


INTRO

Wellink bouwt aan haar reputatie als full-liner van track-, rups-, wet- 
land-, low impact equipment- machines. Veel namen voor machines 
met hetzelfde doel, namelijk onder bijna alle weersomstandigheden 
kunnen werken in natte gebieden met een lage draagkracht zonder 
noemenswaardige schade te veroorzaken aan de bodem. 
Onze klantenkring verricht haar werkzaamheden in een werkgebied 
dat zich uitstrekt van bos tot moeras, langs het spoor, sloten, rivieren 
en beschermde natuurgebieden. De machines die wij hiervoor selec-
teren zijn ontwikkeld en gebouwd door toonaangevende fabrikanten 
en worden ingezet onder de meest extreme omstandigheden in bin-
nen en buitenland. Denk hierbij aan machines met een gronddruk 
vanaf 30 gr/cm2 (een gemiddelde persoon heeft een gronddruk van 
ca. 300 gr/cm2). Daarnaast leveren wij de specialistische aanbouw- 
delen die nodig zijn voor uw speciale werkzaamheden

Innovatief en vooruitstrevend:
Wellink wil meedenken in klantgerichte oplossingen. Iedere klant is 

anders, heeft andere wensen en Wellink speelt hier graag op in. 
Wellink levert ook maatwerk wat ervoor zorgt dat we aan iedere wens 
van de klant tegemoet kunnen komen.  Voor iedere wens of toe-
passing hebben wij of zoeken wij een oplossing. Als deze oplossing 
er niet is, ontwerpen en creëren we dit, samen met de klant, zelf.  
Hiervoor hebben we een netwerk van specialisten op het gebied van 
elektronica/besturing, hydrauliek en engineering

Samenwerking:
De prettige samenwerking tussen Wellink & Loglogic resulteert in 
een gezamenlijke producent die met u meedenkt.

Samen bieden we klantgerichte oplossingen, zijn we nog innova-
tiever, flexibeler en in staat machines te leveren voor de groeiende 
markt. Deze samenwerking en onze gezamenlijke ervaring zorgen 
voor optimale kennis van zaken die toepasbaar is in andere en even-
tuele nieuwe markten!

Loglogic is een toonaangevende (award winning!) fabrikant van 
gespecialiseerde lage bodemdruk-rupsvoertuigen en bijbehoren-
de  aanbouw werktuigen die haar producten al decennialang we-
reldwijd afzet. Door de basismachines modulair te bouwen, in een 
range van verschillende varianten, is men in staat zowel standaard 
als klantgerichte machines te leveren.

LogLogic heeft daarnaast een breed scala aanbouw werktuigen 
ontwikkeld voor gebruik in het natuurbehoud, landbouw, bosbouw, 
nutsbedrijven en hulpverleningsvoertuigen. Kenmerken van Loglogic 
low-impact equipment zijn: laag eigen gewicht, wendbaar, snel, pro-
fessioneel uitgevoerd en opgebouwd en bovenal betrouwbaar.

Loglogic, rupstechniek (low impact)
Elk jaar neemt de behoefte in de markt naar terreinvaardige voertui-
gen om te werken in natte natuurgebieden, zogenaamde Wetlands, 
en terreinen die moeilijk te berijden zijn toe.

Hiervoor zijn diverse redenen aan te merken. Enkele daarvan zijn nat-

ter wordende omstandigheden door klimaatveranderingen, aanleg 
van meer natuurgebieden, andere behoeftes in onderhoud in natte 
natuurgebieden, nieuw soort inzetgebieden met deze techniek en 
de nieuwe mogelijkheden die combinatie van bestaande met nieuwe 
technieken de eindgebruiker biedt.

Om een Loglogic basismachine optimaal te kunnen inzetten heeft 
men als basis een modulair gebouwd, in verschillende uitvoeringen 
te leveren, basisvoertuig ontwikkeld. Hieraan kunnen diverse aan-
bouw- of opbouwwerktuigen gekoppeld worden. 

Doel van alle combinatie mogelijkheden is om zo efficiënt en slag-
vaardig mogelijk te kunnen werken onder bijna alle terreinomstan-
digheden. Om de machines optimaal in te kunnen zetten en te on-
derhouden verzorgen wij trainingen op locatie.

Mede door de multifunctionaliteit, inzetbaarheid in diverse werk-
zaamheden, is het mogelijk voldoende draaiuren te realiseren zodat 
een Loglogic Trak rendeert.

Voorbeeld van een zelf ontworpen toepassing;                                        
Ontworpen voor de Loglogic Softrak 120. 
Beschermbeugel met een anti-vandalisme beplating.

Wellink levert service en onderhoud op locatie met onze volledige ingerichte service bus.

Loglogic Trak concept

1. Gewicht Soft-, Tooltrak en aanbouwdelen 
 minimaliseren:
Om een lage bodemdruk te krijgen maak Loglogic gebruik van speci-
aal staal, voor o.a. het chassis. Met een treksterkte die 2,5 x zo hoog 
ligt als bij normaal staal kun je op materiaal besparen (lees: gewicht) 
en toch een sterk en veerkrachtig chassis bouwen.

2. Contactoppervlakte vergroten 
 (en optimaliseren):
De brede rubber tracks of rupsen van de Softrak passen zich tijdens 
het rijden optimaal aan de bodem aan. De stijfheid in de rupsen 
komt door de inwendige onzichtbare stalen veerstrippen die in de 
track zitten in combinatie met de bougie looprollen in het tracksys-
teem. 

Loglogic levert de machines met verschillende track breedtes, na-
melijk 35, 40, 50 en 60 cm. Ook kan de Softrak 75 uitgevoerd wor-
den met het tracksysteem van de Softrak 120. Hierdoor verminderd 
de bodemdruk met 13% ten opzichte van het standaard. Een ander 
voordeel van de Softrak rubber tracks is dat deze minder door de 
bodemoppervlakte “snijden” omdat de zijkanten licht om kunnen 
“krullen” of buigen. Ook is het mogelijk de Tooltrak en de Softrak 75 
met stalen tracks te bestellen.

3. Bodem beschadiging door ‘schranken’ 
 (= sturen) voorkomen:
Loglogic kiest in tegenstelling tot andere fabrikanten voor veel ruim-
te tussen de tracks, afhankelijk van de configuratie tot ca. 100 cm.
Een voordeel is dat door deze ruimte het gemaaide gewas niet de 
door de tracks de grond ingereden wordt (gewas wordt minder ver-
vuild met zand en laat zich eenvoudiger opnemen). 

Daarnaast kunnen tracks met een relatief grote onderlinge ruimte 
de verschillen in afrolsnelheid (= de ene track moet een grotere weg 
afleggen dan de andere) tijdens sturen voldoende opvangen in de 
toplaag van de bodem. Hierdoor is er aanzienlijk minder slijtage en 
schade aan de machine en bodem. Ook kun je met rubber/kunststof 
tracks overal rijden, op zowel zachte als harde ondergrond!

4. Hoe kun je de bodemdruk verder verlagen 
 zonder dat dit ten koste gaat van comfort
zonder noemenswaardige aanpassing van de basismachine, zonder 
grote eigen gewichtstoename en zonder beperking van het ‘overal’ 
kunnen rijden: Wij hebben hiervoor een speciaal “Band over Band” 
systeem ontwikkeld, de Track Topper! Alle Loglogic machines kun-
nen worden uitgevoerd met 80, 90 en 100 cm brede standaard track 
verbreders!

