vid 
utvecklandet av G2 vagnarna är ingen hemlighet. 
Modellerna T14 samt T16 är försedda med hydrau-
liskt fällbara grindar för att öka åtkomligheten 
bakom vagn och bidra till bättre sikt. 

REDSKAPSSORTIMENT
FARMA G2 sortimentet består också av markna-
dens mest prisvärda gripserie i varierande stor-
lekar där du finner allt du kan tänkas behöva 
från risgripar till gripskopor. Ett populärt tillägg 
för de flesta är köpet av insatsskopor till gripen 
för ökat användningsområde. 

ENERGIKLIPP BC 18
G2 sortimentet är också en vidareutveckling av 
varumärket FARMA inom nya verksamhetsområ-
den. Sortimentet växer och innehåller idag vår 
populära och prisvärda energiklipp BC 18 för så-
väl griplastare som mindre grävmaskiner. Därtill 
erbjuder vi timmerspräckaren W 700 för tillfäl-
lena när stockarna är större än vad flistuggen 
kan ta emot eller för spräckning till ved. 

STÅLKVALITÉ SOM  
GÖR SKILLNAD
Alla produkter inom Generation 2 serien har 
genomgått omfattande beräkningar och stress-
tester där produkterna hårdkörts. Noga avväg-
ningar har gjorts mellan stålkvalité och tjocklek. 
De vitala delar som utsätts för kraftigt slitage 
har tillverkats i höghållfast stål för din trygghet 
vid köp. 

EN LACK SOM HÅLLER
Fors MW har de senaste åren investerat i norra 
Europas modernaste bläster och lackeringsan-
läggning. Alla produkter som lämnar fabrik är 
tillfullo blästrade. Samtliga lackeras i tvåkom-
ponentfärger som ger en glans som varar och en 
lack som håller. 
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FARMA CT 3,8–6
Vår 6-tons skogsvagn med FARMA 3,8 m G2 kran. T6 är en kompakt modern skogs-

vagn med en stark G2 kran vars räckvidd gör att du enkelt kan plocka virke bakom 

och runt vagnen. Modellen är tänkt som en ”vedvagn” att användas vid enklare 

behov i skogsarbetet. Olika utrustningsalternativ ökar användningsområdena.  

C 3,8 G2 är en modern kran med länkled för bästa rörelse och lyftförmåga.

Extrautrustning
Radiostyrd vinsch framtagen för 3,8 m 

och 4,2 m kranen. Vinschen är tack vare 

att den skruvas på kranen utan behov av 

svets och således lätt att eftermontera. 

Äldre kranar kan behöva visst svetsar-

bete vid montering.
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Materialvalet samt kranens egenskaper har snabbt gjort den till en favorit bland 

tillverkarna av mindre skogsmaskiner. Vagnen på bilden är extrautrustad med för-

längningsbanke, radiostyrd vinsch samt insatsskopa monterad i kranens grip.

Extrautrustning
Förlängningsbanke som träs på bakifrån på cen-

tralröret och låses. Två stöttor ingår. Banken gör 

vagnen användbar även vid längre virkesläng-

der. Vagnsbelysning med infällbara lampor går 

att montera på förlängningsbanken. 
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För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. För måttskiss, se sidan 22–23.



FARMA CT 4,6 D–7 är vår minsta skogsvagn med ramstyrning. 

Ramstyrningen innebär att vagnen blir väsentligt smidigare i 

skogen och minskar också risken för körskador på växande skog.

FARMA CT 4,6–7
Vår 7-tons skogsvagn med monterad FARMA 4,6 m kran. Ekipaget finns i två varian-

ter. Modell T7 med 4,6  m (S) kran har två vridcylindrar och hjulutrustning 11,5/80 15,3.  

Modell T7 med 4,6 m (D) kran (bilden) är utrustad med fyra vridcylindrar och hjulutrust-

ning 400/60 15,5. C 4,6 S kranen med två vridcylindrar har ett svängmoment på 4,4 kNm.  

C 4,6 D har fyra vridcylindrar och svängmoment på 8.8 kNm. Använder du vagnen i lut-

ningar och/eller lastar tyngre virke rekommenderar vi modellen med fyra vridcylindrar. 

Vagnen är utrustad med ramstyrning och hydrauliska lavettstödben som standard. Kra-

nen på bilden är extrautrustad med radiostyrd vinsch RW 1300.

För måttskiss,  
se sidan 22–23.
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För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. 



FARMA skogsvagnen CT 5,1–8 är standardutrustad med hydrau-

liska lavettstödben, 3 bankar och hjulutrustning 400/60 15,5. 

Som framgår av bilden är stödbenen väl skyddade framför grin-

den i uppfällt läge. 

