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Din bäste vän i skogen
Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har 
- det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis väl-
byggda skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage 
som gör ditt arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många 
år framöver. 
 Vilka är då egenskaperna som gör Mowi till din bäste vän i 
skogen?

Kranen - unikt parallellförd som ingen annan
Mowikranens konstruktion är unik. Den parallellförda kranarmen 
är uppfunnen av Mowi:s skapare Wiking Gunnarsson. Krantill-
verkare över hela världen har försökt kopiera denna idé men det 
är Mowi som är originalet.

Vagnen som gör skogsekipaget perfekt 
Mowivagnen är konstruerad utifrån Mowikranens egenskaper för 
att bli en perfekt enhet. 
 Stabil konstruktion och dubbelverkande hydraulik i kranen 
som gör att vissa modeller kan användas lika bra utan stödben. 
Ramstyrning med väl skyddade cylindrar på samtliga modeller, 
rörliga stöttor och kraftiga stödben för de som väljer det. 
 Den speciella boggiekonstruktionen med hög markfrigång 
och slät undersida hjälper dig över stock och sten.
 Den låga tyngdpunkten gör att vagnen står stabilt vid lastning 
och lossning - även utan användning av stödben. 

Svensk kvalitet och beprövad   
konstruktion 
Mowis kranar och vagnar tillverkas till 100% 
i Sverige. Konstruktion och utveckling sker i 
Sverige av skogskunniga medarbetare med 
lång erfarenhet. Vår toppmoderna produktionsanläggning i 
Bäckefors säkerställer produktkvaliteten och har gett oss möjlig-
het att förbättra konstruktionen på flera punkter. 

Dubbel säker konstruktion
Ett haveri vill du inte råka ut för i skogen. Det vet vi på Mowi. 
Cylindrar är väl skyddade. Genomtänkt slangdragning skyddar 
ytterligare. Armsystemet i högkvalitativt stål, lätt konstruktion 

Din partner i skogen.
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Varför välja Mowi? 

men ändå stark. Bussningar i alla leder/vridpunkter. Omsorgsfullt 
material- och komponentval ger bästa kvalitet. Slutligen testas 
produkterna i vår egen testanläggning och i praktisk drift. 

Dubbel säkerhet
Din säkerhet är viktig under arbetet i skogen. Mowi anpassar 
därför kranens storlek och styrka så att den passar till vagnen. 
Låg tyngdpunkt och stabiliserande vagnskonstruktion ger 
trygghet. Efter mer än 30 år står Mowi för kvalitet, kunskap och 
kontinuitet. 
 Avståndet till service och reservdelar är aldrig långt - en 
säkerhet om behovet trots allt uppstår. 

Dubbel ekonomi
Mowi hjälper dig att spara pengar i skogen. Låga oljeflöden gör 

att du kan köra traktorn på låga varvtal, du minskar på bränsle-
förbrukning och slitage. Din Mowi ger dig låga driftskostnader, 
rätt skött går den nästan aldrig sönder. Dessutom ett högt 
andrahandsvärde som gör affären enkel när du skall byta upp 
dig till en ny, större Mowi.

Mowi - för fler arbetsuppgifter
Mowi-kranens rörelseschema och andra egenskaper gör den 
speciellt lämplig även för andra arbetsuppgifter. Storsäckshan-
tering, matning av flishugg, balhantering och dikesrensning är 
några exempel. Arbete med skördaraggregat och energiklipp 
passar perfekt. Höga lyft av till exempel takstolar är en annan 
specialitet.

u	du lär dig fort att köra en Mowi

u	kranspetsen går i en rak bana i 
jämn fart med bara ett handgrepp

u	”starkare” än konventionella 
vikarmskranar – lyftkraft på rätt 
ställe

u	du lastar snabbare och säkrare 
med mjuka rörelser och stor  
precision

u	smart räckvidd med snabbt   
arbetssätt

u	du kommer åt nära traktorn och 
vagnen – även under ”marknivå”

