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Gezien in Libramont:  
Forest Horse MK13

sa n d e r  J a n s e n s ,  InverdeEen honderdtal leden van de bosgroepen trokken in juli 

samen met Inverde naar de bosbouwbeurs in Libramont. 

Kleine, betaalbare, bosvriendelijke machines staan hier zij 

aan zij met het grotere bosbouwgeweld: aan de ene kant 

van de weg vind je 300 PK-tractoren, 10 ton zware skidders 

en automatische houtversnipperaars die zware beuken eten 

alsof het tandenstokers zijn en aan de andere kant zie je lichte 

haagscharen op accu, kliefmachientjes die zwoegen op een 

metertje eik en … bier- en worstententen. Kortom, voor elke 

bosbouwer wat wils! 

Voor de Bosrevuelezer werd tussen de kliefmachines en de 
mobiele boomzagerijen de Forest Horse MK 13 gespot, een 
soort lastpakker met aangebouwde lier. Met zijn 15 PK en 
1 ton trekkracht blijft hij beter uit de buurt van het serieuze 
zaaghout, maar voor brandhout is dit speeltje uitermate 
geschikt. 

Met zijn 15 PK en 1 ton trekkracht blijft deze Forest Horse MK 13 beter uit de buurt van het serieuze zaaghout, maar voor brandhout is dit speeltje uitermate geschikt!

Zijn voorgangers zie je wel eens rondrijden in sommige 
Vlaamse natuurgebieden waar zij gelauwerd worden 
omwille van hun capaciteiten op ruig terrein. Dankzij de 
rupsbanden zijn water en oneffenheden geen probleem. 
Ze worden niet voor niets ‘ijzeren paard’ genoemd, hoewel 
de paarden van vlees en bloed nog net iets wendbaarder 
zijn. 

Uniek aan de MK 13 is de lier die volledig kan kantelen. 
De lier is uitgerust met kabel van 30 meter lang. Hiermee 
trek je stammen heel eenvoudig tot aan de lastpakker. 
Vervolgens kantelt de lier, inclusief het bord, zodat de 
stammen bovenop de lastpakker komen te liggen en een-
voudig verder uitgereden kunnen worden. Zo combineer 
je optimaal weinig bodemdruk en weinig kruiwagen-
werk.

Kleine nadeeltjes: zo’n 730 kilogram weegt dit ding, dat is 
net teveel voor het gemiddelde Vlaamse aanhangwagentje 
én een kruiwagen blijft toch goedkoper.  M