FARMA CT 5,1–8
FARMA skogsvagn CT 5,1–8 är en verklig storsäljare, utan tvekan vår mest sålda. Vagnen 

går även att få med C 5,3 G2 kranen. Skillnaden mellan kranarna består inte bara i räck-

vidden. G2 kranen C 5,3, ger dig ett helt nytt rörelsemönster. C 5,3 G2 är en modernare 

kran med bland annat länkled för optimalt rörelseschema respektive lyftkraft. Du kan 

jämföra kranarnas specifikationer längre bak i broschyren. Därefter är valet ditt mellan 

en klassiker eller en ny Generation 2 kran. Antalet sålda vagnar visar på att det är en 

modell som passat och passar väldigt många självverksamma skogsägare. Kanske även 

dig. En riktig klassiker lämnar man inte lättvindigt! 
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För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. För måttskiss, se sidan 22–23.

Bilden visar C 5,3 G2 kranen monterad på 9-tons vagn. Ekipaget är extrautrustad med ”lätt-

viktventil”, kranbelysning och radiostyrd vinsch.

FARMA CT 5,3–9 FARMA CT 6,3–9
FARMA skogsvagn T9 är sedan några år tillbaka den vagnsmodell vi säljer mest av. En  

mycket stark och uppskattad vagn med en ramstyrning som är vida omtalad då den  

levererar vad den lovar. Ramstyrningen innebär att vagnen blir väsentligt smidigare i  

skogen. Dessutom minskas risken för körskador på växande skog. Vagnen är försedd med 

avtagbart trepunktsstativ med teleskopstödben som gör kranen enkel att lyfta av vagnen 

för montering på traktorns trepunktslyft vid behov av detta. 

Vagnen kan förses med C 5,3 G2 kran eller C 6,3 G2 kran. Båda kranarna tillhört vårt  

framgångsrika Generation 2 program och är försedda med länkled för bästa rörelse och  

lyftförmåga. C 6,3 G2 är försedd med utskjut för de gånger då du vill nå lite längre.
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För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. För måttskiss, se sidan 22–23.
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FARMA T9 4WD
FARMA T9 finns även i en 4WD version som ger bästa prestanda i svår och kuperad terräng. 

Robson driften har fördelen att kunna kopplas in och ut när den behövs som mest. När den 

inte är i bruk, t ex under längre transporter och hög fart, slits inte de hydrauliska motorerna 

då de är upplyfta och urkopplade.

De hydrauliska motorerna hjälper ekipaget både framåt och bakåt i farter mellan 0-2 km/h.  

Denna lösning kommer från våra största vagnar och har nu anpassats till T9 vagnen.  

Motorernas kraft och geometrin gör T9 4WD till en av de starkaste och tåligaste vagnarna i 

sin klass på marknaden.

T9 med 4WD måste beställas vid order och kan inte eftermonteras. Vagnen på bilden är 

extrautrustad.
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FARMA C 7,0 en av marknadens mest genomtänkta och prisvärda kranar. Kranen har en räckvidd 

på 7,0 m med enkelutskjut. Lyftkraften och rörelsegeometrin är utöver det vanliga. Den tillta-

lande designen tillsammans med materialvalet ger en låg egenvikt. 

T10 G2 går att kombinera med C 7,0 samt C 6,3 m kran. T12 G2 kan även utrustas med C 8,5 m  

kranen med dubbelt utskjut om så önskas för ett ekipage lite utöver det vanliga. 



För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. För måttskiss, se sidan 22–23.

FARMA presenterar stolt vår nya designskyddade skogsvagnsserie under konceptet 

FARMA Generation 2. Vagnar byggda på brukares erfarenheter. Det är en helt ny och 

innovativ design som möter oss främst genom den åttakantiga bockade centrumpro-

filen som ger en mer tålig design som också gör att centrumröret lättare glider över 

höga stubbar och stenar. I sitt grundutförande finns vagnen i modellerna T10 samt  

T12. Standardutrustningsnivån är hög. T12 G2 har hydraulisk justerbar förlängnings-

banke bak som standard och de har båda flyttbar boggi.

Skillnaderna mellan vagnsmodellerna ligger i den mängd av timmer vagnen är tänkt 

att hantera. T12 G2 har 20 % grövre ståltjocklek i centrumröret vilket ger bättre tålighet 

för våra kraftigare kranar och tyngre lass. Vagnen går att specialutrusta utifrån en rad 

tillvalsmöjligheter redan från fabrik. 

FARMA CT 7,0–10/T12    G2
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T14 4WD har en hydraulisk drivning som standard 

med två driftlägen – fram och back. Kraften i vag-

nens 4WD är en av marknadens bästa. Drivningen 

har du stor nytta av vid besvärliga körförhållanden 

i marker med svag bärighet och kuperade områ-

den. Nyttan visar sig också vid avlastning vid av-

lägg genom att du gör kortare förflyttningar mel-

lan olika sortiment utan att behöva använda mer 

än vagnens drivning.

