
HewSaw Sverige AB är det nya namnet på det svenska bolaget och vd Claes

Backlund framhåller att namnbytet ger en ökad tydlighet gentemot marknaden.

– Tidigare har det funnits en otydlighet när bolaget hetat Veisto men produkterna 
och varumärket varit HewSaw. Med ett och samma namn blir det enklare för oss 
att kommunicera och tydligare för kunderna.

Namnbytet innebär dock inga stora skillnader.

– Vi använder sedan lång tid HewSaw i vår kommunikation. Vår logotyp är HewSaw,
våra bilar är märkta med HewSaw, vårt nyhetsbrev heter HewSaw.

Med namnbytet ansluter sig Sverige också till den standard som gäller för 

HewSaw internationellt, med dotterbolag som HewSaw US Inc i Nordamerika

och HewSaw Pty Ltd i Australien.

Det är nu endast för bolagen i Finland och Tyskland som namnet Veisto fortsätter

att användas. I Veisto-koncernen, med huvudkontor i finska Mäntyharju, finns, för-

utom HewSaw, även andra varumärken som badrumsmöbeltillverkaren Polaria.

Bland de svenska kunderna är Veisto ett inarbetat namn, men generellt i sågverks-

branschen är HewSaw ett starkt varumärke, både i Sverige och internationellt.

– Nu heter vi vad vi säljer, säger Claes Backlund.

SÅ uttaLaR Du NamNEt, Hju Såå

HewSaw består av de engelska orden, hew som betyder

hugga och saw som betyder såg eller såga. Vi svenskar har

svårt att uttala kombinationen h-j och vill gärna hoppa

över h-et, jämför till exempel hjul och jul som vi uttalar

på samma sätt. Så här ska det uttalas enligt engelska 

ordboken: Hyoo Sô eller Hju Såå på ren svenska.
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HewSaw Nyhetsbrev

HewSaw förblir HewSaw
Veisto blir HewSaw

Veisto Sverige byter namn. Det svenska dotterbolaget som säljer
HewSaws produkter får nu samma namn som det starka varumärket.
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Servicebilarna behöver inte skyltas om 

utan har sedan länge använt namnet HewSaw.
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HewSaws nyhetsbrev 
–nu direkt i din brevlåda

Det här är premiärnumret för vårt nyhetsbrev 
i pappersform. Istället för via e-posten kommer 
du i fortsättningen att få nyheter från HewSaw 
direkt i din brevlåda. 

Trevlig läsning!
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Systemet är en vidareutveckling av Wisers system för flyget och bygger på många

års erfarenhet av ett proaktivt system för att säkerställa högsta säkerhet och 

tillgänglighet.

– Köpet innebär att vi nu har vidareutveckling och drift av HewSaw MP i egen regi
och med egna resurser vilket ger oss bättre möjligheter att utveckla programmet i ett
nära samarbete med våra kunder, säger Claes Backlund, vd för HewSaw Sverige.

HewSaw har också anställt en systemutvecklare, Andreas Fredriksson, som under

de senaste tre åren har arbetat hos just Wiser med att utveckla systemet. Han är

nöjd över sin nya arbetsplats.

– Det här ger oss större möjligheter att kunna vidareutveckla systemet och skräddarsy
det efter kundernas behov. Att vara en del av HewSaws organisation gör att jag kommer
närmare kunderna och det blir lättare för mig att få feedback och att förstå deras
behov, säger han.

Andreas Fredriksson beskriver sig själv som en datanörd, som gillar att bygga både

datorer och utveckla programvara. 

– Ända sedan jag fick min första dator när jag var sex år har jag varit fascinerad av
tekniken och dess möjligheter, säger han.

HewSaw MP, bygger på att man jobbar förebyggande med underhållet och byter

delarna innan de går sönder. Precis som inom flyget används också alla avvikelser

för att förbättra systemet. HewSaw MP används redan på ett antal sågverk både 

i Sverige och utomlands och är numera också standard när HewSaw säljer nya

såglinjer.  