Track Toppers zijn opgebouwd uit hoogwaardige rubberen stroken 
die naast de tracks komen te liggen. Deze rubberen stroken worden 
door middel van speciaal gegoten slijtvaste en “stijve” strippen ver-
bonden met elkaar. De gegoten strippen passen precies tussen het 
track profiel waardoor ze niet kunnen slippen ten opzichte van de 
tracks. Deze strippen buigen, indien nodig, voldoende door waar-
door de bodemaanpassing optimaal is en de bodem tijdens schran-
ken of sturen niet ingesneden wordt. Sturen blijft hierdoor soepel en 
doordat het profiel door de tussenliggende speciale strippen wordt 
opgevuld, is het oppervlak van de track minder agressief waardoor 
het oppervlak van de bodem gespaard blijft.

5. Speciaal ontwikkelde aanbouwmachines:
Loglogic heeft zich als doel gesteld om naast de basismachine diver-
se speciale aanbouwdelen te ontwikkelen die voor allerlei werkzaam-
heden worden ingezet. Door combinatie van deze aanbouwdelen 
kunnen werkzaamheden in één werkgang worden gecombineerd. 
Insporing wordt hierdoor nog verder teruggedrongen.

6. Klantgericht:
Door telkens gebruik te maken van diverse basismodules en deze 
oneindig te combineren kan Loglogic voor diverse toepassingen en 
eisen telkens weer een optimaal gebruiks- en inzetvriendelijke ma-
chine aanbieden.

7.	 Loglogic,	een	CE	gecertificeerd	Serieproduct:
Misschien wel één van de belangrijkste eigenschappen. Jarenlange 
innovatie en ervaring van Loglogic vindt je terug in een modulair se-
rieproduct waar wereldwijd en altijd mee gewerkt mag worden, zon-
der belemmering. Daarnaast is het een veilig product, dat boordevol 
knowhow zit.

Specifieke	kenmerken	van	het	Loglogic	Trak	concept;

Fabrikant kan zonder voorafgaande melding technische wijzigingen doorvoeren. 
Wellink is niet aansprakelijk voor taal- zet of drukfouten. Kopiëren e.d. is zonder onze toestemming vooraf verboden.



Concepten TooltrakLoglogic Tooltrak

De Tooltrak is een in serie geproduceerde compacte rupstrekker die 
onder andere als werktuigdrager wordt ingezet en modulair is op-
gebouwd. Hoge trekkracht, lage bodemdruk (= geringe insporing), 
laag zwaartepunt en een krachtige motor maken de Tooltrak tot een 
uiterst aantrekkelijke veelzijdige machine. Hierdoor is de Tooltrack 
inzetbaar in vele sectoren, waaronder: terreinonderhoud, bosbouw/
grootgroen, landbouw, rescue- of hulpdiensten en onderhouds-
werkzaamheden aan moeilijk bereikbare terreinen naast spoor-, 
snel- en waterwegen.

Het hydrostatisch, 1 handel-servobesturing, rupssysteem kan 
worden uitgerust met rubberen of stalen tracks van verschillende 
breedtes. Daarnaast is het mogelijk de basis trackrupsen te verstel-
len zodat er tot 1 meter brede verbredingsrupsen kunnen worden 
gemonteerd (zogenaamd band over band principe).

De geluidsgeïsoleerde ROPS-cabine wordt standaard geleverd met 
getint veiligheidsglas, geheel gesloten deuren en led-werklampen 
vóór en achter. Met een verwarmings- en ventilatiesysteem (optio-
nele airconditioning) en uitstekend zicht, is een ergonomische be-
diening onder alle omstandigheden verzekerd. De cabine is stan-
daard uitgerust met een lucht geveerde zitting met heupgordel en 

armleuning. Daarnaast is er een overzichtelijk dashboard voorzien 
van toerenteller, waarschuwingslichten en brandstofniveau- en wa-
tertemperatuurmeters. De cabine is in speciale silent blocks afge-
veerd en kan voor onderhoudswerkzaamheden naar voren worden 
gekanteld.

De Tooltrak is verkrijgbaar met front hefinrichting en hydraulische 
PTO. Aan de standaard snelkoppelingen van de hefinrichting kun-
nen diverse aanbouwwerktuigen worden gemonteerd. Bijvoorbeeld 
maaiers (dubbele messenbalk of schijvenmaaier), mulchers, dozer-
blad (winterdienst), hooihark, stobbenfrees, houtchipper, lier of heg-
genschaar. Daarnaast kan middels een trekhaak aan de achterzijde 
werktuigen en aanhangers mee worden getrokken.

Loglogic’s Tooltrak is er in diverse uitvoeringsvarianten zoals 51 en 
75 PK, 1 of 2 persoonscabine, standaard of verhoogd chassis, gepoe-
dercoat of gegalvaniseerd chassis. Daarnaast is het mogelijk speci-
fieke klantwensen uit te voeren.

Enkele klantwensen zijn:
Geheel gegalvaniseerd chassis, verhoogd chassis, extra brede tracks 
tot 60 cm, radiografische afstandsbediening, speciale kleur enz. 

Loglogic Tooltrak

Standaard

50. Dual Cab, brede tracks

Beach rescue

Tooltrak 75



Tooltrak



Technische	specificaties: Technische	specificaties:

Tooltrak 50 Dual Cab
Motor:
Lombardini, 4 cilinder diesel 
Vermogen (DIN 70020) 37.5 Kw/51Pk @ 1.600 RPM
Max. koppel 144 Nm @ 2.000 RPM
Inhoud 2.200 cc

Aandrijving:
Rubber tracksysteem Bridgestone
Track breedte 320 / 400 mm
Max. snelheid 10 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch 137 / 110 gr/cm2
Max. trekkracht 2,4 ton

Transmissie:
Volledig hydrostatisch 1 handel servo bediening
Max. systeemdruk 350 bar
Hydrauliek wielmotor 2 x 398 cc/omw
Hydrauliekpomp v
ooraandrijving wielmotor 2 x 63 cc/omw

Extra hydrauliekpomp voor aanbouwdelen (optie):
Hydrauliekpompen (tandwiel) 4,5 cc/omw
Max. werkdruk 150 bar
Hydrauliek opbrengst 11,5 ltr./min @ 2.600 RPM

Cabine:
Uitvoering 2 Persoons, ROPS
Zitting 1 x Grammer, luchtgeveerd, 
 rolgordel
 1 x Grammer, mechanisch, 
 rolgordel
Dashboard Motormanagement systeem
Ventilatiesysteem inclusief ontdooi- en 
 verwarmingssysteem
Werklampen 2 + 2, LED
Spiegels 1 binnen en buitenspiegels

Capaciteit:
Brandstoftank 60 ltr
Hydrauliekolietank 62 ltr

3-Punts	Fronthefinrichting	(OPTIE):
Uitvoering met verstelbare hefarmen  CAT.1
Max. hefcapaciteit 
in de snelkoppelhaken 1.050 kg
Max. geadviseerd gewicht 
aanbouwdeel 500 kg

