”En robust vagn och
en kran som är både
lång och stark”

”De enda huggarvagnarna som uppfyller mina krav”

”Smidigheten i
styrningen sparar
kroppen”

www.ftgforest.com
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NISULA N
SKÖRDARPAKET
Skördarpaket för Valtra N- Serie
N1, N2, N3 och N4
•

N4 finns i HiTech, Active, Versu och Direct utförande.

•

Kör Skördarutrustningen direkt på traktorns hydraulpump(N4
Power Beyond).

•

Häng enkelt av skördaraggregatet och ersätt med en grip för att
skota ut virket.

•

Detaljerna är noggrant utvecklade av Nisula för bästa funktion.

Alternativa aggregat
175E Energiklipp
•
•
•
•

Paket
•
•
•
•
•
•

285E+ Energiklipp
•
•

Nisula Easy2 paket monteras lätt i traktorn och det finns flera
styrsystem att välja mellan.
Välj mellan olika kranalternativ.
Rotator med dubbel svängdämpare från Indexator.
Välj mellan olika aggregat(325H, 425H och 425C).
Jake 904- kranfäste, bukplåtar och stabilisering på framaxeln.
Separat hydraulpump finns som tillval.

•

•
•
•

Scanna för att komma
direkt till utrustningen.

•
•

Kontakta våra återförsäljare för info & offert

kalle.mattsson@nisulaforest.com

www.ftgforest.com

FTG Cranes AB
Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors
Tel +46 (0)521 26 26 30
E-post info@ftgforest.com
www.ftgforest.com

30cm kapdiameter.
Flera valmöjligheter av
styrsystem(NCU3Lite,
NCU3, NCU3i & NCU3x).
Idealiskt aggregat för första
gallring.

425C

Länkar finns även på: https://www.nisulaforest.com/sv/produkter/skogsutrustning-for-traktor/

Joacim Karlsson
Tel +46 (0) 521 - 262 750
joacim.karlsson@ftgforest.com
Kallewww.mohedasystem.se
Mattsson
040-8676494

28cm klippdiameter.
Ackumulerande klipp för
proffs.
Byt till grip på 10 minuter.

325H
Skördaraggregat

UTRUSTNING TILL TRAKTOR FÖR SKOGSARBETEN
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17cm klippdiameter.
För fällning av energivirke.
Håll vägar & kanter fria.
Byt från grip på 10 minuter.

•

Mer info
Nisulaforest.com
Följ oss på:

40cm kapdiameter.
Flera valmöjligheter av styrsystem(NCU3Lite, NCU3,
NCU3i & NCU3x).
Kombiaggregat för första
och andra gallring.

”Våra avancerade styrsystem
är en riktigt bra investering”
”Såväl SkogsElmia som Skogsnolia gav oss ett styrke

besked. Mässbesökarna visade stort intresse och uppskatt
ning för våra tre varumärken Mowi, Moheda och V-kran.
Det som tilldrog sig störst intresse var huggarvagnarnas
z
funktion och kvalitet. Inte minst kvaliteten har fått allt
större betydelse och många har insett värdet i att satsa
lite extra från början för att få det tillbaka på längre sikt.
Köper du en Mowi- eller Mohedavagn och använder den
i 10-12 år kan du fortfarande få ut ett riktigt bra pris på
andrahandsmarknaden. Det om något talar för vilken
kvalitet som levereras ut från vår fabrik i Bäckefors där
allt är svensktillverkat.
Våra produkter konstrueras för att klara nordiska för
hållanden och kunna arbeta i riktigt tuff terräng. Det
höga andrahandsvärdet tillsammans med mycket låga
drifts- och underhållskostnader innebär mycket gynnsam
totalekonomi.
Samtidigt strävar vi på FTG mot att ligga i framkanten
när det gäller teknisk utveckling. Vagnarna blir mer
avancerade utan att vi för den skull ger avkall på
användarvänligheten.

