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Tankarna bakom 980
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 intresset 
från olika länder har ökat så starkt att mer än varannan 
Malwa nu går på export.

Bestånden utomlands skiljer sig ofta från de nordiska med bland 
annat snabbare tillväxt, grövre medelstam, fler trädslag och 
större lövinblandning. Samtal med våra utländska kunder landar 
därför ofta i önskemål att komplettera 560 med en större maskin.
Malwa har också en kundmarknad i så kallade plantageskogs-
bruk där tillväxten är extremt snabb.

På hemmaplan har både skogsbolag och entreprenörer framfört 
önskemål om en större och motorstarkare Malwa. Dels när man 
kör i grövre bestånd, dels för att man bättre vill kunna gå in i 
stormfälld och skadad skog.

Förarna av stora maskiner får med 980 nu äntligen en maskin 
de direkt kan känna sig hemma i och få uppleva vad smidighet, 
framkomlighet och markskoning betyder på riktigt.

Utvecklingen är också sådan att bristen på timmer gör att allt 
mera massaved apteras och sågas som kubb eller klentimmer ända 
ner till toppdiameter 8 cm. 
Jämfört med Malwa 560 blir 980 mera produktiv i andragallringar 
med medelstam 0,09 - 0,10 Fub och grövre.
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”Förarna av stora maskiner får med 980 nu äntligen en  
maskin de direkt kan känna sig hemma i och få uppleva vad  

smidighet, framkomlighet och markskoning betyder på riktigt”
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Resan fortsätter  
När 560-serien kom utmanade den traditionell 
gallring med stora maskiner för att visa en be-
tydligt skonsammare och effektiv gallring mera 
på skogens villkor. Resultatet blir  virkesrikare 
och stormtåligare bestånd med mindre mark- 
och körskador. 980 fortsätter på samma resa.

980 är en beståndsgående gallringsskördare 
med stora egenskaper som direkt bör passa 
förare av stora maskiner och äntligen ge dom en 
möjlighet att uppleva vad smidighet, framkom-
lighet och markskoning betyder på riktigt.
560-entreprenörer vet det redan.

Din nya arbetsplats
Att gallra är att jobba med framtiden med mål-
sättning att skapa ökad tillväxt i ett rikt bestånd. 
Uppgiften är inte helt lätt och kräver förutom 
förarens erfarenhet och kunskap en maskin, 
gjord för gallring, som är effektiv, säker och be-
kväm. Varje dag i veckan.  
980 är byggd för att bli en arbetsplats att längta till.

Sitter du i en för stor maskin?
Byt upp dig till en mindre
Vi är inte ute efter att kritisera förare av stora 
skördare i gallringsskog. Men signalerna blir allt 
tydligare och vi hör er allt oftare säga:
”Jag kör med för stor maskin”.
980 är en stor maskin fullt ut. Bara lite mindre, 
smidigare och skonsammare mot mark och skog.

Marktryck och miljöpåverkan
Upprepade spårdjupstester visar att 560 är över-
lägsen stora maskiner. Detta gäller även 980, som 
ju är tyngre men fördelar vikten på åtta hjul.  
Maskinens bredd med 600-hjul är endast 218 
cm. Det betyder att 980 tar sig fram utan att var-
ken behöva riva ner skog eller lämna djupa spår 
efter sig. Eller rättare nästan inga alls.

En mindre dieselförbrukning och mindre 
mängder smörjoljor är inte bara en besparing 
utan också också en klart positiv miljöfaktor.

Gallra för massaved, kubb eller klentimmer?
Utvecklingen går mot att allt mera massaved  
apteras och sågas som kubb eller klentimmer 
ända ner till toppdiameter 8 cm.  
Om du gör förstagallringen med Malwa 560  
eller 980 lägger du också grunden till bättre  
intjäningsförmåga för markägaren genom få ut 
fler stam till kubb eller klentimmer i andragall-
ringen.

Mindre diesel per kubikmeter
Det är flera faktorer som påverkar hur mycket 
diesel som krävs för att producera till exempel 
en kubikmeter. Utöver en maskins storlek och 
verkningsgrad har körsätt, terräng och bestån-
dets karaktär stor betydelse.
Räkna med att 980 drar minst 15-20% mindre 
diesel per kubikmeter än de stora skördarna.

52 cm kapkapacitet
980 är utrustad med LogMax 3000T.  
Ett högpresterande aggregat som får plats och är 
lättmanövrerat i känslig ungskog,

Styrvinkel 45°
Vad betyder det? Jo, att 980 är smidig och kan 
vända på en femöring. I alla fall på 5,8 meter, 
vilket är extremt bra och ger stor manövrerbar-
het och möjlighet att köra slingerstråk.