Tooltrak 75 Singel Cab
Motor:
Deutz TCD 2.9L4, 4 
cilinder diesel Tier4/Stage 3B
Vermogen (DIN 70020) 55,4 Kw/75Pk @ 1.600 RPM
Max. koppel  480 Nm @ 1.600 RPM
Inhoud 2.900 cc

Aandrijving:
Rubber tracksysteem Bridgestone
Track breedte 320 / 400 mm
Max. snelheid 10 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), 
statisch 161 / 128 gr/ cm2
Max. trekkracht 2,4 ton

Transmissie:
Volledig hydrostatisch 1 hendel 
 servo bediening
Max. systeemdruk 350 bar
Hydrauliek wielmotor 2 x 398 cc/omw
Hydrauliekpomp 
vooraandrijving wielmotor 2 x 63 cc/omw

Extra hydrauliekpomp voor 
aanbouwdelen (optie):
Hydrauliekpompen 
(tandwiel) 4,5 cc/omw
Max. werkdruk 150 bar
Hydrauliek opbrengst bij  11,5 ltr./min @ 2.600 RPM

Cabine:
Uitvoering 1 Persoon, ROPS
Zitting  1 x Grammer, luchtgeveerd, 

rolgordel
Dashboard  Motormanagement systeem
Ventilatie systeem   inclusief ontdooi- en 
 verwarmingssysteem
Werklampen 2 + 2, LED
Spiegels 1 binnen en buitenspiegels

Capaciteit:
Brandstoftank 60 ltr
Hydrauliekolietank 62 ltr

3	Punts	Fronthefinrichting:
Uitvoering met verstelbare hefarmen  CAT.1
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 1.050 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 500 kg

PTO’s	(Power	Take	Off)	(optie):
Hydraulisch PTO afname, voorzijde 37 kW
Hydraulisch PTO olieopbrengst  88 l/min. @ 2.600 RPM
Maximale werkdruk  250 bar

Afmeting en gewicht:
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 1.695 kg
Laadvermogen   400 kg
Breedte  164 cm
Transporthoogte  215 cm
Transportlengte  249 cm
Bodemvrijheid   30,4 cm

Standaard uitrusting:
• Nederlandse gebruikershandleiding inclusief schema’s voor 

hydrauliek en elektrisch systeem
• Gereedschapset, brandblusser
• Kleur groen, RAL 6025, cabine zwart, poedercoating,
• Dubbelwerkend hydraulisch ventiel met koppelingen aan 

voorzijde

Opties:
• Biologisch afbreekbare olie
• Geheel gavalvaniseerd chassis
• Track Topper
• Fronthefinrichting (geen PTO)
• Diverse elektrische en hydraulische uitbereidingen
• Diverse aanbouw machines
• Zwaailamp (GEN3 LED) en of LED wegverlichting
• Kenteken registratie
• Afneembare kogeltrekhaak, 50 mm
• Automatisch terugrijalarm
• Airconditioning

Special Tooltrak 70W Single Cab:
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 1.913 kg
Laadvermogen   400 kg
Rubber tracksysteem  Bridgestone
Track breedte  600 mm
Max. snelheid  10 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch  97 gr/cm2
Max. trekkracht  2,4 ton

Tooltrak Dual CabTooltrak Singel Cab

Afmeting en gewicht:
Gewicht basismachine
Inclusief laadvloer 1.450 kg
Laadvermogen  400 kg
Breedte 164 cm
Transporthoogte 215 cm
Transportlengte 249 cm
Bodemvrijheid  30,4 cm

Standaard uitrusting:
• Nederlandse gebruikershandleiding inclusief schema’s voor 

hydrauliek en elektrisch systeem
• Gereedschapset en brandblusser
• Kleur groen, RAL 6025, cabine zwart, poedercoating
• Dubbelwerkend hydraulisch ventiel met koppelingen aan 

voorzijde

Opties:
• Biologisch afbreekbare olie
• Geheel gegalvaniseerd chassis
• Track Topper
• Fronthefinrichting (geen PTO)
• Diverse elektrische en hydraulische uitbereidingen
• Diverse aanbouw machines
• Zwaailamp (GEN3 LED) en of LED wegverlichting
• Kenteken registratie
• Afneembare kogeltrekhaak, 50 mm
• Automatisch terugrijalarm
• Airconditioning

Special Tooltrak 50W Dual Cab:
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 1.670 kg
Laadvermogen   400 kg
Rubber tracksysteem  Bridgestone
Track breedte  600 mm
Max. snelheid  10 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch  84 gr/cm2
Max. trekkracht  2,4 ton

 



Concepten Softrak 75Loglogic Softrak 75

De Softrak 75 is een in serie geproduceerde compacte rupstrekker 
die onder andere als werktuigdrager wordt ingezet en modulair is 
opgebouwd. Hoge trekkracht, lage bodemdruk (= geringe insporing), 
laag zwaartepunt en een krachtige motor maken de Softrak tot een 
uiterst aantrekkelijke veelzijdige machine. Hierdoor is de Softrak 75 
inzetbaar in vele sectoren, waaronder: terreinonderhoud, bosbouw/
grootgroen, landbouw, rescue- of hulpdiensten en onderhouds-
werkzaamheden aan moeilijk bereikbare terreinen naast spoor-, 
snel- en waterwegen.

Het hydrostatisch,1 handel-servobestuurring, rupssysteem kan 
worden uitgerust met rubberen of stalen tracks van verschillende 
breedtes. Daarnaast is het mogelijk de basis trackrupsen te verstel-
len zodat er tot 1 meter brede verbredingsrupsen kunnen worden 
gemonteerd (zogenaamd band over band principe).

De geluidsgeïsoleerde 3 persoons ROPS-cabine wordt standaard 
geleverd met getint veiligheidsglas, geheel gesloten deuren en led-
werklampen vóór en achter. Met een verwarmings- en ventilatiesys-
teem (optionele airconditioning) en uitstekend zicht, is een ergono-
mische bediening onder alle omstandigheden verzekerd. De cabine 
is standaard uitgerust met twee lucht geveerde en één mechanisch 
geveerde zitting met heupgordel en armleuning. Daarnaast is er een 
overzichtelijk dashboard voorzien van toerenteller, waarschuwings-
lichten en brandstofniveau- en watertemperatuurmeters. De cabine 
is in speciale silent blocks afgeveerd en kan voor onderhoudswerk-
zaamheden naar voren worden gekanteld. 

De Softrak 75 is uitgerust met de 2,9 liter 75 pk Deutz TCD-motor 

die voldoet aan de laatste milieu en emissienormen en staat bekend 
om zijn uitstekende betrouwbaarheid en laag brandstofverbruik. De 
radiator en oliekoeler zijn zo geplaatst dat de hoeveelheid stof die tij-
dens het oogsten of maaien wordt gegenereerd met de omkeerbare 
ventilator kan worden verwijderd. 

De Softrak 75 is verkrijgbaar met hefinrichting en hydraulische PTO 
aan de voor- en achterzijde. Aan de snelkoppelingen van de hefin-
richting kunnen diverse aanbouwwerktuigen worden gemonteerd. 
Bijvoorbeeld maaiers (dubbele messenbalk of schijvenmaaier), do-
zerblad (winterdienst), hooihark, stobbenfrees, houtchipper, lier, 
heggenschaar en zelfs met een special machine voor de rietoogst.

