
 

SKÖRDARAGGREGAT

FLERFUNKTIONSAGGREGAT 





Skördaraggregat av H-modell är ett pro-
duktivt alternativ för arbetsuppgifter som 
sträcker sig från bearbetning av kvistad 
energiskog till lättare slutavverkning. 

X-serien är utformad för skogsavverkning 
som kräver dragkraft och effekt. Samtliga 
modeller är utrustade med fyra drag-
motorer och tre matarvalsar. Gripen på 
X-serien är utrustad med en fast och fyra 
rörliga kvistningsknivar. 

Flerfunktionsaggregat för skördning,  
C-modell, utrustad med griparmar  
erbjuder funktioner som du inte ens  
hade kunnat föreställa dig. 

Tiotusentals arbetstimmar i drift – det har vi med oss när vi utvecklar alla 
våra Nisula-produkter. 
Funktionerna på Nisulas skördaraggregat gör avverkningen enkel och ef-
fektiv.
Nisulas skördaraggregat karaktäriseras av tillverkning, material och kom-
ponenter av hög kvalitet. 

NISULA SKÖRDARAGGREGAT OCH 
FLERFUNKTIONSAGGREGAT FÖR 
SKÖRDNING

SPECIALUPPGIFTER OM NISULAS SKÖRDARAGGREGAT

• Aggregatets struktur är enkel och tillverkad av höghållfast stål.
• Specialtillsatsmetaller utformade för höghållfast stål används vid svetsning.
• Axelhylsorna är av härdat stål och axlarna är ythärdade.
• Komponenterna är överdragna med slitstark pulverbeläggning.
• Aggregatet har ingen cylinderrörelse i längdled vilket minimerar slangrörelser  

och därmed risken för slangskada. 
• Sågens hölje är utformat så att du enklare kan se kapstället och undvika  

markkontakt med sågen och därmed utgifter för sågkedjor och sågsvärd. 
• Sågen är placerad så att sågsvärdet utnyttjas maximalt – större diametrar  

kan kapas och sågsvärdets rörelse minimeras.
• De extra kvistknivarna i aggregatets centrum och under stammen eller  

griparmarna på modell C bildar ett unikt trepunktsstöd för stammen när den  
bearbetas. Denna egenskap gör att även extra kraftiga stockar kan gripas fast  
ordentligt – och risken för att sågsvärdet ska skadas vid fällning minimeras avsevärt.

• Trepunktsstrukturen förbättrar mätnoggrannheten under kvistnings-  
och bearbetningsfasen. Bearbetningen går även enklare och snabbare. 

• Den enkla konstruktionen och de noggrant utformade slangarna och 
• komponenterna möjliggör enkelt underhåll.



NISULA 755X
PRODUKTIVITET GENOM  
PÅLITLIGHET  

Nya Nisula 755X är konstruerad särskilt för gallring av tät skog och för 
slutavverkning. Det nya skördaraggregatet är pålitligt, lätt att serva och 
garanterar maximal drifttid och produktivitet, tack vare sinnrik design 
och högkvalitativa material. Alla onödiga extrafunktioner har utelämnats. 
Nya 755X förkroppsligar den välkända Nisula-kvaliteten.

755:ans tillräckliga ingångskraft hanteras av fyra dragmotorer, två  
800 cm3 och två 500 cm3. Kompressionstrycket för matarvalsar och 
kvistningsknivar styrs proportionellt med ett bergsfast grepp om träd-
stammen. Tillsammans med den kraftiga sågen Nisula NSU blir det lätt 
att hantera trädstammar. 

• Extra stark stålstomme
• Enkel design som är lätt att serva
• Helt ny hydraulik på 200-280 l/m
• Nytt längdmätningssystem med hydraulisk mäthjulshöjd & kontaktlös sensor
• Ny tjockleksmätning: omärklig transmission & kontaktlös sensor
• Helt nya högeffektiva Nisula NSU sågutrustning med 30 cm3 sågmotor (Parker)
• Bultmonterat såghus med tank och pump för knivsmörjning

DESSA SPECIFIKATIONER GÖR DET LÄTT  
ATT VÄLJA SKÖRDARAGGREGAT

 
X



NISULA 755X
PRODUKTIVITET GENOM  
PÅLITLIGHET  

NISULA 755X

• Mer omfattande gallring
• Slutavverkning

Vikt, kg  1 380 - 1 420
Renkvistning Ø, mm  480
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam)  750
Antal kvistningsknivar  4+1
Framknivarnas öppning, mm  690
Matarvalsarnas öppning, mm 685
Extraknivarnas öppning, mm  780
Bredd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd)  1 650/1 205
Arbetstryck, bar  240
Oljebehov, l/m  200-280

• Skördare, 18+ t
• Grävmaskiner, 16-23 t

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

• Sågstyrning 
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling

TILLBEHÖRALTERNATIVA STYRSYSTEM

Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring

Dasa Forester  
Technion
Valmet/Komatsu Maxi

Kan användas med de vanligaste mätinstrumenten  
(kommer snart!)



