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Grain Saver – 
för effektiv 

spannmålshantering 
i hela världen



GS-vagnen – utvecklat av specialister och noggrant testat av jordbrukare
Tillfälligheter har inget att göra med GS-vagnen eller 
våra slanglagringsmaskiner. Vi bestämde oss helt 
enkelt för att bygga de bästa maskinerna! Genom 
att sammanföra lantbrukare,   konstruktörer   och   
producenter   fick vi fram den banbrytande, nya 
generationens maskiner. Maskiner som   kommer   att 
sätta standarden för europeiskt jordbruk, idag och i 
framtiden.
Innan lansering, har maskinerna körts en normal 
livslängd. Genom att köra så mycket spannmål 
genom maskinerna kan vi garantera  många  års  
hårt  arbete  på  din  gård.  Vi lovar  att  vi  även  
framöver  kommer  att  fortsätta köra maskinerna på 
detta sätt. Varje liten skruv och mutter testas, provas 
ut, utvärderas. Ett kontinuerligt förbättringsarbete 
sker och integreras i maskinen. Med öron stora som 
paraboler lyssnar vi på dina behov och integrerar 
detta i produktutvecklingen.

För spannmål, gödning, utsäde, CCM…
GS-maskinerna ger dig en mängd funktioner 
och möjligheter.   Du    får   en   vagn   som   kan   
rulla många månader om året på gården eller i 
maskinstationsverksamheten, inom industrin. 
Som en överlastningsvagn för flygande tömning 
av tröskor, för transport och logistik av utsäde och 
gödning, för inomgårdstransporter, för slanglagring 
av bulkvaror och mycket mer tillsammans med de 
andra maskinerna i serien.
GS-vagnen kan levereras med olika axlar och däck 
och finns i storlekar från 12 till 38 kubikmeter. Även 
breda och stora såmaskiner liksom gödningsspridare 
kan lastas snabbt. Med tillräcklig lastkapacitet även 
för marknadens största tröskor. Slangläggare och 
urtagare levereras standardiserade i ett utförande.
Ingen annanstans finner du en överlastningsvagn 
med  en  så  pass  flexibel, svängbar  skruv  som  kan 
lasta  ut  med  tömning  i  alla  fordon  och    på  alla 
platser – från 2,24 till 4,66 meters höjd – en komplett 
bottentömning (för enkel rengöring samt tömning 
över grop) samt delat fack vilket möjliggör transport 
och överlastning av både gödning och utsäde separat 
(för kombisådd). Kombinera detta med en smidig, 
stabil och stark rullpresening som håller måttet, 
breddäck, en bakre övervakningsplattform, invändig 
och bakre stege, fjädrande dragbom, stänkskydd och 
hydrauliskt stödben och du har allt vad du någonsin 
behöver! Byggt på kvalitetskomponenter. Detta är 
GS-vagnen – från lantbrukare till lantbrukare.



GS-vagnen – den saknade länken i evolutionen
 √ Överlastning av spannmål möjliggör att öka tröskans avverkning 

med ca. 30 procent för spannmål och oljeväxter och med mer 
än 40 procent vid majströskning,

 √ I skogs-, bergs- och mellanbyggder, som i delar av Skandinavien 
och Alperna, är effekten ofta en fördubbling av kapaciteten 
p.g.a. långa fälttransporter kring skogar, bäckar, raviner och 
liknande, därför har vi utvecklat GS12 – en prisvärd, mindre 
vagn som introduceras 2019,

 √ Överlastningsvagnar ger dig ett mer störmlinjeformat 
skördesystem med högre avverkning genom flygande tömning,

 √ Högre effektivitet uppnås vid sådd och gödsling genom snabbare 
fyllning och lättare logistik,

 √ Minskad jordpackning genom överlastningsvagnens breda däck 
med låga lufttryck i fält. Vägtransportfordon stannar utanför 
fältet och skadar inte markstrukturen,

 √ Minskad förslitning av tröskan genom kontinuerligt skördearbete 
utan stopp och start av bälten, remmar, lager mm,

 √ Betydande minskning av markpackning från topp-belastad 
främre axel på tröskan genom kontinuerlig överlastning under 
tröskning,
……helt enkelt ett måste för moderna jordbruk! Därför hittar du 
numera GS-seriens överlastningvagnar från Angola och Spanien 
i söder till nordliga delarna av Norge, från England i väster till 
Ukraina och Nya Zeeland i öst.

TID ÄR PENGAR
30 procent högre kapacitet innebär 
tre tröskor istället för fyra eller att 
du tröskar samma areal på tre dagar 
istället för fyra…..det betyder bättre 
kapitalutnyttjande och mindre inves-
teringar.