Het Loglogic tracksysteem combineert het beste van een groot 
grondcontactgebied met de volledig verstelbare looprollen om soe-
pel rijden over ruwere terreinen mogelijk te maken. Het rubberen 
track van het merk Bridgestone dat op de Softrak 75 wordt gebruikt, 
is uniek omdat de flexibiliteit van het rubberen track over de breedte 
combineert met de verstelbare looprollen. De flexibele randen van 
de Softrak-tracks zorgen ervoor dat ze de neiging hebben over gol-
vingen in de grond te rijden, in plaats van in te snijden tijdens het 
sturen.

NIEUW:
De Softrak 75X is een combinatiemachine met als basis de Softrak 
75 en uitgevoerd met de tracks van de ST120. Deze hebben namelijk 
meer dan 50 cm meer bodemcontact dan de standaarduitvoering. 
Hierdoor ontstaat een machine met een zeer lage bodemdruk van 
ca. 13% minder dan de standaard Softrak 75 uitvoering.

Loglogic Softrak 75

Standaard Cut & collect

Riet harvester Riet harvester

Fire	fighting

Army transporter 

Beach rescue

75X



Softrak 75

Softrak 75
Motor:
Deutz TCD 2.9L4, 4 cilinder diesel Tier4/Stage 3B
Vermogen (DIN 70020) 55,4 Kw/75Pk @ 1600 RPM
Max. koppel 480 Nm @ 1600 RPM
Inhoud 2.900 cc

Aandrijving:
Rubber tracksysteem Bridgestone
Track breedte 600 mm
Max. snelheid 15 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch 102 gr/cm2
Max. trekkracht 3,4 ton

Transmissie:
Volledig hydrostatisch 1 handel servo bediening
Max. systeemdruk 400 bar
Hydrauliek wielmotor 2 x 750 cc/omw
Hydrauliekpomp vooraandrijving 
wielmotor 2 x 52 cc/omw

Extra hydrauliekpomp voor aanbouwdelen (optie):
Hydrauliekpompen (tandwiel) 6,3 cc/omw. of 20 cc/omw
Max. werkdruk 240 bar
Hydrauliek opbrengst 18-45 ltr./min. @ 2.300 RPM

Cabine:
Uitvoering 3 Persoons, ROPS
Zitting  1 x Grammer, luchtgeveerd, 
 rolgordel  2  x Grammer,
 mechanisch, rolgordel
Dashboard Motormanagement systeem
Ventilatie systeem  inclusief ontdooi- en 
 verwarmingssysteem en   
 airconditioning
Werklampen 2 + 2, LED
Spiegels 1 binnen en buitenspiegels

Capaciteit:
Brandstoftank 60 ltr
Hydrauliekolietank 90 ltr

3	Punts	Achterhefinrichting	(optie):
Uitvoering met verstelbare hefarmen  CAT.1
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 1.200 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 700 kg

3	Punts	Fronthefinrichting:
Uitvoering met verstelbare hefarmen  CAT.1
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 1.050 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 600 kg

PTO’s	(Power	Take	Off)	(optie):
PTO met 1 3/8, 6 splines achterzijde  55 kW @ 540 RPM
Hydraulisch PTO afname, achter en voorzijde 55 kW
Hydraulisch PTO olieopbrengst   104 l/min. @ 2.000 RPM
Maximale werkdruk  400 bar

Afmeting en gewicht:
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 2.548 kg
Laadvermogen  2.000 kg
Breedte  164 cm
Transporthoogte  215 cm
Transportlengte  249 cm
Bodemvrijheid  30,4 cm

Standaard uitrusting:
• Nederlandse gebruikershandleiding inclusief schema’s voor 

hydrauliek en elektrisch systeem
• Gereedschapset en brandblusser
• Afneembare kogeltrekhaak, 50 mm
• Kleur groen, RAL 6025, cabine zwart, poedercoating,
• Hydraulisch kipplatform (afmeting l x b = 200 x 180 cm.)
• Dubbelwerkend hydraulisch ventiel met koppelingen aan voor- 

en achterzijde
• Automatisch terugrijalarm

Technische	specificaties:
Opties:
• Biologisch afbreekbare olie
• Track Topper
• Hoogkipbak (8 m3.), aluminium kipperborden
• Diverse elektrische en hydraulische uitbereidingen
• Diverse aanbouw en opbouwmachines
• Diverse aanhangwagen systemen
• Zwaailamp (GEN3 LED) en of LED wegverlichting
• Kenteken registratie

Special Softrak 75 X (tracksysteem van de Softrak 120):
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 2.968 kg
Laadvermogen   2.500 kg
Rubber tracksysteem  Bridgestone
Track breedte  600 mm
Max. snelheid  15 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch  88 gr/cm2
Max. trekkracht  2,4 ton



Concepten Softrak 120Loglogic Softrak 120

Op basis van de originele Softrak 75 is de Softrak 120 ontwikkeld. 
De Softrak 120 is een in serie geproduceerde rupstrekker die onder 
andere als werktuigdrager wordt ingezet en modulair is opgebouwd. 
Hoge trekkracht, lage bodemdruk (= geringe insporing), laag zwaar-
tepunt en een krachtige motor maken de Softrak tot een uiterst 
aantrekkelijke veelzijdige machine. Hierdoor is de Softrack 120 in-
zetbaar in vele sectoren, waaronder: terreinonderhoud, bosbouw/
grootgroen, landbouw, rescue- of hulpdiensten en onderhouds-
werkzaamheden aan moeilijk bereikbare terreinen naast spoor-, 
snel- en waterwegen.

Het hydrostatisch, 1 handel-servobesturing, rupssysteem kan 
worden uitgerust met rubberen of stalen tracks van verschillende 
breedtes. Daarnaast is het mogelijk de basis trackrupsen te verstel-
len zodat er tot 1 meter brede verbredingsrupsen kunnen worden 
gemonteerd (zogenaamd band over band principe).

De geluidsgeïsoleerde eenpersoons ROPS-cabine wordt standaard 
geleverd met getint veiligheidsglas, geheel gesloten deuren en led-
werklampen vóór en achter. Met een verwarmings- en ventilatiesys-
teem (optionele airconditioning) en uitstekend zicht, is een ergono-
mische bediening onder alle omstandigheden verzekerd. De cabine 
is standaard uitgerust met een lucht geveerde zitting met heupgor-
del en armleuning. Daarnaast is er een overzichtelijk dashboard 
voorzien van toerenteller, waarschuwingslichten en brandstofni-
veau- en watertemperatuurmeters. De cabine is in speciale silent 
blocks afgeveerd en kan voor onderhoudswerkzaamheden naar 
voren worden gekanteld. 

De Softrak 120 is uitgerust met de 4,5 liter 120 pk Deutz TCD-motor 
die voldoet aan de laatste milieu- en emissienormen en staat be-
kend om zijn uitstekende betrouwbaarheid en laag brandstofver-
bruik. De radiator en oliekoeler zijn zo geplaatst dat de hoeveelheid 
stof die tijdens het oogsten of maaien wordt gegenereerd met de 
omkeerbare ventilator kan worden verwijderd. 

