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Brasschaat, Juli 2012.

Nieuwsbrief Mobiele Boomzagerij LOG-ic

Geachte klant,
Beste vriend,

2012 is het vijfde werkingsjaar van LOG-ic.  Dit betekent dat de “trial & error” fase al lang achter de rug is.  Alles  
verloopt  nu  wel  veel  vlotter  en  gestroomijnder  dan  in  de  beginfase.   Ook  betere  bandzagen  en  verbeterde  
slijptechnieken  hebben geleid tot minder zaagwissels, met een hoger rendement tot gevolg.

Tijdens deze eerste jaren werd echter ook veel geïnvesteerd.  Er werd een tweede zaagstraat aangeschaft, met een 
hoger vermogen en rendement dan de huidige Pezzolato HD-8.  Hoewel de Pezzolato reeds tot het zwaardere segment 
behoort, is de tweede machine echt een zware jongen.

Het betreft een Forestor Tom Sawyer, aangedreven door een Deutz 60 Pk dieselmotor. 
De Forestor gebruikt zgn. brede bandzagen, van 4”.  De constructeur Forestor bestaat 
al jaren niet meer, maar de zaagunits werden destijds door Pezzolato aangeleverd, wat 
op het vlak van onderhoud en herstellingen toch vrij handig is.  Ook de hydraulische 
componenten  zijn  van  dezelfde  kwaliteitsvolle  toeleveranciers  afkomstig  als  bij 
Pezzolato, o.a. Casappa, Rexroth, Walvoil etc.  Het is de bedoeling om de Forestor in 
het derde of vierde kwartaal van 2012 in te zetten, na een grondige refit.

Daarnaast  werd  veel  geïnvesteerd  in  logistieke  hulpmiddelen,  o.a.  een 
aanhangwagen met hydraulisch kipsysteem, voorzien van loofrekken en oprijplaten. 

Maar  het  belangrijkste  is  wellicht  de  Avant  635  TDL kniklader.   Avant  is  de 
absolute kampioen in wendbaarheid, laag eigengewicht versus kracht en stabiliteit. 
Zelfs in geknikte toestand en met zware last. Door het lage eigengewicht kan de 
machine ook gemakkelijk op de aanhangwagen getransporteerd worden naar bvb. 
zaagwerven.  Door het lage gewicht in combinatie met zeer brede banden kan ook 
schadevrij  gewerkt  worden  op  kwetsbare  ondergrond.   In  combinatie  met  onze 
boomezel kunnen zelfs vrij zware stammen uitgereden worden.  De Avant beschikt 
over verschillende hulpstukken waardoor de machine nog voor andere werkzaamheden gebruikt kan worden.  Bvb.  
Een graafarm voor het uitgraven van stobben van exoten, een pelikaanbak voor het verplaatsen van kroonhout of 
ander afval, een grondbak voor zand of grind uit te rijden, en een palletvork. De machine hanteert gemakkelijk lasten  
van 1000 kg.

Als u dit alles “live” wil zien, bent u welkom op de  Ambachtendag in het Karrenmuseum van Essen op zondag 26 
augustus 2012.  De Mobiele Boomzagerij  LOG-ic zal  er  de hele dag demonstraties geven op de weide naast  de 
historische zagerij. Het is de bedoeling om een moderne, computergestuurde zagerij aan het werk te tonen, naast een 
historische raamzaag die van het begin van de vorige eeuw dateert. 

Maar er zijn ook tal van andere activiteiten en leuke dingen te beleven. Waar? Karrenmuseum, Moerkantsebaan 48 te  
2910 Essen Zie ook: www.karrenmuseum.be

En last but not least: LOG-ic ontving in 2012 het certificaat van  VIBE-Bouwpartner. (Vlaams instituut voor Bio-
Ecologisch Bouwen en Wonen).

Raoul
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