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Historien om, hvordan det hele begyndte
Leif Fors, stifter og administre-
rende direktør hos Fors Mekaniska 
Werkstad (Fors MW), er en sand 
entreprenør. Som så ofte med en-
treprenører er det ikke målet i sig 
selv, som er tillokkende, men sna-
rere rejsen derhen. Vi har drevet 
virksomheder inden for de mest 
forskellige brancher. Anlægsvirk-
somhed med lang erfaring fra byg-
geriet, hundeførere på de store 
godser i jagttiden og et stenbrud 
i Portugal har været en del af virk-
somhedsområderne, blot for at 
nævne nogle. 

Maskinhandel medførte i slutningen af 80’erne, at Leif 
tog på en rejse, som han formodentlig ikke havde no-
gen anelse om skulle føre til stiftelsen af et af Europas 
største produktionsanlæg for skov- og jordbrugsmaski-
ner i Estland. Leif fortæller – sidst i 80’erne tog jeg med 
en færge til Estland. Rejsen gennemførte jeg egentlig 
først og fremmest af nysgerrighed, men også en stor 
almen interesse for den elendighed, jeg så tårne sig op 
mindre end 400 km fra den svenske kyst, berørte mig 
dybt. 

Jeg kunne ikke bare lukke øjnene og tage hjem. Jeg 
var, som den entreprenør jeg er, tvunget til at handle. 
Jeg valgte at blive og er egentlig aldrig rigtigt vendt til-
bage siden. Jeg så elendighed, men også muligheder. 

Muligheder for mig selv til at skabe en fremtid, men 
også en mulighed for at være med til at skabe en frem-
tid for andre. Fors MW blev stiftet i 1992 og er i dag det 
ældste svenske selskab i Estland. 

Leif fortsætter – Selskabet begyndte med at fremstille 
alt fra brændesave til lysestager, og forretningen gik 
vel så som så.  Min skovinteresse sporede tankerne ind 
på at fremstille en skovvogn. Som sagt, så gjort. Den 
første FARMA-vogn blev tegnet på fabriksgulvet. Kva-
liteten var vel til at begynde med ikke noget at prale 
af, men prisen blev banebrydende. For første gang 
kunne den mindre skovejer få en vogn, og salgssuc-
cesen lod ikke vente på sig. Dengang havde FARMA 
kun én model, mens vi i dag næsten tyve år senere 
har 8 grundmodeller, som kan varieres i stort set det 
uendelige. FARMA er i dag en af Europas mest solgte 
skovvogne. Det skyldes ikke først og fremmest et unikt 
design, men at vi har været dygtige til at holde prisen 
nede over for kunderne, og at vi med årene har kunnet 
tilbyde en høj kvalitet til en lavere pris. 

Leif fortæller – jeg har altid kunnet lide skoven, og 
med skoven kom en interesse for jorden. Derfor var det 
spændende for snart femten år siden at kunne påbe-
gynde arbejdet med at skabe et eget skov- og jordbrug 
i Estland. I dag består gården af 1357 ha i ét skifte, hvor-
af 900 ha er skov. Valget af skovvognen stod jo klart, 
og gennem årene er Fors MW’s produkter blevet gen-
nemtestet på gården. Jeg er mange gange kommet på 
fabrikken om mandagen efter en hård weekends ar-

bejde på gården og har oprørt engageret alle i en for-
kert placering af f.eks. en cylinder, men vi lærte meget 
i den tid. Vi lærte at anvende vores produkter i praksis. 

I dag er Fors MW en blomstrende virksomhed med 
hundredvis af ansatte med datterselskaber i både Sve-
rige og Kina og med tre førende varemærker: FARMA, 
BIGAB og NIAB. Fors MW har oplevet alt fra den estiske 
bankkollaps i 1997, som næsten betød, at vi gik kon-
kurs, til hin februarnat i 2006, hvor brandalarmen, der 
var sluttet til mobiltelefonen, gik ved femtiden. Jeg 
kørte mod fabrikken i rasende fart for på stedet at se 
mit livsværk i brand. Dagen efter branden stod det 
klart at skaderne på fabrikken var omfattende. 

Tre år senere kan vi se, at vi tabte fart det år. Det fokus, 
som skulle have ligget på produktudvikling, kom til at 
ligge på genopbygning. Det er en af grundene til, at 
jeg er stolt over de nyheder, som vi nu lancerer, og som 
præsenteres i denne brochure. Det er dog bare et ud-
pluk af det, som er på vej, og som skovbruger kan jeg 
love, at der er mange interessante ting imellem. 

Vores historie gør os ydmyge over for fremtiden. 
Vi ved, at alt kan ske; vi ved, at man aldrig er bedre 
end sin seneste udviklede maskine eller sin seneste 
kundekontakt. Vi er et selskab, som tror på åben-
hed frem for lukkede døre. Du er velkommen til at 
følge vores fortsatte rejse på vores blog på adressen  
www.forsmw.blogspot.com.
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FLYTBARE BØJLER
Den nye vognserie er udstyret med flere flytbare bøj-
ler, så de kan justeres alt efter stammernes længder. 
Armene er boltet fast i vognene. 

FARMA G2 kraner fås i modellerne: C 3,8/C 5,3/C 6,3/C 7,0/C 8,5
FARMA G2 vogne fås i modellerne: T10/T12/T14 4WD/T16 4 WD

FARMA    GENERATION 2
FARMA Generation 2 er produkter, der bygger på brugernes erfaringer. Det er 

innovativt design og teknisk udvikling, som går skridtet videre. FARMA G2 er 

en opgradering både produkt- og designmæssigt, men er samtidig en videreud-

vikling af varemærket inden for nye virksomhedsområder. Vores mangeårige bran-

cheerfaring og globale indkøbsteam skaber forudsætningerne for omfattende udstyr-

smuligheder og konkurrencedygtige priser. Vi hjælper dig med at gøre dit arbejde lønsomt. 