u	hög lyfthöjd i närområdet, viktigt 
vid avlastning

u	små oljeflöden sparar diesel,  
sliter mindre på din traktor och 
ger bättre arbetsmiljö
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MOWI 650 är den minsta skogsvagnen i MOWI-familjen. 
 Vagnen har en lastkapacitet på 7 ton, lastarean är 1,7 m2. 
Bredden på 1,80 m gör den smidig men ändå stabil i skogen. 
Utrustad med stödben och ramstyrning som standard. Avsedd 
för lättare hantering och transport av ved och gallringsvirke.
 MOWI 650 har som standard MOWI P20 - en nyutvecklad 

kranmodell med förbättrat rörelsemönster och bättre parke-
ringsläge samt alla unika fördelar, lätt att köra, hög åtkomlighet, 
stabil och säker. Räckvidden är 4,7 meter och lyftkapaciteten 
375 kg på full längd.
 Det minimala oljeflödesbehovet, 20-25 l/min, gör att MOWI 
650 passar perfekt tillsammans med mindre och äldre traktorer.

MOWI 850 är en 9-tonsvagn utrustad med MOWI:s special-
konstruerade skogsboggie och vagnsstyrning. Teleskopiska 
stödben som tillval. Stor men ändå smidig i skogen med en 
bredd på cirka 2 meter (400/60x15,5-däck). Lastarean är 
trots den låga lasthöjden hela 2,0 m2. Är lämplig för transport 
och hantering av massaved, brännved och timmer. 
 Kan med fördel användas för att lösa alla förekommande 
lyft- och transportbehov på gården.
 

Mowi 650 - smidig men ändå stabil

MOWI 650  MOWI 850  

Mowi 850 - i skogen   och på gården

Vagnarna som visas på bild i denna broschyr kan vara extrautrustade.
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MOWI 850 är som standard utrustad med MOWI P25  
- en nyutvecklad kranmodell med alla unika fördelar, lätt att 
köra hög åtkomlighet, stabil och säker. 
 Oljefödesbehovet är endast 20-25 l/min. Dessutom har 
P25 förbättrat rörelsemönster och bättre parkeringsläge. 
Räckvidden är 5,2 meter och lyft kapaciteten är 400 kg på full 
längd. Kranalternativ MOWI P30 med räckvidd på 5,7 meter 
och lyftkraft 450 kg på full längd.

MOWI 1050 är en helt ny konstruktion. Den är avsedd för 
intensiv användning i gallring och slutavverkning. En rejäl 
vagn för såväl den professionelle som den självverksamme 
skogsägaren som gör det mesta av skogsjobbet själv. Kan 
också med fördel användas för att lösa alla förekommande 
lyft- och transportbehov på gården och i annan verksamhet. 
När det gäller funktion och prestanda ligger ekipaget i den 
högre klassen. MOWI:s ramstyrning och specialkonstruerade 
skogsboggi sitter på en kraftig ny komplett bakvagn.Tre ban-
kar är standard med bakljus väl skyddade, inbyggda i bakre 

banken. Teleskopiska stödben som tillval. Lastkapaciteten är 
10 ton, lastarean 2,3 m2. Standard är hjul 15/70x18 som ger 
hög markfrigång.
 MOWI 1050 är standardutrustad med MOWI P30, en 
nyutvecklad modell med räckvidd på 5,7 meter och lyftkraft 
450 kg på full längd eller med MOWI:s välkända modell 400 
med en räckvidd på 6,2 meter och lyftkraft på hela 480 kg. 
Båda modellerna har alla unika MOWI-fördelar: lätta att köra, 
hög åtkomlighet, stabila och säkra. 

MOWI 1050  

Mowi 850 - i skogen   och på gården Mowi 1050 - för hårt jobb i skogen



6

En ny mycket kraftig vagnskonstruktion för professionell 
 användning vid tyngre transporter och hantering i samband 
med gallring och slutavverkning. Väl anpassad även för han-
tering av större volymer av timmer. Löser alla förekommande 
lyft- och transportbehov på gården och i annan verksamhet. 
Prestanda och funktion ligger i den högsta klassen.
 MOWI:s ramstyrning och specialkonstruerade skogsbog-
gie gör vagnen till ett komplett ekipage tillsammans med den 
suveränt kraftiga bakvagnen som har väl skyddade bakljus 

För att öka framkomligheten eller vid körning under extrema 
förhållanden så kan det behövas drift på vagnen för att ta sig 
fram. MOWI har valt att utrusta nya MOWI 1050WD med drift. 
Drift på alla fyra hjulen är en beprövad konstruktion hos FTG. 
Differential verkan liksom drivning och fram /back funktion 
är självklara egenskaper. Rullar som driver mellan hjulen ger 
en säker konstruktion som är lätt att använda samtidigt som 
underhållet minimeras. Hjuldimension är 400/55x22,5.

