
Mängder med nyheter 
 presenteras på Elmia Wood!

”En Mowi  håller 
 under hela din 
livstid”

”Mohedakranen 
slår allt jag kört 
tidigare”
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NISULA 

UTRUSTNING TILL TRAKTOR FÖR SKOGSARBETEN

Skördarpaket för Valtra N- 
Serie N1, N2, N3 N4 och N5
• 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.

SKÖRDARPAKET

Paket

• 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.

Kontakta våra återförsäljare för info & offert

Alternativa aggregat

175E Energiklipp
• 17cm klippdiameter.
• För fällning av energivirke.
• Håll vägar & kanter fria.
• Byt från grip på 10 minuter.

285E+ Energiklipp
• 28cm klippdiameter.
• Ackumulerande klipp för

proffs.
• Byt till grip på 10 minuter.

325H 
Skördaraggregat
• 30cm kapdiameter.
• Flera valmöjligheter av

 styrsystem(NCU3Lite,
NCU3, NCU3i & NCU3x).

• Idealiskt aggregat för första
gallring. 

425C
• 40cm kapdiameter.
• Flera valmöjligheter av styr-

system(NCU3Lite, NCU3,
NCU3i & NCU3x).

• Kombiaggregat för första
och andra gallring.

Mer info 
Nisulaforest.com
Följ oss på:

Anders Skogsberg
Tel +46 (0) 521 - 262 631 
anders.skogsberg@ftgforest.com
www.ftgforest.com

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

Scanna för att komma 
direkt till utrustningen. 

NISULA N

UTRUSTNING TILL TRAKTOR FÖR SKOGSARBETEN

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.

SKÖRDARPAKET

Paket

• 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.

Kontakta våra återförsäljare för info & offert

Alternativa aggregat

175E Energiklipp
• 17cm klippdiameter.
• För fällning av energivirke.
• Håll vägar & kanter fria.
• Byt från grip på 10 minuter.

285E+ Energiklipp
• 28cm klippdiameter.
• Ackumulerande klipp för

proffs.
• Byt till grip på 10 minuter.

325H 
Skördaraggregat
• 30cm kapdiameter.
• Flera valmöjligheter av

 styrsystem(NCU3Lite,
NCU3, NCU3i & NCU3x).

• Idealiskt aggregat för första
gallring. 

425C
• 40cm kapdiameter.
• Flera valmöjligheter av styr-

system(NCU3Lite, NCU3,
NCU3i & NCU3x).

• Kombiaggregat för första
och andra gallring.

Mer info 
Nisulaforest.com
Följ oss på:

Joacim Karlsson
Tel +46 (0) 521 - 262 750 
joacim.karlsson@ftgforest.com
www.ftgforest.com

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

Scanna för att komma 
direkt till utrustningen. 

https://www.nisulaforest.com/sv/produkter/skogsutrustning-for-traktor/
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Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors 
Tel 0521-26 26 30
E-post info@ftgforest.com
www.ftgforest.com

Tidningen till FTG Cranes AB har producerats av:

www.mediapartner.se

TRYCK: LTAB 2022

Äntligen!
Efter tre år är det återigen dags för Elmia Wood igen, 
mässan där vi som arbetar med skogsmaskiner får 
möjlighet att möta våra kunder och presentera vårt stora 
maskinprogram.

Därför kommer vi nu laddade till tänderna med massvis 
av nyheter i bagaget som ni bland annat kan läsa om på 
annan plats i den här tidningen. Vi har använt corona
tiden väl till att uppgradera och förbättra vårt produkt
program – ni blir inte besvikna.

Självklart hoppas jag att ni besöker vår monter där vi 
 presenterar Mowis skogsvagnar, griplastarkranar, våra egna 
tillbehör och skördaraggregat från Naarva och  Nisula. I 
Lantmännen Maskins monter presenteras Moheda skogs
vagnar, kranar och ett traktorekipage med vår Moheda 
kran och Nisula skördaraggregat och mätutrustning. I 
Lantmännens monter visas även en traktor med vår stora 
M81T kran utrustad med Ilsbo kättingröjare och Naarva 
klippaggeget. Så Elmia Wood kommer bli en fullspäckad 
mässa, där vi visar vårt fulla program, och mängder med 
nyheter!