De Softrak 120 is verkrijgbaar met hefinrichting en hydraulische PTO 
aan de voor- en achterzijde. Aan de snelkoppelingen van de hefin-
richting kunnen diverse aanbouwwerktuigen worden gemonteerd. 
Bijvoorbeeld maaiers (dubbele messenbalk of schijvenmaaier), do-
zerblad (winterdienst), hooihark, stobbenfrees, houtchipper, lier, 
heggenschaar en zelfs met een special machine voor de rietoogst.

Het Loglogic tracksysteem combineert het beste van een groot 
grondcontactgebied met de volledig verstelbare looprollen om 
soepel rijden over ruwere terreinen mogelijk te maken. Het rubbe-
ren track van het merk Bridgestone dat op de Softrak 120 wordt 
gebruikt, is uniek omdat de flexibiliteit van het rubberen track over 
de breedte combineert met de verstelbare looprollen. De flexibele 
randen van de Softrak-tracks zorgen ervoor dat ze de neiging heb-
ben over golvingen in de grond te rijden, in plaats van in te snijden 
tijdens het sturen.

Loglogic Softrak 120

Standaard

Cut & collect

Reed harvester 

Pick-up



Softrak 120

Softrak 120 (voorzien van CE registrering)  
Motor:
Deutz TCD 3.6L4, 4 cilinder diesel Tier4/Stage 3B
Vermogen (DIN 70020) 90 Kw/120Pk @ 1.600 RPM
Max. koppel 480 Nm @ 1.600 RPM
Inhoud 3.600 cc

Aandrijving:
Rubber tracksysteem Bridgestone
Track breedte 600 mm
Max. snelheid 15 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch 102 gr/cm2
Max. trekkracht 3,6 ton

Transmissie:
Volledig hydrostatisch 1 handel servo bediening
Max. systeemdruk 350 bar
Hydrauliek wielmotor capaciteit 2 x 750 cc/omw
Hydrauliekpomp voor aandrijving 
wielmotor 2 x 65 cc/omw

Extra hydrauliekpomp voor aanbouwdelen (optie):
Hydrauliekpompen (tandwiel) 8 cc/omw. of 20 cc/omw
Max. werkdruk 240 bar
Hydrauliek opbrengst 18-45 ltr./min @ 2.300 RPM

Cabine:
Uitvoering 1 Persoon, ROPS
Zitting Grammer, luchtgeveerd, 
 rolgordel
Dashboard Motormanagement systeem
Ventilatie systeem  inclusief ontdooi- en 
 verwarmings-systeem en
 airconditioning
Werklampen 2 + 2, LED
Spiegels 1 binnen en buitenspiegels

Capaciteit:
Brandstoftank 170 ltr
Hydrauliekolietank 100 ltr

3	Punts	Achterhefinrichting	(optie):
Uitvoering met verstelbare hefarmen   CAT.1
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 1.200 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 850 kg

3	Punts	Fronthefinrichting	(optie):
Uitvoering met verstelbare hefarmen   CAT.1 
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 1.050 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 750 kg

PTO’s	(Power	Take	Off)	(optie):
PTO met 1 3/8, 6 splines achterzijde   70 kW @ 540 RPM
Hydraulisch PTO afname, achter en voorzijde 76 kW
Hydraulisch PTO olieopbrengst    110 l/min 

@ 2.000 RPM
Maximale werkdruk   420 bar
Afmeting en gewicht:
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 3.200 kg
Laadvermogen    2.400 kg
Breedte   232 cm
Transporthoogte   260 cm
Transportlengte   380 cm
Bodemvrijheid    42,5 cm

Technische	specificaties: Standaard uitrusting:
• Nederlandse gebruikershandleiding inclusief schema’s voor 

hydrauliek en elektrisch systeem
• Gereedschapset en brandblusser
• Afneembare kogeltrekhaak, 50 mm
• Kleur groen, RAL 6025, cabine zwart, poedercoating,
• Hydraulisch kipplatform (afmeting 212 x 218 cm.)
• Dubbelwerkend hydraulisch ventiel met koppelingen aan 

voor- en achterzijde.
• Automatisch terugrijalarm.

Opties:
• Track Topper
• Biologisch afbreekbare olie
• Hoogkipbak (11m3.), aluminium kipperborden.
• Diverse elektrische en hydraulische uitbereidingen
• Diverse aanbouw en opbouwmachines.
• Diverse aanhangwagen systemen.
• Zwaailamp (GEN3 LED) en of LED wegverlichting
• Kenteken registratie



Machine details Softrak 120

Schanierbare airco 
koeler. Bied toegang om 
motokoeler te reinigen

Toegang motorruimte. 
Vuldop motorolie en 

koelvloeistof

Serviceruimtes, 
gebruiksvriendelijk, 

makkelijk toegankelijk

Luchtfilter	&	koeler

Cabine

Hydrauliek pompen

Airco & Bluetooth radio
Wegdraaibare accubak.

Met ruitensproeier 
reservoir

Motormanagement systeem 
en bedieningspaneel 
elektrische functies

Ergonomisch voor 
bestuurder

Kipper 
veiligheidsvergrendeling voor 
onderhoudswerkzaamheden

Fronthef RupsonderstelMotor management

1.  Werk pomp
2.  Rij pomp
3.		High	flow	pomp
4.		Retour	microfilter	(optie)

1 2 2 3

4



Loglogic heeft speciaal voor transport achter een Tool-, Soft- of 
Bigtrack diverse trailers ontwikkeld. Er is een aangedreven en 
een niet aangedreven variant die kunnen worden uitgevoerd met 
40cm of 60 cm brede Bridgestone track. De trailers kunnen daar-
naast worden uitgevoerd met kraanopbouw tot 10 kNm

De aangedreven uitvoering kan alleen achter de Soft- en Bigtrak 
basismachine. Hiervoor moet de Soft- of Bigtrak worden uitgerust 
met enkele aanpassingen aan de LS pomp. Tijdens rijden kan de 

LS-pomp, normaal voor PTO werkzaamheden van aanbouwma-
chines, alleen voor de aandrijving van de trailer worden gebruikt.
Omdat de snelheid van de tracks van het trekkende voertuig 
en de trailer gelijk moeten zijn is er een speciale regelunit in de 
trekdissel van de trailer geplaatst die de snelheid van beide voer-
tuigen op elkaar afstemt. Dit zowel wanneer voor- als achterruit 
wordt gereden. Daarnaast is het mogelijk dat de trailer aandrij-
ving het trekkende voertuig actief “drukt” tijdens rijden zodat de 
kans op vastrijden afneemt.

Loglogic Trailer

Aangedreven

Loglogic Trailer

Loglogic Trailer

Non Powered Tracksysteem:
Rubber tracksysteem Bridgestone
Track breedte 400 / 600 mm
Max. snelheid 13 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch 137 / 110 gr/cm2
Max. trekkracht n.v.t.
 