FARMA Generation 2 er udviklet af skovbrugere til skovbrugere. 

8-KANTET MIDTERPROFIL
FARMA G2 er en skovvognsserie, hvis designbe-
skyttede ramme består af en ottekantet bukket 
midterprofil. De plane overflader bliver mindre. 
Rammen er derimod mere slagfast end en almin-
delig rektangulær profil. En robust vogn, som med 
sine står overflader også bliver mere afvisende over 
for eksempelvis stubbe, som man kører over. Den 
skjulte slangeføring i midterprofilen giver også be-
skyttelse til udsatte dele i skoven. Skovvognene har 
en høj frihøjde over jorden. 

BAKLYS
G2 vognene har belysning som standard af hensyn 
til din og andres sikkerhed. Baglysene er integreret 
i chassiset og beskyttede i det udsatte skovarbejde.
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VOGNSTYRING 
FARMA er kendt for vogne med rigtig god ma-
nøvredygtighed i skoven takket være ramme-
styringen. I G2 går vi skridtet videre og anvender 
dobbelte vognstyringscylindre for at få en lige 
kraftig vridningsstabilitet på trækstangen.

FORBINDELSESLED
G2 kranerne er nogle af markedets mest gennemtænk-
te kraner til en overkommelig pris. Løftekraften og 
bevægelsesgeometrien er ud over det sædvanlige. Det 
flotte design kombineret med materialevalget giver en 
lav egenvægt. Godt for belastningsevne, balance og 
holdbarhed. G2 kraner er forsynet med forbindelsesled 
mellem løfteanordning og vippearm af hensyn til et 
optimalt bevægelsesskema. Kranernes dele er gen-
nemarbejdede og er placeret godt beskyttet. 

NEDFÆLDBART GITTER
At inspirationen ved udviklingen af G2-vognene er 
hentet fra moderne skovningsmaskiner, er ingen 
hemmelighed. Modellerne T14 samt T16 er forsy-
net med hydraulisk nedfældbare gitre for at øge 
tilgængeligheden bag vognen og give et bedre 
udsyn. 

REDSKABSSORTIMENT
FARMA G2 sortimentet består også af markedets 
mest overkommelige grabserie i varierende 
størrelser, hvor du finder alt, hvad du kan tæn-
kes at behøve fra kvasgrabber til grabskovle. 
En populært tilføjelse for de fleste er købet af 
indsatsskovle til grabben for at udvide anven-
delsesområdet. 

FÆLDEBUNKELÆGGER BC 18
G2 sortimentet er også en videreudvikling af 
varemærket FARMA inden for nye forretnings-
områder. Sortimentet vokser og indeholder i 
dag vores populære og overkommelige fælde-
bunkelægger BC 18 til både skovvogne med kran 
og mindre gravemaskiner. Desuden tilbyder 
vi vores kløvemaskine W 700 til de situationer, 
hvor stammerne er større end flishuggerens ka-
pacitet, eller til flækning af træ. 

STÅLKVALITET, SOM  
GØR EN FORSKEL
Alle produkter i Generation 2-serien har gen-
nemgået omfattende beregninger og stresstest, 
hvor produkterne er blevet kørt til grænsen. Der 
er foretaget nogle afvejninger mellem stålkva-
litet og tykkelse. De vitale dele, som udsættes 
for kraftig slitage, er fremstillet i højfast stål af 
hensyn til din tryghed ved køb. 

EN LAK, SOM HOLDER
Fors MW har i de seneste år investeret i Nord-
europas mest moderne sandblæsnings- og lake-
ringsanlæg. Alle produkter, som forlader fabrik-
ken er fuldstændig sandblæste. Alle produkter 
lakeres med tokomponentmaling, som giver en 
vedvarende glans og en holdbar lak. 
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FARMA CT 3,8–6
Vores 6 tons skovvogn med FARMA 3,8 m G2 kran. T6 er en kompakt moderne skov-

vogn med en stærk G2 kran, hvis rækkevidde betyder, at du nemt kan samle træ-

stammer op både bag og rundt om vognen. Modellen er tænkt som en skovvogn 

til brug ved lettere behov i skovarbejdet. Forskelligt udstyr udvider anvendelses-

områderne. C 3,8 G2 er en moderne kran med forbindelsesled af hensyn til en op-

timal bevægelse og løfteevne.

Ekstraudstyr
Radiostyret spil udviklet til 3,8 m kranen. 

Spillet er nem at eftermontere, fordi det 

skrues på kranen og derfor ikke kræver 

svejsearbejde. Ældre kraner kan kræve 

noget svejsearbejde i forbindelse med 

montering.
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Materialevalget samt kranens egenskaber har hurtigt gjort den til en favorit blandt 

producenter af mindre skovmaskiner. Vognen på billedet er forsynet med forlæn-

gerbøjle, radiostyret spil samt indsatsskovl monteret i kranens grab som ekstraud-

styr.

Ekstraudstyr
Forlængerbøjle, som trækkes på centralrøret 

bagfra og låses. To støtteben medfølger. Bøjlen 

gør vognen anvendelig også til længere træ-

stammer. Vognbelysning med indfældbare lyg-

ter kan monteres på forlængerbøjlen. 
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Oplysninger om målskitse  
finder du på side 22-23.



FARMA CT 4,6D–7 er vores mindste skovvogn med vognstyring. 

Vognstyringen betyder, at vognen bliver væsentlig mere ma-

nøvreringsdygtig i skoven, og mindsker desuden risikoen for 

køreskader på den opvoksende skov.