GER DIG FÖRDELAR
 √ Hög innovationsförmåga genom det lantbruk vi driver samt omfattande slanglagrings-verksamhet. 

Kombinera detta med vår tidigare erfarenhet av levereranser av hundratals överlastningsvagnar av andra 
fabrikat i flertalet europeiska länder och du får en produkt utvecklad av kunniga tekniker och noggrant 
testat av lantbrukare innan maskinen levereras till din gård,

 √ Maskinen är enkel i sin konstruktion – tillförlitlighet är kärnkompetensen med GS-vagnen,
 √ Design, produktion, montage är föremål för fortlöpande kvalitetskontroller av vår personal som också kör 

maskinerna löpande under säsong,
 √ Den enda vagn på marknaden som möjliggör att överlasta med skruv vid längre transporter från fält till 

slutdestination, alltmedan bottentömning kan ske över grop i din torkanläggning då du tröskar i närheten 
av denna, 

 √ Den enda överlastningsvagn som utvecklats för att strömlinjeformat arbeta tillsammans med en 
slangläggare vid slanglagring. 

 √ Den enda överlastningsvagn som kan användas för att köra ut både gödning och utsäde i samma maskin 
för effektivare så-arbete.
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Teknisk beskrivning

Flera olika däck alternativ –standard Trelleborg 680/55-26,5

BPW styrbar axel – (hydrauliska/alt luft)

Fjädrad dragbom

Fällbart tömningsrör ner till 2,26 meter max

Indikator för luckans öppning

Hydraulisk bottentömmning (full, halv – tillval)

Rullkapell

Platform bak

Stege utanpå och inuti

Längsgående stänkskydd längs ramen

Axle    Styrbar BPW boogie

Tömningstid   min. 3

Mått

Längd    mm 9000

Bredd    mm 2850

Höjd    mm 3620

Vikt standardutrustad  kg 6800

I samarbete med

Teknisk  data:

www.farmmac.com

Farm Mac
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FÄLLBAR FRÄMRE SKRUV
Den fällbara skruven möjliggör tömning på en höjd 
av 2,24 m till 4,66 m. Med ett utskjut på hela 2,63 m 
(från vagnen) kan du nå ut till många på marknaden 
förekommande såmaskiner, t.o.m. stora airseeders!
Den fällbara skruven möjliggör för förare att lasta 
spannmålen jämnt i lastbil utan att behöva backa och 
köra fram.

FULLSTÄNDIG FLEXIBILITET VID URLASTNING
Med GS-vagnen kan du lasta ur överallt och på alla 
platser. 

 √ Till en lastbil, vagn eller slangläggare genom den 
främre tömningsskruven,

 √ I en smal byggnad eller liten tippgrop genom 
halvrörstömning,

 √ Genom bottentömningsluckorna på mindre än en 
minut

DELAT FACK – för påfyllning av utsäde och gödsel 
med en maskin (tillval)
Tack vare de delade, övre tömningsplåtarna, kan 
antingen den främre eller bakre delen av skruvarna 
öppnas separat. Facken är delade och delningsskivan 
är lätt att ta bort. Med mineralgödsel i ena facket och 
utsäde i det andra, är logistiken för kombisådd löst!

MÅNGSIDIG



Luft- eller hydrauliska bromsar – ditt val 
Maskinen levereras utrustad efter dina önskemål.
Våg
Som tillval finns våg med display för traktorhytt med 
insamling av data.
Tillkoppling
Du kan få vagnen levererad med samtliga på markna-
den förekommande draganordningar.

Håll torrt
Stark, tålig. Våra heavy-duty rullkapell är lätta att veva 
ut och tillbaka. Konstruktionens tyngd och design gör 
att den ligger på plats.

Fantastisk översikt
Marknadens största främre panoramafönster ger 
fantastisk översikt. Två bakre fönster ger tröskföraren 
ytterligare info.
Endast det bästa
Vi använder endast högkvalitativa komponenter och 
delar från erkända leverantörer som t.ex BPW-axlar, 
Rögelberg växellådor, däck, fäljar och kraftöverfö-
ringsaxlar från erkända leverantörer. Varför kompro-
missa på kvaliteten? Enkel, logisk och robust design 
ger många års problemfri drift.

Lättillgängligt
Stegar inuti och baktill samt en stor, bakre plattform 
ger översikt och tillgänglighet. Rengöring av maski-
nen är enkel.