8,5–14 4WD G2



För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. För måttskiss, se sidan 22–23.

FARMA presenterar vår professionella och prisvärda skogsvagn T14 4WD i Generation 2  

serien. Den åttakantiga bockade centrumprofilen ger vagnen en ny och innovativ de-

sign. Ramen blir slagtåligare och dess form med sina sneda ytor gör vagnen mer avvi-

sande mot höga stubbar och stenar i skogen. 

Standardutrustningsnivån är hög. T14 4WD har en hydraulisk drivning som standard 

och är utrustad med 500/55x17 Trac däck samt hjälpskivbromsar på två hjul. Fyra bankar 

varav två är flyttbara. Dubbla vagnsstyrningscylindrar ger jämnstark vridkraft på drag-

stången. Den hydrauliskt fällbara grinden ökar åtkomligheten för kranen och bidrar till 

bättre sikt. Den dolda slangdragningen samt de integrerade bakljusen i chassit ger bra 

skydd åt utsatta detaljer i skogsarbetet. Boggin är flyttbar i flera lägen.

FARMA C 8,5 är vår längsta och mest professionella kran. En modern kran med länkled. 

Kranens design bjuder på den allra bästa av närområdesegenskaper, en jämnare gång 

samt en vipparm som är jämnstark utmed hela arbetsområdet. C 8,5 har ett dubbel-

teleskop med en slaglängd på totalt 2,9 m. 

Kranen kan anpassas efter just dina behov i form av reglage. Vi levererar marknadens 

bredaste ventilsortiment. Allt från det enklaste flerspaksreglaget till vårt mest avance-

rade. 

FARMA CT 8,5–14     4WD G2
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För mer information om standard  
samt extrautrustning se matris sid 21. För måttskiss, se sidan 22–23.

Hydraulisk ramförlängning
T16 4WD är en professionell skogsvagn försedd med 

en rad detaljer för din bekvämlighet. Hydraulisk ram-

förlängning är standard. Boggin går att förskjuta med  

80 cm som ger snabb anpassning för optimal balans  

vid olika virkeslängder samt att det ger andra fördelar 

exempelvis vid besvärliga förhållanden. 

FARMA CT 8,5–16     4WD G2
FARMA är stolta att presentera vår största och mest avance-

rade drivna modell T16 4WD i Generation 2 serien. En vagn 

i skotarklass för skogsentreprenören. En vagn byggd på  

brukares erfarenheter och som fungerar utmärkt i sin  

arbetsmiljö. 

Den åttakantiga bockade centrumprofilen ger vagnen 

en ny och innovativ design som bidrar till en mer slag-

tålig samt avvisande vagn mot stock och sten i skogen.  

T16 4WD har en hydraulisk drivning med två driftlägen – 

fram och back. Kraften i vagnens 4WD är en av marknadens 

bästa. Drivningen är ställbar i hastighetsområdet 0-4 km/h. 

Drivningen har du stor nytta av vid besvärliga körförhållan-

den i marker med svag bärighet och kuperade områden. 

Den breda vagnen ger ökad stabilitet vid körning.

Den hydrauliska fällbara grinden ökar åtkomligheten för 

kranen och bidrar till bättre sikt. Vagnen är utrustad med 

dubbla vagnsstyrningscylindrar för en jämnstark vridkraft 

på dragstången. Skogsvagnen har en hög markfrigång och 

är utrustad med 600/50x22.5 Trac däck. I standard är vagnen  

utrustad med trumbromsar på alla 4 hjul och 700 mm hy-

draulisk ramförlängning.. Dold slangdragning samt inte-

grerade bakljus i chassit ger bra skydd åt utsatta detaljer i 

skogsarbetet. 

Vagnen är försedd med vår längsta och mest professionella 

kran FARMA C 8,5. En modern kran med länkled. Kranens 

design bjuder på den allra bästa av närområdesegenskaper, 

en jämnare gång samt en vipparm som är jämnstark utmed 

hela arbetsområdet. C 8,5 har ett dubbelteleskop med en 

slaglängd på totalt 2,9 m. Kranen kan anpassas efter just 

dina behov i form av reglage. Vi levererar marknadens bre-

daste ventilsortiment. Allt från det enklaste upp till vårt mest 

avancerade. 

T16 4WD levereras i samma gröna nyans som övriga FARMA 

sortiment. 