FARMA CT 4,6–7
Vores 7 tons skovvogn med monteret FARMA 4,6 m kran. Køretøjet fås i to varianter. 
Model T7 med 4,6 m (S) kran har to drejecylindre og hjuludførelse 11,5/80 15,3. Model T7 
med 4,6 m (D) kran (billede) er udstyret med fire drejecylindre og hjuludførelse 400/60 
15,5. C 4,6 S kranen med to drejecylindre har et drejningsmoment på 4,4 kNm. C 4,6 
D har fire drejecylindre og et drejningsmoment på 8,8 kNm. Anvender du vognen på 
skråninger, og/eller læsser du tungere træstammer, anbefaler vi modellen med fire 
drejecylindre. Vognen er som standard udstyret med vognstyring og hydrauliske støt-
teben af lavettypen. Kranen på billedet er forsynet med radiostyret spil RW 1300 som 
ekstraudstyr.Oplysninger om målskit-

se finder du på side 22-23.
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FARMA skovvognen CT 5,1–8 er som standard udstyret med 

hydrauliske støtteben af lavettypen, 3 bøjler og hjuludførelse 

400/60 15,5. Som det fremgår af billedet er støttebenene godt 

beskyttet foran gitteret i opklappet tilstand. 

FARMA CT 5,1–8
FARMA skovvogn CT 5,1–8 er en ægte topsællert, uden tvivl vores mest solgte. Vognen 
fås også med C5,3 G2 kranen. Forskellen mellem kranerne består ikke bare i række-
vidden. G2 kranen C 5,3 giver dig et helt nyt bevægelsesmønster. C 5,3 G2 er en mere 
moderne kran med blandt andet forbindelsesled af hensyn til et optimalt bevægel-
sesskema og en maksimal løftekraft. Du kan sammenligne kranernes specifikationer 
længere bag i brochuren. Derefter er det dit valg, om du vil have en klassiker eller en ny 
Generation 2 kran. Antallet af solgte vogne viser, at det er en model, som har passet og 
passer vældig godt til mange selvstændige skovejere. Måske også dig. En rigtig klas-
siker slipper man ikke så let igen! 
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Yderligere oplysninger om standard- og 
ekstraudstyr fremgår af matrixen på side 21. 

Oplysninger om målskitse  
finder du på side 22-23.



Billedet viser C 5,3 G2 kranen monteret på 9 tons vognen. Køretøjet er forsynet med "let-

vægtsventil", kranbelysning og radiostyret spil som ekstraudstyr.

Billedet viser C 6,3 G2 med enkeltudskud monteret på 9 tons vognen. Køretøjet på billedet er 

forsynet med radiostyret spil, lavtryksservo til styring af kranen, kranbelysning samt forlæn-

gerbøjle med monteret vognbelysning som ekstraudstyr. Som standard har vognen 3 bøjler.
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FARMA CT 5,3–9 FARMA CT 6,3–9
FARMA skovvognen T9 har i nogle år været vores mest solgte vognmodel. En meget stærk 
og værdsat vogn med en vognstyring, som roses i vide kredse, fordi den leverer, hvad den lo-
ver. Vognstyringen betyder, at vognen bliver væsentlig mere manøvredygtig i skoven. Des-
uden mindskes risikoen for køreskader på den opvoksende skov. Vognen er forsynet med 
aftageligt trepunktsstativ med teleskopstøtteben, som gør kranen nem at løfte af vognen 
med henblik på montering på traktorens trepunktsophæng, hvis dette kræves vid behov av 
detta. 
Vognen kan forsynes med C 5,3 G2 kran eller C 6,3 G2 kran. Begge kraner indgår i vores suc-
cesrige Generation 2-program og er forsynet med forbindelsesled af hensyn til en optimal 
bevægelse og løfteevne. C 6,3 G2 er forsynet med udskud til de situationer, hvor du ønsker 
en lidt større rækkevidde.
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FARMA C 7,0 er en af markedets mest gennemtænkte kraner til en overkommelig pris. Kranen har 

en rækkevidde på 7,0 m med enkeltudskud. Løftekraften og bevægelsesgeometrien er ud over 

det sædvanlige. Det flotte design kombineret med materialevalget giver en lav egenvægt. 

T10 G2 kan kombineres med C 7,0 og C 6,3 m kranen. T12 G2 kan desuden udstyres med C 8,5 m  

kranen med dobbelt udskud, hvis dette ønskes, til et køretøj lidt ud over det sædvanlige. 



FARMA præsenterer med stolthed vores nye designbeskyttede skovvognsserie under 
konceptet FARMA Generation 2. Vogne bygget på brugernes erfaringer. Det er et helt 
nyt og innovativt design, som mødes os, først og fremmest på grund af den ottekan-
tede bukkede midterprofil, som giver et mere slidstærkt design, som også betyder, at 
centrumrøret lettere passerer hen over høje stubbe og sten. I sin grundudførelse lance-
res vognen i modellerne T10 og T12. Standardudstyrsniveauet er højt. 
Forskellene mellem vognmodellerne ligger i den mængde af timer, vognen er tænkt at 
skulle kunne klare. Centralrøret på T12 G2 er udført i en større godstykkelse, hvilket giver 
bedre muligheder for at klare de kræfter, som vores kraner med større løftemoment 
medfører. T12 G2 er forsynet med forlængerbøjler. Vognen kan forsynes med specialud-
styr fra en række tilvalgsmuligheder allerede fra fabrikken. 

FARMA CT 7,0–10/T12    G2
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finder du på side 22-23.



14

T14 4WD G2 er som standard forsynet med hydrau-

lisk drev med to driftstilstande – frem og tilbage. 

Kraften i vognens 4WD er en af markedets bedste. 

Drevet har du stor nytte af ved vanskelige kørefor-

hold på underlag med dårlig bæreevne og i kupe-

rede områder. Nytten viser sig også ved aflastning 

i forbindelse med afsætning, fordi du kun skal køre 

kortere afstande mellem forskellige sortimenter 

uden at have brug for andet end vognens drev.