NISULA 325H
DET SJÄLVKLARA VALET BLAND 
LÄTTA SKÖRDARAGGREGAT

Nisula 325H är ett skördaraggregat som är speciellt lämpligt för för-
sta gallring och bearbetning av kvistad energiskog. Det är lätt och 
enkelt att använda, vilket gör processen snabb och okomplicerad. 
Aggregatet är utrustat med en fast och tre rörliga kvistknivar. 

De fjäderbelastade knivarna på den grundläggande modellen följer auto-
matiskt stammens konturer vid kvistning. Även vid normala stamformar 
är det här den enklaste lösningen. Om villkoren kräver det kan de främ-
re knivarna utrustas med cylindrar. Cylindrarna möjliggör öppnandet av 
de främre knivarna under matning. Den här funktionen är nödvändig om 
trästammarna är krökta eller om det är en avsevärd mängd lövträd som 
ska bearbetas på arbetsområdet. 

1. Aggregatet är mycket enkelt  
att underhålla. Alla smörjpunkter 
kan smörjas med aggregatet  
i samma position.

2. Domkrafter till frambladen  
finns som tillbehör. 
 
 

3. Aggregatet har ingen cylinderrö-
relse i längdled vilket minimerar 
slangrörelser och därmed risken 
för slangskada. 

4. Sågregleringen och den automa-
tiska kedjespänningen som finns 
som tillbehör förbättrar effektivi-
teten och minskar utgifterna för 
sågkedjor och sågsvärd

DETALJER SOM GÖR NISULA TILL DET SJÄLVKLARA VALET AV SKÖRDARAGGREGAT 
H



NISULA 325H
DET SJÄLVKLARA VALET BLAND 
LÄTTA SKÖRDARAGGREGAT

• Första gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog 

• Stubbehandling
• Cylindrar för de främre knivarna
• Skrivare 
• Skjutmått 
• Sågstyrning 
• Sensor för längd- och diametermätning 
• Automatisk kedjespänning

Vikt (kg)     285 
Max. kapdiameter (mm)   340
Kvistknivar (antal)   3 + 1 
Max. kvistningsdiameter (mm)  240 
Arbetstryck (bar)   190

• Lätta skördare
• Jordbrukstraktorer utrustade med  
   en hylsadaptermonterad kran
• Lätta skotare med aggregatbytesfunktion
• Grävmaskiner lättare än 8 ton

Nisula NCU2  med funktion för längdmätning
Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring
• Technion
• Dasa Forester
• Motomit IT

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLBEHÖRTEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

ALTERNATIVA STYRSYSTEM

NISULA 325H



1. Aggregatet är mycket enkelt att 
underhålla. Alla smörjpunkten 
kan smörjas med aggregatet 
i samma position. Aggregatet 
har ingen cylinderrörelse i läng-
dled vilket minimerar slangrö-
relser och därmed risken för 
slangskada. 

2.  Sågregleringen och den auto-
matiska kedjespänningen som 
finns som tillbehör förbättrar 
effektiviteten och minskar 
utgifterna för sågkedjor och 
sågsvärd.

3. De extra kvistknivarna i 
aggregatets centrum och 
under stammen bildar ett unikt 
trepunktsstöd för stammen 
när den bearbetas. Denna 
egenskap gör att även extra 
kraftiga stockar kan gripas fast 
ordentligt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Trepunktsstödet underlättar 
även bearbetningen av för 
stammen och förbättrar mätno-
ggrannheten. 

5. De extra knivarna som sitter 
placerade nära matarvalsar-
na underlättar kvistningen av 
krökta stammar. Vid behov kan 
aggregatet föras förbi kröknin-
garna med de främre knivarna 
öppna utan att tappa greppet 
om stammen eller kompromis-
sa med kvistningseffektiviteten. 

NISULA 425H
IDEALISKT FÖRHÅLLANDE MELLAN 
VERKNINGSGRAD OCH VIKT VID GALLRING

Nisula 425H är ett skördaraggregat för gallring, utrustat med extrak-
nivar. Skördaraggregatet bearbetar stammen på ett reglerat sätt. En 
ny typ av aggregatstyrningen utför detta moment snabbare och mer 
exakt.

Nya, mer kraftfulla framdrivningsmotorer ökar matningskapaciteten med 
20 % jämfört med den föregående modellen. Nya maskinbearbetade 
främre knivar erbjuder förbättrad effektivitet och hållbarhet. De extra 
kvistknivarna på nya Nisula 425H ökar produktiviteten, vilket andra skör-
daraggregat i samma viktklass inte klarar av. De extra knivarna klarar 
dessutom av en större kvistningsdiameter. 425H är ett mycket lämpligt 
val för gallring. 

