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Kai tar
utmaningarna för det
norska skogsbruket
Aldrig tidigare har väl skogen varit mer i fokus än vad den är idag, forskning övergår till
testanläggningar, som i sin tur går vidare till produktionsanläggningar och nya produkter,
tillämpningar kommer fram och där det är ”skogen” som skall leverera...
Nya utmaningar
- nya möjligheter.
För oss handlar det
om att ha
konkurrenskraftiga produkter
och tjänster till
skogsbranschen.
Vi står inför stora
utmaningar i
de kommande åren
och ser många
möjligheter för oss
och våra kunder.
Kai Eriksen
vd på Skogservice AS.

– På Skogservice är vi upptagna med att ha god beredskap för att göra arbetet lättare för dig. Vi skräddarsyr lösningar så att du får produkter som
passar dina behov och anpassade så att du kan möta de största utmaningarna i den dagliga driften. Bra, pålitliga maskiner och en service anpassad för dina behov är vår garanti för din regelbundenhet och säkrar lönsamheten i din verksamhet, säger Kai Eriksen, vd på Skogservice.

Aldrig tidigare har väl Skogen varit mer i fokus än
vad den är idag, forskning övergår till
testanläggningar, som i sin tur går vidare till
produktionsanläggningar och nya produkter,
tillämpningar kommer fram och där det är
”Skogen” som ska leverera...
Kommer skogen att
räcka till?.....Ja, det gör
den absolut om vi jobbar
på rätt sätt med biologi
och teknik och med hänsyn till skogens lokala
betingelser.
Sverige har alltid förmånen att omnämmas
då det gäller ny teknik
och det är en del på

projekt igång, projekt
som vi vet går mot tester,
via Skogforsk gedigna
arbete och rapportering.
Men idag besöker vi
vår västra granne Norge, för här sker också
utveckling, vi är hos Kai
Eriksen i Siljan och hans
maskinföretag Skogservice AS för att få ta del av

hur de byggt upp ett produktprogram för Norges kuperade och tuffa
terräng och vad som
krävs av maskiner och
personal i den norska
skogsbruket.
Vi som jobbar med maskiner och teknik ser
inte bara skönheten i
det norska landskapet,
utan vi ser även alla de
utmaningar det innebär
att ha sin arbetsplats
i denna terräng, med
såväl skogsavverkningar,
vägbyggnad, kraftled-

ningsbyggnad med service och samhälls-, och
miljöskydd. m.m.
Och för att inte nämna det senaste från detta
smarta broderland, en
båttunnel under fjordlandskapet!
Kai Eriksen hälsar oss
välkomna i den välutrustade verkstaden med
kontor i Siljan cirka tio
kilometer norr om Skien
i hjärtat av Telemark och
varifrån två av företagets
totalt fyra servicebussar
utgår ifrån. Vi kommer

att få full info om produktprogrammet hos
Skogservice idag, och
företagets syn på framtiden...
Vi har här sju olika produktmärken och vi ser
direkt att funktion och
service till era kunder
har högsta prioritet,
men vi ser också att
Skogservice med hela
produktprogrammet
har en röd tråd då det
gäller: bränsleförbrukning, skonsamhet mot
marken, hänsyn t a-

gen till topografin och
vägnätet, Utveckling av
Hybriddrift (erfarenhet
från många maskintimmar i drift och serviceuppföljning).
I samband med att coronapandemin stängde
gränsen mellan Norge
och Sverige kunde inte
Malwas instruktörer
komma till Skogservice. Det resulterade i att
Kai Eriksen köpte två
egna Malwamaskiner
och man anställde två
maskinförare med lång
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Klare for nye oppdrag!
Alle maskinene er miljøvennlige med lavt drivstoff-forbruk.
Vi selger en rekke anerkjente merker til skogsindustrien.
Et godt utviklet serviceapparat. Vi betjener kunder over hele
landet.

MALWA SKOGSMASKINER
-bestandsgående tynningsmaskiner
MOIPU
-bioaggregat for profesjonelt bruk
LOGSET
-enkle og pålitelige skogsmaskiner

Malwa är en prisvärd,
liten och lätt skogsmaskin som rör sig smidigt i terrängen där de stora skogsmaskinerna kämpar med framkomlighet. Malwa skogsmaskiner tillhandahåller
ALBACH
lönsamhet även i mindre gallringsprojekt och erbjuder skogsmaskiner som ger bra prestanda och framkomlighet. Kort och gott – en lönsam investering.

Skogservice vet hur mycket det betyder för dig att din maskinpark fungerar som den
ska hela tiden. Det finns mycket finjusterad teknik i de maskiner de levererar och vet hur
viktigt det är att vara förberedd. Servicebussarna står redo för dig!

erfarenhet från gallring
med skonsamma maskiner.
– Det har resulterat i
att de två Malwamaskinerna är nu fullbokade
i två år framåt i ett litet
område här i Telemark,
berättar Kaj.
Maskiner för samhälls
och miljöskydd. Gamla
bron över Tana älv är ett
bra exempel för miljöskydd, då den kan plockas ner med hjälp av ett
skylinesystem från Skogservice. Att montera ner

och transportera bort
utbytta kraftledningstolpar från fjällområden är
ett annat arbetsområde
som funnit sin lösning
med detta system.
Och sist men inte minst
biobränsle, ett område
som Skogservice kan
sedan länge.
Här har den unika
maskinen Albach Diamant 2000 snabbt skapat sig gott rykte som ett
bränsleffektivt, flexibelt
och högproducerande
flisningskoncept, så ef-

fektivt att det varit möjligt med direktlastning
av båtar under normal
väntetid i hamn......
Kai berättar också om
hans senaste utvecklingsprojekt med en eldriven Albach Diamant
2000 flishugg, som med
sitt nytänkande då det
bland annat gäller inmatningen, kommer att
spara många mantimmar.
Vi hör att det finns
anledning återkomma
till Skogservice...

Logset 12H GTE Hybrid skördaren – den mest produktiva skördaren i världen - är en riktig
skonsam jätte för lönsam storskalig avverkning. Hybridsystemet jämnar ut effektpikarna
som normalt krävs av dieselmotorn. Man spar både bränsle och motorn.

Fakta. Skogservice AS erbjuder:
• Malva från Sverige, skonsamma gallringsmaskiner:
skotare, skördare och kombimaskiner.
• Logset Hybrid från Finland, hela
modellprogramet.
• Konrad från Österrike, Skyline, Aggregat Woody
och kombimaskinen Highlander.
• TimberMax från Kanada, bandburen som en
egen vinschenhet eller med snabbkopplings-		
montering av vinsch för skotare eller grävmaskin.
• Moipu Bioaggregat m.m. från Finland
• Albach Diamant 2000 flishugg från Tyskland
• Från egen utveckling: Eldriven flishugg med
huggtrumma från Albach, med inmatning och
kran från Skogservice.
• Epsilon från Österrike, hela kranprogramet.
Albach Diamant 2000.