Andreas Fredriksson ser ändå att det finns saker som kan förbättras.

– Ja, det går hela tiden att skruva på systemet för att göra det bättre och att jag 

nu är en del av HewSaws team gör att vi kan snabba på utvecklingen, säger han.

HewSaw köper 
system för underhåll

HewSaw har förvärvat programvaran som ligger till grund för vårt
system för planerat underhåll, HewSaw mP. Samtidigt har HewSaw
rekryterat ny kompetens i form av en systemutvecklare.

andreas Fredriksson har som systemutvecklare på 

Wiser byggt upp HewSaws underhållsprogram, HewSaw

MP. Nu tar han klivet över till HewSaw och blir ny 

medarbetare i företaget med uppgift att fortsätta 

vidareutveckla systemet.

– Kalkylen för investeringen i HewSaw SL250 bygger helt på att vi får ett
högre sågutbyte. Vi räknar även med att få en snabbare och driftsäkrare
maskin med lägre underhållskostnader och färre stopp, vilket även gör
att vi kan öka volymerna, säger Nils Andersson.

Projektplanen är tajt. Leveransen sker redan i sommar. Under det tre

veckor långa driftstoppet som inleds vecka 29 ska den nya delnings-

sågen monteras och trimmas in.

Hilmer Andersson har ett 60-tal anställda och driver förutom sågverk

och hyvleri även en byggbutik. Sågverket producerar cirka 200 000 m3

per år, varav drygt 70 procent vidareförädlas i det egna hyvlerierna.

Nils Andersson, produktionschef på Hilmer Andersson AB. Inför köpet besökte
han bland annat finska Vilppula och Metsä Groups sågverk som också har en
HewSaw SL250. Här är Nils, till vänster, med Sami Helminen, HewSaw Finland.

aB Hilmer andersson uppgraderar sin såglinje med en ny delningssåg 
från HewSaw. I affären ingår även en ny inmatningstransportör och 
en ny brädavskiljare.

Hilmer väljer såg från HewSaw

Värmländska Hilmer Andersson med sågverk och hyvleri i Lässerud

investerar i en HewSaw SL250 delningssåg med inmatningstransportör

och brädavskiljare. Leverans och uppstart sker under sommarstoppet

som inleds under vecka 29. 

– Vi har gjort ett gediget förarbete och kommit fram till att den här 
lösningen från HewSaw passar oss bäst. HewSaw har en annan teknik
än konkurrenterna som ser mycket bra ut. Dessutom har de världens
bästa brädseparering, säger produktionschefen Nils Andersson, som

driver sågverket i fjärde generationen tillsammans med sina två syskon.

Den nuvarande såglinjen byggdes 2006 och Hilmer Andersson har 

av tradition kontinuerligt uppdaterat anläggningen. De senaste åren

med bland annat nya torkar, en ny panna, ny mätstation och ett nytt

timmerintag.

– Vi har långsiktiga investeringsplaner och just nu passade det bra att
uppgradera delningssågen, ett projekt vi har tittat på i flera år, säger

Nils Andersson.

Hittills är han mycket nöjd med HewSaws kunnande och kompetens.

– Vi har under projekteringen fått ett stort förtroende för HewSaws 
organisation och kunnande och de har dessutom många bra referens-
kunder. Vi uppskattar också att de är ett familjeföretag precis som vi. 

Innan köpet gjordes även noggranna simuleringar. HewSaws personal

satte upp en egen mätram i såglinjen under ett antal veckor för läsa

in stockarna under normal produktion. Mätdata som sedan användes

för att simulera driften på den nya anläggningen. �

�
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HewSaw får förtroendet att leverera en ny såglinje, en HewSaw R250,

till DS Smith.

Då DS Smith förvärvade amerikanska Interstate Paper 2017, ingick

bland annat ett massabruk och sågverk i Riceboro, Georgia. Här har

man kört med en HawSaw R200 MSA sedan 1998. 

Här sågas 4x4 tum, 4x6 tum och 4x6 med 1x6-tums kantbrädor.