DETALJER SOM GÖR NISULA TILL DET SJÄLVKLARA VALET AV SKÖRDARAGGREGAT 
H



NISULA 425H
IDEALISKT FÖRHÅLLANDE MELLAN 
VERKNINGSGRAD OCH VIKT VID GALLRING

• Gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog 

• Sågreglering
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling

Vikt (kg)  410
Max. kvistningsdiameter (mm) 320
Max. kapdiameter (mm) (1 stam) 425
Kvistknivar (antal) 4 + 1
Öppning främre knivar (mm) 430
Öppning för extraknivar (mm)  580
Bredd vid kvistning (mm) (öppen/stängd) 1 100/940
Höjd vid kvistning (mm)        880
Höjd vid avverkning (mm) 880
Arbetstryck (bar) 210 
Oljeflöde (l/min) 120–150

• Lätta skördare
• Jordbrukstraktorer utrustade  
   med en hylsadaptermonterad kran
• Lätta skotare med aggregatbytesfunktion
• Grävmaskiner lättare än 12 ton

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLBEHÖRTEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

ALTERNATIVA STYRSYSTEM

NISULA 425H

Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring

• Technion

• Dasa Forester

• Motomit IT



NISULA 500H
MÅNGSIDIGT SKÖRDARAGGREGAT FÖR  
GALLRING OCH SLUTAVVERKNING AV  
SMALA STAMMAR

500H är en mycket bra lösning även för sen gallring och för slutavverk-
ning av smala stammar. De fysiska dimensionerna är lämpliga för ett gall-
ringsaggregat, och tack vare högkvalitativa material är dessutom vikten 
låg, endast 640 kg. 500H är utrustat med extra kvistknivar som gör bear-
betningen av stora stammar okomplicerad. De extra knivarna ökar pro-
duktiviteten, något som andra skördaraggregat i samma viktklass inte 
klarar av. 

Styrsystemet NCU3 justerar gripkraften efter storleken hos den stam som håller 
på att bearbetas. När större träd fälls och tyngre stammar bearbetas anbringar 
de extra knivarna tillsammans med de främre och bakre knivarna samt vals-
cylindern en starkare gripkraft kring stammen. När matningen startar minskas 
gripkraften gradvis för att minimera friktionen. Styrsystemet har en inställd dia-
metergräns för minskning av gripkraften. Vid behov kan inställningarna justeras 
via styrsystemet, men vanligtvis fungerar skördaraggregatet bäst med standar-
dinställningarna. 

1. Aggregatet är mycket enkelt att 
underhålla. Alla smörjpunkten 
kan smörjas med aggregatet i 
samma position. 

2. Aggregatet har ingen cylinder-
rörelse i längdled vilket minime-
rar slangrörelser och därmed 
risken för slangskada. 

3. Sågregleringen och den auto-
matiska kedjespänningen som 
finns som tillbehör förbättrar 
effektiviteten och minskar 
utgifterna för sågkedjor och 
sågsvärd.

4. Maskinbearbetade främre 
knivar erbjuder förbättrad effek-
tivitet och hållbarhet.

5. De extra knivarna i aggregatets 
centrum och under stammen 
bildar ett unikt trepunktsstöd 
för stammen när den bearbe-
tas. Denna egenskap gör att 
även extra kraftiga stockar kan 
gripas fast ordentligt. 

6. Trepunktsstödet underlättar 
även bearbetningen av för 
stammen och förbättrar mät-
noggrannheten. 

7. De extra knivarna som sitter 
placerade nära matarvalsarna 
underlättar kvistningen av krök-
ta trästammar. Vid behov kan 
aggregatet föras förbi krökning-
arna med de främre knivarna 
öppna utan att tappa greppet 
om stammen eller kompromis-
sa med kvistningseffektiviteten. 

DETALJER SOM GÖR NISULA TILL DET SJÄLVKLARA VALET AV SKÖRDARAGGREGAT

 
H



NISULA 500H
MÅNGSIDIGT SKÖRDARAGGREGAT FÖR  
GALLRING OCH SLUTAVVERKNING AV  
SMALA STAMMAR

NISULA 500H

• Gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog 
• Lättare slutavverkning

Vikt (kg)  640
Max. kvistningsdiameter (mm)  430
Max. kapdiameter (mm) (1 stam) 500
Kvistknivar (antal) 5 + 1
Öppning främre knivar (mm) 500
Öppning för extraknivar (mm)  720
Bredd vid kvistning (mm) (öppen/stängd) 1 200/980
Höjd vid kvistning (mm) (öppen/stängd) 1 250/1 050
Höjd vid avverkning (mm) 1 120
Arbetstryck (bar) 210–230
Oljeflöde (l/min) 140-180

