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”Sipulikahmari” -nimityksellä 
tunnettu kahmarimalli on ollut 
kauan käytössä. Se pystyy tarttu-
maan tukevasti myös epäsäännöl-
lisiin kappaleisiin ja on tästä syys-
tä oivallinen esimerkiksi kierrätys-
materiaalien käsittelyssä.

Tähän asti sipulikahmareiden 
painot ovat olleet kevyimmil-
lään noin 200 kiloa. Farmikko Oy 
on korostanut niiden sopivuutta 
myös pienempiin nostureihin. Nyt 
esiteltävä uusi tuote seuraa samo-
ja jälkiä. Vain 120 kilon omapaino 
on saavutettu kotelorakenteilla ja 
erikoisterästen käytöllä. Painonsa 
puolesta kahmari sopii pienem-
piinkin puutavarakuormaimiin ja 
kappaletavaranostureihin.

Neljä riippumatonta leukaa
X 20 -kahmarissa kaikki neljä leu-
kaa liikkuvat omien sylintereiden 
käyttäminä. Näin jokainen leuka 
pääsee liikkumaan omaan tahtiin-
sa. Tästä syystä koura pureutuu 
irtomateriaaliin hieman ”keinah-
dellen” – se leuka liikkuu, jolla on 
pienin vastus. Pilkkeiden käsitte-
lyssä tämä on eduksi, sillä ne aset-
tuvat kahmarin sisälle varsin vai-
vattomasti.

Leukojen liikeradat on suunni-
teltu siten, että ne liukuvat mah-
dollisimman kevyesti kuormat-
tavaan materiaaliin. X 20:llä on-
nistuu myös kaivaminen, koska 
teräväkärkiset leuat pureutuvat  

Neli- tai useampileukaisia kahmareita käytetään kaikenlaisen irtotavaran käsittelyssä. Niiden 
paino on kuitenkin syönyt pienempien nostureiden hyötykuormaa. Nyt Farmikko Oy on tuo-
nut markkinoille uuden erittäin kevyen X 20 -kahmarin.

   Tommi Hakala

Yleiskäsi pienempiin 
nostureihin

Farmikko X 20 -kahmari

esittelY

ã

ã

Kahmari on valmistettu kevyistä eri-
koisteräksistä. Kärkikappaleet ovat Raex 500 
-terästä. Niiden ainevahvuus on 16 milliä. 
Muilta osin se on valmistettu Raex 400 -teräk-
sestä. Irtotavaraa kahmarissa pysyy noin 200 
litraa. Leukojen tiiviys pitää hienorakeisenkin 
materiaalin tallessa.

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Ahmolantie 6, 74510 Iisalmi 
p. (017) 832 41 
www.farmiforest.fi

EV 300 (RC)
351 P

501 (RC)

3.090,-

11.310,-

38.490,-

13.000,-

16.252,-

FARMI CH 100 F
● max puun Ø 100 mm 
● risujen/oksien haketukseen 
● pudotussuppilo

FARMI 180 F

● max puun Ø 180 mm 
● myös polttohakkeelle

Tehokas pienhakkuri

FARMI 260 EL 
ja 260 HFC

● max puun Ø 260 mm 
● haketta jopa 45 m3/h 
● uusi No Stress 
● huippulaatuinen hake

Saatavilla myös käsi- 
syöttöisiä malleja

FARMI 380 HFC

● max puun Ø 380 mm 
● pa-kulutus vain: 0,4 l/hake m3 
● haketta jopa 100 m3/h 
● vakiovarusteet: oma hydrauliikka, 
 rullankevennys, hydr. puhalluksen- 
 ohjaus, hydr. yläkopan avaus.

