
Tillsammans med sin mamma och syster driver Marcus Andersson Boda-Arkens Skogs och Lantbruks-

service. Företaget är beläget i Närke där verksamheten omfattar såväl skogs- som lantbruk i form av 

gallring, slutavverkning, köttproduktion och maskinstation inom jordbrukssysslor.

Inom skogsbruket har företaget idag tre maskiner, alla från Eco Log. En 550 T-PRO som används för 

gallring i kombination med en skotare av modell 564C samt företagets slutavverkningsskördare, en 

590E. Gallringsskördaren har företaget haft i två månader vilket gör den till det nyaste tillskottet i 

maskinparken.  

- Som företagare är det roligt att få utveckla verksamheten och byta upp sig inom teknik och maskiner och 

på så vis kunna utföra ett ännu bättre jobb för kunderna. De är ju det viktigaste vi har liksom våra 

anställda som ska trivas hos oss och med maskinerna de kör. Vi på Boda Arken vill expandera och är nu i ett 

läge där vi känner att vi kan satsa framåt, förklarar Marcus. 

Att företaget valt att köra just Eco Log har flera orsaker. Bland annat den enkla servicen, drift-

säkerheten, uppbackningen vid garantifrågor och närheten till närmsta servicelämnare som för 

Boda-Arken är Julitta maskinservice.

- Vi får alltid bra hjälp med service hos dem. En stor fördel hos Eco Logs skördare är att hytten hela tiden följer 

med kranen så att man har god sikt över aggregatet och det man jobbar med. Även nivelleringen ser vi som 

en tillgång eftersom det är lätt att komma upp i slänter och där det är svåråtkomligt. På så vis kan man dra 

ner virket till skotaren och det känns som att man får med sig mer i jämförelse med andra fabrikat. Vi är helt 

enkelt väldigt nöjda med Eco Log så tummen upp, avslutar Marcus.
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