FARMA har i flere også haft T14 4WD i sortimentet. En gennemprøvet, veludrustet og ma-

nøvredygtig drevet vogn med lavt tyngdepunkt og vognstyring af hensyn til en optimal 

fremkommelighed. Vognen er som veludstyret med blandt andet skivebremser på to hjul 

og hydraulisk forskydning på 50 cm af bogien. Yderligere oplysninger om denne model fin-

der du på hjemmesiden samt i matrixen og de tekniske data i brochuren. 

8,5–14 4WD



FARMA præsenterer vores professionelle skovvogn T14 4WD i Generation 2-serien til 
en overkommelig pris. Den ottekantede bukkede midterprofil giver vognen et nyt og 
innovativt design. Rammen bliver mere slagfast og dens form med skrå overflader be-
tyder, at vognen bliver mere afvisende over for høje stubbe og sten i skoven. 
Standardudstyrsniveauet er højt. T14 4WD er som standard udstyret med hydraulisk 
drev og 500/55x17 Trac-dæk samt skivebremse på to hjul. Fire bøjler, hvoraf to er flytba-
re. Dobbelte vognstyringscylindre giver lige stærk vridningsstabilitet på trækstangen. 
Det hydraulisk nedfældbare gitter øger tilgængeligheden for kraner og giver et bedre 
udsyn. Den skjulte slangeføring og de integrerede baglygter i chassiset giver en god 
beskyttelse for udsatte dele i forbindelse med skovarbejdet. 
FARMA C 8,5 er vores længste og mest professionelle kran. En moderne kran med for-
bindelsesled. Kranens design giver de allerbedste nærområdeegenskaber, en mere 
jævn gang samt en vippearm, som er lige stærk i hele arbejdsområdet. C 8,5 har et dob-
belt teleskop med en slaglængde på i alt 3 m. 
Kranen kan tilpasses efter netop dine behov i form af betjeningsenhed. Vi leverer mar-
kedets bredeste ventilsortiment. Alt fra den mest enkle flergrebsbetjening til vores 
mest avancerede. 

FARMA CT 8,5–14     4WD G2
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Hydraulisk forskudt bogie
T16 4WD er en professionel skovvogn forsynet med en 

række dele af hensyn til din bekvemmelighed. Hydrau-

lisk forskudt bogie er standard. Bogien kan forskydes 

med 80 cm, hvilket giver en hurtig tilpasning til optimal 

balance ved forskellige stammelængder, samtidig med 

at det giver andre fordele eksempelvis ved vanskelige 

forhold. 

FARMA CT 8,5–16     4WD G2
FARMA er stolte over at kunne præsentere vores største og 
mest avancerede drevne model T16 4WD i Generation 2-se-
rien. En vogn i skovningsmaskineklassen til skoventreprenø-
ren. En vogn, som er bygget på brugernes erfaringer, og som 
fungerer fremragende i sit arbejdsmiljø. 
Den ottekantede bukkede midterprofil giver vognen et nyt 
og innovativt design, som bidrager til en mere slagfast og 
afvisende vogn over for stubbe og sten i skoven. T14 4WD er 
forsynet med hydraulisk drev med to driftstilstande – frem 
og tilbage. Kraften i vognens 4WD er en af markedets bed-
ste. Drevet kan justeres i hastighedsområdet 0-4 km/h. Dre-
vet har du stor nytte af ved vanskelige køreforhold på under-
lag med dårlig bæreevne og i kuperede områder. Den brede 
vogn giver øget stabilitet ved kørsel.
Det hydraulisk nedfældbare gitter øger tilgængeligheden 
for kraner og giver et bedre udsyn. Vognen er udstyret med 
dobbelte vognstyringscylindre af hensyn til en lige stærk 

vridningsstabilitet på trækstangen. Skovvognen har en høj 
frihøjde over jorden og er forsynet med 600/50x22.5 Trac-
dæk. Vognen er som standard udstyret med tromlebremse 
på 4 hjul. Den skjulte slangeføring og de integrerede bag-
lygter i chassiset giver en god beskyttelse for udsatte dele i 
forbindelse med skovarbejdet. 
Vognen er forsynet med vores længste og mest professio-
nelle kran FARMA C 8,5. En moderne kran med forbindelses-
led. Kranens design giver de allerbedste nærområdeegen-
skaber, en mere jævn gang samt en vippearm, som er lige 
stærk i hele arbejdsområdet. C 8,5 har et dobbelt teleskop 
med en slaglængde på totalt 3 m. Kranen kan tilpasses ef-
ter netop dine behov i form af betjeningsenhed. Vi leverer 
markedets bredeste ventilsortiment. Alt fra den mest enkle 
til vores mest avancerede. 
T16 4WD leveres i samme grønne nuance som det øvrige  
FARMA-sortiment. 

Yderligere oplysninger om standard- og 
ekstraudstyr fremgår af matrixen på side 21. 

Oplysninger om målskitse  
finder du på side 22-23.



FARMA     Fældebunkelægger BC 18
I forbindelse med vores Generation 2-serie har vi lanceret en fældebunkelægger. 
FARMA BC 18 gør dit arbejde i skoven mere produktivt og den stationære kniv 
er let at vedligeholde. BC 18 er tilpasset til vores skovvogne med kran og kræver 
ingen yderligere betjeningsenhed eller slanger. Du kobler den til slangerne, der 
er beregnet til grabben. Tiltningen sker automatisk, når du klipper (trykket ved 
tiltning kan justeres), og vipper op, når du åbner klippeanordningen igen for 
at klippe en ny busk eller stamme. Til læsning anbefaler vi vores kvasgrab el-
ler standardgrabben på skovvogn med kran. Tyngdepunktets placering gør det 
nemt at placere grabben lige ved roden. 