Stocklängden är 3–5 meter och råvaran amerikansk tall (loblolly och

longleaf). Med nyinvesteringen öppnas möjligheterna att såga grövre

stockar och producera mer flis.

Sågverket ligger intill massabrukets timmerupplag och är en integrerad

del i industrin. Att producera flis av hög kvalitet till låg kostnad är där-

för en viktig uppgift för sågverket. Med den nya sågmaskinen kommer

sågverket att producera upp till 50 procent av pappersbrukets råvara. 

Sidohuvudena har motorer på 225 kW och över/underhuvuden på

188 kW vilket är dubbla effekten jämfört med den gamla maskinen.

Dessutom är skärdjupet i världsklass.

Den globala förpackningskoncernen DS Smith väljer en ny HewSaw R250 till
sitt sågverk i Georgia i sydöstra uSa. Närheten till den egna pappersfabriken
gör att produktion av flis av hög kvalitet varit en nyckelfaktor vid köpet.

Fördelarna med valet av Hewsaw är flera, enligt Bruce L Delicaet, 

general manager för HewSaw US.

– Närheten till servicen är det viktigaste. Att vi har ett reservdelslager
och servicekontor i Savannah betyder mycket för den amerikanska 
marknaden.

En annan viktig faktor till affären är feedbacken från andra användare

av samma eller liknande maskiner. Kunden besökte flera andra Hew-

Saw-sågverk innan köpet för att få input vad gäller leverans och service.

Fliskvaliteten, robustheten och flexibiliteten är andra fördelar som

Bruce L Delicaet listar.

– Säkerheten spelade också en stor roll vid köpbeslutet och vårt tänk kring
säkerhetsstängsel, dörrlås, plattformar, övervakning etc, konstaterar han.

Sågverket ligger intill massabrukets timmerupplag
och är en integrerad del i industrin.

Den första hölls i Mjölby förra året. Nu var det dags igen. Platsen var

Sundsvall där ett 25-tal personer deltog i HewSaws kundseminarium

under ett par dagar.

– Idén till våra kundträffar kommer faktiskt från vårt underhållsprogram
HewSaw MP, ett system hämtat från flyget där användarna träffas regel-
bundet och där deras egna erfarenheter används för att utveckla systemet.
Vi ville göra något liknande för sågverksindustrin, berättar Claes Backlund,

vd för HewSaw Sverige.

Resultatet blev dock ett bredare kundseminarium där deltagarna kan

utbyta erfarenheter och få information om HewSaws produkter och

nyheter.

DS Smith väljer HewSaw R250

Kundträff med både
verkliga och virtuella sågverk

Øistein Buhol, Eidskogs sågverk, 
Skotterud, Norge:
– Den stora nyttan med en sån här träff är att få
träffa andra som också har HewSaw-maskiner och
utbyta erfarenheter och få tips. För oss har det också
varit bra att få ta del av nya tekniska lösningar och
tekniker från HewSaws medarbetare då vi på sikt
står inför en stor ombyggnad av sågverket. Jag har
fått många nya idéér kring hur vi kan utveckla vårt
sågverk.

– Vi vill få feedback på våra maskiner och att kunderna ska berätta vad
de vill ha hjälp med och hur vi kan bistå för att optimera deras verksam-
het, säger Claes Backlund.

Vid träffen i Sundsvall fanns deltagare från sågverk i både Sverige och

Norge samt HewSaws egen svenska personal och nyckelpersoner

från det finska huvudkontoret i Mäntyharju.

På programmet stod, förutom kunddiskussioner, även ett besök på

Norrskogs sågverk i Östavall och dess HewSaw SL 250, seminarier

kring service, verktyg och framtidsspaning kring AI och vir tuella 

sågverk.

VaD tyCKtE Du om HEwSawS KuNDSEmINaRIum?

