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Välkommen till  
Malwas växande värld

560, nu version 4.0 
560-serien är nu framme vid version 4.0. 
En av flera stora förändringar är att nya 
motorkrav från EU lett fram till en helt 
ny generation av motorer med betydligt 
minskade utsläpp framför allt av partiklar 
och kväveoxider. 
   Som tidigare har vi valt motorer från CAT, 
nu 2,8 liter med exakt samma effekt och 
styrka som de tidigare 3,4-litersmotorerna.  
Motorerna är också mycket bränsleffektiva, 
vilket har tydliga effekter på diesel-
räkningarna.
   Skördaren 560H och kombin 560C har nu 
det nya LogMax-aggregatet 2000T, som både 
matar och sågar snabbare, har förbättrade 
kvistknivar och är mera servicevänligt. 

Som alltid sker konstruktions- och 
utvecklingsarbete i nära samarbete och 
dialog med de som kör våra maskiner och 
kunniga markägare med stor kunskap om 
skogsvård och hur gallring bör göras. På 
sidorna 6 och 7 kan du läsa om de viktigaste 
förändringarna. 

Mycket är också oförändrat eftersom det inte 
finns bättre att få. Till exempel avancerad 
drivning med hydrostatisk transmission, 
som annars bara de riktigt stora maskinerna 
har. Eller separerade pumpsystem med 
ett för transmission/drivning och ett för 
arbetshydraulik (kran och aggregat), vilket 
ger möjlighet att med precision manövrera 
kranen samtidigt som man flyttar maskinen.

Malwa har haft en enastående fin utveckling sedan 560-serien lanserades 
2013/2014. Resan från utmanare till marknadsledare i Sverige tog bara 
fem år och det som händer nu är att intresset för 560-serien, och det 
maskinerna kan prestera, har ökat så starkt att mer än varannan Malwa 
560 nu går på export. Framför allt till Baltikum, Finland, Norge, Skottland 
och Tyskland. 



3

Miljö och gallringsekonomi
Malwa 560 fortsätter att utmana traditionell 
gallring med stora maskiner för att visa 
en betydligt skonsammare och effektiv 
gallringsmetod mera på skogens villkor. 
Resultatet blir ett virkesrikare och storm-
tåligare bestånd med minimala eller inga 
körskador. 

Utvecklingen går mot att alltmera massaved 
apteras och sågas som kubb eller klentimmer 
ända ner till toppdiameter 8 cm.  
När förstagallring görs med Malwa 560 
läggs grunden till bättre intjäningsförmåga 
för markägaren genom att få ut fler stam 
till kubb och klentimmer i den senare 
gallringen. Ofta bara efter 6-10 år. 

För att nu inte tala om Malwa-gallringens 
betydelse för resultatet vid slutavverkningen 
genom att fler stam per hektar har fått växa 
upp till värdefullt timmer.  

Tack för att du läste. Hör gärna av dig till 
oss med tankar och kommentarer om våra 
maskiner, gallring och skogsvård. 

Magnus Wallin
Grundare och delägare
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Malwa 560H Skördare

Malwa 560C Kombi

Byggd för entreprenörer med kraftfull CAT-motor som 
med marginal möter miljökraven enligt  EU Steg 5.  
   Mycket bra förarmiljö och ergonomi. Drivlina och 
arbetshydraulik i stor klass. Krantilt och boggilyft.                      
   Aggregat nya Log Max 2000T med 41 cm kapkapacitet. 
Perfekt i beståndsgående första- och andragallring.   
Lämnar få eller inga spår i skog och mark.

Bevisat driftsäker och högpresterande skördare 
och skotare i en och samma maskin. 
   Kraftfull CAT-motor som med marginal 
möter miljökraven enligt EU Steg 5. 
   Som skördare har den Log Max nya  
aggregat 2000T med 41 cm kapkapacitet. 
   Som skotare tar den 5,5 ton och  
har HSP-grip. 
   Du byter från skördare  
till skotare på 20 minuter.  
Rekordet är 9 minuter.
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Malwa 560F Skotare
Beståndsgående skotare med lastkapacitet 5,5 ton 
eller 9 ton i kombination med trailer. 
   Kraftfull CAT-motor som med marginal möter 
miljökraven enligt EU Steg 5. 
   Välj mellan Cranabs FC45 med 6,1 m  
räckvidd eller FC45DT med räckvidd 8,2 m  
– proffskranar med bra rörelsegeometri.  
HSP-grip eller tiltgrip. 
   Kort svängradie och bra  
spårning ger unika köregenskaper  
i terräng. Med band oslagbar  
på känsliga och våta marker. 
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Fasta 
lastbankar
Liten 
förändring 
– stor nytta.  
Fasta lastbankar nu med smarta sorteringshorn. 
”Det virke du lägger där, stannar där”. 