att du bland annat kan ha minispakar i traktorns armstöd
och att vagnen även kan styras genom en låda på magen.
EHC-systemet har den kraftigaste ökningen sett till anta
let användare och framförallt är minispakar mycket bra ur
ergonomisk synvinkel eftersom du sitter upprätt. Du får
också en bättre precision i styrsystemet, ungefär lika bra
som du får med servostyrningen på din bil.
Ett annat populärt system är PCL-styrning, en lågtrycks
servo med stora spakar som lyfts in i hytten.
I framtiden kommer de här styrsystemen att vara mycket
vanligare och vagnar som har dessa idag kommer att vara
än mer heta på andrahandsmarknaden. Om du vill ha en
välfungerande huggarvagn och samtidigt få bra betalt när
du säljer den, då ska du satsa på en FTG med ett utveck
lat styrsystem! Men tänk på att regelbundet se över och
smörja ditt ekipage, samt byta förslitningsdetaljer. Det ger
både en trygghet och en bättre totalekonomi.

Genom att till exempel välja till ett mer avancerat styr
system kan du vässa din FTG-vagn ytterligare. Idag är
flerspaksalternativet, med hela ventilpaketet uppe i
hytten, standard. Nästa nivå är lättviktspaketet, med
halva ventilpaketet i hytten och halva i kranpallen.
På SkogsElmia visade vi upp vårt EHC-styrsystem med
minispakar i kombination med Scanreco, vilket innebär

Det är en mycket bra investe
ring kan jag lova.”

Thomas Seleskog
Marknads- och försäljnings
chef FTG

Tidningen till FTG Cranes AB har producerats av:

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors
Tel 0521-26 26 30
E-post info@ftgforest.com
www.ftgforest.com

Box 86, 598 22 VIMMERBY
Telefon: 0492-196 70
Internet: www.mediapartner.nu

Innehållsansvarig: Thomas Seleskog. Projektledare: Pelle Strömsten.
Mediasäljare: Frida Dahl. Text: Mikael Svensson. Foto: Tomas Jansohn,
FTG. Grafisk form: Peter Lorensson. Tryck: Lenanders 19/10

www.ftgforest.com
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Kom och
provkör mig på
Lantmännens
Kompetenscenter
Skog i
Värnamo!

När det gäller
axlar, däck och fälgar!

Innovative solutions
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www.ftgforest.com

Broson Wheels AB, Box 84, 447 23 Vårgårda
Tel 0322-626400, www.brosonwheels.se

Detta är FTG Cranes
FTG Cranes är ett företag beläget
i Bäckefors i norra Dalsland som
tillverkar vagnar och kranar för
skogsbruk under varumärkena
Mowi och Moheda, samt kranar för
timmer- och sopbilar under varumärket V-kran.
Samtliga produkter är svensktillverkade rakt
igenom och all produktion sker vid företagets
anläggning i dalsländska Bäckefors.
Mowi-vagnen är försedd med parallellkran
och finns numera även med teleskop och
kan fås med en räckvidd från 4,7 upp till 7,8
meter. Moheda-vagnen är utrustad med en
vikarmskran och kan fås med en räckvid från
6,2 m upp till 8,8 m

FTG:s huggarvagnar vänder sig till skogs
folk som har behov av driftsäker utrustning
och företagets båda varumärken står för 35-40
procent av den totala försäljningen på den
svenska marknaden.
Båda vagnarna är konstruerade av skogs
kunniga medarbetare med lång erfarenhet och
därmed anpassade och byggda för hårt arbete
i de nordiska skogarna.
V-kran är den svenska timmerkranen som
är utvecklad, tillverkad och kvalitetssäkrad i
Sverige för krävande arbeten i Norden. Den
är driftsäker, smidig och har låg egenvikt.
Det finns en rikstäckande service och
eftermarknad. V-kranen passar för timmer
hantering såväl mobilt som för stationärt bruk
och återvinning. Den mindre V3-kranen som
idag används på bland annat sopbilar har en
kraftigt växande marknad i hela Europa.

www.ftgforest.com
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Stort intresse
för FTG-vagnar
på SkogsElmia
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Samtliga FTG-produkter mottog stor uppmärksamhet på Nordens största skogsmässa, SkogsElmia i
Jönköping 6-8 juni 2019, där temat var framtidens
skogsägande. Mässan lockade 300 utställare från
21 länder och totalt kom det 20 438 besökare.
I FTG:s montrar trängdes många av dessa besökare och framförallt var
det skogsfolk som ville veta mer om huggarvagnarna Mowi och Moheda.
– Vi fick ett fantastiskt gensvar och det fanns ett stort intresse från
besökarna för våra skogsvagnar. De som arbetar i skogen vill ha grejer
av hög kvalitet och vagnar som har ett högt andrahandsvärde, låga
driftskostnader och moderna styrsystem. Därför är skogsfolket också
beredda att betala lite mer för våra produkter, säger FTG:s försäljnings
chef Thomas Seleskog.