Ska jag summera åren som gått sedan senaste Elmia
mässan så har de varit bra för vår del. När pandemin 
bröt ut var det många skogsägare som permitterades från 
sina ordinarie arbeten och fick då mer tid över för sina 
skogsbruk. Flera passade samtidigt på att uppgradera sin 
maskinpark.
Vi själva har inte suttit still i båten, utan  arbetat hårt med 
att utveckla nya produkter och förbättra befintliga.

Tittar vi framåt så kommer skogen och skogsbruket att 
bli ännu viktigare. Jag tänker på hållbarhetsperspektivet 
och att skogsråvaran dels är förnyelsebar och dels binder 
koldioxid. Skogen blir en nyckelspelare i hållbarhets
arbetet. För att kunna bedriva ett skonsamt och hållbart 
skogsbruk behöver vi utveckla maskiner som är anpassade 
för det.

Just nu kämpar vi dock med andra saker, kopplade till 
världsläget. Som ni säkert alla känner till råder det brist 
på vissa komponenter, samtidigt som dessa blivit dyrare. 
Vi försöker parera dessa prisökningar så gott det går 
genom att effektivisera i våra egna led.

Men nu tycker jag att vi ska se framåt, och att Elmia
mässan blir den positiva injektion vi alla behöver. 
Väl mött i monter 568!

Anders Skogsberg, försäljningschef FTG

”Som vi har längtat efter att 
komma ut på mässor igen”

http://akerstroms.se
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     DETTA ÄR     
   LÅNG LIVSLÄNGD

EPF-serien från Parker består av inbyggda hydrauloljefilter för högt tryck som ger högeffektiv  
filtrering för utrustning i krävande miljöer. En unik egenskap i EPF-serien är att filterelementet 
sitter kvar i filterskålen vid byte. Filterelementkärnan går även att återanvända vilket reducerar 
avfallet med upp till 50% jämfört med traditionella filter som har engångselement. 
www.parker.com

Färre servicetillfällen 
Återanvändbar elementkärna 
Kompakt konstruktion

EPF Filter
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Mellan  
fikat: 
pålitlig  
radiostyrning  
för skogsproffs

www.scanreco.com
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Din Helhetsleverantör gällande 
svarvade och frästa komponenter. 

Utmana oss gärna!

www.vaxjofabriken.se

Växjöfabriken Produktions AB
Under femtio års tid har vi erbjudit 
förädling av gjutgods-, smide- och kuts- 
komponenter till Nordisk industri inom 
entreprenad-, skog-, process-, maskin- & 
transportsektorn. Växjöfabriken har 
sitt säte på Norremark i Växjö med 
34 anställda, produktion i tre skift, 
hög automationsgrad och en stadig 
utveckling mot 100 msek i omsättning. 
Utmärkande för bolaget är vår kunskap 
även när det tekniskt kan vara utmanan-
de, vårt arbete som ett engagerat lag 
tillsammans och entreprenörskapet där 
vi präglas av att ”våga ta initiativ”. Bola-
get har starka långsiktiga ägare genom 
Pomonagruppen och vi är certifierade 
enligt kvalitetsstandarden ISO9001, 
samt miljöledningssystemet ISO 14001.

Under femtio års tid har vi erbjudit förädling  
av gjutgods-, smide- och kuts komponenter  
till Nordisk industri inom entreprenad-, skog-,  
process-, maskin- & transportsektorn.  
Växjöfabriken har sitt säte på Norremark i 
Växjö med 34 anställda, produktion i tre skift, 
hög automationsgrad och en stadig utveckling 
mot 100 msek i omsättning. Utmärkande för 
bolaget är vår kunskap även när det tekniskt kan 
vara utmanande, vårt arbete som ett engagerat 
lag tillsammans och entreprenörskapet där vi 
präglas av att ”våga ta initiativ.” Bolaget har 
starka långsiktiga ägare genom Pomonagruppen 
och vi är certifierade enligt kvalitetsstandarden 
ISO9001, samt miljöledningssystemet ISO 14001.