Lars-Johan Svensson, ata timber, Sandsjöfors:
– För oss är det fortfarande ganska nytt att köra
med en sågmaskin från HewSaw. Vi har en R200, en
gammal maskin som HewSaws tekniker har upp
graderat och speedat upp. Därför är det intressant
att få höra mer om tekniska nyheter och nya pro-
dukter. Dx-sågningen är en sådan mycket intressant
teknisk nyhet. Givande var även nyheter om nya
verktyg och stål liksom hur vi kan höja utbytet 
och optimera vår såglinje.

Claes Evertsson, Hållanders sågverk, Daltorp:
– Det är främst nyheterna som jag är intresserad
av. Nya verktyg, liksom shimsningsmöjligheter och
nya sågklingor för stabilare gång är intressanta pro-
dukter för oss. Det här är också ett bra tillfälle att
träffa kollegor från andra sågverk och utbyta erfa-
renheter. Vi har mycket att lära av varandra även
om våra erfarenheter inte alltid är direkt överför-
bara till andras maskiner.

Nya verktyg och virtuella sågverk behandlades vid det 
senastekundseminariet i Sundsvall. Deltagarna, som kom 
från sågverk i hela landet och även från Norge, fick även 
ta del av det senaste inom HewSaw. 

�

�
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HEwSaw Dx

En av HewSaws senaste innovationer är HewSaw dx. Principen är 

att reducera sågdjupet och sågsnittet för att kunna öka matningshas-

tigheten. Efter mängder av sågtester med dx-principen ser vi väldigt

fina resultat och positiv respons från våra kunder. För vem klagar 

över längre intervaller mellan klingbyten, högre produktion per 

skift och förbättrad livslängd på klingorna?

Så vad är dx-sågning? Dx är en matematisk term för att definiera

oändligt små tal. I det här fallet refererar vi till sågsnittet. Sågningen

görs i två moment med dubbla sågenheter. Resultatet blir ett grundare

snitt per såg och därmed kan tunnare klingor användas.

2016 presenterade HewSaw konceptet 200@200 för att ge en idé om

hur framtidens sågverk kan se ut. Det betyder att 200 mm skärdjup

med en matningshastighet på 200 m/min är möjligt. 

Nyligen genomförda tester med dx har resulterat i en sågad produktion

på över 350 m3sv/tim. Dessa siffror kunde uppnås i vanlig körning, utan

tillfixning av omständigheterna runt testerna.

Februari 2019 HewSaw Nyhetsbrev
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Kontinuerlig teknikutveckling ger 
ökad sågprestanda för HewSaws kunder

PRoDuKtutVECKLING I FaBRIKEN

HewSaw har investerat i nya robotar vid fabriken i Mäntyharju. Vår nya robotcell 

finns på svetsavdelningen och bidrar till ett förbättrat arbetarskydd och hög kvalitet 

i våra stålarbeten. Vi har även utökat med plockrobotar vid vår skärverkstad.

Svetsroboten spelar också en viktig roll i moderniseringen av HewSaw R200 A.1 

och har gjort den första R200 A.1-modellen med en maskinram i tjock stålplåt

som premiärvisades i Lesdrewmash, Moskva i oktober 2018.

Vår kapacitet i fabriken har ökat kontinuerligt för att klara den ökande globala 

efterfrågan på HewSaw-maskiner. Ett Burkhard+Weber maskincenter är ett av våra 

senaste projekt där grundarbetena startade vid vår fabrik under hösten 2018. 

Kvalitetskontrollerna vid tillverkningen är också under ständig utveckling. Zeiss 

mätutrustning, som används i fabriken, har en noggrannhet på 0,0001 mm, till 

fördel för både kunder och vårt eget tillverkningsteam.

HEwSaw LoGIN

HewSaws teknik för stockrotation har funnit i 24 år och är i dag 

standard för alla våra HewSaw-maskiner med sågning i centrallinjen,

oavsett om det handlar om kompakta linjer med bearbetning i ett 

moment eller större såglinjer med flera bearbetningsmaskiner.

