
…az osztályelső



A MALWA termékeit Svédországban fejlesztik és építik. A 
gyár Skene városában található, 30 percre Göteborgtól. Itt, 
az erdő közepén építi a MALWA megbízható és technikailag 
fejlett gépeit a modern, alacsony környezeti hatású 
erdőgazdálkodás számára. A MALWA immár a kompakt 
géposztály meghatározó gyártója.



Alacsony 
környezeti 
hatás
A Malwá-k alapgondolata: széles 
pászták kijelölése nélküli 
manőverezés a gyérítésekben 
minimális talajnyomás mellett, 
lényegében tősérülések nélkül.



Malwa 560-
sorozat

560H Harvester • 560F Forwarder • 560C Combi



• Klíma

• Fűthető légrugós ülés

• Kartámasz

• Köztes pozícióban 
rögzíthető ülés

• Kiváló kilátás

• Ablakok lefelé is

Gépkezelői 
környezet: 
biztonságos 
és kényelmes



• Parker IQAN - CAN-bus

• Szoftver: folyamatos fejlesztés, 
egyszerű frissítés

• Teljes gépfelügyelet

• Érintőképernyő

Vezérlés



Malwa a mobilon



Szervizbarát kialakítás



MALWA 560Log Max 2000T
akár 42 cm

max. vágási átmérő

Harveszterfej



MALWA 560
Cranab FC45 T

4,5 tm
6.1 / 8,0 m

Daru



Malwa
560H
Harveszter



• Dönthető daruoszlop

• Erős, 148 l/perc-es 
hidraulika rendszer

• Dönthető daru

• Bogie lift

• Max döntési átmérő: 42cm

• Súly: 6500kg

• Hossz: 5,7m

• Szélesség: 1,95m

• Magasság: 2,85 m

• Hasmagasság: 400 mm 

Malwa 560H 
Harveszter



Malwa 560F
Forwarder



• Raksúly: 5.5 tonna

• Pótkocsival: 9 tonna

• Cranab FC45 6.1/8,2m daru

• Kicsiny fordulókör

• Súly: 5.700kg

• Raksúly: 5.500kg

• Hossz: 6,3m

• Szélesség: 1,95m

• Magasság: 2,85 m

• Hasmagasság: 400 mm

Malwa 560F 
Forwarder



Malwa 560C
Combi



• Átszerelés: 12 perc

Malwa 560C 
Combi



Nostrad sea the ta sorem 
ipsit forna us druamet.

Opciók széles tárháza

Pótkocsi

Markoló Védőrács

Energia kanál Track

https://youtu.be/b8tmgw9cNok


www.malwaforest.com

Youtube

Instagram

Facebook

Erős érvek:

- 1.950mm szélesség
- 75 lóerős CAT motor
- 4,5 tm-es (6.1/8,2m) Cranab daru
- 4,5 – 5,0l fogyasztás
- Komfortos, a motor MÖGÖTT 

elhelyezett kabin
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