Klippeanordningen er beregnet til at håndtere mindre træer og buske med en 
diameter på maks. 18 cm ved kappestedet. Husk, at mange ting kan påvirke mu-
ligheden for at kappe træer med en diameter på 18 cm, f.eks. træsort, fugtighed, 
udendørstemperatur, men også om træet er frosset. 

FARMA BC 18 anbefales til FARMA kraner fra størrelse C 4,6 og større. 
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KRANBELYSNING
FARMA-kranbelysning fås som ekstratilbehør 
for de kunder, der måtte ønske det. Kranbe-
lysningen består af to projektører med LED-
belysning monteret på hver side af søjlen. 
Belysningen kan eftermonteres, men det er 
økonomisk fordelagtigt at bestille den direkte 
ved købet af kranen.

SPIL
Nyhed! FARMA tilbyder nu to helt nye modeller 
af radiospil i sortimentet. Radiostyringen gør 
arbejdet med skovvognen mere skånsomt for 
kroppen og vigtigst af alt sikrere. Spillet findes 
i to modeller. En mindre variant til 3,8 m kranen 
med 5mm wireog en længde på 30 m, samt en 
model til 4,6 m kranen og opefter med en 6mm 
wire og en længde på 35 m som standard.

DÆMPER SVING/LØFT
Ønsker du en blødere og dermed behageligere 
kørsel? Vil du skåne maskinens konstruktion 
og mindske vedligeholdelsen? I så fald er en 
dæmper beregnet til sving, løfte- og sænke-
operationer noget for dig. Dæmperen er en 
konstruktion, hvor olien via en akkumulator 
dæmper hurtige bevægelser i sving og bom. 
Dæmpningsgraden er nem at indstille.

TREPUNKT
Hvis kranen skal monteres i traktorens tre-
punkt, kræves et trepunktsophæng, som kra-
nen skal skrues på. Trepunktsophænget fås 
i forskellige modeller afhængigt af kranens 
størrelse. Vigtigt! Hvis du har behov for flyde-
positionsfunktioner på kranen ved traktormon-
teringen, skal du være opmærksom på, at disse 
ikke indgår i kranens standardudstyr, men skal 
bestilles som ekstraudstyr. 

FLYDEPOSITION
Når en kran anvendes monteret på traktoren, 
skal kranen have flydepositionsfunktioner, hvis 
grabben lægges ned på en efterfølgende vogn. 
Dette er ikke standard, men skal bestilles som 
ekstraudstyr. Alle ventiler kan suppleres med 
flydepositionsfunktioner. 

INDSATSSKOVL G2
FARMA indsatsskovle er blevet en fantastisk  
succes. Indsatsskovlene er en nem og om-
kostningseffektiv måde at udstyre grabben til 
læsning af grus, oprensning af grøfter m.m. 
Indsatsskovlene er nemme at sætte på kranens 
eksisterende FARMA G2-grab. Indsatsskovle fås 
til G2-grabmodellerne 0,12, 0,16 og 0,20. 

KVASGRAB G2
FARMA har i G2-serien udviklet kvasgrabbe for 
at lette kørslen af kvas i skovarbejdet. Dette 
har været muligt, fordi kvas (grene og toppe) 
ikke sætter sig lige så let fast i grabben. Kvas-
grabben fås i to modeller: 0,16 og 0,19. Den ek-
sisterende grab på kranen udskiftes med kvas-
grabben. Yderligere oplysninger finder du på  
www.forsmw.com. 

GRABSKOVL G2
I Generation 2-serien finder du vores grabskovl, 
som fås i to størrelser, 160 liter og 200 liter, 
afhængigt af forskellige arbejdsområder og 
arbejdsmetode. Den eksisterende grab på kra-
nen, udskiftes med grabskovlen. Oprensning af 
grøfter og på-/aflæsning af forskellige mate-
rialer, f.eks. jord, grus og lignende, er et par af 
anvendelsesområderne.

GRIP G2
FARMAs grabserie Generation 2 til en overkom-
melig pris er blevet utrolig populær. Klogeome-
trien gør det lettere at fylde grabben, ligesom 
den "graver" sig bedre ind i træet. Grabsorti-
mentet fås i størrelserne 0,12, 0,16, 0,20 og 0,24. 
Se matrixen på side 21 for at få oplysninger om, 
hvilken grab der er standard på de forskellige 
vognmodeller, og hvilke muligheder der er. 

GRABDÆMPER
FARMA grabdæmper letter arbejdet med grab-
ben. Den stabiliserer grabbens svingninger. 
Grabdæmperen monteres mellem kran og ro-
tator. Grabdæmpere er blevet mere og mere 
populære, da mange synes, det letter arbejdet 
med grabben. Kan bestilles som tilbehør.

FARMA     Krantilbehør18



FLERGREBSBETJENING
FARMA tilbyder en række flergrebsbetjeninger. 
Ventilblokken til 5, 6 og 7 greb er helstøbte 
blokke med lav vægt, mens blokken med 8 
greb er sammensat af sektioner og betydeligt 
tungere. 5 funktioner kan anvendes, hvis kra-
nen ikke har udskud. Hvis den har det, kræves 6 
funktioner. Hvis der også er støtteben, kræves 
7 funktioner. Hvis kranen er forsynet med ud-
skud, kræves 8 funktioner. Billedet viser ventil-
blok med 7 greb. 

2 + 3-GREB/2 + 4-GREB
Ved første blik ser ventilblokkene ens ud, men 
de adskiller sig, hvad angår vægt og antal greb. 
2 + 3-greb er helstøbt og 10 kilo lettere end 
2 + 4-greb, som er sammensat af forskellige 
komponenter. Ved betjeningsenheden med 2 + 
3 greb betjenes støtteben og grab af de tre mid-
terste greb. På betjeningsenheden med 2 + 4 
greb tilkommer desuden håndtering af udskud, 
og dermed bliver der 4 greb i midten. Billedet 
viser betjeningsenheden med 2 + 4 greb. 

