
MAAIDIENST
Wij  beschikken  over  een  professionele
hydraulische  cirkelslagmaaier  met  mulch
systeem  om  snel  en  efficiënt  grote  en
middelgrote grasvelden te maaien.

KLIEFSERVICE
Helaas  is  niet  elke  boom het  zagen  waard.
Voor uw voorraad brandhout kan LOG-ic u
ook van dienst zijn Zaag uw boomstammen in
blokken  van  maximaal  50cm lengte,  en  wij
komen met de Avant ter plaatse de blokken
klieven in de door u gewenste grootte. Er is
geen beperking in gewicht of diameter van de
rollen.   Indien  gewenst  kunnen  wij  uw
boostam ook in  brandhout  rollen  zagen en
nadien klieven. 

STRONKENFREES - HAKSELEN
Een ander probleem na het vellen van een
boom  is  die  vervelende  boomstronk  en
takken!  Hiervoor  heeft  LOG-ic  een
professionele  hydraulische  FSI  ST  27  HS
stronkenfrees en een Farmi Forest hakselaar.

ANDERE DIENSTEN
Met de telescopische hefarm die voorzien is van
hydraulishe  aansluitingen  met  groot  debiet
wordt  de  Avant  meteen  een  volwaardige
gereedschapsdrager.  LOG-ic  beschikt  over
verschillende  hydraulische  "attachments”.
Andere  diensten  zijn  mogelijk  zoals  het
voorbereiden  van  de  zaagwerf,  uitslepen  /
uitrijden  van  stammen,  laden  of  lossen  van
container, kleine grondwerken, verwijderen van
hagen, uitrijden van een hoop zand, dolomiet of
compost.  Bestrijden  van  vogelkers  of

rhododendron...  Of  het  afvoeren  van
groenafval.

Het tarief voor deze werken bedraagt 150€
voor de eerste 2 uur werk, daarna 60€ per
uur.  (Stronken frezen: 160 voor 2u, daarna
75 Eur/u).

Mobiele  zagerij:  90/u  (100/u  MP-800
machine met stellietzagrn).

De verplaatsingskosten bedragen: 1 Eur per
km h/t. 

Voor (tuin)aannemers is dit extra voordelig,
u huurt niet alleen een machine maar tevens
een  extra  werkkracht,  en  er  is  ook  geen
tijdverlies door naar verhuurcentra te rijden
en er uw beurt te moeten afwachten.
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MILIEU
LOG-ic is al bija 20 jaar actief met mobiele
boomzagerijen  en  is  zowat  een  begrip
geworden voor duurzaamheid en korte keten.  

De naam LOG-ic komt trouwens van LOG
(boomstam) en logisch,  of  het  logische  van
een  tweede  leven  te  geven  aan  boom-
stammen.  Hout  is  één  van  de  meest
milieuvriendelijke  grondstoffen.   Bovendien
neemt  de  boom  tijdens  z’n  groei  een
behoorlijke  hoeveelheid  CO2 op,   die  pas
vrijgegeven  wordt  tijdens  de  ontbinding  tot
bvb. compost of bij verbranding.

HOUTGEBRUIK
Met onze twee mobiele zagerijen hebben we
reeds honderden kubieke meter rond hout
verzaagd,  tot  grote  voldoening  van  onze
talrijke  opdrachtgevers:  bedrijven,  open-
bare  besturen  en  particulieren.  Beide
machines  zijn  vol-hydraulische  computer
gestuurde professionele Pezzolato’s.

Vrij  snel bleek er echter vraag te zijn naar
bijkomende dienstverlening, vooral voor het
manipuleren van boomstammen, en/of  het
gezaagde  hout.  De  logistiek  van  de

“zaagwerf”  zeg  maar.  Daarvoor  werd  een
Avant  kniklader  aangekocht,  maar  deze
machine  is  ook  inzetbaar  als  multi-
functionele  gereedschapsdrager  met  zeer
laag eigen gewicht, en bruikbaar voor tal van
(bosbouw) en tuinwerkzaamheden.

De machine kan ook gebruikt worden in reeds
aangelegde tuinen, tilt 1100 kg tegenover een
eigen  gewicht  van  1550  kg.  Alle  andere
machines  met  vergelijkbaar  hefvermogen
wegen  bijna  het  dubbele,  en  zgn.  skidsteer
machines zijn rampzalig voor de bodem.

POLYVALENT
De  machine  kan  als  integraal  aangedreven
tractor gebruikt worden, maar bovenal in een
handomdraai  uitgerust  worden  met  tal  van
werktuigen. 

LOG-ic  beschikt  zelf  over  verschillende
“attachments”,  zoals  een  graafarm,  bomen-
klem, grasmaaier, kliefmachine, stronkenfrees,
grondbak...  Waardoor de machine een echte
duivel-doet-al  wordt.    Andere  hulpstukken
kunnen extern gehuurd worden.
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