Tekniken är mycket exakt på egen hand. Men kombinerad med True

Shape-scanning för postning och kurvsågning kan du verkligen se 

fördelarna. På själva rundvridaren har vi kunnat öka matningshastig-

heten till över 60 stockar i minuten. 

På vår senaste rundvridare förinställs rotorn för att spara tid. Vi har 

implementerat ny teknik för kontroll av trycket för att säkerställa smidig

rotation och smidig transport till kantsågen. De mekaniska komponen-

terna har förstärkts och rundvridaren har blivit ännu enklare att under-

hålla. Och snart kommer vi kunna tillföra ytterligare mervärde

i rundvridaren. Tester pågår vid HewSaws fabrik i Finland.

Med HewSaw dx sågas stocken i två steg där den första sågenheten öppnar
blocket medan den andra fullföljer och avslutar snittet. Tekniken gör det möjligt
att använda tunnare klingor samtidigt som större block kan köras med högre
matningshastighet.

Peter & Katarina Haintz

HewSaws internationella 
gemenskap–och vad det innebär 
att arbeta för ett globalt företag

�

Peter & Katarina Haintz, South Geelong, australia:
– Vi älskar att arbeta för ett globalt företag, eftersom man får möjlighet
att resa, se fantastiska platser och möta underbara människor, även om
flyg till och från Australien och nya Zeeland tar lång tid, säger Peter och

Katarina Haintz, som är ett team vid HewSaws kontor Down Under,

och även är ett par privat.

Peter är ansvarig för försäljning av sågmaskiner och Katarina tar hand

om reservdelsförsäljningen och övergripande administration, även om

båda påpekar att de hjälper varandra så ofta de kan.

Garett Romberg, Savannah, uSa:
Garett Romberg arbetar som teknisk rådgivare för HewSaw US Inc.

Även om USA-kontoret är lokaliserat i Savannah, Georgia, innebär

Garrets jobb att han täcker hela USA, med resor även till installationer

i Finland, andra delar av Europa och världen. Det är en positiv utmaning,

menar Garett.

– Fördelarna med att arbeta för ett globalt företag är att det alltid finns
jobb någonstans. Att arbeta i olika miljöer ger också värdefulla erfaren-
heter. Det är alltid spännande att se hur våra maskiner skräddarsys för
att köras i olika typer av klimat och med olika trädslag, säger han.

magnus Karlsson, Hjortkvarn, Sverige:
Magnus Karlssson har arbetat som säljare för HewSaws svenska 

dotterbolag i drygt 1,5 år. Huvudkontoret finns i Sundsvall, men Magnus

har också ett lokalkontor i Hjortkvarn, som ligger i sydöstra Närke

– mitt i landet. Enligt Magnus finns det flera fördelar med att arbeta

för ett internationellt företag.

– Det är så värdefullt att få lära sig mer om hur olika sågverk fungerar 
i olika länder. Man lär sig alltid något nytt när man besöker HewSaws
kunder och sågverk i andra delar av världen, och ofta är det lärdomar
som man kan ta med dig hem till sin egen marknad också, säger han.

Niko Kuitunen, mäntyharju, Finland:
Niko Kuitunen arbetar som projektingenjör vid HewSaws huvudkontor

i finska Mäntyharju, i hjärtat av det finska sjödistriktet. Men hans jobb

tar honom till alla delar av världen och han har mer än 200 resdagar

om året. Niko arbetar direkt med kunderna tillsammans med sina

finska medarbetare och internationella kollegor från alla dotterbolag,

och med kollegor från HewSaws partners.

– Det är häftigt att se olika platser och hur människor agerar i olika 
kulturer, att få lära känna nya människor och få vänner i alla delar av
världen, säger Niko. 

– Allt detta resande lär mig att se saker och ting ur ett större perspektiv,
samtidigt som det påminner mig om att vara stolt över mitt hemland
Finland och födelsestad Mäntyharju, säger han.

att ha kontor och reservdelslager i åtta olika länder på sex kontinenter kan
vara utmanande ibland, men allt är en del i HewSaws globala verksamhet.