• Medeltunga skördare
• Grävmaskiner (14–16 ton)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

• Sågreglering
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling

TILLBEHÖRALTERNATIVA STYRSYSTEM

Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring

• Technion

• Dasa Forester

• Motomit IT



NISULA 555H
MER KRAFT OCH FLER FUNKTIONER FÖR 
GALLRING OCH SLUTAVVERKNING AV 
SMALA STAMMAR  

Den nya generationens Nisula 555H skördaraggregat erbjuder unika funktio-
ner för gallring och slutavverkning av smala stammar. Skördaraggregatets 
tillverkningskvalitet och material representerar den standard som Nisula är 
känt för. Med tanke på dess egenskaper är 555H ovanligt lätt, endast 810–840 
kg, beroende på utrustningen. 

555H erbjuder ett antal nya detaljer: helt ny hydraulik för tunga flöden, 
effektiv Nisula NSU-sågenhet, skruvmonterat såghölje utrustat med en 
bladsmörjningstank och patenterad Nisula Goldfinger giljotinkapningsfunk-
tion. Detta skördaraggregat har funktioner som avsevärt förbättrar kost-
nadseffektiviteten.
Styrsystemet NCU3 justerar gripkraften efter storleken hos den stam som 
håller på att bearbetas. När större träd fälls och tyngre stammar bearbetas 
anbringar griparmarna ett kraftigare grepp kring stammen. När matningen 
startar minskas gripkraften för att minimera friktionen. Styrsystemet har en 
inställd diametergräns för minskning av gripkraften. Gripkraften hos det 
extra bladet styrs proportionellt. Vid behov kan inställningarna justeras via 
styrsystemet, men vanligtvis fungerar skördaraggregatet bäst med stan-
dardinställningarna. 

1. Helt ny hydraulik för 150–250 l/m-flöde
2. Nytt längdmätningspaket; hydraulisk lyftning av mäthjulet, beröringsfria sensorer
3. Ny funktion för mätning av diametermätning; free-from-play-transmission, beröringsfria sensorer
4. Patenterad Nisula Goldfinger giljotinkapningsfunktion
5. Helt ny, effektiv Nisula NSU-sågenhet med en 19 cm3-sågmotor (Parker)
6. Skruvmonterat såghölje utrustat med en bladsmörjningstank och pump

DETALJER SOM GÖR NISULA TILL DET SJÄLVKLARA VALET AV SKÖRDARAGGREGAT

 
H



NISULA 555H
MER KRAFT OCH FLER FUNKTIONER FÖR 
GALLRING OCH SLUTAVVERKNING AV 
SMALA STAMMAR  

NISULA 555H

• Gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog 
• Lättare slutavverkning

Vikt, kg           810–840
Max. kvistningsdiameter (mm)   430
Max. kapdiameter (mm) (1 stam)  550
Kvistknivar (antal)        5 + 1
Öppning främre knivar (mm)  500
Öppning matarvalsar (mm)  585
Öppning för extraknivar (mm)   720
Bredd vid kvistning (mm) (öppen/stängd)         1350/1090 
Höjd vid fällning (mm)       1350
Arbetstryck (bar)  200–240
Oljeflöde (l/min)  150-200

• Medeltunga skördare
• Grävmaskiner (14-18 ton)
• Tunga skotare i kombinerad användning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

• Sågreglering
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling
• Nisula Goldfinger giljotinkapningsfunktion

TILLBEHÖRALTERNATIVA STYRSYSTEM

Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring

• Technion

• Dasa Forester

• Valmet / Komatsu Maxi

• Motomit IT

• JD/Waratah Timberrite



1. Aggregatet är mycket enkelt att 
underhålla. Alla smörjpunkten 
kan smörjas med aggregatet i 
samma position. Aggregatet har 
ingen cylinderrörelse i längdled 
vilket minimerar slangrörelser 
och därmed risken för slangs-
kada. 

2. Griparmarna i aggregatets 
centrum och under stammen 
bildar ett unikt trepunktsstöd för 
stammen när den bearbetas. 
Denna egenskap gör att även 
extra kraftiga stockar kan gripas 
fast ordentligt. 

3. Trepunktsstödet underlättar 
även bearbetningen av för 
stammen och förbättrar mät-
noggrannheten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Griparmarna som sitter placera-
de nära matarvalsarna underlät-
tar kvistningen av krökta stam-
mar. Vid behov kan aggregatet 
föras förbi krökningarna med 
de främre knivarna öppna utan 
att tappa greppet om stammen 
eller kvistningseffektiviteten. 

5. Griparmarna gör aggregatet ex-
tremt mångsidigt. Till exempel 
bearbetas förgrenade och fallna 
träd utan problem. Griparmar-
na gör det enkelt att plocka 
upp stammen med den högra 
griparmen för bearbetning, 
vilket avsevärt minska risken 
för skador på knivarna och 
matarvalsarna.