NYHET!
Nu kan vi på
samtliga vagnar
leverera vätskefyllda hjul direkt
från fabrik.

NYHET!
Nu kan du få
risflak på alla våra
vagnar från
8-15-ton.

90 years of
experience

LEARN MORE AT HULTDINS.SE

STEGMATARE

Vi har ett sort
urval av gripar i
vårt sortiment – se
mer på vår
hemsida.

‐�ä� montering �å lastgri�ens �lats.
‐�anövering med lastgri�ens ven�l.
‐Vikt bara 240 ‐ 260 kg
‐Trådlös Bluetooth
mätenhet eller automa�sk kvistning
med reläer som utrutstning.
NAARVA S23 med Ø 23 cm g������
Klyvkilar för ved som utrustning.
NAARVA S23C med Ø 30 cm såg

�en�n �a�a �y� �inland. ���.naarva.�
www.ftgforest.com
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Succé för Öppet Hus
på FTG!

I härligt vårväder kom cirka 1200
personer när vi bjöd in till Öppet Hus i
våras. Det var rundvandring i vår tillverk
ning - från plåtbearbetning till färdig
huggarvagn. Många provkörde våra
skogsekipage, ännu fler köade för korv
och kaffe. Dessutom bjöd en världsmäs
tare i motorsågning - Linn Arvidsson
alias LoggingLinn - på en uppvisning i
precisionssågning. En succé kort sagt!

En livsviktig
nyhet!
Med tanke på alla skogsbränder
som härjat så har vi nu tagit
fram en bra nyhet- en brandsläckare med 9 liter skum.
Kommer med hållare som går
att eftermontera på alla våra
FTG huggarvagnar.

FTG Älgen

I samband med Öppet Hus tog
vi med hjälp av vår laser fram
FTG-älgen. En bra symbol för
våra vagnar som ju i Norden är
”Skogens Konungar”.

SkogsNolia

Vi fanns naturligtvis även på plats på
den största skogsmässan i norr, Skogs
Nolia 13-15 juni 2019. Underbar
natur strax utanför Umeå.
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En huggarvagn
idag används till så
mycket mer än bara i
skogen. En kran gör
lyften enkla och
jobben roliga!

Erik Öster

”En robust vagn och en kran
som är både lång och stark”

Erik Öster, 25, är entreprenör och naturmänniska. Han driver Skullaryds
Älgpark dit det årligen kommer tusentals besökare för att på nära håll bekanta
sig med skogens okrönte konung. Inne i älghägnet kör han omkring i en
Mohedavagn med vikarmskran som förser älgarna med ris att tugga på.
Det började egentligen med att Eriks morfar köpte
in kronhjortar redan på 1970-talet. Därifrån fick
Erik tidigt upp intresset för djur och natur, men
även för maskiner.
– Jag var inte så gammal när jag började köra åt
grannen som hade maskinstation, säger han.
Det fanns en entreprenörsanda i honom och
innan han gått klart gymnasiet hade han både
hunnit med att bygga ett fyra kilometer stort älg
hägn och söka tillstånd för att driva djurpark.
– Precis innan jag tog studenten hade jag köpt
mina tre första älgar från två andra djurparker, de
var åtta månader gamla när de kom hit.
Ett år efter studenten började han med älgsafari
och Skullaryd Älgpark, en mil utanför Eksjö, blev
snabbt ett etablerat turistmål för naturintresserade
turister.
Vuxit snabbt
Sedan dess har verksamheten vuxit vidare i snabb
takt och i dag har Erik åtta älgar, 70 kronhjortar
och 30 dovhjortar som han visar upp.
– Vi kan ta emot allt från en till 200 besökare
på en safari. På sommaren har vi öppet alla dagar.
Övriga tiden på året tar vi emot grupper som
tidsbokar. Intresset är stort och vi har besökare
både från Sverige, våra nordiska grannländer och
från Mellaneuropa. Vi har framförallt många tyskar
besökare. Intresset är stort för att se livs levande
älgar i sin naturliga miljö.
Djuren behöver självklart något att tugga på när
de går i det 45 hektar stora hägnet. För snart ett år