Mera för pengarna
980 binder mindre kapital och har lägre kostna-
der för drift, underhåll, service och reservdelar 
jämfört med de stora skördarna. Ställer du det 
i relation till produktivitet får du en dubbelt 
positiv kalkyl.

Ny tid. Utmanande bra
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”980 är byggd för att bli en  
arbetsplats att längta till”
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Stor dieseltank
Rymmer 240 liter.  

Ger en drifttid på minst  
24 timmar.

Boggilyft
Både fram och bak.

Motor CAT C4,4
130 kW effekt, eller 177 hästkrafter.  

Dubbla turbo för snabb respons.
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Mekanisk transmission
Samtidig och jämn drivning på  
alla åtta hjulen.

Kran Kesla 875H
Den kraftigaste kranen i segmentet och  

speciellt framtagen för Malwa 980.
Räckvidd med utskjut 7,5 meter.Komforthytt

Stor, rymlig och tyst säkerhetshytt  
med extremt god sikt.

Styrsystem
Parker IQAN, ledande kommunikations- 
system för elektronik i mobila  
arbetsmaskiner.

Suveränt bra  
arbetsbelysning
24 arbetsspotlights  
och frontljus.

Styrvinkel 45°
Midjan med hydrauliska  
cylindrar styr på 45°.
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Kran Kesla 875H
Den kraftigaste kranen i segmentet och  

speciellt framtagen för Malwa 980.
Räckvidd med utskjut 7,5 meter.

Styrsystem
Parker IQAN, ledande kommunikations- 
system för elektronik i mobila  
arbetsmaskiner.

Arbetshydraulik
Tre pumpar oberoende av varandra.
En för transmissionen, en för kranen  
och en för aggregatet Aggregat LogMax 3000T

Välkänt och erkänt som ett av  
marknadens bästa.  

Kapdiameter 52 cm.
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Aggregat LogMax 3000T
Välkänt och erkänt som ett av  

marknadens bästa.  
Kapdiameter 52 cm.

Mått och vikt 
Längd:  6200 mm
Höjd:   3200 mm*
Bredd:  2180 mm med 600-hjul
Vikt:   Från 9800 kg

*Höjd vid transport. 3 meter med hyttfjädring  
för möjlighet att flytta 980 på lastväxlare.

980 i närbild
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Mekanisk transmission
Mekanisk, eller rättare hydromekanisk, trans-
mission innebär samtidig och jämn drivning på 
alla åtta hjulen. Detta är vi ensamma om och det 
finns annars bara i de riktigt stora maskinerna.

Dubbla boggi 
Vi fortsätter traditionen med egenutvecklade 
boggier, unika för denna maskinstorlek.  
Sannolikt marknadens absolut bästa och  
starkaste.

Som tillval boggilyft fram och bak för ökad 
smidighet. Går att låsa under upparbetning och 
krankörning om terrängen kräver det.  
Kraftfullt midjelås med hydraulcylindrar.

Styrvinkel 45°
Midjan med hydrauliska cylindrar styr på 45°, 
vilket betyder en vändradie på 5,8 meter.  
Extremt bra.

980 – kvalitet och  
kunskap i varje del
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Arbetshydraulik
Tre av varandra oberoende pumpar som kan gå 
på full effekt samtidigt utan att belasta varandra.
En för transmissionen, en för kranen och en för 
aggregatet. Alla pumpar från Bosch Rexroth.

Motor
I 980 sitter en av världens mest beprövade och 
pålitliga motorer CAT C4,4 som mer än väl 
uppfyller EU:s steg 5. Vi har valt 130 kW effekt, 
eller 177 hästkrafter, vilket gör att du får både 
en dieselsnål och samtidigt segmentets starkaste  
motor med dubbla turbo för snabb respons.
Vridmomentskurva 750 Nm vid 1400 varv per 
minut ger full effekt även ner till låga varv.
Motorhuven har helt öppningsbara luckor på 
sidorna. Förvaringsfack i motorrummet för 
verktyg. Torrt och rent.

Aggregat
LogMax 3000T välkänt och erkänt som ett av 
marknadens bästa, mest effektiva och pålitliga 
aggregat. Kraftig dubbel svängdämpare för exakt 
positionering av aggregatet. 
Väger 615 kg och har 52 cm som maximal kap-
diameter.
Som tillval finns stubbehandling med lättjuste-
rad dosering samt färgmarkering.

Kran
Kesla 875H är den kraftigaste kranen i segmentet 
och speciellt framtagen för Malwa 980.  
Bra rörelsegeometri.
Med sitt utskjut har kranen en räckvidd på 7,5 
meter och hanterar ett LogMax 3000T, både lyft 
och sväng, fullt utfälld.