NISULA 425C
FLER FUNKTIONER FÖR  
FÖRBÄTTRAD SKÖRDNING

Nisula 425C är ett flerfunktionsskördaraggregat utrustat med griparmar som 
gör bearbetningen och sorteringen av virke okomplicerad. NCU3-styrsyste-
met justerar gripkraften efter den stam som ska bearbetas, vilket möjliggör 
ett stadigt grepp vid fällning, matning och bearbetning. Tack vare de separa-
ta griparmarna går det dessutom att lasta utan att byta aggregatet vid kom-
binerad användning. 

När större träd fälls och tyngre stammar bearbetas anbringar griparmarna ett kraf-
tigt grepp kring stammen. När matningen startar minskas gripkraften för att minimera 
friktionen. Styrsystemet har en inställd diametergräns för användning av griparmarna 
vid skördning. Vid behov kan inställningarna justeras via styrsystemet, men vanligtvis 
fungerar skördaraggregatet bäst med standardinställningarna. 
Nya, mer kraftfulla framdrivningsmotorer ökar matningskapaciteten med 20 % jämfört 
med den föregående modellen. Nya maskinbearbetade främre knivar erbjuder förbätt-
rad kvistningseffektivitet och hållbarhet samt klarar av en större kvistningsdiameter 
jämfört med tidigare C-modeller. 425C erbjuder ytterligare funktioner för gallring. 

UNIKA EGENSKAPER FÖR SKÖRDARAGGREGAT I C-SERIEN

 
C



NISULA 425C
FLER FUNKTIONER FÖR  
FÖRBÄTTRAD SKÖRDNING

• Gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog
• Kombinerad maskinanvändning 

Vikt (kg)  425
Max. kvistningsdiameter (mm)  300
Max. kapdiameter (mm) (1 stam) 425
Kvistknivar (antal) 2 + 1
Öppning främre knivar (mm) 430
Öppning griparmar (mm) 920
Bredd vid kvistning (mm) (öppen/stängd) 1 100/940
Höjd vid kvistning (mm)      880
Höjd vid avverkning (mm) 880
Arbetstryck (bar) 210 
Oljeflöde (l/min) 120–150

• Lätta skördare
• Jordbrukstraktorer utrustade  
  med en hylsadaptermonterad kran
• Skotare i kombinerad användning
• Grävmaskiner lättare än 12 ton

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

NISULA 425C

• Sågreglering
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling 

TILLBEHÖRALTERNATIVA STYRSYSTEM

Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring

• Technion

• Dasa Forester

• Motomit IT



NISULA 500C
FLER FUNKTIONER FÖR  
FÖRBÄTTRAD SKÖRDNING

500C är en mycket bra lösning för sen gallring och för slutavverkning av 
smala stammar. De fysiska dimensionerna är lämpliga för ett gallringsaggre-
gat, och tack vare högkvalitativa material är dessutom vikten låg, endast 650 
kg. Nisula 500C är ett flerfunktionsskördaraggregat utrustat med griparmar 
som gör bearbetningen och sorteringen av virke okomplicerad. NCU3-styr-
systemet justerar gripkraften efter den stam som ska bearbetas, vilket möj-
liggör ett stadigt grepp om stammen vid fällning, matning och bearbetning. 
Tack vare de separata griparmarna går det dessutom att lasta utan att byta 
aggregatet vid kombinerad användning. 

När större träd fälls och tyngre stammar bearbetas anbringar griparmarna 
tillsammans med de främre och bakre knivarna samt valscylindern en star-
kare gripkraft kring stammen. När matningen startar minskas gripkraften 
gradvis för att minimera friktionen. Styrsystemet har en inställd diameter-
gräns för minskning av gripkraften. Vid behov kan inställningarna juste-
ras via styrsystemet, men vanligtvis fungerar skördaraggregatet bäst med 
standardinställningarna. 

1. Aggregatet är mycket enkelt att 
underhålla. Alla smörjpunkten 
kan smörjas med aggregatet i 
samma position. 

2. Aggregatet har ingen cylinder-
rörelse i längdled vilket minime-
rar slangrörelser och därmed 
risken för slangskada. 

3. Sågregleringen och den auto-
matiska kedjespänningen som 
finns som tillbehör förbättrar 
effektiviteten och minskar 
utgifterna för sågkedjor och 
sågsvärd.

4. Maskinbearbetade främre 
knivar erbjuder förbättrad effek-
tivitet och hållbarhet.

5. Griparmarna i aggregatets 
centrum och under stammen 
bildar ett unikt trepunktsstöd 
för stammen när den bearbe-
tas. Denna egenskap gör att 
även extra kraftiga stockar kan 
gripas fast ordentligt. 