sedan köpte Erik en Mohedavagn av modellen 141
4WD med M65-kran.
Mycket lyftande
– Jag använder vagnen för att hämta ris och köra
in i hägnet. På vintern använder jag den varje dag
och hämtar dels från vår egen gård och dels från
grannen. Jag kör först in det till älgarna som får äta
på det. När de är klara flyttar jag rishögen till kron
hjortarna som får fortsätta tugga på det. När de är
klara förpassas det till högen med förbrukat ris.
– Det innebär att jag lyfter rishögen flera gånger
och därför ville jag ha en robust vagn och en kran
som är både lång och stark. Sedan uppskattar jag
att slangdragningar, infästningar och ventilpaketet
sitter skyddat, det gör det lättare att arbeta. Styrsys
temet, som till exempel erbjuder olika förarinställ
ningar, är också värdefullt tycker jag. Jag uppskat
tar också att det är manövrering med elspakar.
Bra andrahandsvärde
Erik Öster tycker också det är en trygghet i att
vagn och kran är tillverkade i Sverige. Därför var
han också beredd att betala lite extra.
– Men pengarna jag har lagt, har jag igen
eftersom vagnen har ett så högt andrahandsvärde.
Tittar man på Blocket så finns det knappt några
begagnade Mohedavagnar till salu, de verkar säljas
snabbt.
Erik har på sex år lyckats etablera varumärket
Skullaryds Älgpark så väl att han nu kunnat
anställa sin far.

www.ftgforest.com
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Alexander Carlander

”De enda huggarvagnarna
som uppfyller mina krav”
Skogsentreprenören Alexander Carlander är inne på sin andra
huggarvagn från FTG.
– För mig finns bara ett alternativ. Deras produkter är de enda
på marknaden som uppfyller de krav jag har på huggarvagnar, säger
Alexander som har en Mowi-huggarvagn och kranmodellen P50T.
Alexander Carlander, 30, har i princip arbetat
med skogsbruk sedan han slutade gymnasiet.
Sedan några år tillbaka äger och driver han
skogsföretaget AC Skogstjänst AB som arbetar
med skotning i trakterna runt Lidköping.
Kunderna är främst skogskoncernen Vida
och kommunerna i närområdet.
– Jag har arbetat med skotning i fem år,
innan dess körde jag skördare, berättar han.
Lätta att skruva med
För några år sedan köpte han en Moheda-vagn
med tillhörande kran.
Var det någon speciell anledning till att du
valde en FTG-vagn?
– Jag hittade inga andra alternativ som

kunde mäta sig med dem när det dels gällde
kvalitet och dels service och support som håller
hög klass. De är dessutom lätta att skruva med
på egen hand.
– Samtidigt är det de enda vagnarna på
marknaden som har hydrauliska stöttor och för
mig som kör mycket ris är det en stor fördel
när jag kan klämma ihop det. Det innebär att
jag kan lasta mycket mer och vagnen i sig har
riktigt bra lastkapacitet.
Kraftfull kran
Eftersom ekipaget går frekvent i skogen fanns
ett behov av att byta till ny vagn och kran i
vintras. Den här gången blev det en Mowi-vagn
och kranen P50T.

En FTG
huggarvagn är
långsiktigt den
bästa
investeringen!

