FOREST
PRO

Skogsvagnar för
fyrhjulingar

MADE IN FINLAND

Hydraulisk utskjut

VÅRA NYA MODELLER HAR ANLÄNT

Forest Pro Plus

Förvandla din fyrhjuling till en

skogsmaskin

Hydraulvinsch med radiostyrning
och arbetsbelysning.
Skogsvagnen är utsrustad
med hydrauliskt 4-hjulsdrift

Drivningen och chassiforlängningen styrs
med separata spakar på ventilpaketet.

Fyrhjulingen är ett utmärkt fordon i olika slags terräng, men allför
ofta utnyttjas den för lite. Nokka Oy:s Forest Pro -skogsvagn med
tilläggsutrustning höjer användbarheten av din fyrhjuling till en helt ny nivå.

Forest Pro

Forest Pro FL

Maskinerna, som tillverkas med 50 års erfarenhet i Finland, är
noggrant planerade in i minsta detalj. När du köper en Forest Pro får
du stora egenskaper i ett litet paket och din fyrhjuling blir en riktig
skogsmaskin.

Alla modeller i Forest Pro-serie är utrustade
med en hydraulisk griplastare.

Användarvänligt
2-spaks ventilsystem.

Hydraulaggregatet är
integrerat i vagnen.

Hydraulaggregatet under kranen får sin
drivkraft från en bensinmotor.

Forest Pro Kranen HK 1042:
Vikt 290 kg
Lyftmoment 10 kNm
Bommens svängradie är 220 grader
Räckvidd 4,2 m
Hydraulisk förlängningsbom
Lyftkapacitet 350 kg på 2 meters avstånd
Lyftkapacitet 165 kg på 4,2 meters avstånd
Grip N8 0,08 m2
Obegränsad griprotator
Arbetstryck 182 bar

Hydraulaggregatet:
Integrerat med vagnen och är placerat under
lastaren
Honda GX 200 bensinmotor 5,4 hp
Gasappa 10.3 hydraulpump
Oljetank 10 l
Vikt 40 kg
Enkel att vid behov flytta till fyrhjulingens
främre räcke

Enkel och snabb fastkoppling till
fyrhjulingen.

Släpvagnen är utrustad med hydrauliskt
förlängbart chassi.
Forest Pro skogsvagn MV 106HD:
Vikt utan lastare 345-360 kg
Bärförmåga 1000-1200 kg
Bredd 130-140 cm
Längd 285-430 cm
Lastutrymmets längd 187 + 100 cm
Markfrigång 33-40 cm
Däck 22’11-8” på Bas- och FL-modellerna
Däck 300/65-12” på Plus-modellen
Basmodellen är utrustad med teleskopiska stödben
FL - och Plus- modellerna är utrustade med
nedfällbara stödben

Obergränsad rotator
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De hydrauliska stödbenen är monterade
på den främe grinden för att ge
stabilitet.
Kraftig grip

Forest Pro Plus
Forest Pro FL

Kranen på Forest Pro modellerna
är stark med rörelsebanor
och lastningnsegenskaper för
professionellt bruk.

Forest Pro

NOKKA
FOREST
PRO

Forest Pro Plus är den största
modellen i serien, och har
en virkeskapasitet på 1200
kg och den är utrustad med
nedfällbara stödben samt stora
300/65-12” däck.
Forest Pro FL har de mindre
22*11-8” däcken och nedfällbara
stödben . Lastningskapaciteten
är 1000 kg.
Forest Pros lastningskapacitet
är 1000 kg men den är
utrustad med teleskopiska
stödben och de mindre 22*118” däcken.

• Kranen lyfter upp till 350 kg på två meters
avstånd.
• Kranens bom är av höghållfast låglegerad stål
och den 7-hörniga Septem-konstruktionen har
endast en svetssöm.
Tack vare detta är bommen mycket vridstyr.
• De teleskopiska stöden snabbar på
förflyttningstiden vid lastningen. Med de
nedfällbara stödbenen får man ett bredare
stöd för skogsvagnen, vilket medför att
lastning från ett längre avstånd också sker
stabilt.
• Forest Pro Plus-modellens stora däck
garanterar goda terrängegenskaper också när
man transporterar tunga lass.
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Forest Pro Plus

Med tilläggsutrustning
gör du Forest Pro till en

flerfunktionsmaskin
På den i Finland tillverkade Forest Pro-lastarvagnen kan man som
tillägg till basfuktionerna montera mångsidig tilläggsutrustning.
• Hydraulisk radiostyrd vinsh monteras på
lyftbommens bas och brytblocket mitt
vid kranens bom. Den 25 meter långa
vajervinschen har en dragkraft på 500 kg.
• Elstart med eget batteri till Hondamotorn.

Forest Pro FL

TILLÄGGSUTRUSTNING

Forest Pro-grusskopa

• Gasreklage på ventilpaketet

• Led-arbetsbelysning monteras på kranen
samt bakljus för vagnen.
• För hanteringen av klabbar och löst material
finns en separat gaffelgrip som monteras
istället för den normala virkesgripen. Vedgrip
av gaffelmodell monteras separat.

• Grusskopa monteras på gripen.

• Energigrip monteras istället för den normala
gripen. Den kan också användas för lastning.

• Dikesskopa monteras på gripen.

• Elstyrning av grip och utsjut.

• Separata skopor kan monteras på virkes
gripen, med vilken man kan lasta all slags löst
material.

• Elstyrning av vagns drift.

Forest Pro-hydraulvinsch och
arbetsbelysning

Forest Pro

• Tippflak monteras på Forest Pro-vagnens
ram. Flaket har egen mellanram och är
utrustad med hydraulisk tipp. Montering och
avmontering sker lätt med kranen.

Forest Pros ramkonstruktion
är genial och byggd för att bära
tung vikt.

Nokka Forest Pro representerar en högklassig
finländsk arbetsmaskinserie och teknologi. Den kan
monteras på alla fyrhjulingar eller dragmaskiner som
är utrustade med dragkrok. Den passar också på små
traktorer.
Forest Pro - vagnarnas popularitet ökar för varje år,
tack vare att de är enkla att använda och montera.

Forest Pro-energigrip
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Nokka utvecklar och tillämpar ständigt
nya tilläggsutrustningar för Forest Provagnserien.
Fråga din återförsäljare om de senaste
Forest Pro-produkterna.
Nokka Oy grundades år 1967 och är till
100 % ett finländskt familjeföretag.
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Bolagets huvudsäte är beläget i
Muurame i Mellersta Finland.

- GEDIGNA MASKINER

Nokka Oy:s huvudprodukter är
fyrhjuling- och traktorpassande
skogsvagnar, snöslungor, energigripar,
samt laddningsbara Mocola
trädgårdsmaskiner.

Forest Pro

Forest Pro FL

Forest Pro Plus

VÄLJ

Återförsäljning:

Tillverkning:

Närmaste återförsäljare hittar du på webbsidan:
se.brp.com/off-road/sok-aterforsaljare.html

Nokka Oy
40950 Muurame
Tel. 044 762 4500
Fax (014) 310 0205
E-post: nokka@nokka.fi
www.nokka.fi