FARMA     BC 18

Under vår Generation 2 serie har vi lanserat en energiklipp. FARMA  

BC 18  gör ditt arbete i skogen mer produktivt och den fasta kniven  

är lätt att underhålla. BC 18 är anpassad för våra griplastare och krä-

ver inga ytterligare reglage eller slangar. Du kopplar den till slang-

arna avsedda för gripen. Tiltningen sker automatiskt när du klipper  

(trycket vid tiltning justerbart) och tiltar upp när du åter öppnar  

klippen för att klippa en ny buske eller stam. Till lastning rekom-

menderar vi vår risgrip, eller griplastarens standardgrip. Tyngd-

punktens placering gör det smidigt att placera energiklippen di-

rekt vid rot. BC18 finns även med grävmaskinsfäste.

Klippen är tänkt att hantera mindre träd och busk på en diameter på 

maximalt 18 cm vid kapningspunkten. Tänk på att många saker kan 

påverka möjligheten att kapa träd på 18 cm exempelvis träslaget,  

fuktigheten utomhustemperaturen men också om trädet är fryst. 

FARMA BC 18 rekommenderas till FARMA kranar från storlek C 4,6 och  

uppåt. 

FARMA     N5–15 B/C 17

TraktorprocessorEnergiklipp
Traktorprocessor FARMA N5–15 B/C är en komplett lösning för dig som 

skogsbrukare. Du höjer din kapacitet och ökar skogsproduktionen tack 

vare minskade stickvägsförluster och rätt trädval. Du får också bort de 

farligaste och tyngsta arbetsmomenten till en mycket rimlig investerings-

kostnad. 

Träden fälls manuellt och dras med den starka vinschen in till pro-

cessorn. De hanteras, kvistas och kapas upp i längder för att slut- 

ligen sorteras i olika högar med hjälp av processorn. FARMA N5–15 B/C 

är lättskött, driftsäker och servicevänlig. Den tål rejäla tag och klarar 

allt från första gallringen till slutavverkning upp till virkesdimension  

50 cm. 

FARMA N5–15 B/C kan enkelt kopplas till i princip vilken jordbruks- 

traktor som helst. Processorn har eget hydraulsystem som drivs av en 

kraftig pump med växellåda som ansluts direkt på traktorns kraftuttag. 

Du slipper kraftöverföringsaxel och maskinen kan därför monteras nära 

traktorn med bra viktfördelning som följd. FARMA N5–15 B/C har hög  

kapacitet och en rad tekniska finesser som gör arbetet rationellt.

Tekniska data
Bredd 2,45 m
Höjd 2,3 m
Längd 2 m
Vikt 1 050 kg
Kedjesvärd 18"
Sågeffekt 18/25 kW/hk
Kedjedelning 0,404"
Längd vinschlina 40 m
Diameter vinschlina 8 mm
Max dragkraft hydraulvinsch 2,5 ton
Max virkesdiameter 500 mm
Slaglängd stegmatare 1 520 mm
Medelhastighet stegmatare 1,5 m/sek
Nominellt hydrauloljeflöde 60 l/min
Nominellt kraftuttagsvarv 400 r/min
Effektsbehov 30/40 kW/hk
Elförsörjning 12V - 16A
Volym hydrauloljetank 65 L
Olja hydraulsystem Hydraulolja 32



KRANBELYSNING
FARMA kranbelysning finns som tillval för de 
kunder som så önskar. Kranbelysningen består 
av två strålkastare med LED-belysning monte-
rade på vardera sida om pelaren. Belysningen 
kan eftermonteras men det är ekonomiskt 
fördelaktigt att beställa direkt vid köp av kran.

VINSCH
Nyhet! FARMA erbjuder nu två helt nya model-
ler av radiovinsch i sitt sortiment. Radiostyr-
ningen gör arbetet skonsammare för kroppen 
men framförallt säkrare. Vinschen finns till-
gänglig i två modeller. En mindre variant för  
3,8 m/4,2 m kran med 5 mm vajer och en längd  
av 30 m, samt en modell från 4,6 m kran och 
uppåt med en 6 mm vajer och en längd på  
35 m som standard.

DÄMPARE SVÄNG/LYFT
Vill du köra mjukare och därmed behagligare? 
Vill du spara på maskinens konstruktion och 
minska underhållet? Då är dämpare avsedd 
för sväng, lyft samt sänk något för dig. Däm-
pare är en konstruktion där oljan via ackumu-
lator dämpar hastiga rörelser i sväng och bom. 
Dämpningsgraden är enkelt ställbar.

3-PUNKT
Ska kranen monteras i traktorns trepunkt krävs 
ett trepunktsfäste som du skruvar kranen i.  
Fästet finns i olika modeller beroende på stor-
lek av kran. Viktigt! Är du i behov av flytläges-
funktioner på kranen vid traktormontering 
ingår dessa inte i kranens standardutrustning 
utan måste beställas som tillval. 