Växjöfabriken expanderar 
- för dig som vill bli en del i vårt engagerade lag

http://parker.com
http://scanreco.com
http://vaxjofabriken.se
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Ett intensivt utvecklingsarbete inne
bär att FTG kan presentera både helt 
nya produkter och uppdateringar i 
det befintliga programmet. 

Hela Mohedaprogrammet har uppdaterats, 
från den minsta M31T till den stora M81DT. 
Griplastarkranarna M41T och M51T ersätter  
 klassikerna M40 och M50 i mellanklassen. De 
har försetts med en rad goda egenskaper som 
längre räckvidd, högre lyftkraft, starkare vrid
kraft och bättre rörelsemönster.

Vikarmskranen K41T är en robust kran 
med styrka och räckvidd för tuffa tag i skogen. 
Den är kompatibel med ett flertal av Moheda
vagnarna.

Skyddad slangdragning 
I det tyngsta segmentet återfinns M81T och 
M81DT som är avsedda för stora skogsvagnar 
och mellanstora skogsmaskiner. De har en 
mängd förbättrade egenskaper som längre räck
vidd, kraftfullare lyft och vridförmåga och bättre 
rörelsemönster. M81DT har ett nyutvecklat 
 dubbelteleskop med skyddad slangdragning.

– Man kan sammanfatta det med att samtliga 
kranar fått förbättrade egenskaper. De lyfter mer 

och längre. De har fått 
bättre rörelseförmåga och 
de större kranarna, från 
M41T och uppåt, har 
fått betydligt mer sväng
kraft i kransvängen. På 
Elmia Wood presenterar 
vi en riktigt stor nyhet, 
Moheda M81DT/T med 
kranspetsstyrning. Det 
innebär snabbare styr
ning och därmed ökad 
produktion, berättar 
Joacim  Karlsson, försälj
ningsansvarig Moheda.

Flexibelt rörelsemönster 
Inom Mowis kransegment kommer nästan alla 
kranar i uppdaterade modeller, exempelvis helt 
nya P81DT som är den största modellen. Nya 
kranarna P31T, P41, P41T, P51 och P51T har 
fått bättre egenskaper, bland annat har räckvidd 
och svängkraft förbättrats.

– Dess främsta egenskap är att den kompen
serar den parallellförda vikarmens fördelar med 
den traditionella vikarmens fördelar, vilket ger 
ett mycket flexibelt rörelsemönster. Vikarm
kranens låga parkeringsläge ger samtidigt en 

låg tyngdpunkt, vilket 
minskar risken för 
att ekipaget ska välta 
när man kör utan last 
i svår skogsterräng. 
Detta kombineras med 
Mowikranens alla in
byggda fördelar. Du når 
med enkla och snabba 
parallellförda rörelser 
både högt och lågt, och 
med låg energiförbruk
ning, säger Anders 
Skogsberg.

FTG:s största skogsvagnar, Moheda 141/151 
4WD och Mowi 1450 WD, har fått nytt last
rede och skotarbankar. 

– Det är en svetsad, kraftig konstruktion som 
ger ett flexibelt och breddbart lastutrymme, 
med horn för enkel sortering, och taggar i 
botten.  Det innebär att virket hålls på plats 
även när det är fruset och terrängen kuperad, 
upplyser Anders Skogsberg.

Massvis med nyheter 
och förbättrade egenskaper

Joacim Karlsson och 

Anders Skogsberg. 

Nytt lastrede
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För ett par år sedan togs beslutet att lägga ut 
produktionen av ingående komponenter i 
 vagnar och kranar på verkstadsföretaget Weland 
i Smålandsstenar. Det har visat sig vara ett 
lyckat drag.