HYDRAULISK SERVO
FARMA sortimentet indeholder også en hydrau-
lisk servo (en såkaldt lavtryksservo), som be-
tjenes med joystick som ved elektrisk propor-
tionalstyring. Forskellen mellem systemerne, 
hvor ventilerne i begge tilfælde er monteret på 
kranen, er, at betjeningsenheden ved elektrisk 
proportionalstyring håndteres via elektriske 
kabler, mens betjeningsenheden ved en hy-
draulisk servo håndteres gennem et lavtrykssy-
stem via slanger. Den hydrauliske servoløsning 
kræver mere monteringsarbejde i førerhuset. 

ELEKTRISK PROPORTIONAL-
STYRING MED JOYSTICK
Er du træt af hydraulikslanger, som skal kon-
verteres til traktoren? I så fald er en elektrisk 
proportionalstyring måske noget for dig. 
Kontakten mellem vogn og traktor sker via et 
elektrisk kabel og blot en enkelt hydraulikslan-
ge, som kræves til tryk og retur fra traktoren. 
Kranen betjenes med to joystick monteret inde 
i førerhuset. Da ventilerne er proportionalsty-
rede sker betjeningen med følelse i knapperne 
til forskel fra en elektrisk styret on/off-ventil 
(tænd/sluk). 

ELEKTRISK PROPORTIONAL-
STYRING MED RADIOSTYRING
Er du træt af hydraulikslanger, som skal kon-
verteres til traktoren? I så fald er en elektrisk 
proportionalstyring med radiofunktion måske 
noget for dig. Kontakten mellem vogn og trak-
tor sker via et elektrisk kabel og blot en enkelt 
hydraulikslange, som kræves til tryk og retur 
fra traktoren. Derudover kræves ingen kontakt 
mellem styreenhed og vogn. Styreenheden 
kan fås med betjeningsenhed via såkaldte greb 
eller joystick. Billedet viser radiostyring med 
joystick. 

Du ved forhåbentligt, 
at vi tilbyder marke-
dets bredeste sorti-

ment af betjeningsen-
heder fra nybegyndere 

til professionelle.  
Alt fra den mest  

enkle til vores mest 
avancerede. 

Du vælger  
– vi leverer ! 

FLOWFORDELENDE VENTIL
Den flowfordelende ventil (flow charing) styrer 
olien derhen, hvor der er brug for den, i ste-
det for at gå "den letteste vej" som på mindre 
avancerede ventiler. Ventilen betjenes med et 
mini-joystick og giver proportionalstyring til 
alle funktioner. Den har meget vidt rækkende 
indstillingsmuligheder af hensyn for tilpasning 
til føreren. Ventilen har desuden belastningsre-
gistrerende funktion.
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ELEKTRISK ON/OFF- 
BETJENINGSENHED
Vores mest populære betjeningsenhed først og 
fremmest på grund af den lave vægt og prisen 
er den elektriske on/off-betjeningsenhed. 
Betjeningsenheden består hovedsageligt af 
to dele. Den del af betjeningsenheden, som 
styres af elektriske funktioner, er monteret i 
en beskyttet kasse på kranen. Den anden del 
er en betjeningsenhed med 4 funktioner med 
elektriske knapper, som tages ind i førerhuset. 
De funktioner, som betjenes af den elektriske 
on/off-betjeningsenhed, er støtteben, grab og 
eventuelt udskud. 



FARMA     Vogntilbehør

SKIVEBREMSE
Alle FARMA-vognmodeller kan forsynes med skivebremser 
som ekstraudstyr. Optræder kun som assisterende bremse 
ved anvendelse I skovbrug. CT 14 4WD samt 14 4WD G2 har 
skivebremse på to hjul som standard. Skivebremser bestil-
les fra fabrikken og kan monteres på enten to eller fire hjul. 
Eftermonteringssæt findes til din brugte vogn. Kontakt din 
forhandler.

KVASARME
Vi tilbyder kvas-arme som tilbehør. Armene sælges stykvis 
og udvider vognens lastbredde for at give plads til grene og 
toppe (kvas), da volumenvægten af disse muliggør betydeligt 
større volumener på hvert læs end ved håndtering af tømmer 
og brænde. 

TROMLEBREMSE
Alle FARMA-vogne kan forsynes med tromlebremse efter 
behov. T16 4WD har tromlebremse på fire hjul som standard. 
Tromlebremser kan bestilles fra fabrikken til alle vogne og 
monteres på enten to eller fire hjul. Tromlebremser er et lov-
krav på visse markeder. Tromlebremser kræver regelmæssig 
og omhyggelig rengøring.

FORLÆNGERARM
De medfører en forøget lastvolumen, når man håndterer gods 
med lavere volumenvægt, f.eks. træ.  Armene kan ses i stan-
dardudførelse på model T9 i brochuren.
Armene på billedet er fra G2-serien til 4WD. Armene er sæd-
vanligvis sortmalede.

KRAFTUDTAGSPUMPE
FARMAs vognsortiment kan bestilles fra fabrikken med eget 
hydrauliksystem monteret på vognen. Sættet indeholder 
pumpe til montering på kraftudtaget, tank, filter og slanger. 
Kraftudtagspumpe leveres komplet monteret. Kraftudtags-
pumpe anvendes, når traktorens hydraulikkapacitet ikke 
dækker vognens og kranens behov.