Halmskydd
Chassits betydande höjd kombinerat med den rena utformningen 
av BPWs axlar skyddar halmsträngarna.

Stänkskydd
Trött på smuts? Stänkskydden gör jobbet.

Belysning
Stark arbetslampa. Övre ljuset på skruven stängs av automatiskt när skru-
ven är nere.
Bakre LED-lampor fixar trafiken.

Det lilla extra
Överdelen av vagnen är hopsatt med skruv och muttrar - inte svet-
sad - för lång livslängd under tuffa fältförhållanden.

Stabilitet
Fjädrande dragstång, försett med stötdämpande gummi från gruv-
industrin och de välbalanserade axlarna ger effektiv stötdämpning i 
alla förhållanden, även i höga hastigheter och i ojämn terräng.

Hydrauliska funktioner
4 Dubbelverkande hydraulslangar och en bromsventil är allt som 
behövs. Luckan över bottenskruven är delad i två delar. De öppnas 
och stängs av två separata kolvar som sköts av en elektrohydraulisk 
fördelare på 12 Volt.

Rostfria detaljer
Rostfria bultar och detaljer skyddar mot frätande gödsel.
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Kraftig överlastningsvagn konstruerad med bakgrund i många års erfarenhet av de större Grain Saver vag-
narna. Perfekt för mellanbygd där effektivitet och tekniska lösningar står i fokus. Servar enkelt en stor tröska. 
Dragkraftsbehov från 80 hk.

GS 12 ECO – EFFEKTIV ÖVERLASTNING 
I DET MINDRE FORMATET

Hjulaxel BPW bromsad axel
Tömningstid min. 3
Längd mm 5100
Bredd vagn mm 2550
Höjd mm 3450
Lasthöjd (tröska) mm 2850
Vikt (standard) kg 3200
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Stark, välbyggd, prisvärd överlastningsvagn byggd på många års erfarenhet. För alla grödor och vattenhalter 
med många användningsområden. Servar 1-2 mellanstora moderna tröskor. För traktorstorlekar från 120 hk.

GS 16,5 – MELLANMODELL ENKELAXEL 

Axel BPW stel enkelaxel
Tömningstid min. 3
Längd mm 6701
Bredd mm 2904
Höjd mm 3800
Vikt standardutrustad kg 5920
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Stark, välbyggd överlastnings-vagn byggd på många års erfarenhet. För alla grödor och vattenhalter med 
många användningsområden. Servar 1-2 mellanstora moderna tröskor. För traktorstorlekar från 120 hk.

GS 16,5 – MELLANMODELL BOGGIE-UTFÖRANDE

Axel BPW boogie axel
Tömningstid min. 3
Längd mm 6701
Bredd mm 2926
Höjd mm 3750
Vikt standardutrustad kg 5920



Stark välbyggd överlastningsvagn, byggd för att serva två stora tröskor. Enkel att köra. Tack vare dess design, 
har den en stor tömningsyta för tröskan relativt sin volym. Vagnen är utrustad med BPW styrbara boogie. 
Tömningstid ca 2-3 min. För traktorstorlekar 200-250 hk.

GS 24,5 PREMIUM

Axel BPW boogie axel
Tömningstid min. 3
Längd mm 9000
Bredd mm 2930
Höjd mm 3800
Vikt standardutrustad kg 7430
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Hjulaxel BPW bromsad axel
Tömningstid min. 3-4
Längd mm 11250
Bredd vagn mm 2883
Höjd mm 3840
Vikt (standard) kg 3200

GS-38 är vår största överlastningsvagn med en helt ny design. Tömning av denna kraftfulla överlastningsvagn 
genom bottenluckorna går på mindre än 40 sekunder, överlastning till spannmålsvagn tar ungefär 3 minuter. 
Den har tvångsstyrning vilket minskar slitaget på axlar, fälgar och däck, pneumatiska bromsar som standard, 
den största växellådan på marknaden, hydraulisk presenning och helt nykonstruerade utlastningsskruvar. 
Dessutom har vagnen alla de utmärkta egenskaper som tidigare utvecklats i serie GS, till exempel utmärkt 
sikt, montering med skruvförband utan svetsning, delat fack för hantering av gödsel och utsäde och fällbar 
skruv.

GS 38 PREMIUM



SLANGLAGRING AV SPANNMÅL
Slanglagring är ett alternativ till annan 
spannmålslagring och är en beprövad teknik 
som används världen över. Fördelarna är låga 
investeringskostnader, flexibilitet, enkelhet och låga 
risker. Lagringen sker i en anaerob (lufttät) miljö 
i slang. Farm Mac har jobbat med tekniken i över 
femton år, både som slutanvändare, entreprenör, 
tillverkare och säljare av maskiner och teknik.
 