FLYTLÄGE
När en kran används monterad på traktorn 
måste flytlägesfunktioner finns på kranen om 
gripen läggs ned på efterföljande vagn. Detta 
ingår inte som standard utan måste beställas 
som tillval. Alla ventiler kan kompletteras med 
flytlägesfunktioner. 

INSATSSKOPA G2
FARMA insatsskopor har blivit en fantastisk  
succé. Insatsskoporna är ett enkelt och kost-
nadseffektivt sätt att komplettera gripen för 
lastning av grus, dikesrensning mm. Insatssko-
porna appliceras enkelt på kranens befintliga 
FARMA G2 grip. Insatsskopor finns tillgänglig 
för G2 gripmodellerna 0,12, 0,16 samt 0,20. 

RISGRIP G2
FARMA har under G2 serien arbetat fram 
risgripar för att underlätta körning av ris i 
skogsarbetet. Detta tack vare att groten (gre-
nar och topp) inte fastnar lika lätt i gripen. 
Risgripen finns i två modeller, 0,16 samt 0,20. 
Den befintliga gripen på kranen byts mot ris-
gripen. För mer information hänvisar vi till  
www.forsmw.com. 

GRIPSKOPA G2
I Generation 2 serien finner du vår gripskopa 
som tagits fram i två storlekar, 160 liter och  
200 liter, beroende på olika användningsom-
råden och arbetssätt. Den befintliga gripen på 
kranen byts ut mot gripskopan. Rensning av 
diken liksom lastning/lossning av olika mate-
rial såsom jord, grus och dylikt är en del av de 
användningsområden.

GRIP G2
FARMA prisvärda gripserie Generation 2 har 
kommit att bli mycket populärt. Klogeometrin 
gör det enklare att fylla gripen samt att den 
”gräver” bättre i virket. Gripsortimentet finns i 
storlekarna 0,12, 0,16, 0,20 och 0,24. Se matris 
sidan 21 för information om vilken grip som är 
standard på respektive vagnsmodell samt vilka 
alternativ som finns. 

GRIPDÄMPARE
FARMA gripdämpare underlättar arbetet med 
gripen. Den stabiliserar gripens svängningar. 
Gripdämparen monteras mellan kran och ro-
tator. Gripdämpare har blivit alltmer populär 
då många tycker det underlättar arbetet med 
griplastaren. Finns att beställa som tillbehör.
Standard på större kranar.

FARMA     Krantillbehör18



FLERSPAKSREGLAGE
FARMA erbjuder en rad flerspaksalternativ. 
Ventilpakten för 5-, 6- samt 7-spak är helgjutna 
block med låg vikt medan 8-spaks är ihopbyggt 
av sektioner och tyngre. 5 funktioner kan an-
vändas om kranen inte har utskjut. Finns så-
dant krävs 6 funktioner. Lägg därtill stödben 
och 7 funktioner är nödvändigt. Om kranen är 
försedd med utskjut krävs 8 funktioner. Bild 
visar ventilpaket 7-spak. 

2 + 3-SPAK/2 + 4-SPAK
Vid första anblick ser ventilpaketen likadana ut 
men de skiljer sig åt i vikt och antalet spakar. 
2 + 3-spak är helgjutet och 10 kilo lättare än  
2 + 4-spak som är hopsatt av olika komponen-
ter. Vid 2 + 3-spak styrs stödbenen samt grip av 
de tre mittre spakarna. På 2 + 4-spak tillkom-
mer även hantering av utskjut och därmed blir 
det fyra spakar i mitten. Bild visar 2 + 4-spak. 

EL ON/OFF-REGLAGE
Vårt populäraste reglage främst beroende på 
den låga vikten samt priset är vårt el on/off-
paket. Reglaget består huvudsakligen av två 
delar. Delen av reglaget som styrs av elfunktio-
ner sitter monterade i en skyddslåda på kranen. 
Den andra delen är 4-funktionsreglaget med 
elknappar som lyfts in i förarhytten. Funktio-
nerna som styrs av el on/off är stödben, grip 
samt eventuellt utskjut. 

HYDRAULSERVO
FARMA sortiment erbjuder även hydraulservo 
(s.k. lågtrycksservo) som styrs genom joystick 
som vid elproportionalstyrning. Skillnaden 
mellan systemen, där i båda fallen ventilerna 
är monterade på kranen, är att reglagen vid 
elproportional hanteras via elkablar medan 
reglagen vid hydraulservo hanteras genom ett 
lågtryckssystem via slangar. Hydraulservolös-
ningen kräver mer monteringsarbete i hytten. 

