
Sedan 15 år tillbaka driver Mats Larsson Tifa Skog, ett företag verksamt i Laxå i Örebro län. Med sina 

åtta anställda kör han gallring för Svea Skog och har under årens lopp ägt inte mindre än tio skördare 

från Eco Log. Idag finns i företaget två 550 T-pro, en skotare av modell 564 samt det senaste tillskot-

tet, en ny Eco Log 1250F. Skälen till att Mats valt just Eco Log är flera, och under åren har de hittat ett 

koncept som fungerar.

- För oss är det viktigt att kunna utföra ett så bra jobb som möjligt. Att kunna arbeta effektivt och samti-

digt minimera skaderisken. Vi kör med Log max 3000T som är små, smidiga aggregat. Tillsammans med 

Eco Logs förlängda kran får vi väldigt bra räckvidd och når mellanzonerna så att vi kan gallra på rätt sätt. 

Styrkan i kranen gör att vi kan ackumulera på rak arm och enkelt lyfta in träden. Sedan är stabiliteten och 

nivelleringen hos maskinerna suverän i vår klena gallring och vissa gånger svåra terräng. Det underlättar 

mycket för framkomligheten och vi kan vinkla in maskinen och på så vis undvika skador, förklarar Mats.

Mattias Magnusson är anställd i företaget och kör deras senaste investering, en skotare av modell 

Eco Log 1250F. Efter att ha kört skotaren i en dryg månad kan han konstatera att det är flera saker 

som utmärker maskinen.

- Jag tycker att det är en jättefin maskin. Den är smidig i skogen och så är det väldigt bra sikt i hytten. 

När man svänger i kurvor ser man däcken hela tiden och vet var man har dem. Man har också bra 

uppsikt över träden och kan undvika att orsaka skador. En annan positiv sak som jag märkt är bräns-

leförbrukningen. Det räcker länge, över två skift, så man behöver inte tanka så ofta och det minskar ju 

stilleståndstiden. Sedan tar den sig fram väldigt bra i skogen, även i branta, släta backar med hjälp av den 

aktiva boggien. Så den går fin-fint, säger Mattias.
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