Urstark kran
Här talar vi om styrka. Helt nykonstruerad kran 
med urstark pelare och kranfot.

Den nya CAT-motorn är byggd för att med 
marginal klara EUs steg 5 med krav på reducerad 
partikelhalt och lägre kväveoxidnivå. 
   En helt ny generation 2,8 liters motorer med fin 
karakteristik och samma effekt och styrka som 
Malwas tidigare Cat motorer – 55 kW / 75 hk. 
Dessutom en bättre och mera tilltalande vrid-
momentskurva. 
   Nya motorns design och förbättrad motor upp-
hängning sänker ljud energin i hytten med mer än 
40 %. 
   Förenklad  daglig tillsyn – alla kontrollpunkter 
och filter samlade framtill under huven.

Lättmanövrerad boggilyft
Boggilyft – lättmanövrerad och viktig funktion för 
att öka framkomlighet och smidighet.

En helt ny motorgeneration
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Malwa direkt i mobilen
Modem för info om din Malwa direkt i mobilen. 
   Du kan koppla ihop din nya Malwa med din mobil och läsa 
av olika värden, nivåer och tryck, etc. All info går också att via 
internet föra över till din dator eller till Malwas service   tekniker 
för analys och diagnos.

• ny kraftigare kran och kranbelysning
•  arbetspump för kran och aggregat nu från 

Rexroth
• förenklad daglig tillsyn – alla kontrollpunkter 

och filter samlade framtill under huven 
• motorhuv med gasdämpare och möjlighet till 

stor öppning vid service och tillsyn
• pekskärm och större display för övervakning 

av maskinens funktioner, tryck och nivåer 
• ny generation av IQAN styrsystem med 

kraftfull dator som ger snabbare respons och 
fler funktioner

• modem för info om din Malwa nu direkt i 
mobilen

• större dieseltank på 74 liter ger skotaren en 
drifttid på 18 timmar och skördaren, med 
extratank, upp till 24 timmar

• förbättrad kedjetransmission med 25 % 
starkare kedja i boggilådan betyder ökad 
livslängd och driftsäkerhet

• styrcylindrar i ny design ger ännu bättre 
följsamhet och ökad driftsäkerhet

• ny front med bättre sikt i närområdet framför 
maskinen

• extremt bra arbetsbelysning med 
upp till 28 ljuspunkter, framåtriktade 
fjärrljusstrålkastare med hel- och halvljus 

• rutorna i förarhytten i ny typ av glas med 
bättre optiska egenskaper som ger ännu bättre 
sikt, dessutom tonade för att minska solens  
värmeinstrålning

• ny, elektrisk stolslåsning som manövreras 
från palett samt möjlighet att låsa stolen i 
plus/minus 45 grader vid krankörning

• skotarna nu med slät lastgrind och fasta 
lastbankar med sorteringshorn

• mm
Alla nyheter och förändringar hittar du på vår 
hemsida och i teknisk  info på respektive modells 
produktblad. 

• Under huven sitter en miljövänlig, tystare CAT-motor med  högre vrid moment och 
snabbare svar vid arbetsbelastning. 

• Den nya motorn tillsammans med förbättrad motorupphängning sänker ljudenergin i 
hytten med mer än 40 %.

• Som förare får du utöver tystare arbetsmiljö, tydligare och större skärmar och alla 
funktioner och reglage lättåtkomliga inom bekvämt räckhåll.

Utvecklingen av Malwas framgångsrika 560-serie (nu version 4.0) har hela tiden präglats 
av ett nära samarbete och dialog med framför allt entreprenörer och markägare för att 
ta  tillvara erfarenheter och önskemål för att ytterligare förbättra driftsäkerhet, prestanda, 
servicevänlighet och komfort.

I version 4.0 har detta bland annat resulterat i:

Kvalitet, erfarenhet och kunskap i varje del
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Malwa 560F. HSP-grip och kran FC45. Bra rörelsegeometri.  
Fasta lastbankar med sorteringshorn. Lastar 5,5 ton, med trailer 9 ton. 
Unika köregenskaper i terräng. Med band oslagbar på våta marker. 