Vad kan lagras?
I princip alla i lantbruket och livsmedelsindustrin 
förekommande sorter typ vete, korn, majs, raps, 
bönor kan lagras säkert i slang liksom en mängd 
andra bulkvaror.

Vilka är fördelarna med slanglagring?
Investeringarna är låga och lagring kan ske på nästan 
alla platser utan större förberedelser. Du behöver 
inte bygga stora tork- och lagringslösningar utan kan 
med fördel t.ex torka spannmålen i en mobiltork och 
därefter slutlagra i slang.

Vad behövs?
Ett rationellt upplägg är att använda en 
överlastningsvagn för att mata slangläggaren. En 
person kan köra slangläggare och vagn och kan 
hantera ca 750 ton på tio timmar. Ett system med 
ytterligare en överlastningsvagn dubblar nästan 
kapaciteten men då krävs tre personer för att vara 
rationellt.

Vid uttagning krävs en speciell urtagare. Fyllning kan 
därefter göras på lastbil, i vanlig vagn eller varför inte 
i din överlastningsvagn.

Varför slanglagras det så mycket i världen?
En viktig faktor är kostnadseffektiviteten men även 
att man i många länder kan långtidslagra utan 
torkning då spannmålen är torr vid skörd. Då är det 
väldigt effektivt att överlasta spannmålen och t.ex 
lägga spannmålen i fältkant i slang.

I Norden behöver mycket spannmål torkas, men man 
kan med fördel mellanlagra spannmål för senare 
torkning, kvaliteterna har visat sig anmärkningsvärt 
hög med detta system. Eller att slutlagra efter torkning 
i en mobiltork. Långtidslagring av torr spannmål är 
säkert i slang.
Stora volymer kan därmed skördas per dag, även om 
torkkapaciteten är begränsad. Transportkapacitet 
som ofta är begränsad under skörd minskar kraftigt. 
För foderspannmål behöver oftast inte spannmålen 
torkas och den kan med fördel användas vid högre 
vattenhalter vid direktutfodring.

Med slanglagring är det lättare att sortera för olika 
kvaliteter. Att lagra utsäde i slang ökar renheten 
och minskar risken för inblandning. Du får en trevlig 
arbetsmiljö, damm och partiklar som ansamlas i 
gamla lager försvinner. Service och underhåll på 
gamla elevatorer och transportörer är ett minne 
blott!
 
Slanglagring är en säker, kostnadseffektiv och 
rationell hanteringslösning för spannmål, oavsett om 
det handlar om torra eller blöta skördeförhållanden.



Lågbyggd, tillförlitlig och stark 
med hög inläggningskapaci-
tet för alla sorters spannmål. 
Kapacitet mer än 250 ton/h. 
Quick exchange – för snabbt 
byte av tunnelstorlek och ratio-
nell transport.

GS SLANGLÄGGARE 
FÖR SPANNMÅL

Specifikationer
Varvtal k-axel rpm 540
Hästkrafter, traktor hk 100-160
Inläggningskapacitet ton/t 180-250

Dimensioner
Längd mm 5210
Bredd mm 3405
Höjd mm 2705
Egenvikt kg 2000

Standardutförande:
 √ Diskbromsar
 √ Spannmålstratt 2,7/3,0 m3
 √ Säkerhetsreglage i tratt
 √ Förstärkt skruv
 √ Säcklyftanordning - enkelt lyftsystem 
 √ Hjul: 400/60R15
 √ Tunnel 2,7 m (9’’)
 √ Hitchdrag 40 mm
 √ Justerbar höjd på drag

Tillval:
 √ Tunnel 2,7/ 3,0 m
 √ Syraapplikator med hållare för syratank och munstycken
 √ Maxamon-applikator
 √ Större tratt 



Hög uttagskapacitet med 
beprövad tillförlitlighet. Tar 
ut, rullar upp säckar med 
en kapacitet överstigande 
200 ton/h. Med en vändbar 
utmatningsskruv som kan 
tömma på vardera sidan av 
slangen.

