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Från stock till bräda

BIG MILL SYSTEM

Bra resultat direkt!

Ett komplett
system för
stocksågning

Klarar övergrova
stockar med stor
precision

Förvandlar din
motorsåg till ett
minisågverk

Big Mill System är ett genomtänkt
program med sågutrustning som enkelt
kan byggas ut och uppgraderas när du
behöver. För en liten investering får du ett
portabelt minisågverk som sågar med stor
precision. Med utrustningen klarar du allt
från normala till övergrova stockar. Du får
bra resultat direkt och du kommer snabbt
igång med ditt sågprojekt!

Med Big Mill System sågar du
snabbt och exakt med en liten
investering.
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Från stock till bräda med Big Mill Basic

Montera balkhållarna i centrum av
stocken. Fasta 90-gradersvinklar och
fasta steg för blockbredd gör inställningen enkel.

Det är lätt att få perfekt sågutbyte
när man utgår från mitten. Höger och
vänster balkhållare ställs alltid på samma
höjd.

När tre sidor på stocken är sågade kan
du börja såga ut dina plank och brädor.
De första snitten sågas med balken som
styrning.

Sedan tas balken bort och du sågar upp
blocket med Timmerjiggen direkt på
träblocket. Brädtjockleken är steglöst
inställbar.

BIG MILL BASIC

Perfekt för fritidshuset

Såga brädor med din motorsåg
M

ånga som använder Big Mill Basic
för första gången blir imponerade
över hur bra den fungerar som ett
portabelt minisågverk. Utrustningen
förvandlar en vanlig motorsåg till ett
komplett sågverk. Med Big Mill Basic
kan du såga stockar till färdiga plank och
brädor. Du får ett bra resultat direkt med
utmärkt precision. Höjdinställningen i
fasta steg underlättar sågningen och ger
ditt virke exakta mått.

Big Mill Basic är ett perfekt verktyg när
du vill snickra på fritiden.
Du bygger enkelt:

4 Jakttorn i skogen
4 Enkla bänkar och bord
4 Spångar i trädgården
4 Friggebod eller bastu
4 Snickeriämnen
4 Panelbrädor

Kraftfull motorsåg
för säker och smidig
stocksågning.

w

Enkel att använda,
du får ett bra resultat
direkt.

Riktbalk av
aluminium
ger dig hög
precision.
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Stor frihet att såga
där du vill.

l
w.
log os o

.s

85
061 1- 18

2

Ha

e

o

lt

.s

u fråg

w

g

n

l
w.
log os o

rd

r?

Ri

w

w

oduktfi
pr

lm

Se

2,75 meter stocklängd med möjlighet
till förlängning.

Passar de flesta motorsågar
Vi kan förse dig med motorsåg, svärd och
kedjor som är anpassade för stocksågning,
men det går också bra att använda standard
utrustningen om du redan har en motorsåg
med två svärdsmuttrar. Logosol
rekommenderar Stihl
MS391 eller MS660
när du sågar med
Big Mill System.

Fasta sågmått ger ditt
virke exakta dimensioner.

Tekniska data: Big Mill Basic
Grundpaketet innehåller: Timmerjigg, balk
hållare, sågbalk 2,75 m.
Rek. svärdslängd: 50-63 cm
Stockdiameter: Max 80 cm Kan enk elt

Se priser online!

för läng as!

Stabil balkhållare i stål som
kan ställas in i 90 graders
vinkel i fyra exakta lägen.

4900-007-1000

Big Mill BASIC

4900-555-0391

Big Mill BASIC med Stihl MS391 (4,5 hk)

4900-555-0660

Big Mill BASIC med Stihl MS660 (7,1 hk)

BIG MILL Timmerjigg

Big Mill PRO

För övergrova och långa stockar

Vårt enklaste alternativ fungerar riktigt bra!
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Du fäster träbalken
och vinklarna på
stocken för första
skäret.

Den jigg som du fäster motorsågen i när du sågar med Big
Mill Basic kan även köpas separat. Med timmerjiggen kan
du ta de första snitten med ett par raka brädor i stället. För
en liten investering sågar du dina egna stockar – snabbt
och exakt.

Med Big Mill Pro-paketet klarar du det
mesta. Du kan såga breda snitt genom
hela stocken som håller
måttet på
millimetern.
Utrustningen
delar värdefulla
stockar med stor
precision.
Tekniska data: Big Mill PRO

Tekniska data: Big Mill Timmerjigg

Grundpaketet innehåller:
Timmerjigg och beslag.

Rek. svärdslängd: 40-50 cm
Stockdiameter: Max 60 cm
Se priser online!