 1050WD har en lastkapacitet på 10 ton och lastarean är 
2,3 m2. Teleskopiska stöden och eget hydraulsystem med 
pump och tank finns som tillval. MOWI 1050WD är utrustad 
med MOWI P30 parallellkran (räckvidd 5,7 m, lyftkraft 400 
kg på full längd). MOWI 1050WD kan extrautrustas med en 
MOWI 400 parallellkran (räckvidd 6,2 m, lyftkraft 480kg på full 
längd). Båda modellerna har unika MOWI-fördelar och är lätta 
att köra, har hög åtkomlighet och är stabila och säkra.

Mowi 1250 -  vagnen  som väljs av proffs

MOWI 1250  MOWI 1050 WD 

Mowi 1050 WD - drift på alla fyra hjulen

Vagnarna som visas på bild i denna broschyr kan vara extrautrustade.
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inbyggda i en tredje banke. Teleskopiska stödben som tillval. 
Lastkapacitet 12 ton och lastarea på 2,7 m2.
 MOWI 1250 kan utrustas med parallellförd kran MOWI 
400 (räckvidd 6,2 m, lyftkraft 480 kg på full längd) eller MOWI 
4567 (räckvidd 6,7 m, lyftkraft 525 kg på full längd). Båda 
modellerna har alla unika MOWI-fördelar, lätta att köra, hög 
åtkomlighet, stabila och säkra.

En ny mycket kraftig vagnskonstruktion för professionell 
 användning vid tyngre transporter och hantering i samband 
med gallring och slutavverkning. Väl anpassad även för han-
tering av större volymer av timmer. Löser alla förekommande 
lyft- och transportbehov på gården och i annan verksamhet. 
Prestanda och funktion ligger i den högsta klassen.
 MOWI:s ramstyrning gör vagnen till ett komplett ekipage 
tillsammans med den suveränt kraftiga bakvagnen som har 
väl skyddade bakljus inbyggda i en tredje banke. Telesko-

piska stödben som tillval. Lastkapacitet 12 ton och lastarea 
på 2,7 m2.
 MOWI 1250 kan utrustas med parallellförd kran MOWI 
400 (räckvidd 6,2 m, lyftkraft 480 kg på full längd) eller MOWI 
4567 (räckvidd 6,7 m, lyftkraft 525 kg på full längd). Båda 
modellerna har alla unika MOWI-fördelar, lätta att köra, hög 
åtkomlighet, stabila och säkra.

Mowi 1250 -  vagnen  som väljs av proffs Mowi 1250 WD -  driven vagn för tunga jobb

MOWI 1250 WD  
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Detaljerna som gör helheten
Genom åren har utvecklingen ständigt gått framåt. Många har tänkt – hos oss – men 
lika mycket ute hos våra användare.  
Här är några egenskaper som under 30 år tillkommit på MOWI-ekipagen. Stora 
egen skaper men ibland också små detaljer. Detaljer som kommer alla tillgodo som 
 investerar i ett  MOWI-ekipage.

Alla MOWI-vagnar är utrustade med ramstyrning. Ramstyrningens hydraulik ligger skyddad i 
svängramen på sidan av vagnens centrumbalk. Ger bra frigång och minimal risk. 
Ramstyrningen finns även med dubbelkommando.

Din MOWI kan utrustas med pump och tank 
1050-1250. Bra om du har en driven vagn 
och traktorn har lågt oljeflöde. Väljer du 
dessutom PCL eller EHC monteras ventil-
paketet i kranpallen, väl skyddat för yttre 
påverkan. Hög servicevänlighet genom att 
ventilpaketet enkelt dras ut vid behov.

Teleskopiska stödben ger stabilitet. Du 
 riskerar inte att lägga virke på stödbenet när 
du lossar eftersom stödbenen håller sig inom 
vagnens bredd.

Praktiska verktygslådor på båda sidor och i kranpallen finns som tillval. 
Gör det enkelt att ta med utrustning du behöver i skogen.