GS EXTRACTOR

17’ utmatningsskruv

Utmatning från
höger eller
vänster

3-punkts hitsch 
för enkel 
styrning

Operatörsplats Flytande 
gummiskopstransportör

Knivar för
delning av säck

Oljekylning

Justerbar
slangrullare

6” 
utmatnings-
skruv

12” 
hopsamlings-

skruv 

Avstängningsventil
för transportör

Öppningsbar 
lucka för 
slangavlägsnande

Roterande
svivvel

Dubbla slangupprullare håller 
slang samlad för enkelt avlägsnande

Specifikationer
 √ För traktor 120-150 hk,                                   

540 rpm, 2 hydrauliska uttag
 √ Kapacitet 200-220 ton/t 
 √ Svängbart utmatningsrör för matning 

på båda sidor säcken 
 √ Utmatningsrör och främre intagsskruv fällbart 

vid transport till max bredd 2,6 m
 √ Hitschdrag
 √ Dubbla automatiska  

knivar, skär säcken ovan och under 
 √ Dubbla uppmatningsrullar för behändig 

 upprullning av säck
 √ Endast en person behövs för körning



version 2021

GS 12 ECO 
enkelaxel

GS 16,5 
enkelaxel

GS 16,5  
boggie

GS 24,5  
premium

GS-38 
premium

Kapacitet - min. 12 m3 16,5 m3 16,5 m3 24,5 m3 38 m3

Kapacitet – max.  
(med förhöjningslemmar 30 cm) 12 m3 19,5 m3 19,5 m3 28,5 m3

41 m3 (förhöj-
ning 15 cm)

Totalvikt– vid fullt lass 10 ton 17 ton 17 ton 24,8 ton 40 ton

Axeltyp BPW enkelaxel BPW enkelaxel
BPW stel 
boogie

BPW styrbar 
boogie 

BPW trippe-
laxel

Bromssystem Hydrauliska/pneumatiska bromsar Pneumatiska

Standard däck 710/65R26,5 710/65R30,5 650/55R26,5 710/55R26,5 710/55R26,5
Tillval däck 600/55R26,5 på begäran 710/55R30,5 på begäran
Dragkraftsbehov (hk) 80-110 * 120-175 * 120-175 * 180-250 * 300-400 *
Fällbar främre skruv ○ ● ● ● ●
Utlastningshöjd- min. 2,06 m 2,24 m 2,24 m 2,24 m 2,24 m
Utlastningshöjd- max. 4,2 m 4,66m 4,66m 4,66m 4,66m
Skruvdiameter – liggande 250 mm 330 mm 330 mm 330 mm 500 mm
Skruvdiameter – stående 315 mm 420 mm 420 mm 420 mm 600 mm
Tömningstid (skruv) 2 -3 min** 2 -3 min** 2 -3 min** 3 -4 min** 3 -4 min**
Tömningstid (bottentömning) 40 s** 40 s** 40 s** 40 s** 40 s**
Växellåda Mekanisk
Hydraulisk öppning av bottenluckor – helt ● ● ● ● ●
Delat fack (gödning/utsäde) ○ ○ ○ ● ●
Hydrauliskt stödben Finns ej ○ ○ ● ●
Fjädrande dragstång Finns ej ● ● ● ●
Rullkapell lämpligt för transport ● ● ● ● ●
Plattform bak ○ ● ● ● ●
Stegar in- och utvändigt ● ● ● ● ●
Vågsystem ○ ○ ○ ○ ○
Stänkskydd ● ● ● ● ●
Indikator för bottentömning ● ● ● ● ●
Stort frontfönster ● ● ● ● ●
Bakre dragögla Finns ej ○ ● ● ○
Arbetsstrålkastare med brytare ● ● ● ● ●
Val av färg ○ ○ ○ ○ ○
Total längd 5.350 mm 6.701 mm 6.701 mm 9.000 mm 11.250 mm
Total bredd utan däck 2.540 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.250 mm 2.250 mm
Total bredd med däck 2.920 mm 2.904 mm 2.926 mm 2.930 mm 2.883 mm
Total höjd - standard 3.440 mm*** 3.800 mm*** 3.800 mm*** 3.800 mm*** 3.839 mm ***
                 - m. förhöjningar 3.593 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm

Tomvikt 3.200 kg 5.920 kg 5.920 kg 7.430 kg 10.500 kg
● Standard                ○ Tillval
*   Beroende på lutning och  markfukt
** För standardvete (15-18% vattenhalt)
***  Högsta punkten vid skruven kan fällas ned ca 100 mm

RESERVATION: Våra maskiner är under ständig utveckling. Vi reserverar oss därför för specifikatio-
ner, priser och modeller. Illustrationer och specifikationer är endast approximativt bindande.

Per Christerson
Tel. +46-70-3216262
per@farmmac.com

Krister Wiengren
Tel. +46-73-3335130
krister@farmmac.com

www.farmmac.com, www.grainsaver.comFarm Mac