4900-000-1000

Big Mill Timmerjigg

4901-555-0391

Big Mill Timmerjigg med Stihl MS391 (4,5 hk)

4901-555-0660

Big Mill Timmerjigg med Stihl MS660 (7,1 hk)

Grundpaketet innehåller: 2 Timmerjiggar, balkhållare, sågbalk,
sats med svärdtoppstyrning och förlängningsarmar.
Rek. svärdslängd: 90/120 cm
Snittbredd: 105 cm
Se priser online!
4900-007-2000

Big Mill PRO

4900-880-2000

Big Mill PRO med Stihl MS880 (8,5 hk)

Med Timmerjiggen skivar du upp blocket till färdiga plank och brädor.

tillbehör BIG MILL system

Trädet på gården kan bli en bänk!
Snickarvirke med timmerjiggen

2,75 m

Bäst a köpe t!

Stockhållare Big Mill
4900-001-0400

Vi har även tillbehör
för att såga extra grova
stockar, ring Logosol så
får du rätt utrustning till
ditt projekt!
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Håller stocken på plats när du
sågar.

9999-000-1026

n

Gra tis ned laddni ng på log oso l.se !

4507-001-1000

Bör användas när balken förlängs till mer än 3 meter.

Ri

Vice riksbankschef Lars Nyberg snickrar gärna på fritiden. Hans
favoritverktyg är en timmerjigg från Logosol som fungerar
utmärkt för hobbysnickaren. Av en enda björk kan det bli flera
skåp och andra snickerier som pryder stugan i skärgården.

Ladda ned manualen för Big Mill System redan idag.
Manualen finns för fri nedladdning på logosol.se och visar varje
moment, steg för steg. Den innehåller även en ritning på hur
du bygger en enkel bänk!

1,0 m

85

BIG MILL manual med ritning

4507-000-0800

Balkstöd
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Ökar såglängden.

Ha

Förlängningar

SOLOSÅGEN

Originalsågverket
25 000 Solosågar
sålda i över
100 länder

Över 20 års
erfarenhet av
småskalig sågning

Kan användas
både portabelt
& stationärt

Solosågen sågar med imponerande
precision och passar både nybörjare och
mer erfarna sågare. Du får bra resultat
direkt och kommer snabbt igång.
Sågverket är enkelt att använda. Redan
första dagen hinner du producera en
rejäl stapel med plank och brädor till
ditt byggprojekt!

Solosågen M8 – högsta
presicion från första snittet
4 Varje Solosåg M8 är justerad, kontrollerad och
delvis förmonterad vid leverans.

4 Konstruktion av anodiserad aluminiumlegering. Ett
material med fantastiska egenskaper som gör sågverket lätt, starkt och vridstyvt.
4 Du kan såga året om, sågverket är väl anpassat för
nordiskt klimat och vintersågning.
Effektiv stockhantering

Överlägset bäst med Solosågen!
Erfarna sågare upp
skattar att stockhyllorna
kan ställas in separat. På
en Solosåg är det enkelt
att ställa in olika nivåer
på topp och rot.

4 Stockstöd är fasta och
alltid på perfekt nivå.

4 Stocken och sågat
Med M8 är det enkelt att såga
och du får bra resultat direkt!

material i rätt arbetshöjd.

e

l
w.
log os o

.s

w

w

oduktfi
pr

lm

Se

Från stock till bräda med Solosågen M8

Motorsågen monteras enkelt på
släden som glider lätt och exakt
längs sågverksbalken.

Via stocktrappan får du själv
upp stocken från marken så
att du kan såga i bekväm
arbetshöjd.

Tydliga skalor ger dig rätt mått
för varje snitt. Ett smart klicksystem förenklar inställningen.

Första sågsnittet! Stocken spänns
fast och du sågar genom att veva
sågsläden framåt.

Ta tillbaka sågsläden, höj stocken
med de inbyggda vinscharna och
såga din första bräda.

SOLOSÅG M8 med Stihl motorsåg

Perfekt för dig som vill
såga där stockarna finns

Enkel att använda
– lätt att äga

Produktfilmer, manualer och handböcker
hittar du på Logosols webbplats. Alla
våra produker kan beställas i e-butiken.

4 Lätt att bära med sig. Du kan
såga ute i skog och mark.
4 Du klarar allt själv. Säkra och
smidiga lyftvinschar.
4 Snabb separat inställning av
stockhyllorna för bästa sågutbyte.