Garett Romberg magnus Karlsson Niko Kuitunen

�
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Språkbarriärer, många olika valutor, opålitlig GPS-utrustning. Allt kan vara en del av

den dagliga rutinen i ett globalt företag. Även om kommunikationen med kollegor

och kunder från olika länder över hela världen inte alltid är enkel, berikar det

världsbilden och gör dagarna intressanta.

Några av våra medarbetare i olika delar av världen bidrar här med sina perspektiv

på att arbeta i en global verksamhet.



Nyhetsbrevet  � Sidan 2Nyhetsbrevet  � Sidan 8

att addera mindre stockar till ditt sågverks virkesförsörjning 
kan ge extra flexibilitet, öka produktionen och skapa möjligheter
för ökad vinst.

När det gäller affärsförhandlingar är det ingen som vill lämna pengar

på bordet, så varför skulle någon sågverksoperatör vilja lämna pengar

kvar i skogen? Det är en rättfram fråga med ett enkelt svar, då en 

signifikant del av vinsten lämnas i skogen i form av ratade stockar.

Storleken är den främsta anledningen till att sågverken lämnar virke

kvar i skogen. På många håll i världen, särskilt på södra halvklotet, är

sågverken gjorda för att jobba effektivt med stockdiametrar på 350 mm

eller mer. De är helt enkelt inte utrustade för att hantera mindre stockar.

Men med lite påhittighet, planering och några mindre förändringar i

virkesflödet, kan en klentimmerslinje som processar dessa mindre

stockar vara riktigt lönsam.

Stockarna vi talar om varierar i diameter från ungefär 75 till 250 mm.

I många fall, särskilt när det gäller stockar i det nedre intervallet, är

det inte vettigt att processa dem i den stora såglinjen som redan finns

på sågverket. Många sågverk har bara en såglinje och är utformad för

att hantera större stockar. Det är i de sammanhangen som en klen-

timmerlinje som HewSaw R200 och Hewsaw R250 är användbar.

Dessa högklassiga sönderdelningsmaskiner från Finland tar liten plats

och kräver en liten yta på sågverket. Med några justeringar i virkes-

flödet kan de införlivas i de befintliga stock- och plankhanterana. De

kräver en liten arbetsstyrka, oftast räcker det med bara en operatör

för hela linjen. 

En kantsåg är inbyggd i linjen, vilket tar bort behovet av en kantsåg

nedströms. HewSaws klentimmerlinjer är inte utformad för att ersätta

de större såglinjer som redan finns på sågverket. De är ett komplement

och ger ett kostnadseffektivt sätt att hantera mindre stockdiametrar

och ge ökad flexibilitet när det gäller virkesförsörjning och produktion.

HewSaw har lång erfarenhet av klentimmerlinjer. Företaget startade

för nästan 60 år sedan genom att utveckla en liten mobil såglinje som

kunde flyttas från plats till plats. I dag har HewSaw över 200 anställda

över hela världen och våra produkter finns i över 30 länder på sex

olika kontinenter.

HewSaws kompakta maskiner med bearbetning i ett moment finns 

i två storlekar. R200 A.1 och R200 1.1 kan hantera stockar mellan 75

och 300 mm, medan den större modellen R250 A.1 och 1.1 klarar upp

till 500 mm i diameter. Stocklängden kan variera från 2,4 till 6,2 m.

Stocken scannas med antingen 3D- eller True Shape-teknik. 

HewSaw erbjuder också flerfunktionslinjer med kantsågning av alla

fyra sidor för ökad flexibilitet, automation, hydraulik, elektronik, 

installation och drifttagning – allt inkluderat i priset.

En klentimmerlinje från HewSaw är en perfekt lösning för att såga mindre stockar
eller gallringsvirke och kan i många fall ge extra lönsamhet till sågverksägaren.

Lämna inte vinsten i skogen
Northland Forest Products har haft en hel del utmaningar under åren.

