
LÖNSAMHET

Vi på Eco Log erbjuder högproduktiva skogsmaskiner som genom olika egen-
skaper och konstruktionslösningar utvecklats för att du som kund ska kunna 
bedriva ditt skogbruk med högsta lönsamhet. Flera av våra kunder vittnar om 
att valet av en Eco Log genererat en avsevärd produktionsökning, i vissa fall hela 
20%, där varje procents ökning ger stor effekt på företagets totalekonomi. 

Eco Log ger dig förutsättningarna för ett lönsammare skogsbruk. 

Öka din lönsamhet med Eco Log

n	Tack vare de hydrauliskt styrda pendelarmarna kan föraren hela tiden nivellera och anpassa skördare  
 i 500-serien efter terrängen och på så vis ha full kontroll över arbetet. Även i mycket brant lutning  
 kan skördarna arbeta med oslagbart hög stabilitet, framkomlighet och en optimal arbetsposition. 

n	Nivellering i kombination med styrkan i kranen gör att  skördaren lätt kan komma åt och lyfta fram  
 träd till skotaren även i täta bestånd utan att skada kvarvarande träd.

n	Pendelarmarna ger en oslagbar markfrigång där skördarens höjd kan varieras från 11 cm ända upp  
 till 1,2 m. 

n	Eco Logs egenutvecklade skördarkran utmärker sig genom sin styrka och kan med fördel arbeta och  
 lyfta aggregatet även med kranen långt utsträckt.

n	Samtliga Eco Logs skördare och skotare erbjuder optimala förutsättningar för enkel och smidig   
 service och rengöring, allt för att minimera maskinernas stilleståndstid.

n	Med hög kaphastighet, tillförlitlig längdmätning och robust konstruktion ger Eco Logs skördar-
 aggregat optimala förutsättningar för hög produktivitet, låg bränsle- och enegiförbrukning samt  
 kostnadseffektivt underhåll.

n	Eco Logs skördare och skotare i det större segmentet är alla utrustade med driftsäkra motorer från  
 Volvo Penta som alltid arbetar med hög prestanda och styrka.

n	Tack vare låg vikt, hög stabilitet och framkomlighet används Eco Logs skotare i det mindre seg-
 mentet med fördel på känsliga underlag med låg bärighet där de tar sig fram när andra maskiner  
 står still och arbetar med hög effektivitet tack vare sitt höga lastidex.
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8 anledningar att välja Eco Log