S

olosåg M8 med motorsåg är vår
mest sålda modell. I det portabla
originalsågverket har vi samlat över 25
års erfarenhet av småskalig sågning.
Vi garanterar högsta precision i varje
enskild detalj. Vi rekommenderar den
rejäla motorsågen Stihl MS661. Med
över sju hästkrafter och ett tunnt
svärd sågar du snabbt och får en fin
sågyta. Du får bra resultat direkt och
kan förverkliga dina byggprojekt med
egensågat snickarvirke.

4 Kan förvaras utomhus året om.
4 Du sågar i bekväm arbetsställning.

Det portabla original
sågverket med över
25 års erfarenhet av
småskalig sågning!
Fasta sågmått ger ditt virke
exakta dimensioner.

Lätt och starkt. Rostar aldrig.
5,20 meter
stocklängd
med möjlighet
till förlängning.

Dubbla stockhållare
fixerar stocken i rätt läge.

Stocktrappa
ingår för lättare
stockhantering.
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Snabb montering med
specialmuttrar håller
motorsågen i exakt
position när du sågar.

Smidiga lyftvinschar med
stockhyllor som tillsammans
håller för ett ton!

Tekniska data: Solosåg M8

Vikt: 65 kg (utan sågaggregat)
Längd: 5,5 m som standard. Lätt att förlänga.
Bredd: 0,6 m
Avstånd mellan stockhyllor: 2 m
Stockdiameter: Upp till 60 cm med möjlighet att

såga ännu grövre stockar.
Stocklängd: 5,20 meter standard, men går att
förlänga hur långt som helst.
Kapacitet effektiv sågning: 3–4 stockar per
timme.

Justerbara fötter kompenserar
för ojämnt underlag.
Se priser online!

4508-000-1000

Solosåg M8

4508-555-0660

Solosåg M8 med Stihl MS660

Ingår vid köp av Solosågen M8
4 Stocktrappa

4 2 st stockstöd

SOLOSÅG M8 elektrisk

Högeffektiv stocksågning
med extra fin sågyta

Tyst och bekväm
sågplats
Produktfilmer, manualer och handböcker
hittar du på Logosols webbplats. Alla våra
produker kan beställas i e-butiken.

4 Extra fin sågyta med elsåg. Kraftfull
och miljövänlig.
4 Snabb inställning av stockhyllorna
för bästa sågutbyte.

S

olosågen M8 i elektriskt utförande
är en stationär anläggning med
stor kapacitet. Sågaggregatet Speed
Saw sågar tyst, snabbt och exakt.
Du kan såga alla träslag och även
övergrova stockar till byggmaterial av
högsta kvalitet och med fint sågad
yta. Sågverket kan kompletteras med
den automatiska framdriften E37 som
gör arbetet bekvämare och ökar din
produktion markant.

4 Du sparar ryggen och sågar i
bekväm arbetsställning.

4 Lätt att hålla ren. Kan förvaras
utomhus året om.
Fasta sågmått
ger ditt virke
exakta dimensioner.

Konstruerad av anodiserad
aluminiumlegering. Lätt och starkt.
5,20 meter
stocklängd
med möjlighet
till förlängning.
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Stocktrappa ingår för
lättare stockhantering.
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Smidiga lyftvinschar med
stockhyllor som tillsammans
håller för ett ton!
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Kan utrustas med
automatisk eller
manuell framdrift

Justerbara fötter balanserar
för ojämnt underlag.
Se priser online!

Tekniska data: Solosåg M8

Vikt: 65 kg (utan sågaggregat)
Längd: 5,5 m som standard. Lätt att förlänga.
Bredd: 0,6 m
Avstånd mellan stockhyllor: 2 m
Stockdiameter: Upp till 60 cm med möjlighet att

såga ännu grövre stockar.
Stocklängd: 5,20 meter standard, men går att
förlänga hur långt som helst.
Kapacitet effektiv sågning: 5–6 stockar per
timme.

4508-555-0800

Solosåg M8 med E8 Speed Saw och manuell framdrift

4708-555-0837

Solosåg M8 med E8 Speed Saw och automatisk framdrift, se bilden

4708-555-4000

Solosåg M8 med E4000

4708-555-8000

Solosåg M8 med E8000 och manuell framdrift
Solosåg M8 med E8 Speed Saw, automatisk framdrift och timmerfräs

STOCKHANTERING

Förläng din arm

Hug g in och lyf t!

Mantis Arm är ett redskap inspirerat av bönsyrsans kraftfulla armar.
Håller fast, drar och vrider med god räckvidd. Perfekt för att lyfta
föremål från marken. Anmärkningsvärt bra pryl som sparar din rygg
när du arbetar i skog, mark och på vedbacken.
9999-000-2710

Se pris online

stockvändare

Rulla och vänd stocken
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Spa ra r ygg en!

