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Wie naar het Gelderse Overasselt (gemeente 
Heumen) rijdt over de ellenlange Kasteelsestraat, 
kan vlak voor de dorpsgrens onmogelijk een 
geel bord over het hoofd zien met daarop 
‘Tuin & Parkmachines Angenendt’. Sinds pa 
Angenendt meer dan veertig jaar geleden 
voor zichzelf begon met de verkoop van een 
gekregen maaier, is het bedrijf alleen nog maar 
gegroeid, vertelt zoon Wilbert Angenendt. ‘Zo 
is het balletje gaan rollen. Het is puur toeval 
dat onze familie in de park- en tuinmachines is 
terechtgekomen, maar we hebben in dat seg-
ment een gevestigde naam opgebouwd.’

Een begrip
Inmiddels is de naam Angenendt dan ook niet 
meer weg te denken uit de wereld van tuin- en 
parkmachines. Gazonmaaiers, bladblazers, 
bosmaaiers, kettingzagen, kloofmachines, 
doorslijpers, kantensnijders, trilplaten, strooiers, 
hogedrukreinigers: ze staan er in alle soorten 
en maten, naar wens voorzien van een elektro-, 
accu-, benzine- of dieselmotor.

Sinds hun ouders een jaar of vier geleden 
stopten met werken, staan Wilbert en zijn zus 

Machteld aan het roer van het bedrijf, dat in 
totaal vier medewerkers telt. Beiden besloten 
om de koers van hun ouders, verkoop en repa-
ratie van de nieuwste innovatieve tuin- en park-
machines voor hoveniers en gemeenten, voort 
te zetten.

Van dorpstuintje tot stadspark
Machteld: ‘We hebben een zeer breed ver-
koopaanbod, een breed assortiment van 
tuin- en parkmachines. We bedienen zowel het 
particuliere segment als gemeentelijke overhe-
den, andere instellingen en hoveniers. Dat kan 
iemand zijn met een dorpstuintje die een heg-
genschaar, maaier en bezem nodig heeft, of een 
gemeente waar grote machines moeten worden 
gebruikt om verschillende parken goed te kun-
nen onderhouden.’

Grote rol voor Logosol
In 2013 begon Angenendt een dealerschap voor 
het Zweedse bedrijf Logosol, een internationaal 
innovatief bedrijf dat wereldleider is in de markt 
van houtverwerkings- en -bewerkingsmachines. 
Binnen Angenendt is het aandeel Logosol nu 30 
procent, tegen 70 procent tuin- en parkmachi-
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nes. Wilbert: ‘We hebben nu een grote lijn machi-
nes voor de kleinschalige bosbouw, tot aan 
eindproduct. Daartoe kun je zo’n beetje alles in 
de houtverwerking en houtbewerking rekenen: 
van de boomstam tot aan de planken vloer die 
je in je huis legt.’

Extra bedrijfsruimte
Logosol is een fantastisch merk, aldus Wilbert. 
‘Het bestaat al twintig jaar, maar wordt alleen 
maar mooier qua design. Ook beter en sterker, 
het is zwaarder gebouwd. Echt een mooie 
machine voor de hovenier en boomverzorger.’ 
Angenendt is momenteel zelfs bezig extra 
bedrijfsruimte achter in het bedrijf toe te voe-
gen, vertelt hij. ‘Dat wordt een flink gedeelte van 
het pand, waarin we veel Logosol-machines op 
een rij kunnen uitstallen. We proberen daarmee 
zoveel mogelijk mensen hierheen te krijgen, 
zodat ze alles goed kunnen bekijken. Daar wil je 
als hovenier of boomverzorger best een stukje 
voor rijden.’

Klanten van over de grens
Dat gebeurt dan ook, vertelt Wilbert: klanten 

komen ook van buiten de landsgrenzen het 
assortiment van Angenendt aanschouwen. 
‘Nederland kent eigenlijk geen echte bosbouw. 
In landen als Zweden, Noorwegen, Finland, 
Duitsland en Frankrijk heb je wel echte bos-
bouw; daarbij vergeleken is ons land een kleine 
jongen. Er zijn in ons land wel veel mensen die 
met hout werken. Zij willen de stam niet zomaar 
weggooien en er nog iets moois van maken.’

In de auto naar België
Klantgerichtheid en service staan op nummer 
één bij het bedrijf, vertelt Wilbert. ‘Onze klanten 
moeten tevreden zijn. Onze manier van werken 
is er ook op gericht de klant zoveel mogelijk te 
helpen. Stel dat iemand in het zuiden van België 
via internet iets bij ons bestelt en er met het 
opbouwen niet uitkomt; dan rijd ik er gewoon 
naartoe.’

Diverse motoropties
Door het ontwerp, met een lichtgewicht zaag-
houder en een 4 meter-geleiderail, is de zagerij 
extreem flexibel en eenvoudig in gebruik. ‘De 
zaagfundering kan eenvoudig van de zagerij 

worden getild. Aangeraden wordt om in combi-
natie met de F2+-zagerij de Stihl MS 661 of MS 
880 te gebruiken.’

Elektrische zaagunits
Wie een een vaste werkplek heeft, kan ook kie-
zen voor een van Logosols efficiënte elektrische 
zaagunits met automatische voeding, die extra 
capaciteit bieden. ‘De kettingzaagzagerij kan 
ook worden uitgerust met de Logosol-schaaf, die 
gebruikt kan worden in combinatie met de elek-
trische zagen of met zagen op benzine.’