ELPROPORTIONALSTYRNING 
MED JOYSTICK
Färre hydraulslangar att lyfta? Då är elpropor-
tional något för dig. Kontakterna mellan vagn/
traktor sker via en elkabel samt en hydraul-
slang för tryck och en för retur från traktorn. 
Kranen styrs med två joysticks monterade inne 
i hytten. Då ventilerna är proportionalstyrda 
sker styrningarna med känsla i joysticken till-
skillnad från en el on/off (på-av) styrd ventil. 
Styrningen är även programerbar. 

EL PROPORTIONALSTYRNING 
MED RADIOSTYRNING
Trött på hydraulslangar som ska konverteras 
till traktorn? Då är kanske elproportional med 
radio något för dig. Elkablar mellan vagn/trak-
tor samt en hydraulslang för tryck och en för 
retur från traktorn. Styrenheten kan fås med 
styrning via så kallade paddlar eller styrspakar 
(joystick)och den är programerbar för egen 
anpassning. Bilden visar radiostyrning med 
joystick. 

Du vet väl att vi  
erbjuder marknadens 

bredaste sortiment 
på reglage från  

nybörjare till proffs. 
Allt från det enklaste 

upp till vårt mest  
avancerade. 

Du väljer  
– Vi levererar! 

FLÖDESFÖRDELANDE VENTIL
Flödesfördelande ventil (flow sharing) innebär 
att oljan styrs dit den behövs istället för att gå 
”lättaste vägen” som på mindre avancerade 
ventiler. Ventilen som styrs med mini joystick 
ger proportionalstyrning för samtliga funktio-
ner. Den har mycket långtgående inställnings-
möjligheter för anpassning till föraren. Venti-
len har även en lastkännande funktion.
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SKIVBROMS
FARMA kan extrautrustas med skivbroms på samtliga vagns-
modeller. Används som hjälpbroms i skogen. T14 4WD G2 har  
skivbroms på två hjul som standard. Skivbroms fabriksbe- 
ställs och kan monteras på antingen två eller fyra hjul. Efter- 
monteringssatser finns till  din begagnade vagn. Kontakta din 
återförsäljare.

GROTSTAKAR
Vi erbjuder grotstakar som tillbehör. Stakarna säljs styckevis 
och breddar vagnens lastbredd för att ge mer plats åt grenar 
och toppar (grot) eftersom volymvikten på dessa möjliggör 
betydligt större volymer på varje lass än vid hantering av tim-
mer och massaved. 

TRUMBROMS
Samtliga FARMA vagnar kan utrustas med trumbroms vid 
behov. T16 4WD har trumbroms på fyra hjul som standard. 
Trumbroms kan fabriksbeställas för alla vagnar och monte-
ras på antingen på två eller fyra hjul. Trumbroms är på vissa 
marknader ett lagkrav. Trumbroms kräver regelbundet och 
noggrant rengöringsunderhåll.

FÖRLÄNGNINGSSTAKE
De medför en ökning av lastvolymen när man hanterar sorti-
ment med lägre volymvikt exempelvis ved.  Stakarna kan ses i 
ordinarie utförande på modell T9 i broschyren.
Stakarna på bild är från G2 serien för 4WD.  
Förlängningsstakarna är normalt varselfärgade.

PTO PUMP
FARMA´s vagnssortiment kan fabriksbeställas med ett eget 
hydraulsystem monterat på vagnen. Satsen innehåller pump 
för montering på kraftuttaget, tank filter samt slangar. PTO 
pump levereras komplett monterat. PTO pump används i det 
fall då traktorns hydraulkapacitet inte täcker vagnen och kra-
nens behov.

FÖRLÄNGNINGSBANKE
För FARMA skogsvagnar från modellerna 6 till 9 ton finns 
förlängningsbanke som extra tillbehör. Banken underlättar 
vid skotning av extra långt timmer eller fallande längder på 
massaved. Uppge storlek på vagn vid efterbeställning. Se den 
monterad på CT 3,8–6 på sid. 6

MELLANBANKE
Till FARMA skogsvagnar erbjuds extra mellanbanke som till-
behör om behov finns.  Uppge storlek på vagn vid efterbeställ-
ning. 
För mer information se sid 21.

20

VAGNSBELYSNING
Bilden visar smart lösning på gammalt problem, att skydda 
lampor mot skador i skogen. Du fäller enkelt in belysningen 
under skogsarbetet och fäller ut dem vid färd på väg. Model-
len kan kräva förlängningsbanke vid montering. Höger visar 
infälld, vänster visar utfälld. Belysningsramp erbjuds också 
som alternativ. En ramp du lätt lyfter av och på vid behov. För 
information om alternativ för respektive vagn se matris samt 
www.forsmw.com. 



FARMA     Matris 21

Matriserna på denna sida avser 
kompletta vagnar dvs. skogs-
vagn med kran. För information 
om tillbehör för separata vagnar  
samt kranar, se www.forsmw.com.