Stockvändaren är det perfekta verktyget så fort en stock ska rullas
eller vändas. Du har hela tiden ett fast grepp vilket gör att stocken
inte kan rulla tillbaka när du tar nytt tag. Patenterad och prisbelönad!
Även bra när du ska vända stockar och block på sågverket.
9999-000-2702
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Öka dagproduktionen vid sågverket med Logosols
egna verktyg för säker och effektiv stockhantering!

lm

ogosols unika verktyg för stockhantering ger dig
extra muskler och stadigare grepp. Du sparar
ryggen och får en säkrare arbetsplats, oavsett om
du jobbar vid sågverket, i skogen eller i den egna
trädgården.

Se

Verktygen som ger
dig extra styrka
L

Se pris online

fällriktare

Fäll trädet säkert

Inv est era i din säk erh e

t!

Ser till att trädet faller i den planerade riktningen när du jobbar med
trädfällning. Kan även användas som timmervinsch vid till exempel
lastning av timmer. Kombinationen ger dig ett oslagbart verktyg
som du kan lita på!
9999-000-0561

Se pris online

LOGOSOL Service och garantier
Har du en affärsidé inom träförädling
– eller vill du utveckla ditt företag?
Maskiner från Logosol används
i många framgångsrika företag
och vi har redan hjälpt hundratals
kunder att starta eget inom småskalig träförädling. Vi kan erbjuda
dig utbildningsdagar, kontakt med
referenskunder, telefonsupport och
inspirerande marknadsföringsmaterial
utan kostnad. Börja med att ladda
ned Starta eget-handboken. Finns för
fri nedladdning på logosol.se!

Exempel på affärsidéer
”Vi får bättre service från Logosol i Sverige än från lokala
återförsäljare”, säger Remy och Nicole Cellier som bor i syd
östra Frankrike. Paret köpte ett bandsågverk direkt från huvud
kontoret i Härnösand. ”Efter köpet har vi varit i kontakt med
Logosol flera gånger för att beställa reservdelar och tillbehör.
Det fungerar lika bra varje gång och vi får all den hjälp vi
behöver”, säger Nicole Cellier.

Nils-Bertil Holm har varit kund hos Logosol i många år. Idag äger
han en Solosåg utrustad med elsåg och många tillbehör. Han
har också en Solohyvel SH230. ”Jag är mycket nöjd med både
maskinerna och den service jag får från Logosol. De är alltid
beredda att hjälpa till och de är snabba att leverera rätt
produkter när jag behöver dem”, berättar Nils-Bertil Holm som
bor i södra Sverige.

Bästa-pris-garanti

Tips! Se om du kan göra avdrag för våra maskiner
i din verksamhet!

SGARAN
RI

Hittar du samma maskin till
lägre pris hos annan svensk
LO
leverantör så matchar vi det.
GOSO
Hänvisa till annons, Internetsida
eller offert. Prisgarantin upphör att gälla två
månader efter beställningsdatum. Gäller inte
begagnade maskiner.
L

L
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Industri
Få större kapacitet med egen
produktlinje.

!
P

ÖPPET
ÅN

Gäller samtliga maskiner. Du
kan alltså provköra maskinen
LO
innan du bestämmer dig. Såga
GOSO
eller hyvla ordentligt, vi är inte
rädda att ta tillbaka en maskin med
lite
sågspån på. Den använda skärutrustningen
och returfrakten får du betala, det är allt.

Hyvlar
Ta upp mönster från ortens
nedlagda hyvleri.

Service och support

LIG SER
ON

Som kund hos Logosol får du
obegränsad telefonsupport på
LO
köpet. Kunniga tekniker svarar
GOSO
på dina frågor per telefon från
8.00 till 16.00 alla vardagar. Det går
även bra att få support via e-post eller chatt
på vår webbplats.

E
VIC

L

2 månaders öppet köp

Snickeri
Skapa unika träprodukter med
lokal råvara.

TI

Gäller samtliga maskiner.
Garantin täcker tillverkningsfel
LO
och problem som uppkommit
GOSO
under normal användning av
produkterna. Undantag från garantin är
förslitningsdetaljer som remmar och kedjor.
På begagnade maskiner lämnas ett års
garanti.

P
KÖ

GARA
RS

I
NT

2Å

2 års garanti

Sågverk
Avancerad trädfällning och
specialsågning.

L

Nöjd med snabba leveranser

PERS

Valde svensk kvalité och service

Sågverk

Hyvlar

Snickerimaskiner

Industri
Logosol AB, Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand
Tfn 0611-182 85 • www.logosol.se

