
Utanför Vingåker hittar vi Lindbloms Skogsentreprenad, ett två år gammalt företag vars uppdrag är 

slutavverkning i norra Östergötland för Södra Skogsägarna. Henrik Lindblom driver företaget, och 

tillsammans med sina tre förare kör han tvåskift där maskinerna går från tidig morgon till sen kväll. 

För ett år sedan köpte företaget sin nya skördare, en 590E, och sedan drygt två veckor tillbaka finns 

också en helt ny skotare av modell 594E på plats. Under sina åtta år som förare har Henrik bara kört 

Eco Log hela tiden. 

- När vi ska köpa en ny maskin tittar vi framför allt på driftsäkerhet och den är stor hos Eco Log. 

Produktiviteten är också hög och oavsett terräng eller vilket träd som går igenom aggregatet så arbetar 

skördaren alltid med hög styrka och tappar aldrig i kraft. Eftersom vi enbart arbetar med slutavverkning 

där det ofta är väldigt grov skog så är det en stor tillgång för oss, säger Henrik.

En vanlig dag hos Lindbloms Skogsentreprenad startar klockan 06.00 då det första skiftet ger sig ut 

i skogen. Vid två är det sedan dags för nästa skift att ta vid då alla träffas för överlämning och pratar 

om hur dagen varit och ser över maskinerna, smörjer där det behövs och ser till att allt fungerar. 

- Eco Logs skördare och skotare är väldigt servicevänliga. Det är lätt att komma åt alla delar man behöver 

kontrollera då det är gott om plats under huvarna och allting sitter lättillgängligt och har samlats på en 

och samma sida. När det behövs har vi Julitta Maskinservice nära till hands, och hos dem får vi alltid bra 

och snabb service, berättar Henrik.

Hos Lindbloms Skogsentreprenad är det viktigt att utföra alla uppdrag med hög kvalitet, liksom att 

arbeta med stor miljöhänsyn.

- Vi vill alltid utföra ett så bra jobb som möjligt. I det ingår att undvika att köra på blöta områden och 

orsaka så lite markskador som möjligt. Hos oss gäller kvalitet före kvantitet, avslutar Henrik.

Eco Log hälsar på - Lindbloms Skogsentreprenad

ecologforestry.com
®

Forestry of tomorrow

Eco Log hälsar på