– De har all den moderna utrustning som 
krävs för att svetsa och bocka maskindelarna på 
ett effektivt och högkvalitativt sätt. Samtidigt 
ger det oss större möjlighet att både gasa och 
bromsa, beroende på efterfrågan. Vår produk
tion i Bäckefors blir därmed kostnadseffektivare, 
säger FTG:s försäljningschef Anders Skogsberg.

I Bäckefors läggs nu allt krut på konstruk
tion, försäljning och eftermarknad. Kvalitets
kontrollen är minutiös.

– Alla produkter testas noga och provkörs 
innan de levereras. Våra anställda har 
lång erfarenhet. De flesta av dem är 
skogsägare och använder själva 
våra  produkter, så de vet vad 
som krävs, berättar Anders 
Skogsberg. 

Vad är fördelen med svensk
tillverkat?
– Att det är riktigt hantverk där 
produkterna är anpassade för den 
svenska marknaden och dess förutsätt
ningar. Att kunden enkelt kan nå oss, att det 
finns snabb service på nära håll, på svenska. 

Att vi har livstids support på det vi säljer, det är 
viktigt för oss. Sedan har vi det starkaste 

återförsäljarnätet i Sverige som säljer 
och servar våra produkter. Lant

männen Maskin, med verkstäder 
i hela landet, för våra Moheda 
skogsvagnar och kranar. Vi har 
även privata maskin handlare 
för Mowi, med över 50 

 verkstäder i Sverige. Våra kunder 
har alltid nära till service när det 

behövs, svarar Anders Skogsberg.

Svensk kvalitet rakt igenom

-Merparten av personalen är själva skogsägare
FTG:s produktionsenhet i Bäckefors är helt inriktad på sammansättning av skogsvagnar och 
kranar. Att merparten av produktionspersonalen själva använder produkterna i skogen borgar 
för att de vet vad som krävs. Det är svensk kvalitet rakt igenom och självklart är produktionen 
kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.
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‐ Lätt montering på lastgripens plats. 

‐ Manövering med lastgripens ventil. 

‐ Behöver endast 40‐60 l/min oljeöde. 

‐ Vikt bara 260 kg 

‐ Trådlös Bluetooth mätenhet eller 

  automatisk kvistning med reläer  

  som utrutstning. 

Pentin Paja Oy, Finland.   www.naarva. 

STEGMATARE 

 NAARVA S23 med Ø23 cm giljotin 
 Klyvkilar för ved som utrustning. 
 NAARVA S23C med Ø30 cm såg  

Innovative solutions

Från fullsortiment av konstruktionsplast 
till bearbetade komponenter

• brett program av konstruktionsplaster
• halvfabrikat: kapat, fräst, hyvlat, förborrat mm. 
• bearbetade komponenter och färdiga konstruktioner

c-m.se

Svensk kvalitet rakt igenom

-Merparten av personalen är själva skogsägare

http://pentinpaja.fi
http://eshydagent.se
http://c-m.se
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Terri, tillverkare av kompakta skogs
maskiner, är sedan flera år tillbaka 
FTGkund eftersom de utrustar sina 
maskiner med Mowis parallellkranar. 
Försäljnings och marknadschefen 
Arne Isaksson ser FTG som en viktig 
samarbetspartner för att kunna 
utveckla maskinerna.

Terri, som är en del av Alfing i Älmhult, bygger 
skördare och skotare, samt kombimaskiner där 
man skiftar från skördare till skotare på en kvart 
och omvänt på samma tid. Med en bredd på 
cirka två meter är Terrimaskinerna mindre än 
konventionella skogsmaskiner. Kunderna är 
främst skogsentreprenörer och privata skogs
ägare.

– Affärsidén bygger på att erbjuda marknaden 
maskiner för skonsam gallring. Jämför man våra 
maskiner med stora konventionella  maskiner 
som kräver fyra meter breda vägar så blir det 
många kvadratmeter produktiv skogsmark som 
sparas vid en gallring. Utöver att våra maskiner 

är kompakta är de också energieffektiva, bland 
annat tack vare lösningen med en parallellkran, 
säger Arne Isaksson, försäljnings och mark
nadschef på Terri.