Voor alle houtsoorten
Met de F2+-kettingzaagzagerij is het mogelijk 
alle houtsoorten te verwerken, van harde eiken 
tot knoestige dennen. ‘De meetnauwkeurigheid 
is indrukwekkend en de kettingzaag zorgt voor 
een glad oppervlak, dat eenvoudig te behande-
len is. De ketting blaast het zaagsel weg tijdens 
het zagen, waardoor de planken schoon blijven 
van zaagsel.’

'We hebben in het 
segment tuin- en 
parkmachines een 
gevestigde naam 
opgebouwd'

'We bedienen  
zowel iemand  
met een dorps-
tuintje als een  
gemeente die  
grote machines 
nodig heeft'
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Flexibele zaagmachine met perfect 
zaagresultaat
De F2+-kettingzaagzagerij is ideaal voor het 
zagen van eigen hout, stelt Wilbert. ‘De zagerij 
is eenvoudig op te bouwen en te demonteren 
voor opslag. Het is een flexibele zaagmachine 
met alle functies voor een perfect zaagresultaat. 
De zagerij kan worden aangepast met 2 meter 
tussen de stamliften voor langere stammen of 
1 meter voor korte stammen, zoals van fruitbo-
men.’

Onderhoudsvrije lichtgewicht zaagmachine
De F2+-kettingzaagzagerij is gemaakt van sterk, 
geanodiseerd aluminium, een materiaal met ver-

bazingwekkende eigenschappen, zegt Wilbert. 
’Dat maakt hem tot een onderhoudsvrije, licht-
gewicht zagerij die nooit zal roesten en bestand 
is tegen houtblokken met een gewicht van één 
ton. In de standaarduitvoering is het mogelijk 3,8 
meter lange stammen te zagen. Voor het zagen 
van langere boomstammen kan de zaagmachine 
tot elke lengte worden verlengd. Uitbreidingen 
zijn beschikbaar in secties van een halve meter 
of één meter, en er kunnen verschillende stamlif-
ten worden gemonteerd om grotere en langere 
stammen met behoud van precisie te kunnen 
zagen. Naast verlengingen kan de zagerij wor-
den uitgebreid met een verscheidenheid aan 
accessoires.’ 

Bron: Angenendt tuin- en parkmachines

Logosol F2+: een robuuste kettingzaag-
zagerij voor de heel grote stammen
Angenendt is vooral enthousiast over de 
Logosol F2+. Wilbert: ‘Het is een nieuwe, 
grotere versie van de beste ketting-
zaagzagerij in de wereld. De F2+ is een 
F2-kettingzaagzagerij in het kwadraat. 
Deze zagerij is robuuster, zwaarder en 
biedt alles voor de klant die extra grote 
stammen wil zagen. Alle essentiële delen 
van de machine zijn groot, zodat ze 
bestand zijn tegen de stress die zware 
boomstammen kunnen opleveren.  

Daarnaast kan deze machine de ruimte te 
creëren die nodig is voor grotere boom-
stammen en de stambedden verbreden 
met 20 cm. Hoewel de F2+ groter en een 
beetje zwaarder is dan de F2, is deze nog 
gemakkelijker te hanteren. Dat is mogelijk 
dankzij een geheel nieuwe functie waar-
mee de stamlift kan worden verwijderd, 
terwijl de hele geleiderail intact en uitge-
lijnd blijft. Het is nog nooit zo eenvoudig 
geweest om een zware kettingzaagzagerij 
op te slaan, te transporteren en in te stel-
len voor grote stammen.’

www.angenendt.nl

Voordelen
√ Een zaagfundatie die perfect over de geleidebalk glijdt en die eenvoudig te monteren en 
demonteren is. Voorbereid voor een trillingsdempende kruk, neusgeleiding en waterkoeling
√ Een ergonomische ontwerp: het is mogelijk alle handelingen te verrichten vanuit een  
ergonomische werkpositie
√ Aanbevolen maximale stamdiameter: 70 cm
√ Een tweedelige constructie; de stamliften kunnen los van de geleiderail
√ Extra grote stamliften en poten
√ Staat stabiel, dankzij de langere afstand tussen de voeten
√ Een extra balk stabiliseert het frame, zodat het gewicht van grote houtblokken  
kan worden gedragen
√ Groter en zwaarder, maar demonteerbaar; het is nog steeds een draagbare zagerij
√ Lichtgewicht zagerij met minimale insteltijd. Met slechts een paar eenvoudige stappen  
wordt de zagerij gedemonteerd voor transport en opslag
√ Het frame is opgebouwd uit secties van 1 meter, die passen in de koffer van een  
standaardauto
√ Duurzaam en vuilafstotend oppervlak; roest nooit
√ De zagerij kan uitgebreid worden indien gewenst
√ Sterke stamliften en stambedden, die samen een ton gewicht kunnen dragen
√ Aanpassing van de diepte van de zaagsnede in vaste stappen, voor een zeer  
nauwkeurig resultaat
√ Verstelbare poten voor een stabiele positionering van de zagerij zijn inbegrepen
√ De sterke vergrendeling van de geleidingsrailsecties vergemakkelijkt de montage  
en zorgt voor meer stabiliteit
√ Handige, gemakkelijke draaghendel voor het eenvoudig verplaatsen van de zagerij
√ Twee XL stamklemmen zijn inbegrepen
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