LOGOSOL LUNNINGSVAGN

Dra stockarna med din fyrhjuling
Automatisk lyft sparar
rygg och knän.
Fastkoppling och
lossning av stocken
sker när den ligger
säkert på marken.

Skjuter inte på i nedförsbackar. Går det för fort sänks
lasten automatiskt.

Helt roterbart drag
förhindrar att din ATW
välter om vagnen välter.

Kan backas över en meter för omtag,
utan du behöver lossa lasten.

M

ed lunningsvagnen drar du
stockar med din fyrhjuling. En rad
genomtänkta finesser ger dig en robust
konstruktion med fokus på säkerhet och
enkelhet. Vagnen har bland annat en snabb
fastkoppling av stocken och automatisk lyft.
Stora hjul garanterar framkomlighet och
stabilitet. Du klarar allt själv och kan jobba
rationellt med terrängtransport av stora
stockar.

Tekniska data: Lunningsvagn
Bredd: 1250 mm
Längd: 2200 mm

Höjd: 1150 mm
Vikt: cirka 90 kg

SE PRODUKTFILM PÅ LOGOSOL.SE!

Perfekt vid transport
av stockar. De stora
hjulen garanterar
framkomlighet och
stabilitet i skogsterräng.
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Lunningsvagn + fyrhjuling
= perfekt kombination
Suget efter Logosols nya lunningsvagn överträffade alla förväntningar.
– En bra lunningsvagn, tycker Jonas
Olofsson som kört mycket med den.
Först måste vi berätta att intresset för
lunningsvagnen var så stort att några
kunder fick vänta på sina exemplar.
Men Jonas och hans far Evert Olofsson
fick sin lunningsvagn i rätt tid.
När Nysågat ringer har den använts
varje dag i tre veckor i skogarna utanför
Mattmar i Jämtland.
– Den fungerar jättebra bara man
tänker på att den har en annan funktion
än alla andra vagnar, säger han.
ANNORLUNDA METOD
Nysågat har ringt runt till de första
kunderna. Det här är den lunningsvagn
som många har väntat på. Några tycker
dock att den kunde vara lite lättare.
– Det behövs lite tyngd för att den ska
gå bra i skogen, anser Jonas.
I detta fall handlar det mer om kraft
i arm än om lunningsvagnens vikt. På
det området har Jonas det väl förspänt.
Dessutom ska man inte dra vagnen för
hand i skogen utan med fyrhjuling.
Lunningsvagnen lyfter automatiskt upp
stocken, utan minsta ansträngning. Det är
fyrhjulingen som gör hela jobbet.
Under transport har bara ena änden av
stocken markkontakt.
– Stocken ligger stilla så det är bara en
bit på ena sidan som påverkas. Hittills har
stockarna hållit sig rena, säger Jonas.

UTNYTTJAR NATURLAGARNA
Fördelen med vagnen är att den utnyttjar
naturlagarna för att lyfta stockar. En annan finess som Jonas upptäckt är balkarna framför däcken. De skjuter ifrån så att
vagnen inte fastnar och ser till att stående
träd inte skadas.
Han köpte vagnen tillsammans med sin
far Evert, som bor i Näsåker 25 mil bort.
Tanken är att den ska pendla mellan Mattmar och Näsåker på en släpkärra. Men
Jonas ser redan att det kommer att behövas en vagn på vart ställe.
Jonas och Evert har gått på kurs i timring hos Logosol. Lunningsvagnen är ett
steg på väg mot att börja timra.
– Jag har ordnat en lokal så att jag kan
stå inomhus och timra under vintern,
berättar Jonas Olofsson.

LOGOSOL AB, Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand
Telefon 0611-182 85 | Fax 0611-182 89 | E-post info@logosol.se | www.logosol.se