Hållbarhetsfilosofi
Terri har hittills varit mest inriktade på den 
svenska marknaden, 
men tar nu klivet ut i 
Europa med mark
nadsföringen av sina 
maskiner.

– Hållbarhet, lång
siktighet och att värna 
skogen som binder 
mycket koldioxid blir 
allt viktigare och våra 
maskiner passar in 
perfekt i den  filosofin, 
fortsätter Arne 
 Isaksson.

Terrimaskinerna är 
utrustade med paral
lellkranarna P30, P40 eller P40T från Mowi 
som säljs via FTG. Samarbetet mellan Terri och 
FTG har många år på nacken och Arne Isaksson 

ser stora fördelar med att kranarna är svensk
tillverkade.

– Våra bolag har samma filosofi när det gäller 
kvalitet, service och support. Och vi pratar 
samma språk, vilket gör att allting blir enklare 
och går mycket snabbare. Jag ser FTG mer som 
en samarbetspartner än som en leverantör till 

oss, säger han.

Energieffektiva kranar
Han uppskattar Mowi
kranarnas energieffek
tivitet och att det är ett 
enkelt handhavande, 
även för den skogsägare 
som inte har erfarenhet 
av att köra skogs
maskin. 

– När man sänker 
ned bommen rör 
sig  vipparmen ut per 
automatik, så det är 

inte mycket man behöver 
tänka på, säger Arne Isaksson och menar att 
maskinerna därmed blir attraktiva för en större 
målgrupp.

Arne Isaksson, försäljnings- och marknadschef på Terri:

- Mowi-kranarnas användarvänlighet passar alla

Arne Isaksson, försäljnings och marknads
chef på Terri, hyllar Mowikranarna för deras 
energieffektivitet och användarvänlighet.

Fo
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Foto: Mediaspjuth
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Efter nästan 20 år hade den gamla 
skogskranen gjort sitt. Magnus 
Jonsson, som driver företaget 
Magnus Trädvård i Ulricehamn, 
började leta efter ett nytt ekipage, 
kran och vagn, som han skulle 
använda i sin verksamhet som han 
startade för 15 år sedan.

– Jag arbetar mycket med att ta 
ned träd i trädgårdar hos privat
personer, åt bostadsrättsföreningar 
med flera. Jag är med i Farmar
tjänst och det blir mycket jobb 
i Natura 2000områden åt läns
styrelsen. Jag arbetar också mycket 
med röjning i naturvårdsområden 
där det krävs mindre maskiner för 
att inte göra åverkan på naturen. 

Med andra ord behöver  Magnus 
ha en mindre vagn och kran för 
att vara så flexibel som det bara 
går. Samtidigt ska utrustningen 
kunna lyfta tunga stockar när han 
till exempel har ett uppdrag åt 
Skogssällskapet.

– Det var en säljare på Lant
männen Maskin i Ulricehamn 
som efter att ha lyssnat in mina 
behov rekommenderade den här 
kranen och vagnen. Det var den 
senaste nyheten från FTG.

Drivning på alla hjulen
Vagnen är en Moheda 101 4WD på 
tio ton med drivning på alla hjulen.

– Jag ville ha den drivningen 
för att enkelt kunna ta mig fram 
när det är kuperad terräng eller 
där det är mycket sten.

– Sedan har Moheda ett gott 
rykte och ett bra andrahandsvärde 
på sina produkter. Dessutom hade 
jag ett tippflak på min förra vagn 
som var enkelt att montera på 
den här. 

Mohedakranen M41T passade 
väl ihop med vagnen, lagom stor 
för de uppdrag Magnus har.

– Skogsvagnen har ett eget 
hydraulsystem som är anpassat till 
kranen, vilket innebär att kranen 
går mjukt och har ett följsamt 
rörelseschema som gör det lätt 
att lyfta. Den har också bra 
styrka och når långt, 6,90 meter, i 
 förhållande till sin storlek.

Utmärkt support
Efter ett och ett halvt år med det 
nya ekipaget är Magnus mer än 
nöjd. Det har inte varit några pro
blem och har han haft frågor, har 
det bara varit att ringa till FTG.