FORLÆNGERBØJLE
Til FARMA-skovvogne fra modellerne 6 til 9 tons fås for-
længerbøjler som ekstraudstyr. Bøjler letter arbejdet ved 
skovning af ekstra langt tømmer eller faldende længder på 
brænde. Angiv størrelsen på vognen ved efterbestilling. Se 
den monteret på CT 3,8–6 på side 6.

VOGNBELYSNING
Billedet viser en smart løsning på et gammelt problem: at be-
skytte lygter mod skader i skoven. Lygterne kan nemt fældes 
ind under arbejdet i skoven og fældes ud, når du skal køre på 
vejen. Modellen kan kræve forlængerbøjle ved montering. 
Højre viser indfældet, venstre viser udfældet. Belysningsbom 
fås også som alternativ. En bom, som du let kan løfte af og 
sætte på efter behov. Oplysninger om alternativer til forskel-
lige vogne finder du i matrixen og på www.forsmw.com. 

MELLEMBØJLE
Til FARMA skovvogne tilbydes ekstra mellembøjler som tilbe-
hør, hvis der er behov for det.  Angiv størrelsen på vognen ved 
efterbestilling. 
Yderligere oplysninger finder du i kapitel 21.
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FARMA     Matrix 21

Matrixerne på denne side omfatter 
komplette vogne, dvs. skovvogn 
med kran. Oplysninger om tilbehør 
til separate vogne og kraner finder 
du på www.forsmw.com.

Hvis du savner nogle oplysninger i 
matrixen, kan du se www.forsmw.
com eller kontakte din forhandler.
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T6 S X X X E X S⁴ E S² E E E E E X E* X
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T8 S X S X E X S⁶ E S3 E E E E E X E* X
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C 3,8 G2 X S4 L E S E E X E X X E E E E E E X X E S S X E
C 4,6 S X S2 L E S E E X E X X E E E E E E X E S E S X E
C 4,6 D X S4 L E S E E X E X X E E E E E E X E S E S X E

C 5,1 X S4 L E E E S X E X X E E E E E E X E S E S X E
C 5,3 G2 X S4 L E E E S X E X X E E E E E E X E S E S X E
C 6,3 G2 S S4 X L X E X S X E X E E E E E E X E S X S X E
C 7,0 G2 S S4 X L X E X E X E E E E E E E E S E X X X S E
C 8,5 G2 S S4 X L X E X E X E E E E E E E E S E X X X S E

C 7,0 (4WD) G2 S S4 X X X X X X X X S E E E E E E S E X X X S E
C 8,5 (4WD) G2 S S4 X X X X X X X X X E E E S E E S E X X X S E

S = Standard
E = Ekstraudstyr

L = Løs kran
 X = Ikke tilgængelig

Ta
lle

t a
ng

ive
r a

nt
al 

cy
lin

dr
e

L=
Ku

n t
il l

øs
 kr

an

L=
Ku

n t
il l

øs
 kr

an

Til
 sv

ing
, lø

fte
-  

og
 sæ

nk
eo

pe
ra

tio
n

2 s
tk

. m
on

te
re

t

Væ
gt

 14
5 k

g

Væ
gt

 11
5 k

g

Væ
gt

 70
 kg

Væ
gt

 53
 kg

Væ
gt

 16
 kg

Væ
gt

 21
 kg

Sammensæt  
dit køretøj

Vogn Kr
an C 3,8 C 4,6 S C 4,6 D C 5,1 C 5,3 C 6,3 C 7,0 C 8,5

T6
T7
T8
T9

T10
T10 G2

T12
T12 G2  

T14 4WD
T14 4WD G2
T16 4WD G2

=   Viser, hvilke kranmodeller der kan kombine-
res med hvilke vognmodeller.

Vælg den vogn og kran, som passer til netop dine behov.

– Se forskellene inden for vores vogn- og kransortiment.

Vi forbeholder os ret til ændringer af 
specifikationer uden forudgående varsel. 



FARMA     Kraner, tekniske data

FARMA     Kraner, hovedmål22

– =  Ikke til- 
 gængeligt

Løftekapacitet  
netto kNm   

Svingmoment  
kNm

Svingvinkel   
grader

Rækkevidde  
m

Teleskop, 
slaglængde  

m

Anbefalet flow  
l/min

Arbejdstryk  
bar

Vægt kg inkl.  
0,12 grab*/ 

Vægt på kran

Vægt kg inkl.  
0,16 grab*/ 

Vægt på kran

Vægt kg inkl.  
0,20 grab*/ 

Vægt på kran

Vægt kg inkl.  
0,24 grab*/ 

Vægt på kran

Løftekraft kg/  
maks. 

rækkevidde**

C 3,8 G2 18 3 360 3,8 10-35 175 371
300

392
300 – – 475

C 4,6 S 23 4,4 360 4,6 20-50 175 551
480

572
480 – – 475

C 4,6 D 23 8,8 360 4,6 20-50 175 581
510

602
510 – – 475

C 5,1 30 8,8 360 5,1 20-50 175 600
530

622
530

665
530 – 450

C 5,3 G2 30 8,8 360 5,3 20-50 175 650
580

672
580

715
580 – 565

C 6,3 G2 28 8,8 360 6,3 1,1 20-50 175 – 722
630

765
630

800
630 440

C 7,0 G2 48 16 360 7 1,3 40-70 190 – 900
810

945
810

980
810 720

C 8,5 G2 45 16 360 8,5 3 40-70 190 – – 985
850

1 020
850 520

* Vægtene er inkl. grab, rotator og kæde
** Løftekraften er inkl. grab, rotator og kæde.

Yderligere oplysninger om kranstørrelser, bevægelsesskemaer og specifikationer fremgår af matrixen og de 
tekniske data i denne brochure samt af www.forsmw.com, hvor du finder udførlig information.

Vi forbeholder os ret til ændringer af specifikationer uden forudgående varsel.  
Figurerne for målene er kun til illustration.