6. Trepunktsstödet underlättar 
även bearbetningen av för 
stammen och förbättrar mät-
noggrannheten. 

7. Griparmarna som sitter pla-
cerade nära matarvalsarna 
underlättar kvistningen av 
krökta stammar. Vid behov kan 
aggregatet föras förbi krökning-
arna med de främre knivarna 

öppna utan att tappa greppet 
om stammen eller kvistningsef-
fektiviteten. 

8. Griparmarna gör aggrega-
tet extremt mångsidigt. Till 
exempel bearbetas förgrenade 
och fallna träd utan problem. 
Griparmarna gör det enkelt att 
plocka upp stammen med den 
högra griparmen för bearbet-
ning, vilket avsevärt minska 
risken för skador på knivarna 
och matarvalsarna. 

UNIKA EGENSKAPER FÖR SKÖRDARAGGREGAT I C-SERIEN
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NISULA 500C
FLER FUNKTIONER FÖR  
FÖRBÄTTRAD SKÖRDNING

NISULA 500C

• Gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog
• Lättare slutavverkning
• Kombinerad maskinanvändning 

Vikt (kg)  650
Max. kvistningsdiameter (mm)  320
Max. kapdiameter (mm) (1 stam) 500
Kvistknivar (antal) 3 + 1
Öppning främre knivar (mm) 500
Öppning griparmar (mm) 150
Bredd vid kvistning (mm) (öppen/stängd) 1 350/980
Höjd vid kvistning (mm) (öppen/stängd) 1 250/1 050
Höjd vid avverkning (mm) 1 120
Arbetstryck (bar) 210–230
Oljeflöde (l/min) 140-180

• Medeltunga skördare
• Medeltunga och tunga skotare i kombinerad användning
• Grävmaskiner (14–16 ton)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

• Sågreglering 
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling 

TILLBEHÖRALTERNATIVA STYRSYSTEM

Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring
• Technion

• Valmet / Komatsu Maxi

• Motomit IT



NISULA 555C
MER KRAFT OCH FLER FUNKTIONER FÖR 
GALLRING OCH SLUTAVVERKNING AV 
SMALA STAMMAR

Nya Nisula 555C är ett flerfunktionsskördaraggregat utrustat med griparmar 
som gör bearbetningen och sorteringen av virke okomplicerad. Tack vare 
de separata griparmarna går det dessutom att lasta utan att byta aggregatet 
vid kombinerad användning. Aggregatets tillverkningskvalitet och material 
representerar den standard som Nisula är känt för. Med tanke på dess egen-
skaper är aggregatet ovanligt lätt, endast 810–840 kg, beroende på utrust-
ningen. 

555C erbjuder ett antal nya detaljer: helt ny hydraulik för tunga flöden, 
effektiv Nisula NSU-sågenhet, skruvmonterat såghölje utrustat med en 
bladsmörjningstank och patenterad Nisula Goldfinger giljotinkapningsfunk-
tion. Detta skördaraggregat har funktioner som avsevärt förbättrar kost-
nadseffektiviteten.
Styrsystemet NCU3 justerar gripkraften efter storleken hos den stam som 
håller på att bearbetas. När större träd fälls och tyngre stammar bearbetas 
anbringar griparmarna ett kraftigt grepp kring stammen. När matningen 
startar minskas gripkraften för att minimera friktionen. Styrsystemet har en 
inställd diametergräns för minskning av gripkraften. Gripkraften hos gri-
parmarna styrs proportionellt. Vid behov kan inställningarna justeras via 
styrsystemet, men vanligtvis fungerar skördaraggregatet bäst med stan-
dardinställningarna. 

1. Helt ny hydraulik för 150–250 l/m-flöde
2. Nytt längdmätningspaket; hydraulisk lyftning av mäthjulet, beröringsfria sensorer
3. Ny funktion för mätning av diametermätning; free-from-play-transmission, beröringsfria sensorer
4. Patenterad Nisula Goldfinger giljotinkapningsfunktion
5. Helt ny, effektiv Nisula NSU-sågenhet med en 19 cm3-sågmotor (Parker)
6. Skruvmonterat såghölje utrustat med en bladsmörjningstank och pump

DETALJER SOM GÖR NISULA TILL DET SJÄLVKLARA VALET AV SKÖRDARAGGREGAT
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NISULA 555C
MER KRAFT OCH FLER FUNKTIONER FÖR 
GALLRING OCH SLUTAVVERKNING AV 
SMALA STAMMAR

NISULA 555C

• Gallring
• Bearbetning av kvistad energiskog
• Lättare slutavverkning

Vikt, kg (beroende på utrustning)   810–840 kg
Max. kvistningsdiameter (mm)   320
Max. kapdiameter (mm) (1 stam)  550
Kvistknivar (antal)    3 + 1
Öppning främre knivar (mm)  500
Öppning matarvalsar (mm)  585
Öppning griparmar (mm)  920
Bredd vid kvistning (mm) (öppen/stängd)   1370/1090
Höjd vid fällning (mm)      1350
Arbetstryck (bar)  200–240
Oljeflöde (l/min)  150-200