– De har svar på det jag vill veta 
så supporten fungerar utmärkt.

Och det finns förstås bara gott 
att säga om säljaren på Lantmän
nen Maskin som rekommenderade 
honom Mohedaekipaget…

Magnus Jonsson, Magnus Trädvård:

-Kranen har bra styrka och når långt
När det var dags att köpa ny vagn och kran rekommenderade säljaren på Lantmännen Maskin 
en Moheda 101 4WD skogsvagn och Mohedakranen M41T till entreprenören Magnus Jonsson i 
 Ulricehamn. Det ekipaget visade sig vara perfekt för Magnus som arbetar mycket i naturvårds
områden och behöver en smidig utrustning som samtidigt är stark.

Magnus Jonsson med sitt smidiga Mohedaekipage 
som passar perfekt för hans verksamhet. 



En gång Mowi – alltid Mowi.
Så resonerar skogsentrepre
nören Magnus Bengtsson i 
Bäckefors – mångårig FTG
kund som har både kran och 
vagn från Mowi.

– Köper du en Mowivagn och sköter 
den, då behöver du inte byta den 
under din livstid. Så bra kvalitet är 
det, säger Magnus.

Fast själv har han föredragit att 
 uppgradera sig genom åren och är 
nu inne på sin tredje Mowivagn, en 
1250ND där bokstäverna står för 
navdrift.

– Jag föredrar navdrift före rulldrift 
eftersom jag då kan lägga kedjor eller 
band på hjulen om jag ska köra där 
det är mjuk mark. Då lämnar den 
knappt några spår efter sig. Jag har 
haft den här vagnen sedan 2017 då 
jag fick visa upp den på Elmia mässan 
för FTG:s räkning.

Vippar lätt upp vagnen
Vad är fördelarna med en Mowi-vagn, 
utöver kvaliteten?
– Bra andrahandsvärde. Sedan är de 
lättkörda och skulle vagnen välta är 
det enkelt att resa upp den igen. Jag 
körde nyligen för fort över en stubbe 
i skogen, vagnen välte och lasset 
blev liggande på sidan. Jag lastade av 

 resten, sedan var det bara att svänga 
över kranen och vippa upp vagnen 
igen. Det tog 1015 minuter. Det 
är bara Mowis vagnar som klarar en 
sådan manöver.

På vagnen har han den mellanstora 
kranmodellen P40 från Mowi. Ett 
ekipage som passar bra till traktorn.

– Jag kör mycket på uppdrag åt de 
stora skogsbolagen här i Dalsland. I 
huvudsak handlar det om att köra ut 
virket till vägen, men jag jobbar även 
med att samla upp ris. Sedan har min 
far lite skog, cirka 30 hektar, som jag 
sköter om. Det blir även en del gall
ring åt grannar och andra privatperso
ner. Jag har även en grävmaskin som 
jag gör en del jobb med.

Plockar hur lätt som helst
Han köpte sin första Mowikran 
1988 och fastnade direkt för både 
dess funktion och kvalitet. 

– Mowikranarna är så användar
vänliga, säger han. Rörelseschemat 
gör att jag plockar virket i skogen hur 
enkelt som helst – även om det är 
svåra förhållanden. 

– Den fungerar även bra i gallring 
eftersom den tar så lite plats och 
skadar därmed inte skogen. Jag är 
en sådan som normalt vill bygga om 
grejer för att det ska passa, men det 
behöver jag inte med Mowis kranar 
eller vagnar. Att koppla hela ekipaget 
på traktorn tar inte mer än ungefär 15 
minuter.  

Magnus Bengtsson:

-En Mowi håller hela 
din livstid

Entreprenören Magnus Bengtsson 
med sitt Mowiekipage. För honom 
är det bara ett märke som gäller 
när han ska jobba i skogen.

www.ftgforest.com10
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www.beamon.se

1946
ELMAB

Tillverkning 
av Hydraulcylindrar 

och Gripklor
Tel: 036-307500
www.gripenwheels.se

Originalet till Moheda 

Skogsentreprenören Emil Fröjd 
har testkört Mohedas största kran 
MD81DT under ett års tid och är nöjd 
– mer än nöjd dessutom.

