
FARMA Generation 2 prezentuje

Produkty FARMA Generation 2 są stworzone w oparciu 
o doświadczenia użytkowników. Dzięki innowacyjne-
mu designowi i rozwojowi technicznemu idziemy krok 
dalej. FARMA G2 uosabia zarówno udoskonalony pro-
dukt, jak i postęp w zakresie designu, ale także dalszy 
rozwój marki w nowych obszarach działalności. Nasze 

długie doświadczenie w branży i globalny zespół za-
kupowy dają szerokie możliwości w zakresie 
wyposażenia i zapewniają konkurencyjne 
ceny. Pomagamy Ci w opłacalnej pracy. 
Seria FARMA Generation 2 jest stworzona 
przez leśników dla leśników.

Umiejętność rozwoju!

Nowa wciągarka � rmy FARMA!

NOWOŚĆ! FARMA wprowadza teraz do swego asortymentu dwa zupełnie nowe modele wciągarek ze zdalnym 
sterowaniem. Dzięki zdalnemu sterowaniu praca powoduje mniej obciążeń dla organizmu, a przede wszyst-
kim jest bezpieczniejsza. Wciągarka jest dostępna w dwóch modelach. Mniejszy wariant jest dostosowany do 
żurawia 3,8 m i wyposażony w 5-milimetrową linę o długości 30 m, natomiast drugi model jest dostosowany do 
żurawia od 4,6 m i jest w wersji standardowej wyposażony w 6-milimetrową linę o długości 35 m.

RW 600 do montażu 
na żurawiach C 3,8 m.

RW 1300 do montażu 
na żurawiach od C 4,6 m.
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FARMA Generation 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA RW 1300 

Dane techniczne Wciągarka RW 1300 

Siła uciągu przy 175 bar  1300 kg

Prędkość nawijania liny przy 
40 l/min (m/s)

0,8 m/s

Długość liny 35 m

Średnica liny 6 mm

Masa wciągarki
52 kg – wciągarka, lina, 
zblocze

Zdalne sterowanie 2-kanałowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA RW 600

Dane techniczne Wciągarka RW 600 

Siła uciągu przy 175 bar 600 kg

Prędkość nawijania liny przy 
40 l/min (m/s)

1,1 m/s

Długość liny 30 m

Średnica liny 5 mm

Masa wciągarki
23 kg – wciągarka, lina, 
zblocze

Zdalne sterowanie 2-kanałowe

SZKIC WYMIAROWY RW 1300

 2
92

 

 430 

 2
92

 

 430 

 175 

 1
74

 

 170 

 3
43

 

 175 

 1
74

 

 170 

 3
43

 
SZKIC WYMIAROWY RW 600

info@forsmw.com
www.forsmw.com

DANE 
TECHNICZNE
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