Sågverket finns i Fort McMurray i Alberta, Kanada. Staden är centrum

för landets oljesandsindustri, vilket gör det tufft att attrahera arbetskraft

till sågverket då de måste tävla mot de höga löner som oljesektorn

erbjuder. 

Dessutom drabbades området av skogsbränder nyligen som förstörde

värdefulla skogsmarker, tvingade fram en evakuering av stadens 80 000

invånare och stängde sågverket under mer än en månad.

Men för familjen som äger Northland – bröderna Craig och Howie

Ewashko och deras syster Kim Norris – är sådana utmaningar en del

av deras dagliga arbete.

– Genom åren har vi lärt oss att vara flexibla och anpassa oss efter olika
situationer och utmaningar. Vi håller oss uppdaterade kring teknik och
marknad och positionerar oss kontinuerligt för att kunna vara framgångs-
rika i båda typer av konjunktur – bra och dålig, förklarar Craig. 

2016 såg ledningen på Northland en av dessa möjligheter att stärka

sågverket för fortsatt tillväxt. 

– Efter förvärvet att ett annat sågverk i regionen säkrade vi råvaruförsörj-
ningen tidigt 2016 och gick omedelbart tillbaka till ritbordet för att se hur
vi kunde maximera vår nya investering. Det stod klart att stockdimensioner
under 12 tum (30 cm) skulle öka i antal så vi vände oss till vår långsiktiga
leverantör av mindre såglinjer, HewSaw, för att se vad vi kunde göra, 
säger Craig och fortsätter :

– HewSaw kunde presentera en helhetslösning för en ny sönderdelnings-
maskin som kunde hantera större förändringar i virkesflödet och minimera
riskerna för att integrera scanning, programmering och mekaniska instal-
lationer från olika leverantörer.

Den nya såglinjen vid Northland, som beställdes våren 2017 är en

HewSaw R200 A.1 och en HewSaw 2R LogIn med dubbla rundvridare

och mätram. Den nya linjen ersatte en äldre modell av R200 som 

installerades 1998 och uppgraderades 2003.

– Det finns tre huvudskäl till att vi valde HewSaw. Först är det den 
separata kantsågningen. Det har fungerat mycket väl hos oss och gör att
vi kan producera plank som är lika bra i kvalitet som de som produceras
från klyvsågen. Det andra var en ökning av antalet hästkrafter och en 
robustare maskin som gör det möjligt för oss att köra med en inmatnings-
hastighet på över 600 fot per minut (180 m/min). Och slutligen, HewSaws
integrerade leverantörslösning och deras samarbete med erfarna leverantörer
inom områden som scanning och optimering, maskininstrument och 
hydrauliksystem.

HewSaw R200 är den minsta och mest ekonomiska modellen i HewSaws

utbud. Det är en extremt flexibel maskin som kan processa stockar från

under 7,5 cm till nästan 35 cm i diameter och längder på 2,4–6 m, allt

i samma postning.

Northland har samarbetat med HewSaw sedan 1990-talet.

– Vår pappa, Roy, var en stor inspirationskälla för oss. På 90-talet tittade

han på flera olika metoder för att såga klentimmer. Han fick se en tidig

version av HewSaws metod och var övertygad om att det var en fram-

gångsrik väg för att möta vårt ökade beroende av klentimmer för vår

virkesförsörjning, säger Craig.

Den nya HewSaw-linjen är den tredje maskinen från Veisto som instal-

lerats på Northland Forest Products.

– Genom åren har vi fortsatt vårt samarbete med HewSaw och de har
uppdaterat vår utrustning, vilket ökat stockhastigheten och sågutbytet. Jag
måste säga att nyckeln till våra framgångar är att vi har haft ett långsiktigt
samarbete med en huvudleverantör som HewSaw, säger Craig.

Tack vare god framförhållning och planering i samarbete mellan 

HewSaw, sågverket och underleverantörerna var uppstarten extremt

effektiv. Tack vare att en del förarbeten, som ledningsdragningar, 

hydraulikarbeten och grundarbeten, genomfördes i god tid innan 

maskininstallationen, behövde såglinjen stängas i endast 16 dagar för

projektet.