”Vi fortsätter  
traditionen med  

egenutvecklade boggier,  
unika för denna maskinstorlek”
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Komforthytt
Stor, rymlig och tyst säkerhetshytt med extremt 
god sikt. Upplevs väldigt positiv av våra testfö-
rare. Du sitter som en kung med alla reglage, 
display och funktioner inom bekvämt räckhåll.
Klimatanläggning EEC ger önskad och jämnt 
fördelad värme och kylning i hytten.
Den bekväma och sittriktiga förarstolen kan fås 
med ventilation samt dämpning i sidled – vän-
ster/höger.
Förarhyttens innerhöjd är hela 175 cm, har plats 
för medåkare och gott om plats för fötterna. 
Dessutom smart och rymlig förvaring i hytten 
med plats för t ex dina kläder, matväska och 
värm- och kyllåda. USB-uttag.

Rutorna i förarhytten i ny typ av glas med goda 
optiska egenskaper. Tonat glas för att minska 
solens instrålning. 
Högklassig ljudanläggning.
Bra insteg och plant golv utan tröskel – lättstädat.
Dessutom 140 cm långt, skyddat förvaringsfack 
för exempel svärd och kedjor plus förvaringsfack 
under hyttgolvet. 

Kedjeskott 
Hyttens front- och sidorutor är av 2x8 mm 
laminerat säkerhetsglas – klarar alla krav på 
kedjeskott enligt ISO 21876:2020.
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Suveränt bra arbetsbelysning
980 har hela 24 arbetsspotlights och frontljus.

Styrsystem
Vi har valt Parker IQAN, ledande kommunika-
tionssystem för elektronik i mobila arbetsmaski-
ner. Vår CAN-busslösning har digitala säkringar, 
vilket ger stora fördelar.

Stor dieseltank
Rymmer 240 liter. Ger en drifttid på minst 24 
timmar.

Varmt och skönt när du kommer
Appstyrd dieselvärmare gör att du på avstånd 
kan aktivera uppvärmning av motor, hytt och 
hydraulik.

Mörkt? Tänd ljuset på avstånd
Du kan på distans tända frontljusen, eller alla 
ljuspunkter och lätt hitta maskinen utan att 
trampa fel.

Driftrapportering
Fullt ut som för de största maskinerna. Till ex-
empel driftuppföljning, kartprogram, värde- 
aptering, rapporter, etc. Information om aggregat 
och kran på separat display. 
Alla vätskenivåer övervakade.

980 direkt i mobilen
Du kan koppla ihop din 980 med din mobil 
och där läsa av olika värden, nivåer och tryck. 
All info går också att via internet föra över till 
din dator, till de flesta servicelämnare eller till 
Malwas servicetekniker för analys och diagnos.

Fleet Management 
Fleet Management är ett mycket smart och 
värdefullt tillval framför allt för entreprenörer 
med flera maskiner i sin verksamhet. Det är ett 
webbaserat system som i realtid talar om var  
varje maskin befinner sig, ger produktionsdata 
och information om varje maskins status.

All information tillgänglig i smartphone,  
surfplatta eller dator.

Service och daglig tillsyn
Genomtänkta och lättåtkomliga servicepunkter.
Daglig tillsyn och kontroll av olje- och vätske-
nivåer nås via samma lucka.
Centralsmörjning som tillval.

Utrustningsnivåerna kan variera  
mellan olika maskiner.

15



Malwa Forest AB  
Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene  
0320-79 44 50  
www.malwa.se | info@malwa.se
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Vi utvecklar och bygger våra maskiner i 
Sverige, närmare bestämt i Skene mellan 
Borås och Varberg och bara 25 minu-
ter med bil från Göteborg - Landvetter 
Flygplats.

Vårt utvecklingsarbete har hela tiden 
präglats av nära samarbete och dialog 
med entreprenörer, förare och markäga-
re. Detta arbetssätt passar väldigt bra in 
i den innovativa miljö som råder inom 
Malwa där nyfikenhet, förmåga och hög 
teknisk kompetens är kännetecken.

980 liksom 560-modellerna präglas av 
mycket medvetna val av teknik och 
komponenter från kända leverantörer. 
Plus att vi själva alldeles in på knutarna 
har ett nära samarbete med företag som 
bland annat gör förarhytter och kaross-
delar.

Malwa ligger i framkant för att utveckla 
morgondagens skogsmaskiner.
Ett exempel är att vi i samarbete med 
Rise (Research Institutes of Sweden, tidi-
gare SP) tagit fram en fullskalig koncept-
maskin till en eldriven skotare.

Du är när som helst välkommen att 
boka besök för att se hur vi bygger 
Malwa och träffa våra konstruktörer 
och tekniker.

Här i Skene kan du också passa på att 
både se och provköra våra maskiner. 
Ring eller mejla så bestämmer vi en tid 
som passar dig bäst.

Välkommen till Malwas värld