Saknar du någon information i 
matrisen, se www.forsmw.com  
eller kontakta Din återförsäljare.

– Se skillnaderna inom vårt vagns- och kransortiment.
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Kombinera  
Ditt ekipage

Vagn Kr
an C 3,8 C 4,2 

G2
C 4,6 
S/D

C 4,6
S/D G2 C 5,1 C 5,3 C 6,3 C 7,0 C 8,5

T6
T7
T8
T9

T9/T10 4WD
T10

T10 G2
T12 G2  

T14 4WD G2
T16 4WD G2

=   Visar på vilka kranmodeller som är möjliga 
  att kombinera med respektive vagnsmodell.

Välj den vagn och kran som passar för just dina behov.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av 
specifikationer utan föregående information. 

Mer information om bromsar finns på vår hemsida, www.forsmw.com



FARMA     Kranar tekniska data

FARMA     Kranar huvudmått22

** Lyftkraften är exklusive grip, rotator och länk. 
Siffrorna kan vara avrundade till närmaste heltal. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information. Figurerna för måtten är enbart illustrativa.

Lyftkapacitet  
netto kNm 

Lyftkraft kg/  
max. räckvidd**

Sväng- 
moment  

kNm

Sväng- 
vinkel   
grader

Räck- 
vidd  

m

Teleskop slag- 
längd  

m

Rekommenderat 
flöde  
l/min

Arbets- 
tryck  
bar

Vikt på  
kran,  

kg

Vikt, kg inkl 
0,12 grip*

Vikt, kg inkl 
 0,16 grip*

Vikt, kg inkl 
0,20 grip*

Vikt, kg inkl 
0,24 grip*

* Vikterna är inkl. grip, rotator och länk.

C 3.8 G2 18 475 3 370 3.8 X 10-35 175 290 365 385 X X

C 4.2 G2 18 430 3 370 4.2 0.6 10-35 175 310 385 405 X X

C 4.6S  23 475 4.4 360 4.6 X 20-50 175 430 505 525 585 X

C 4.6S G2 23 555 4.4 360 4.6 X 20-50 175 400 475 495 505 X

C 4.6D 23 475 8.8 360 4.6 X 20-50 175 460 535 555 595 X

C 4.6D G2 23 555 8.8 360 4.6 X 20-50 175 430 505 525 565 X

C 5.1 30 450 8.8 360 5.1 X 20-50 175 530 605 625 665 X

C 5.3 G2 30 565 8.8 360 5.3 X 20-50 175 580 655 675 715 X

C 6.3 G2 28 440 8.8 360 6.3 1.1 20-50 175 630 X 725 765 X

C 7.0 G2 48 720 16 380 7 1.3 40-70 190 810 X X 945 985

C 8.5 G2 45 520 16 380 8.5 2.9 40-70 190 850 X X 985 1025

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

C 3,8 G2 960 2 200 1 650 – 960 50 

C 4,2 G2 960 2 200 1 410 595 960 50 

C 4,6 950 2 660 1 920 – 1 270 50 

C 4,6 G2 950 2 840 1 780 – 1 270 50

C 5,1 950 2 960 2 110 – 1 270 50 

C 5,3 G2 950 3 150 2 150 – 1 270 60 

C 6,3 G2 950 3 150 2 100 1 100 1 270 60 

C 7,0 G2 1 590 3 370 2 340 1 300 1 500 60 

C 8,5 G2 1 590 3 370 2 340 2 900 1 500 60

Alla mått i figuren är i mm.
För vidare information om kranstorlekar, rörelsescheman samt specifikationer hänvisar vi till matris och teknisk data i denna 
broschyr samt till www.forsmw.com där utförlig information finns tillgänglig.
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Originalvagnar

 
Generation 2 vagnar

* Ställbart mått.

* Ställbart mått.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av 
specifikationer utan föregående information. 
Figurerna för måtten är enbart illustrativa.

Model A  
mm 

B  
mm 

C  
mm 

D  
mm 

E  
mm 

F  
mm 

G  
mm 

H  
mm 

I  
mm 

J  
mm 

K  
Markfrigång, mm 

L
mm

Max axel- 
belastning, kg

Lastarea,  
m2

Hjul- 
dimension

Vikt på standard-
vagn, kg

Styrvinkel ram- 
styrning, grader

T6 4 390 2 800* 945 415 1 240 1 630 1 155 2 825 1 745* 1 800 475 1 755 6 000 1.4 11,5/80-15.3 720 X 
T7 5 410 3 860* 990 525 1 560 2 040 1 310 3 565 2 550* 1 935 505 1 870 7 000 1.95 11,5/80-15.3 1 110 40 