• Medeltunga skördare
• Grävmaskiner (14-18 ton)
• Tunga skotare i kombinerad användning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEKNISKA DATA

LÄMPLIGA BASMASKINER

• Sågreglering 
• Automatisk kedjespänning
• Färgmärkning
• Stubbehandling
• Nisula Goldfinger giljotinkapningsfunktion

TILLBEHÖRALTERNATIVA STYRSYSTEM

Nisula NCU3LITE med funktion för längd- och  
 diametermätning
Nisula NCU3 med funktion för volymmätning
Nisula NCU3i med funktion för volymmätning  
 + funktion för prioriterad aptering 
Nisula NCU3X med funktion för volymmätning  
 + funktion för värde aptering  
 + funktion för dataöverföring

• Technion

• Dasa Forester

• Valmet / Komatsu Maxi

• Motomit IT

• JD/Waratah Timberrite



NISULA NCU3LITE 
FUNKTION FÖR LÄNGD- OCH DIAMETERMÄTNING

NISULA NCU3
MED FUNKTION FÖR VOLYMMÄTNING

NISULA NCU3i
MED FUNKTION FÖR PRIORITERAD SKALNING

NISULA NCU2
MED FUNKTION FÖR LÄNGDMÄTNING

Nisula NCU2 är ett styrsystem för skördaraggregat 
utrustat med en lättanvänd längdmätningsfunktion. 
NCU2 är utrustad med stamräknare efter träslag. Att 
programmera mätningen på NCU2 är mycket enkelt. 
Ange bara stockarnas ursprungliga längd, modulav-
ståndet, till exempel 30 cm, och antal längder du öns-
kar, till exempel 6. Om den ursprungliga längden är 
400 cm och du trycker på knappen två gånger matas 
stammen automatiskt fram till 460 cm. Det kan inte bli 
enklare!
NCU2 reglerar skördaraggregatet på många sätt. Kort-
virkeskapningen är exakt och kontrollerad, och gripa-
ren öppnas och lyfts genom att du trycker på en knapp. 
Det är denna och många andra av skördaraggregatets 
egenskaper som gör arbetet så enkelt och oproblema-
tiskt. NCU2 är kompatibelt med skördaraggregatet Ni-
sula 325H.

Nisula NCU3Lite är ett styrsystem för mätning av både 
längden och diametern hos stammen. Att lägga till trä-
slag och träkvaliteter i systemet är enkelt. Menystruktu-
ren är okomplicerad och enkel att använda. NCU3Lite 
har en 5,4-tumsskärm. Den kan uppgraderas till en mo-
dell med kubikmätarsystemet Nisula NCU3.

Nisula NCU3 är ett styrsystem med kubikmätarfunk-
tion. Att lägga till träslag och träkvaliteter i systemet är 
enkelt. Menystrukturen är okomplicerad och enkel att 
använda. NCU3 har en 5,4-tumsskärm. NCU3 är ett ut-
märkt alternativ som enkelt mätsystem.

DEN NYA 
GENERATIONENS 
LÄTTANVÄNDA 

STYRSYSTEM

Utvecklingen av styrsystemen Nisula NCU3 grundar sig på fyrtio års erfarenhet. Den moderna 
elektroniken har förbättrat systemets mät- och räkneprestanda. NCU3 reglerar skördaraggregatet 
med hög precision. Menystrukturen är enkel, vilket underlättar för operatören att göra önskade 
inställningar.



NISULA EASY+ STRÖMBRYTARNA 

Nisula NCU3Lite, NCU3, NCU3i och NCU3X kan 
även utrustas med Nisulas integrerade kranstyr-
ningssystem Nisula NCC. Med detta system kan 
operatören lägga in sina egna användarspecifika 
inställningar och enkelt justera kranens hastighet. 
NCC tar kranstyrning och noggrannhet till en helt ny 
nivå. Provkör den så upptäcker du skillnaden!

De nya förvalsbrytarna Easy+ (skyddad design) som 
designats av Nisula för minispaken erbjuder optimal 
ergonomi. De programmerbara förvalsbrytarna med 
12+12 funktioner följer alltid med minispaken. Tack 
vare de optimalt placerade förvalsbrytarna hittar 
du snabbt en ergonomiskt lämplig arbetsställning. 
Avståndet mellan förvalsbrytarna och minispaken 
kan enkelt justeras.