Afmeting en gewicht:
Gewicht trailer 
met 400 / 600 mm tracks 1.250 / 1.450 kg
Laadvermogen 1.500 kg
Breedte 220 cm
Lengte 500 cm

Powered Tracksysteem:
Rubber tracksysteem  Bridgestone
Track breedte  400 / 600 mm
Max. snelheid  13 km/uur (aangedreven)
Bodemdruk (ongeladen), statisch  137 / 110 gr/cm2
Max. trekkracht  2,4 ton
Volledig hydrostatisch  automatisch via regeling
Max. systeemdruk  350 bar
Hydrauliek wielmotor  2 x 398 cc/omw

Afmeting en gewicht:
Gewicht trailer 400 / 600 mm tracks  1.300 / 1.500 kg
Laadvermogen   2.500 kg
Breedte  220 cm
Lengte  600 cm

Technische	specificaties:

Niet aangedreven



De Bigtrak is een robuuste multifunctionele lading-/gereedschaps-
drager met een laadcapaciteit van vijf ton. De lage bodemdruk, hoge 
bodemvrijheid en uitstekende manoeuvreerbaarheid van de Bigtrak 
maken het geschikt voor een breed scala van op- en aanbouwmoge-
lijkheden voor werkzaamheden in de moeilijkste omstandigheden. 
Deze machine werkt waar ‘wielen’ niet meer ‘gaan’.

Het hydrostatisch, 1 handel-servobesturing, rupssysteem kan 
worden uitgerust met rubberen of stalen tracks van verschillende 
breedtes. Daarnaast is het mogelijk de basis trackrupsen te verstel-
len zodat er tot 1 meter brede verbredingsrupsen kunnen worden 
gemonteerd (zogenaamd band over band principe).

De geluidsgeïsoleerde eenpersoons ROPS-cabine wordt standaard 
geleverd met getint veiligheidsglas, geheel gesloten deuren en led-
werklampen vóór en achter. Met een verwarmings- en ventilatiesys-
teem (optionele airconditioning) en uitstekend zicht, is een ergono-
mische bediening onder alle omstandigheden verzekerd. De cabine 
is standaard uitgerust met een lucht geveerde zitting met heupgor-
del en armleuning. Daarnaast is er een overzichtelijk dashboard 
voorzien van toerenteller, waarschuwingslichten en brandstofni-
veau- en watertemperatuurmeters. De cabine is in speciale silent 
blocks afgeveerd en kan voor onderhoudswerkzaamheden naar 
voren worden gekanteld. 

De Bigtrak is uitgerust met de 4,5 liter 120 pk Deutz TCD-motor die 
voldoet aan de laatste milieu- en emissienormen en staat bekend 
om zijn uitstekende betrouwbaarheid en laag brandstofverbruik. De 
radiator en oliekoeler zijn zo geplaatst dat de hoeveelheid stof die tij-
dens het oogsten of maaien wordt gegenereerd met de omkeerbare 
ventilator kan worden verwijderd. 

De Bigtrak is verkrijgbaar met hefinrichting en hydraulische PTO aan 
de voor- en achterzijde. Aan de snelkoppelingen van de hefinrichting 
kunnen diverse aanbouwwerktuigen worden gemonteerd. Bijvoor-
beeld maaiers (dubbele messenbalk of schijvenmaaier), dozerblad 
(winterdienst), hooihark, stobbenfrees, houtchipper, lier, heggen-
schaar en zelfs met een special machine voor de rietoogst.

Het Loglogic tracksysteem combineert het beste van een groot 
grondcontactgebied met de volledig verstelbare looprollen om soe-
pel rijden over ruwere terreinen mogelijk te maken. Het rubberen 
track van het merk Bridgestone dat op de Bigtrak wordt gebruikt, is 
uniek omdat de flexibiliteit van het rubberen track over de breedte 
combineert met de verstelbare looprollen. De flexibele randen van 
de Bigtrak-tracks zorgen ervoor dat ze de neiging hebben over gol-
vingen in de grond te rijden, in plaats van in te snijden tijdens het 
sturen. Dit is een in serie geproduceerde middelgrootte rupstrekker 
en werktuigdrager die modulair is opgebouwd.

Loglogic Bigtrak

Loglogic Bigtrak

Onder bepaalde omstandigheden is het gewenst dat het contactop-
pervlak van de Loglogic machines aanzienlijk toeneemt en daarmee 
de insporing maximaal gereduceerd wordt. Daarom heeft Loglogic 
een lichtgewicht oplossing ontworpen die op alle bestaande en nieu-
we machines uitgerust kan worden.

Wij hebben hiervoor een speciaal “Band over Band” systeem ontwik-
keld, de Track Topper! Alle Loglogic machines kunnen worden uit-
gevoerd met 80, 90 en 100 cm brede standaard track verbreders!

Track Toppers zijn opgebouwd uit hoogwaardige rubber stroken 
die naast de tracks komen te liggen. Deze rubberen stroken wor-

den door middel van speciaal gegoten slijtvaste en “stijve” strippen 
verbonden met elkaar. De gegoten strippen passen precies tussen 
het track profiel waardoor ze niet kunnen slippen ten opzichte van 
de tracks. Deze strippen buigen, indien nodig, voldoende door waar-
door de bodemaanpassing optimaal is en de bodem tijdens schran-
ken of sturen niet ingesneden wordt. Sturen en corrigeren van de 
Tool- en Softrak blijft hierdoor soepel en doordat het basis track-
profiel door de tussenliggende speciale strippen wordt “opgevuld”, 
is het oppervlak van de rubbertrack minder agressief waardoor het 
oppervlak van de bodem gespaard blijft.

Wat is bodemdruk:
Gewicht van de machine verdeeld over de contactoppervlakte tus-
sen machine en bodem. Medebepalend voor bodemdruk en dus 
insporing zowel statisch (stilstaan) en dynamisch (rijden) gemeten, 
zijn b.v. type/profiel rupstrack, aantal steunrollen (drukpunten op 
de onderliggende bodem) in het tracksysteem, stijf (staal) of rub-
beren tracks, stuur-radius en rijsnelheid. 

Hoe kunnen we bodemdruk verminderen:
• Vergroten contactoppervlak met de bodem;
• Verbeteren gewichtsverdeling;
• Verminderen gewicht machine of minder laden;
• Verminderen bandenspanning (niet van toepassing  

bij rupsbanden);
• Werkmethodes (b.v. logistiek in terrein) aanpassen.

Positief gevolg van verminderen bodemdruk is verminderen van de 
bodemverdichting.

Wat is bodemverdichting:
Het verdichten van de bodem (= insporing) doordat water en zuur-
stof eruit wordt geperst.

Wat is insporing:
Sporen die een machine in de bodem achterlaat na uitvoeren van 
werkzaamheden. Dit is een deel optisch en een deel wat zich in de 
bodem afspeelt en we eigenlijk niet zien.