– Den slår allt jag kört tidigare, 
säger han.

Emil Fröjd är skogsentreprenör och har 
dessutom egen skogsareal på drygt 30 hektar 
att sköta om. Han har också ett lantbruk med 
spannmålsodling och jobbar även med gräv
entreprenader och snöröjning.

En stor kund är Trollhättans stad där han 
samlar upp stockar och ris efter träd som sågats 
ned i parker och skogsområden.

– Jag kör även en del åt arborister, berättar 
Emil som har ett traktorekipage med Moheda 
M1514WD vagn och Moheda M81DT kran.

Ett ekipage som han är mycket nöjd med.
– Det var entreprenören som tidigare körde 

åt Trollhättans stad som rekommenderade mig 
att titta på Moheda.

Onekligen ett bra tips med facit i hand…

Skyddad slang ger bättre sikt
För något är sedan fick Emil erbjudande om att 
testa den nya FTGkranen Moheda M81DT i 
sin verksamhet.

– En väldigt trevlig kran som slår allt som 
jag kört tidigare. Jag är imponerad av kraften i 
sväng och lyft. Den skyddade slangdragningen 
i utskjutet är också en bra lösning eftersom den 
ger bättre sikt och den riskerar inte att fastna i 
grenar och annat, något som annars kan vara ett 
problem.

Han betonar att kranen har bra styrka, 
når långt och är robust i sitt utförande.

– Den har fungerat helt problemfritt.

Kransspetsstyrning förenklar
En finess är dessutom att den är försedd med ny 
teknik, kranspetsstyrning, något som uppskattas 
av Emil.

– Det innebär att jag kan köra gripen 
rakt ut tre meter över marken. Utskjutet och 
stickan reglerar sig automatiskt, vilket inne
bär att jag inte behöver hålla ordning på flera 
olika reglage samtidigt. Det gör självfallet 
också att jag arbetar mycket effektivare med 
kranen. Detta är en förenkling av arbetet 

som är välkommen.
Tillsammans med skogsvagnen Moheda M151 

4WD blir jobbet både enklare och roligare.
– Den vagnen passar perfekt eftersom den 

är så stor och robust, vilket är nödvändigt när 
man jobbar med en kran som är nio meter lång. 
Fördelen med att köpa Moheda är också att 
Lantmännen Maskin är återförsäljare och jag 
har inte så långt till deras anläggning i Brålanda, 
avrundar Emil Fröjd.

Emil Fröjd:
– Den här Mohedakranen slår 
allt som jag tidigare kört

Magnus Bengtsson:

-En Mowi håller hela 
din livstid

Emil Fröjd har testat nya kranen Moheda M81DT i ett år och är mycket nöjd, i synnerhet med kranspetsstyrningen.

www.ftgforest.com

http://beamon.se
http://elmab.se
http://gripenwheels.se
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Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors 
Tel 0521-26 26 30

E-post info@ftgforest.com
www.ftgforest.com

En bra dag i skogen!

Följ oss på 
Facebook

I över 30 år har vi byggt upp ett stort nätverk och samarbete med 
väl utvalda tillverkare av lager, tätningar, låselement och linjära  
produkter. Sortimentet är ett av Sveriges bredaste och tillsammans 
med vår egen utveckling av kundanpassade produkter samt mångåriga  
expertis hittar vi alltid rätt produkt och lösning för varje unikt behov och  
användningsområde. www.internordic.com

RESAN BÖRJAR 
DÄR VÅRA 
VÄGAR MÖTS!
“-Jag vill alltid bidra till att kunden får den mest 
optimala lösningen till just deras applikation.” 
Mattias Jonestad, Produkt -och Applikationsingenjör på Internordic

Full fart i
vår kran- och

vagnsmontering
på fabriken i
Bäckefors.

http://internordic.com
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