Urakointiin, kuormainsyötöllä

FARMI 4067-90
Jokamiehen peruskone

FARMI 4670-100
Ominaisuuksia edullisesti

FARMI 5881 ja VARIO 101

URAKOINTIIN

Tarjolla myös yhdistelmät: 
4571/4581 - VARIO 101 ja 6167/6185 - VARIO 121

FARMI 8070/8085 -  
PROFDRIVE 12 4WD
Vetävällä telillä (vetovoima 5,6 t)

● ulottuvuus 6,7 m 
● nostokyky 740 kg (4m) 
● kantavuus 9 t 
● vahva kääntölaite 
 4:llä sylinterillä

● ulottuvuus 7,0 m 
● 6-kulmainen jatkopuomi 
● nostokyky 820 kg (4m) 
● kantavuus 10 t / 
 500 renkaat 
● riipukejarru vakiona

KV 140 RC

FARMI VINSSIT YLI 50 V KOKEMUKSELLA
► FARMI 351 P ja FARMI 501: 
 traktorikäyttöiset mallit, vetovoima 3 - 5 t 
 FARMI 501 saatavana myös radio-ohjauksella 
► EV 300: 
 hydraulikäyttöinen etuvinssi, vetovoima 3,0 t 
 saatavana myös radio-ohjauksella 
► KV 140 RC asennettavissa kaikkiin kuormaimiin 
 radio-ohjattava hydraulikäyttöinen kuormainvinssi, 
 vetovoima 1,4 t

1.789,-

1.748,-

2.070,-
1.829,-

VENTTIILIVINSSI

484,-

Hakkurimyynti: Kuormain-perävaunumyynti:

FARMI 180 HF
Hydraulisyötöllä 
varustettuna

5.040,-

8.537,-
FARMI 4067
Erikseen ostettuna:

kevyt ja turvallinen 
venttiilipöydän käsittely

484,-

40m/6mm 
vaijeria

Yhdistelmän ostajalle venttiilivinssi kaupan päälle!alk.
kaikki ilmoituksen hinnat alv 0%

UUTUUS!

(sis. tukijalat)

runsaat 
varusteet

alk.

alk.
alk.

alk.

Optiona: 
4WD 
rullaveto

TEHOKAS LED-TAKAVALOT

224,-

● särkymätön rakenne 
● joustava kuminen runko 
● käyttöikä jopa 14 000 h 

1.830,-

FARMI 260 ja 380 -hakkureissa 
tehokas kolmivaihehaketus
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ã ”Sarjatuotannon kourissa hydrauliikan jakokappale, sylintereiden 
yläkorvakkeet ja kiinnitysholkki ovat yhtenäinen koneistettu osa”, 
esittelee Farmikko Oy:n Mikko Junttila. ”Kouran aukeama, 137 sent-
tiä, on mitoitettu sopivaksi rehupaaleihin tarttumiseen”.

hyvin maahan. Kuopasta muodos-
tuu pyöreä monttu, joka on sopi-
va vaikkapa puiden tai pensaiden 
istutukseen.

X 20 -kahmarin käyttökoh-
teet ovat periaatteessa monipuo-
lisemmat kuin normaalilla puu-
tavarakouralla ja siihen liitetyil-
lä kahmarileuoilla. Epämuotoiset 
kappaleet eivät väännätä kouraa, 
vaikkapa kiviä nosteltaessa. Lisäk-
si koura pureutuu leukojen liike-
ratojen ansiosta kovempaankin 
materiaaliin. Rankojen käsitte-
ly on ainoa käyttökohde, jossa se 
jää toiseksi. Niiden saaminen tu-
kevasti kahmariin vaatii huolelli-
suutta. Esittelyn yhteydessä niitä-
kin nosteltiin.

Sopii myös kunnallistekniikkaan
X 20 -kahmari ei ole pelkästään 

maatiloille tai pilkeyrittäjille sopi-
va. Sille voi hyvin kuvitella käyt-
tökohteita myös kunnallistekni-
sissä töissä. Kaivantojen ja hiekoi-
tuslaatikoiden täytössä murskeen 
valutus käy varsin tarkasti. Myös 
mullan ja hiekan levittäminen ta-
saisesti onnistuu, kun  kahmaria 
avataan varovaisesti ja hyödyn-
netään samalla kourankääntäjää. 
Esittelyssä sepeli levisi kaksimet-
risen ympyrän alueelle.