Kranens uppbyggnad med lågt placerad vridmotor och tyngdpunkt 
skapar stabilitet i vagnen. Från din plats i traktorn har du fri sikt 
vilket ger bättre kontroll när du arbetar och precisionen på arbetet 
blir hög. Det sparar tid och onödig irritation.
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Förädlingen är hög på en MOWI. 
Små detaljer som gör din vardag enklare.

Lätt att manövrera, lätt att montera. Väljer du 
PCL eller EHC ger det enkelhet utan försämring 
av köregenskaperna. Med spakarna reglerar du 
t.ex. grip och stödben med tryckknapp.

Genomtänkt slangdragning där slangarna sitter 
skyddat. Minimal risk att fastna och få slang-
brott spar tid och resurser när du arbetar. 

MOWI boggi är förskjuten framåt och med hjulnaven ovan boggicentrum. Den blir klättervillig och 
ger en lätt och smidig gång i skogen. Det spar energi och kraft.

Dragstång med plats för traktormonterad 
pump är standard på 1050 och 1250.

Vinschens placering är skyddad antingen i kranfot eller bakom kranpelaren. Tar inte bort sikt och 
är lätt att komma åt vid behov.
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Måttabell kranar och vagnar

   A B C D E F G H I J K 

Vagn Kran Hjul dim mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

650  P20 400/60x15,5 5530 3840 1930 1940 1800 570 500 2840 2850 1270 1080

850  P25 400/60x15,5 5400 3650 2030 1970 1910 510 500 2910 2940 1270 1150

850  P30 400/60x15,5 5400 3650 2030 1970 1910 510 500 2910 2950 1270 1150

1050  P30 400/60X15,5 5180-5810 3320-3950 2150 2150-2190 2100 560 500 3010 3050 1270 1250

1050  400  15/70X18 5180-5810 3320-3950 2130 2180-2270 2100 620 500 3260 3110 1400 1260

1250  400  15/70X18 5220-5885 3355-4020 2180 2350-2500 2200 660 500 3250 3250 1400 1285

1250  400  500/50x17 5220-5885 3355-4020 2300 2340-2475 2200 650 500 3240 3220 1400 1280

1250  4567  500/45x22,5 5220-5885 3355-4020 2300 2350-2500 2200 675 500 3190 3370 1400 1285

1050WD P30 400/55x22,5 4945-5575 3080-3710 2190 2210-2350 2100 690 500 2880 3150 1270 1280

1050WD 400  400/55x22,5 4945-5575 3080-3710 2190 2210-2350 2100 690 500 2930 3250 1400 1280

1250WD 400  500/45x22,5 5190-5855 3325-3990 2300 2380-2500 2200 690 500 3190 3220 1400 1300

1250WD    4567  500/45x22,5 5190-5855 3325-3990 2300 2380-2500 2200 690 500 3190 3330 1400 1300

Rätt kran till rätt vagn Vagn/Kran 650 850 1050 1250 1050WD 1250WD

MOWI  P20 •

MOWI  P25  •

MOWI  P30  • •  •

MOWI  400   • • • •

MOWI  4567    •  •
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Tekniska specifikationer

VAGNAR 650 850 1050 1250 1050WD 1250WD

 

Lastarea, m2 1,7 2,0 2,3 2,7 2,3 2,7

Lastkapacitet, kg 7000 9000 10000 12000 10000 12000

Vikt, kg 1050 1220 1650 1850 2080 2310

Centrumrör, dim mm 140x140x6 160x160x8 160x160x8 180x180x8 160x160x8 180x180x8

Axeltappar, dim mm 60x60 60x60 60x60 80x80 70x70 80x80

   