T7S 5 410 3 860* 990 535 1 570 2 050 1 310 3 565 2 550* 2 070 515 1 870 7 000 1.95 400/60-15.5 1 180 40 
T8 5 410 3 860* 990 535 1 570 2 050 1 310 3 565 2 550* 2 070 515 1 870 8 000 1.95 400/60-15.5 1 310 40 
T9 5 360 3 790* 990 520 1 615 2 065 1 260 3 535 2 500* 2 135 530 1 970 9 000 2.1 400/60-15.5 1 640 48 

T9 4WD 5 400  3 495-3 945* 990 525 1 620 2 070 1 260 3 570 2 205-2 655* 2 135 505 1 970 9 000 2.1 400/60-15.5 2 520 48
T10 5 365-6 255* 3 430* 1 130 505 1 600 2 050 1 260 3 540* 2 205-3 095* 2 300 505 2 125 10 000 2.2 500/50-17 1 720 48 

T10 4WD 5 400 3 495-3 945* 990 530 1 625 2 075 1 260 3 570 2 205-2 655* 2 325 510 2 125 10 000 2.2 19/45-17 2 660 48

Model A  
mm 

B  
mm 

C  
mm 

D  
mm 

E  
mm 

F  
mm 

G  
mm 

H  
mm 

I  
mm 

J  
mm 

K  
Markfrigång, mm

L
mm

Max axel- 
belastning, kg

Lastarea,  
m2

Hjul- 
dimension

Vikt på standard-
vagn, kg

Styrvinkel ram- 
styrning, grader

T10 G2 5680 3 655-4 110* 1 130 515 1 195 2 290 1 225 3 745 2 320-2 775* 2 325 525 2 140 10 000 2.3 500/50-17 1 935 52
T12 G2 5 935-6 610* 3 655-4110* 1 130 545 1 225 2 320 1 225 4 000-4 675* 2 320-2 775* 2 285 555 2 140 12 000 2.3 500/45-22.5 Trac 2 025 52

T14 4WD G2 5 680 3 500-3 955* 1 130 570 1 250 2 600 1 225 3 745 2 165-2 620* 2 325 580 2 140 14 000 2.8 500/55-17 Trac 2 500 52
T16 4WD G2 5 925-6 655* 3 985-4 715* 1 285 440 1 365 2 675 1 400 3 655-4 385* 2 395-3 125* 2 570 600 2 500 16 000 3.2 600/50-22.5 Trac 4 000 52



Fors MW grundades i Estland 1992 och står idag 

som Europas ledande producent av skogs-, jord-

bruks- samt entreprenadmaskiner. Vi säljer våra 

marknadsledande produkter till länder världen 

över men med fokus på den europeiska markna-

den. Våra säljkanaler till dig som kund är främst 

via oberoende återförsäljare. 

Vår affärsidé är enkel och tydlig. Vi ska utveckla 

och tillverka kvalitetsmaskiner till lantbruk, 

skogsbruk samt entreprenörer världen över till 

ett pris som kunden är villig att betala. Det stäl-

ler stora krav på oss som producent. Det innebär 

kvalité till konkurrenskraftiga priser, det innebär 

att gå i bräschen för utvecklingen och det inne-

bär att svara upp mot marknadens förväntningar 

på oss som ett marknadsledande företag. 

Vi finner våra kunder i allt från det mindre bo-

laget till de större och inom de mesta skiftande  

branscher. Arbetsuppgifterna varierar och sker 

under skilda omständigheter. En sak har man 

dock gemensamt, behovet av pålitliga produk-

ter för att verksamheten ska fungera.  Genom att 

lyssna och ta till oss av marknadens behov byg-

ger vi framtidens marknad. 

Fors MW är idag ett globalt bolag. Vår tekniska 

kompetens, omfattande inköpsnät och markna-

dens bredaste sortiment har tillsammans med en 

ständigt pågående dialog med våra användare 

gett oss möjligheter och erbjudanden till våra 

kunder som få andra kan matcha. 

Här på Fors MW strävar vi alltid efter att vilja bli 

bättre. Det innebär ständigt ifrågasättande för 

ständig förbättring. Ett köp av oss ska ge mer. 

Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg 

och tillfreds med ditt val. Vi har högsta kvalitets-

krav på såväl råmaterial som färdiga komponen-

ter. Produktionen sker i moderna faciliteter som 

uppfyller dagens samt morgondagens miljö- och  

arbetarskydd.

Fors MW och vår fabrik är specialdesignad för korta 
serieproduktioner. Vår fabrik är placerad i Saue 15 km 
från Tallinn, Estland. Produktionsarealen består av 
40 000 m² varav 18 000 m² är under tak.

AS FORS MW – Kvalité till rätt pris!
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