Loglogic Track-Topper

Theoretische uitleg over bodemdruk en insporing:

Loglogic Track-Topper



Bigtrak

Bigtrak
Motor:
Deutz TCD 3.6L4, 4 cilinder diesel Tier4/Stage 3B
Vermogen (DIN 70020) 90 Kw/120Pk @ 1.600 
RPM
Max. koppel 480 Nm @ 1.600 RPM
Inhoud 3.600 cc

Aandrijving:
Rubber tracksysteem Bridgestone
Track breedte 600 mm
Max. snelheid 16 km/uur
Bodemdruk (ongeladen), statisch 168 gr/cm2
Max. trekkracht 10 ton

Transmissie:
Volledig hydrostatisch 1 handel servo bediening
Snelheid laag en hoog
Max. systeemdruk 420 bar
Hydrauliek wielmotor capaciteit 2 x 2.099/1.049 cc/omw
Hydrauliekpomp vooraandrijving wielmotor 2 x 64 cc/omw

Extra hydrauliekpomp voor aanbouwdelen of kraan(optie):
Hydrauliekpompen (load-sensing) op aanvraag
Max. werkdruk op aanvraag
Hydrauliekopbrengst bij 1.600 motortoeren op aanvraag

Cabine:
Uitvoering 1 Persoon, ROPS 
 en FOPS
Zitting Grammer, luchtgeveerd, 
 rolgordel
Dashboard Motormanagement
 systeem
Ventilatie systeem inclusief ontdooi- en 
 verwarmingssysteem en 
 airconditioning
Werklampen 2 + 2, LED
Spiegels 1 binnen en 
 buitenspiegels
Capaciteit:
Brandstoftank 175 ltr
Hydrauliekolietank 175 ltr

3	Punts	Achterhefinrichting	(optie):
Uitvoering met verstelbare hefarmen CAT.2
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 2.000 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 1.250 kg

3	Punts	Fronthefinrichting	(optie):
Uitvoering met verstelbare hefarmen CAT.2
Max. hefcapaciteit in de snelkoppelhaken 2.000 kg
Max. geadviseerd gewicht aanbouwdeel 1.250 kg

PTO’s	(Power	Take	Off)	(optie):
PTO met 1 3/8, 6 splines achterzijde 70 kW @ 540 RPM
Hydraulisch PTO afname, achter/voorzijde 76 kW
Hydraulisch PTO olieopbrengst 110 l/min. @ 2.000 RPM
Maximale werkdruk 420 bar

Afmeting en gewicht:
Gewicht basismachine inclusief laadvloer 5.980 kg
Laadvermogen 5.000 kg
Breedte 240 cm
Transporthoogte 270 cm
Transportlengte 440 cm
Bodemvrijheid 48 cm

Technische	specificaties:
Standaard uitrusting:
• Nederlandse gebruikershandleiding inclusief schema’s voor 

hydrauliek en elektrisch systeem
• Gereedschapset en brandblusser
• Afneembare kogeltrekhaak, 50 mm
• Kleur groen, RAL 6025, cabine zwart, poedercoating,
• Hydraulisch kipplatform en aluminium borden (afmeting 

240 x 240 cm.)
• Dubbelwerkend hydraulisch ventiel met koppelingen aan 

voor- en achterzijde
• Automatisch terugrijalarm

Opties:
• Track Topper.
• Biologisch afbreekbare olie.
• Hoogkipbak of aluminium kipperborden.
• Kraanopbouw tot 160kNm
• 70 of 75 cm breede tracks i.p.v. standaard
• Diverse chassis-opbouwen voor diverse toepassingen
• Diverse elektrische en hydraulische uitbereidingen
• Diverse aanbouw en opbouwmachines
• Diverse aanhangwagen systemen
• Zwaailamp (GEN3 LED) en of LED wegverlichting
• Kenteken registratie



Aanbouwdelen

Omschrijving :               nr:       benodigde      ca. gewicht       TT50        TT75        ST75       ST120        BT
         extra:          (kg.)

                    106           O        O         O         O         O

                 92           O        O         O         O         O

            5    15        O        O         S         S         S

           46   1,5         O        O         S         S         S 

           90   0,5        O        O         O         O         O 
   

           29   0,5         O        O         O         O         O

                  30    1,5        O        O         O         O         O

           20    1        O        O         S         S         S 

            2    5        S        S         S         S         S

Openbare wegverlichting,
inclusief remverlichting

Opties aanbouwdelen:

TT50 = Tooltrak 50     TT75 = Tooltrak 75     ST75 = Softrak 75     ST120 = Softrak 120     BT = Bigtrak
S = standaard     O = optie     X = niet mogelijk

Specifieke kleur cabine/chassis

Biologisch afbreekbare olie

Airconditioning

Buitenspiegel

Achteruit rij alarm

Oranje zwaailamp

Radio

Brandblusser

Om te voldoen aan de vraag naar een multifunctioneel en flexibel 
inzetbare all-terrain opname concept hebben we op basis van be-
staande technieken een nieuw concept ontwikkeld.

Door middel van speciale, 36 stuks niet ‘zuigende’ klepels kan ma-
teriaal van uiteenlopende diversiteit en lengte gemaaid ofwel gekle-
peld worden. Het gemaaide product wordt door de klepels in een 
snellopende vijzel geworpen die het vervolgens naar een met mes-
sen uitgevoerde snijinrichting transporteert. De snijinrichting die is 
voorzien van 2, 4 of 8 messen die langs een zogenaamd vast mes 
een snijdende beweging maken en hierdoor de lengte van het mate-
riaal reduceren tot ca. 4 cm minimaal.

De snijmessen kunnen doormiddel van een geïntegreerde slijpin-
richting snel en eenvoudig worden geslepen waardoor de snijkwa-
liteit constant blijft en weinig vermogen vraagt.

Nadat het materiaal is gesneden door de snij inrichting, wordt het 
door een werp rad via de lospijp uitgeworpen. De lospijp heeft een 
elektrisch draaibaar uitwerpgedeelte met aan het eind hiervan te-
vens een elektrisch verstelbare losklep.

Loglogic Double Chopper
Voor transportdoeleinden is de lospijp neerklapbaar uitge-
voerd.

De maaihoogte wordt bepaald door glijsloffen die de minimale 
maaihoogte bepalen maar in principe wordt de DC 1700 door 
de hefinrichting van de Softrak op hoogte gehouden.

De Loglogic DC 1700 is hydraulisch aangedreven met een ster-
ke hydrauliek motor die het maximaal beschikbare vermogen 
kan overbrengen en waar indien nodig de werktoeren gevari-
eerd kunnen worden vanuit de cabine van de Softrak 120.

Met een werkbreedte van 170 cm en een eigen gewicht van ca. 
750 kg. is de Loglogic DC 1700 één van de beste uitrustings-
stukken, mede door zijn lage onderhoudskosten, die u bij de 
Softrak 120 kunt aanschaffen.

Naast mulchen/maaien is de Loglogic DC 1700 in staat om een 
breed scala aan droge en natte vegetatie, die met name groeit 
in Wetland te:

•   Maaien, van diverse materialen tot houtachtige;
•  Opnemen, ook van reeds gemaaid materiaal dat in een 

wiers ligt;
•  Mengen en verkleinen, door middel van messen zodat 

materiaallengte aan te passen is;
• Transporteren van het materiaal.

Loglogic Double Chopper



AanbouwdelenAanbouwdelen

Omschrijving :               nr:       benodigde      ca. gewicht       TT50        TT75        ST75       ST120        BT
         extra:          (kg.)

