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Ny effektiv og smidig 11-tonns lastbærer
Tynningslassbæreren 1010G er BMW-designet.
– 1010G er vår nye 11-tonns lassbærer primært rettet mot 
tynningsdrifter. Med mulighet for langboggi og 10 meters kran er 
1010G en effektiv og smidig maskin også på bæresvak mark, forteller 
Axel  Løvenskiold, Country Manager i John Deere Forestry AS.
Han legger til at det nye designet har bedret tilgangen på 
komponenter for å lette service og øke produksjon.

Mellomstor hogstmaskin med lavere støynivå – 6 eller 8 hjul
– Med 1170G har du en maskin som egner seg like godt til tynning 
som til sluttavvirkning. Den har meget høy produktivitet, også takket 
være gode egenskaper i bratt terreng, sier Løvenskiold.
Maskinen har mulighet for IBC og med valget mellom 6 eller 8 hjul 
og ulike aggregater kan maskinen tilpasses kundens driftsforhold.
– Med snudd motor har støynivået blitt lavere og sikten bedre, noe 
kundene setter pris på, fortsetter maskinleverandørens Country  Manager.

Ny aggregatserie
– Vi har nå fornyet vår aggregatserie, forteller Løvenskiold om årets 
John Deere-nyheter.
H413, H414 og H415 er erstattet med H423, H424 og H425. Sammen 

John Deere Forestry AS (JDFAS) har hovedsete i Kongsvinger. 
JDFAS er importøren av John Deere skogsmaskiner og har 
ansvaret for å selge og serve disse i Norge. JDFAS har 25 ansatte.
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med H212 utgjør disse JDFAS sine mest etterspurte aggregater. 
Daglig vedlikehold går nå raskere da aggregatet ikke må tiltes. 
–  Ny PEVO hydraulikksentral med blant annet forbedrede 
justeringsmuligheter, optimalisert slangeføring og expander som 
mulighet på utvalgte bolter, har vært med på å gjøre den nye serien 
godt mottatt blant våre kunder.

Stor etterspørsel
– Vi opplever stor interesse for våre maskiner, og har allerede solgt 
det meste av neste års budsjett, forteller Løvenskiold fornøyd og 
trekker frem at John Deere Forestry har store ambisjoner.
– Vår ambisjon er å fortsatt være den foretrukne skogsmaskin-
leverandør i Norge og vi vil gjøre det vi kan for å levere maskiner i 
2022, også til kunder som ikke har signert avtale ennå.
JDFAS drar nytte av erfaringer og kompetanse fra 
skogbruksvirksomhet i Norge.
– John Deere skal også i fremtiden levere de mest avanserte, 
effektive og driftssikre maskiner for det profesjonelle norske 
skogbruket, avslutter lederen om hvorfor kundene skal føle seg 
trygge når de velger John Deere-maskiner.

H425: 
• Mer robust, sterkere, økt ytelse og bedret 
slangeføring.
• Tilgjengelig også i HD-utgave. 
• Største matediameter 680mm
• Optimal brysthøydediameter 250-500 mm
• Maksimal kappediameter 710 mm
• Vekt 1360 kg

1170G: 
• 6 eller 8 hjuls mellomstor hogstmaskin. 
• Ny design med snudd motor. 
• 10 eller 11 meters rekkevidde. 
• H212, H413 eller H414 aggregat. 
•  IBC
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