KRANSTYRNING

NYHET
NISULA NCU3

MED FUNKTION FÖR VOLYMMÄTNING
NISULA NCU3i

MED FUNKTION FÖR PRIORITERAD SKALNING
NISULA NCU3X

MED FUNKTIONER FÖR VÄRDE APTERING OCH KVALITET

NCU3i har större skärm (7 tum) i färg. Du kan enkelt 
programmera erforderlig träkvalitet och -mått utan kom-
plicerad prismatris. NCU3i är ett bra styrsystem för så-
väl nya som äldre maskiner. Det uppfyller de senaste 
standardkraven på mätning.

NCU3X har större pekskärm (12,1 tum). X-modellen 
har skalning av värde och kvalitet samt funktion för 
dataöverföring. Värde aptering och kvalitet är extremt 
noggranna tack vare användning av den senaste ge-
nerationens elektronik och förbättrad datorkapacitet. En 
ny avancerad programvara bidrar till att produktiviteten 
maximeras.
Datorn som används för läsning av lagrad programvara 
och för överföring av data är mycket tillförlitlig eftersom 
den består av ett separat system. Problem med Win-
dows eller dator påverkar inte driften. Och fällningen är 
inte beroende av datorns kapacitet. Därför kan skogs-
bolagens programvaror innehålla mycket kartmaterial 
och andra kapacitetskrävande funktioner.

Positioneringen i kapfönstret är mycket 
snabb och exakt tack vare den avancerade 
hydraulikstyrningen – oberoende av förhål-
landena. En separat säkring för sensorerna 
minskar risken för sensorskada. 

Med Nisulas aggregat betalar du inte för 
onödiga funktioner. NCU-styrsystemen er-
bjuder fyra olika alternativ beroende på 
kundbehov.



ROTATORER OCH 
SVÄNGDÄMPARE

NISULA 425CNISULA 425HNISULA 325H

Kranens storlek och avsedd användning bestämmer 
vilken rotator och svängdämpare som är lämpligast 
att använda. När axelrotator används tillsammans 
med avsedd adapterfläns går det mycket snabbt 
och enkelt att byta aggregatet.

För lättare kranar rekommenderar vi axelrotator 
FR10 eller FR15 med Nisula JRPP dubbelsväng-
dämpare. För tyngre kranar kan du välja antingen 
flänsmonterad Indexator GV6 eller Indexator GV6-
69 axelrotator med aggregatbytesfunktion med Ni-
sula JRKPP35S dubbelsvängdämpare. Med Nisulas 
dubbelsvängdämpare får du precis och kontrollerad 
manövrering.

 JRPP JRPP JRKPP
 10HD 15HD 35S
Vikt (kg)  23 23 39,5
Lämplig rotator FR10 FR15 GV6-
Rotatorns toppstift  Ø 25 mm 30 mm 35 mm
Lämplig adapter ADFR10-2 ADFR15 ADGV6-69



ROTATORER OCH 
SVÄNGDÄMPARE

NISULA 500H NISULA 555H
NISULA 500C NISULA 555C

Fördelar för dig med  
Nisula svängdämpare

•  Skivbroms
•  Mycket bra bromskraft under lång tid 
•  Låga driftkostnader 
•  Lättjusterad bromseffekt
•  Tillverkad i specialstål
•  Smorda lager av bronslegering
•  Härdade stift

JRPP10HD, JRPP15HD, JRKPP35S och 
JRKPP45S har fyra bromsklossar (två för 
varje rörelseriktning). Tack vare skivbrom-
sarna är bromsverkan god under lång tid, 
och det behövs mycket lite justering och 
underhåll. JRKPP45S

Vikt (kg)  47 
Lämplig rotator  Indexator AV12S/GV12S
Rotatorns övre stift  Ø 45 mm

För Nisula 500/555-skördaraggregat som instal-
leras på skördare rekommenderar vi antingen 
Indexator AV12S eller GV12S rotator (beroende 
på basmaskin och avsedd användning). Lämplig 
svängdämpare för skördaraggregat i serie 500 
är Nisula JRKPP45S dubbelsvängdämpare. Med 
Nisulas dubbelsvängdämpare får du precis och 
kontrollerad manövrering.



NISULA 
I VÄRLDEN

Nisulas skördaraggregat är välkända för 
sina smarta lösningar samt enkelt under-
håll och unika funktioner. Våra kunder 
runt om i världen skördar dagligen träd 
med olika kombinationer av basmaskin 
och skördaraggregat. Välkommen in i 
gänget med nöjda Nisula-kunder!



NISULA 
I VÄRLDEN
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NISULA FOREST OY
Korjaamokuja 3
35600 Halli - FINLAND

VÄXEL 
Tel. +358 10289 2000

FÖRSÄLJNING 
Tel. +358 10 289 2040
kalle.mattsson@nisulaforest.com

RESERVDELAR
Tel. +358 10 289 2025 
varaosat@nisulaforest.com

SERVICE
Tel. +358 10 289 2035 
huolto@nisulaforest.com

www.nisulaforest.com
facebook.com/nisulaforest

  

 