STANDARDUTRUSTNING   

Vagnsstyrning ja ja ja ja ja ja

Hydrauliska stödben ja ja tillval tillval tillval tillval

Stöttor, (2 st/banke) 4 6 6 6 6 6

Däck dim 400/60x15,3 400/60x15,5 15/70x18 15/70x18 400/55x22,5 500x45x22,5

Tredje banke tillval ja ja ja ja ja  

TILLVALSUTRUSTNING   

Extra banke med stöttor  ja standard standard standard standard standard

Delningsstöttor - - ja ja ja ja 

Vinsch, vagnsmonterad standard ja ja ja ja ja

Vinsch, radiostyrd standard ja ja ja ja ja

Bromsar Trum Skiv Skiv Skiv Skiv Skiv

Bakljus inbyggt i banke - ja standard standard standard standard

LED bakljus - tillval tillval tillval tillval tillval

Alt däckdim 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 500/45x22,5 - 

  Traction Traction 500/50x17

Förlängningsstöttor - - ja ja ja ja

Hydrauliska bankar - - ja ja ja ja

Verktygslåda ja ja ja ja ja ja

KRANAR P20 P25 P30 400 4567

Räckvidd, m 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 

Lyftmoment brutto, kNm 21 26 31 37 46

Lyftkapacitet max räckvidd, kg 370 400 450 480 525

Svängmoment, kNm 5,0 8,5 8,5 8,5 12,0

Svängvinkel 360° 360° 360° 360° 360°

Rek oljeflöde, l/min 20-25 20-25 25-30 30-35 35-40

Systemtryck, bar 170 170 170 170 170

Vikt utan grip och rotator, kg 500 520 540 740 900

STANDARDUTRUSTNING     

Hydraulventil Flerspak Flerspak Flerspak Flerspak Flerspak

Rotator 3 ton 3 ton 3 ton 3 ton 4 ton

Grip G-160L G-160L G-260L G-260L G-260LB

   

TILLVALSUTRUSTNING      

Arbetsbelysning kranarm ja ja ja ja ja  

Vinsch, kranmonterad ja ja ja ja ja 

Radiostyrd winsch ja ja ja ja ja

Bromsad länk ja ja ja ja ja  

VENTILALTERNATIV      

2-spak mek (HCD3M) ja ja ja ja ja 

2-spak lättviktspkt el on/off ja ja ja ja ja

PCL lågtryckservo ja ja ja ja ja 

EHC elservo ja ja ja ja ja

Radiostyrning kran ja ja ja ja ja

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.



Mowi har i över 30 år sysslat med tillverkning av kranar 
och krankomponenter. 
 I början av 1980-talet startade utvecklingen av egna paral-
lellkranar under namnet Mowi. Det blev starten för en helt ny 
krangeneration med unik teknik och konstruktion. Idag heter 
det företaget FTG Cranes AB men hela Mowikänslan finns 
naturligtvis kvar.
 Inom företaget finns ett genuint skogskunnande som åter-
speglas i våra produkter. Vi vet inte bara hur man tillverkar en 
skogsvagn - vi vet också hur man använder den. Det ger en 
unik kunskap som kommer våra kunder tillgodo.  
 Mowiprodukterna har blivit mycket kända och omtyckta 
genom åren. ”En gång Mowi – alltid Mowi” är ett välkänt 

uttryck bland våra användare. En viktig anledning är kundnära 
produktutveckling genomförd av skogskunniga medarbetare.
 Några av egenskaperna är enkel manövrering, vilket ger 
ökad effektivitet, ett unikt rörelsemönster och slitstyrka trots 
smäcker konstruktion. Kranarna kräver små oljeflöden men 
har ändå snabba exakta rörelser.
 Mowiutrustningar har ett högt andrahandsvärde. Med 
sådana egenskaper skapas arbetsglädje i skogen.
 Det finns en Mowi för varje behov. FTG Cranes AB tillver-
kar och marknadsför ett komplett sortiment av Mowiprodukter 
bestående av skogsvagnar, alla utrustade med Mowikranar, 
specialkranar för t ex flis huggar, mindre och medelstora sko-
tare samt aggregat  kranar för  skördare.

 Produkterna säljs via 
ledande privata återförsäljare i 
Sverige och på export genom 
importörer till ett stort antal länder
 FTG Cranes AB ingår i BRUKS Group och är en av 
Europas ledande tillverkare av skogsvagnar, skogs-, timmer- 
och specialkranar. 
 Tillverkning sker vid en toppmodern produktionsanläggning 
i Bäckefors, Dalsland. 

En gång Mowi 
- alltid Mowi

FTG Cranes AB | Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors 
Tfn: 0521-26 26 30 | Fax: 0521-26 26 39 
E-mail: info@ftgforest.com | www.ftgforest.com
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