                    116    1        O        O         O         O         O

                51    2        X         X         O         X         X

           93    5        X         X         O         S         S

           105   ??        X        X         O         X         X 

          113   53        X        X        O        O         O 
   

            4   81         X        X        O         O         O

                 95    8        O        O        O        O         O 

          64    8        O        O        S        S         S 

           33          3   24         X        X         O         O         O

Extra hydrauliekolie circuit (16I/min @ 
1200 rpm) voor b.v. lierfunctie, compleet 
met handbediende volumeregeling, 
elektrisch ventielenblok, overdrukventiel 
en snelkoppelingen

Camerasysteem

Zonnescherm voorruit

Omkeervan koeler

40 cm klapbare zij- en achter bord voor 
kiepbare laadbak

40 cm klapbare zij- en achterbord voor 
kiepbare laadbak

Achterhefinrichting cat. I, 700 kg hefver-
mogen met hydraulische PTO (115 I/min 
@ 420 bar)

Extra hydrauliekolie circuit (50I/min 
@ 180bar) compleet met slangen en 
bedieningsventielen, voor- en achterzijde 
montage van hydraulische snelkop-
pelingen. Bestemd voor o.a. diverse 
aanbouwmachines.

PTO achterzijde

           36              3         O        O         O         O         OHydrauliekslang aansluiting voorzijde

           37              5         O        O         O         O         OHydrauliekslang aansluiting achterzijde

Omschrijving :               nr:       benodigde      ca. gewicht       TT50        TT75        ST75       ST120        BT
         extra:          (kg.)

                    109   218        X        X         O         S         S

                111    10        O         O         O         O         X

          110   16,5        O         O         X         X         X

           22         64  58        O        O         O         O         O 

           12         62  56        O        O        O        O         O 
   

            62    8         O        O        O         O         O

                 91        95   15        O        O        O        O         O 

          84   440        O        O        O        O         O 

           23             430         O        O         O         O         O

200kg Capstan lier met rvs-trommel met 
rollen voor verticaal heffen, geleverd 
met montagesteun en snelkoppelingen, 
vanuit cabine te bedienen middels voet 
bedienbare schakelaar

600 mm track i.p.v. standaard

Afneembare trekhaak, 50mm.

Extra gewichten achterzijde

Voor- of achterzijde monteerbare 
hydraulisch aangedreven lier, 3600 kg 
trekkracht (afgerolde kabel) compleet 
met 35 meter/11mm Dyneema draad, 
invoerrollen volledig gemonteerd incl. alle 
benodigde ventielen

Elektrisch aangedreven EP9i lier voor- of 
achterzijde montage, 3800 trekkracht 
(afgerolde kabel) compleet met 30 meter 
/10mm  Dyneema kabelbediening met 
afstandsbediening met kabel, volledig 
gemonteerd

Montageplaat voorzijde voor EP9i 
elektrische lier met 50 mm snel koppel 
kogel

Timberwolf versnipperaar, max diameter 
invoer 150 mm, omgebouwd naar 
hydraulische aandrijving en frontaan-
bouwuitvoering, compleet met hydrauli-
sche invoer en speciale uitwerppijp. 1 set 
reserve messen worden meegeleverd

Muthing MUH160 klepelmaaier, fron-
tuitvoering, hydraulisch aangedreven, 
160 cm werkbreedte uitgevoerd met 
handbediende zijverstelling, maximaal 4 
cm materiaaldikte kleppelen

           24             405         X        X         X         O         O

Muthing MUH200 klepelmaaier, frontuit-
voering, hydraulisch aangedreven, 220 
cm werkbreedte uitgevoerd met hand-
bediende zijverstelling, maximaal 
4 cm materiaaldikte kleppelen

           41     23/24   22         O        O         O         O         OMuting side shift



Aanbouwdelen

Omschrijving :               nr:       benodigde      ca. gewicht       TT50        TT75        ST75       ST120        BT
         extra:          (kg.)

                    94    240        O        O         O         O         O

                86    160        O         O         O         O        O

           100    140        O         O         O         O         O

           26   265        X        X         O         O         O 

          49   ??        X        X        O        X         X 
   

            49   274         X        X        X         O         O

                 114            O        O        O        O         O 

          115            O        O        O        O         O 

           85             430         X        X         O         O         O

Slede, 2 x 2,5 mtr.

FSI 27HS stobbenfrees, frontuitvoering, 
hydraulisch aangedreven, 47 cm 
schijfdiameter uitgevoerd met 18 beitels, 
compleet met hydraulische topstang 
en zwenkcilinder (maximaal 100 cm 
zwenkradius).

Badema MFK 210, dubbele messenbalk maaier, werkbreedte 
200 cm, compleet met zwad aflegborden, hydraulische obstakel 
beveiliging. Loglogic Traction Stop System waardoor basisma-
chine stopt als de maaier overbelast wordt door b.v. vervuiling 
tussen messen (steen, hout) tevens andere werkbreedtes op 
aanvraag zoals 240, 260 en 300 cm 

Badema BR200, fronthark, hydraulisch 
aangedreven met 200 cm werkbreedte, 
dieptestel/loopwielen en zwadaflegbord

HIAB 022 T-3 hydraulische kraan met 
3 traps hydraulische uitschuif, 4,2 mtr. 
bereik, handbediende bediening

Lichtgewicht containeropbouw, 8 m3, 
achterzijde kippend met automatisch 
openende achterklep tijdens kippen, 
combinatie van gegalvaniseerd frame 
met aluminium beplating. Afneembaar
met speciale afzetpoten.

Lichtgewicht containeropbouw, 11 m3, 
achterzijde kippend met automatisch 
openende achterklep tijdens kippen, 
combinatie van gegalvaniseerd frame 
met aluminium beplating. Afneembaar
met speciale afzetpoten.

Slede bak, 2 x 2,5 x 1 mtr.

Loglogic DC1450 klepelmaaier met 
directe uitwerp, 145 cm werkbreedte, 
compleet geleverd met hydraulische 
aandrijving en elektrische bedienbare 
uitwerpklep.

          103              710         O        O         O         O         O

Loglogic TC1700 “double chopper” klepel-
maaier met na verkleiningsmogelijkheid 
en uitwerpinrichting, compleet geleverd 
met hydraulische aandrijving en elektrisch 
bedienbare uitwerpklep en uitgevoerd met 
3 snijmessen (max. 12 messen mogelijk)

          107        103   15         X        X         X         O         O
Extra set verkleiningsmessen bestemd 
voor uitwerp rad bestaande uit 3 mes-
sen. (maximaal 12 messen mogelijk)

Aanbouwdelen

Omschrijving :               nr:       benodigde      ca. gewicht       TT50        TT75        ST75       ST120        BT
         extra:          (kg.)

                    101   310        X        X         O         O         O

                102        101  252        X         X         O         O         O

          103        64  500        X         X         O         O         O

           104         64          X        X         X         O         O 

           57           172        X        X        O        X         X 
   

           58        57   32         X        X        O         X         X

                  59        57   2        X        X        O        X         X 

          60        57  7,5        X        X        O        X         X 

LED lampen huif

Loglogic Riet Harvester met automatisch 
bindsysteem en opvangplatform.
Let op! exclusief opvangsysteem (optie)

Loglogic handbediend Riet Baler frame 
voor het bundelen van 240 x 120 cm 
ronde balen met gemiddeld 80 tot 100 
bundels uit de Riet Harvester.

Loglogic front pick-up systeem, uitge-
voerd met hydraulisch aangedreven 
opvoerbande geschikt voor het beladen 
van een containeropbouw.

Loglogic houtlaadsysteem

Afneembare huif met ROPS

Personen vervoer inbouw

Jerry cans
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