– Mowi-vagnen har det senaste styrsystemet
med EHC-minispakar som sitter monterade
i traktorns armstöd. Den tillhörande datorn
är oerhört förnämlig att arbeta med när det
gäller inställningar av funktionerna. Med den
tekniken blir arbetet mycket lättare. Kranen
P50T är oerhört kraftfull och lättkörd. Genom
teleskopet förlängs räckvidden ända upp till
7,8 meter.
Manövreringen med EHC-minispakar
ger dessutom en mer ergonomisk och bättre
förarmiljö. Ett måste helt enkelt om man kör
mycket menar han.
– Allting jag gör blir exakt, vilket i sin tur
gör arbetet både roligare, enklare och snabbare.
En bra investering helt enkelt.

Tillverkare av kvalitets hytter!
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Tomas Palmqvist

”Smidigheten i styrningen
sparar kroppen”
I 42 år har Tomas Palmqvist kört timmer och massaved. Han vet hur
betydelsefullt det är med en välfungerande kran.
– Är den tungjobbad sliter du ut kroppen. Därför har vi V-kranar på
de flesta av åkeriets bilar eftersom dessa är lättstyrda, säger han.
industrier och virkesterminaler. Åkeriet har
sammanlagt 18 anställda och kör med nio bilar
på uppdrag av Sveaskog, Skogsam, Swedish
Match, Forimp och Classons Skogsvård.
– Vi kör från Askersund i söder och upp
mot norska gränsen, så det är ett stort område
vi arbetar inom, säger Tomas Palmqvist.

Palmqvist Åkeri i Åtorp utanför Degerfors
startades på 1950-talet av Tomas far, Tage Palm
qvist. Tomas kom tidigt in i bolaget och 1991
tog han och hustrun Marita över ägandet. I dag
arbetar även två av deras söner i företaget.
Åkeriet har specialiserat sig på att köra
timmer och massaved som de hämtar vid av
verkningsplatserna i skogen och sedan kör till

Din Helhetsleverantör utav svarvade
och frästa Gjutgodskomponenter.

Våga utmana oss!
Ring 0470 70 10 30

Har gått upp i storlek
V-kranar från FTG sitter på sex av bilarna.
Nyligen köpte Tomas två nya V13-kranar och
två till är beställda.
– Tidigare hade jag V10-modellen, men nu
har jag gått upp i storlek för att få mer kraft i
lyften och dubbelutskjut som gör det enklare
att lasta även när vi står med bilen en bit ifrån
det som ska lastas. Då behövs det kraftfulla
grejer för att få riktigt bra grepp.
– Sedan har också arbetssättet förändrats
eftersom vi numera kör mycket till järn
vägsterminaler där vi ska lossa virket på
järnvägsvagnar.

Vad är fördelarna med V-kran?
– En viktig faktor är att det är en svensktill
verkad produkt, vilket borgar för bra kvalitet.
Sedan har vi en bra återförsäljare i Floby Nya
Bilverkstad AB som är oerhört duktiga på att
skruva ihop kranarna så att de blir lättstyrda.
Just lättstyrdheten är viktig eftersom en bil ofta
kör fem till åtta lass om dagen. Ska man sitta
så mycket bakom spakarna krävs smidighet i
styrningen, annars är man helt slut i kroppen
på kvällen.
Duktiga på service
Tomas berättar också att återförsäljaren har bra
servicen på kranarna och det är lätt att få tag i
reservdelar.
– Vi skruvar själva en hel del och det är
aldrig några problem att få tag i reservdelar.
Och händer något allvarligt med kranarna är
FTG duktiga på att ställa upp med den service
som krävs.

TILLVERKNING AV
HYDRAULCYLINDRAR
tillverkning av
& GRIPKLOR& gripklor
Hydraulcylindrar
TILLVERKNING
AV
tillverkning
av
Hydraulcylindrar &
gripklor
ELMAB
HYDRAULCYLINDRAR
1946
& GRIPKLOR

Telefon: 0281-202
61 • Fax: 0281-201 37 • E-post: info@elmab.se • Webb: www.elmab.se
Telefon: 0281-202 61 • Fax: 0281-201 37 • E-post: info@elmab.se • Webb: www.elmab.se
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Full fart i
vår kran och
vagnsmontering
på fabriken i
Bäckefors.

En bra dag i skogen!
Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors
Tel 0521-26 26 30
E-post info@ftgforest.com
www.ftgforest.com

Följ oss på
Facebook
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