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Mät virket med 
mobilen
På Elmia Wood presenterades en 
egenutvecklad dataklave för 
virkesmätning. TajGo MX Forestry 
Information System heter det 
digitala mobilinstrumentet som det  
slovenska företaget Tajfun har tagit 
fram. Uppmätta värden skickas 
trådlöst till en app där man kan 
komplettera uppgifter som kvalité, 
trädslag samt data om säljare och 
köpare. Datan skickas sen vidare för 
utskrift eller bearbetning. Appen 
kan även läsa av streckkoder och 
RFID-chip. 

Ny motorsågskedja
Husqvarna presenterade en ny 
motorsågskejda X-CUT på Elmia 
Wood. X-CUT kedjan skiljer sig 
genom att med lägre vibration och 
den kommer kunna såga i ett 
snabbbare tempo.

Vi på ECSkog önskar 
en trevlig sommar 

Världens största skogsmässa var i år 
större än någonsin, både till yta och 
till antal utställare. Det fanns 555 
utställare från 28 länder. Under fyra 
intesiva dagar med 41 834 besökare 
från världens alla kontinenter. Många 
av utställarna deltog på mässans nya 
område, Load & Transport, med 
temat logistik och virkeshantering. 
Mässans nya område Drone Zone,  
där användbarheten för drönare i 
skogsbruket visades upp var 
mycket omtyckt. ECSkog och 
Svenska PEFC hade var sitt tält 
bredvid varandra. Vi informe-
rade om den nya standarden, 
miljödrivnings- och verifierings-
projektet. Kul att så många av 
våra skogsentreprenörer kom 
och besökte oss i montern.
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Krantillverkaren Hiab tillsammans med 
företagen Voysys och Oculus har tagit 
fram det så kallade ”HiVision”-systemet. 
Kranhytten har ersatts med kameror, 
som i realtid skickar livebilder till 
förarens VR-glasögon. Se filmen på 
Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=gYz84LLsNrM

Byt kranhytten 
mot VR-glasögon

Skogsbolagen har gett ut bransch-       
gemensamma riktlinjer för skogsbrand-
beredskap. Efter samråd med SVEBRA 
(Svenska Brandskyddsföretag) har vi fått 
rekommendationer om skumsläckare 
som är miljömärkt med Milieukeur. 
Skumsläckare som innehåller nonylfeno-
letoxilater är svårnedbrytbara i naturen. 
Skogsbranschen anger att alla skogsma-
skiner utrustas med 2-6 extra skum-
släckare om 9 kg, när brandrisken är 4 
eller är högre. Ladda hem 
MSBs app BRANDRISK 
fungerar i iPhone,iPad  
och Android. Läs mer     
om riskhanteringen här  
www.ecskog.se
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Riktlinjer för skogs-
brandsberedskap

Är ni intresserade av något av 
våra projekt? Kontakta oss! 
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