Farmikko X 20 -kahmarin val-
mistus on alkanut, ja ensimmäiset 
on jo myyty. Tuotantomalleissa 
rakenne yksinkertaistuu hieman. 
Kourankääntäjään kiinnityskap-
pale on yhtenäinen, jossa hydrau-
liikan jakolinjat ovat sisäänraken-
nettuna. Myös sylintereiden ylä-
korvakkeet koneistetaan samaan 
osaan. ã ...purua...

ã ...mursketta...

ã ...kantoja tai kiviä...

ã ...haketta...ã Farmikko X 20-kahmarilla voi käsitellä pilkettä...

Tekniset tiedot: 
Farmikko X 20
Paino, 
ei sis. rotaattoria

120 kg

Tilavuus 200 l

Maksimi aukeama 137 cm

Korkeus 
(leuan suljettuna)

950 mm

Korkeus 
(leuat avattuna)

670 mm

Leveys 
suljettuna 

800 mm

Suositeltu nosturin
nostomomentti

15–45 KNm

Valmistaja Farmikko Oy

Valmistusmaa Suomi

Myyjä Farmikko Oy

Hinta (sis. alv 24 %) 3 410 euroa

ã    Käyttämällä kourankääntöä saa sisällä olevan irtomateriaalin le-
viämään parin metrin alueelle. Alkuun se purkautuu leukojen yli, min-
kä  jälkeen määrää on helppo annostella leukoja hieman avaamalla.

ã Sievistä ulkomitoista johtuen pilkkeiden säkitys onnistuu kohtuul-
lisen tarkasti ilman ohjaimia. Kolme kahmarillista riittää täyttämään 
yhden kuution säkin.

ã
ã ...ja satunnaisesti 

jopa rankojakin.

Eagle

OH 27

Expert 25

Easy 38

Expert 37

Expert 25

Expert 37Expert 37Expert 37Expert 37

Puhtaampaa klapia tehokkaasti 
myös pienemmistä puista
• Katkaisee ja pilkkoo halk. jopa 

38 cm:n puut 
• Sähk. halk.ohjaus ja 

hydr.käytt. ketjusaha 16’’ 
• 8 tn halkaisuvoima
• Traktori- tai traktori- / 

sähkömoot.käyttöisenä
• Kääntyvä 4 m poistokuljetin 

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi 

Hinnat ovat voimassa 15.4.2013 saakka tai niin kauan kuin varattu erä riittää. 
Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintaan. 

EagleEagle

OH 27

EagleEagle

OH 27OH 27

Alkuperäinen suomalainen 
- erittäin nopea
• Halkaisu 2 sylinterillä
• 4 m poistokuljetin

Suurillekin, maks. halk. 37 cm:n puille
• Iso 7 tn halkaisusylinteri, autom. halkaisunnopeutusventtiili
• Teräketjukatkaisu, 2,2 m syöttökuljetin
• 4 m poistokuljetin

• Klapisirkkelikatkaisu pyöröterällä, 
halkaisu ruuvilla 

• Edullinen ja perinteinen tapa tehdä 
polttopuita

alv 0% + toim.kulut

1.680,-

alv 0% + toim.kulut

6.500,-

alv 0% + toim.kulut

5.330,-

alv 0% + toim.kulut

4.400,-

alv 0% + toim.kulut

11.140,-

27 TR

Alk.

• Pyörösahanterällä ja hydraulihalkaisulla
• Hydr. 5,5 tn sylinteri 

- traktori- tai sähkömoottorikäyttöisenä
• Halkaisuterän korkeuden pikasäätö
• Taittuva poistokuljetin 3,2 m