A B C D E F

C 3,8 G2 900 2 200 1 650 – 940 50

C 4,2 G2 904 2 200 1 410 595 937 50

C 4,6 950 2 660 1 920 – 1 265 50

C 5,1 950 2 960 2 110 – 1 265 50

C 5,3 G2 950 3 150 2 150 – 1 265 60

C 6,3 G2 950 3 150 2 100 1 100 1 265 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 3 000 1 500 60



FARMA     Målskitser

 
Originalvogne

 
Generation 2-vogne
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* Justerbart mål.

* Justerbart mål.

Vi forbeholder os ret til ændringer af 
specifikationer uden forudgående varsel. 
Figurerne for målene er kun til illustration.

A B C D E F

C 3,8 G2 900 2 200 1 650 – 940 50

C 4,2 G2 904 2 200 1 410 595 937 50

C 4,6 950 2 660 1 920 – 1 265 50

C 5,1 950 2 960 2 110 – 1 265 50

C 5,3 G2 950 3 150 2 150 – 1 265 60

C 6,3 G2 950 3 150 2 100 1 100 1 265 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 3 000 1 500 60 Model A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I 
mm

J
mm 

K
mm

L
mm

Maks. aksel-
belastning, kg

Lastareal,  
m2

Frihøjde over 
jorden, mm

Hjul- 
dimension

Vægt, trailer i  
grundudførelse, kg

Styrevinkel, vogn-
styring, 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 1,4 475 11,5/80-15,3 721 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 1,95 505 11,5/80-15,3 1 109 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 1,95 515 400/60-15,5 1 177 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 1,95 515 400/60-15,5 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 2,1 530 400/60-15,5 1 643 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 2,2 505 500/50-17 1 717 48
T12 5 440-5 950 * 3 510 * 1 130 505 1 125 2 050 1 350  3 310 * 1 980-2 490 * 2 305 500 2 125 12 000 2,8 500 500/50-17 2 144 48

T12 4WD 5 480-5 980 * 3 485 * 1 130 545 1 165 2 225 1 350 3 350 * 1 950-2 450 * 2 305 530 2 125 12 000 2,8 530 500/55-17 Trac 2 966 48

Model A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I 
mm

J
mm 

K
mm

L
mm

Maks. aksel-
belastning, kg

Lastareal,  
m2

Frihøjde over 
jorden, mm

Hjul- 
dimension

Vægt, trailer i  
grundudførelse, kg

Styrevinkel, vogn-
styring, grader

T10 G2 5 680 3 555 1 130 450 1 135 2 230 1 225 3 745 2 220 2 300 460 2 140 10 000 2,3 460 19/45x17 1 935 52
T12 G2 5 935-6 610 * 3 555 1 130 485 1 165 2 260 1 225 4 000-4 675 * 2 220 2 310 495 2 140 12 000 2,3 495 500/50-17 2 025 52

T14 4WD G2 5 680 3 555 1 130 530 1 210 2 560 1 225 3 745 2 220 2 310 540 2 140 14 000 2,8 540 500/55-17 Trac 2 500 52
T16 4WD G2 5 915-6 645 * 3 980 * 1 285 450 1 365 2 675 1 390 3 655 * 2 395-3 125 * 2 570 605 2 500 16 000 3,2 605 600/50x22,5 4 000 52



Fors MW og vores fabrik er specielt indrettet til 
små serieproduktioner. Vores fabrik ligger i Saue  
15 km fra Tallinn i Estland. Produktionsarealet udgør  
40.000 m², hvoraf 18.000 m² er under tag.

AS FORS MW – Kvalitet til rette pris!

ForhandlerProducent

Fors MW, som blev stiftet i Estland i 1992 og står 

i dag som en af Europas førende producenter af 

skovbrugs-, landbrugs- og entreprenørmaskiner. 

Vi sælger vores markedsledende produkter til 

lande i hele verden, men med fokus på det euro-

pæiske marked. Vores salgskanaler til dig som 

kunde er først og fremmest uafhængige forhand-

lere. 

Vores forretningsidé er enkel og klar. Vi skal ud-

vikle og fremstille kvalitetsmaskiner til landbrug, 

skovbrug og entreprenører verden over til en pris, 

som kunden er villig til at betale. Det stiller store 

krav til os som producent. Det betyder kvalitet til 

konkurrencedygtige priser; det betyder, at vi skal 

gå i brechen for udviklingen; og det betyder, at 

vi skal leve op til markedets forventer til os som 

markedsledende virksomhed. 

Vi finder vores kunder i både små og store virk-

somheder og inden for de mest omskiftelige 

brancher. Arbejdsopgaverne varierer og sker 

under forskellige forhold. En ting har man dog 

til fælles, behovet for pålidelige produkter, for at 

driften kan fungere.  Ved at lytte og tage marke-

dets behov alvorligt skaber vi fremtidens marked. 

Fors MW er i dag et globalt selskab. Vores tek-

niske kompetence, omfattende indkøbsnet og 

markedets bredeste sortiment har sammen med 

en konstant dialog med vores brugere givet os 

muligheder og vores kunder produkter, som kun 

få andre kan matche. 

Hos Fors MW stræber vi altid efter at blive end-

nu bedre. Det betyder, at vi til stadighed sætter 

spørgsmålstegn ved tingene med det formål at 

opnå konstant forbedring. Et køb af vores pro-

dukter skal give mere. Vi arbejder for, at du skal 

føle dig tryg ved og tilfreds med dit valg. Vi stiller 

de højeste kvalitetskrav til både råmateriale og 

færdige komponenter. Produktionen i moderne 

faciliteter opfylder eksisterende og fremtidige 

krav til miljø- og arbejderbeskyttelse.

info@forsmw.com • www.forsmw.com
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