I maj 2018 kunde Craig glatt rapportera att den nya HewSaw satt nytt

produktionsrekord för sågverket.

– Den gör sitt jobb och det ska bli mycket spännande att se hur långt vi
kan komma med den nya maskinen, säger han.

Norra alberta i Kanada bjuder på tuffa utmaningar för 
skogsindustrin, men Northland Forest Products i Fort 
mcmurray går från klarhet till klarhet.

Innovativa lösningar i en utmanande miljö

Deta är syskonen som äger Nor thland. 
Bröderna Craig och Howie Ewashko och 
deras syster Kim Norris
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När en kund förbereder sig för att köpa en ny såglinje från HewSaw,

handlar det oftast om månader av diskussioner, planering, teknisk ut-

formning och besök på plats. Men att den ideala lösningen har tagits

fram och kontraktet är underskrivet betyder inte att arbetet är färdigt.

Det är då HewSaws After Sales-team kommer in i bilden, som med

lång erfarenhet noggrant planerar alla detaljer för installation och drift-

tagning av maskinen, med målet att leverera en smidig och effektiv

start-up för kunden.

Det här var också fallet med Northland Forest Products i Fort

McMurray, Alberta – i Kanadas boreala region. Planeringen var gjord,

den nya HewSaw R200 A.1 med 2R rundvridare var byggd och frakten

från HewSaws fabrik i finska Mäntyharju förbereddes. De förberedande

projektmötena mellan HewSaw och underleverantörerna var genom-

förda och arbetsuppgifterna var fördelade mellan de olika parterna.

Men i maj 2016, just innan sågmaskinen enligt planen skulle lämna 

fabriken, hade moder Natur andra idéer och bestämde sig för att

sätta käppar i hjulet för den omsorgsfulla planeringen.

– Planeringen var långt gången då förödande bränder drabbade Fort
McMurray och dess omgivningar, vilket tvingade oss att ändra vår strategi,
berättar Craig Ewashko, som är en del av ägarfamiljen och ansvarig för

det operativa arbetet på sågverket.

– Vi fick stänga ner under en månad men kunde arbeta nära tillsammans
med HewSaw för att senarelägga leveransen och projektet.

Förödelsen i skogsbranden var långtgående. Hela staden Fort McMurray,

med cirka 80 000 invånare, evakuerades och tömdes på bara några

timmar. 2 400 byggnader förstördes, bland dem flera Northlandan-

ställdas hem, och uppskattningsvis 57 000 hektar skogsmark förstördes

i lågorna.

Medan nyhetsbilderna visade en strid ström av fordon och människor

på väg söderut på den enda huvudvägen från Fort McMurray, satte

Craig, hans bror och Northlands ordförande, Howie Ewashko, upp 

ett läger på sågverksområdet, som är beläget 18 kilometer nor om

staden vid Athabascaflodens strand. Med hjälp av ett antal dedikerade

anställda och leverantörer, försökte de rädda sågverket undan branden,

som media hade döpt till ”The Beast”.

I samarbete med myndigheterna togs skogen ner runt sågverket.

Northlands anställda satte ut sprinklers på hyvleriets tak och runt 

huvudbyggnaden. De satte också upp vattenkanoner på strategiska

platser på taket på sågverkshuset och vid timmerupplaget.

God planering är nyckeln till ett lyckat projekt, men ibland
händer saker som du inte kan kontrollera. Något manskapet
på Northland Forest Products fått erfara den hårda vägen.

När naturen har andra idéer

Allt medan bränderna rasade runt om, försvarade Northlands team

sitt sågverk, samtidigt som de stod i kontakt med myndigheterna, och

den ansvarige distriktschefen Bernie Schmitte, för att få del av det 

senaste när det gällde utvecklingen av bränderna.

– Vi hade ett bra informationsflöde och var beredd att lämna om det
skulle krävas. Vi väntade på ett samtal från Bernie, men till dess tänkte
vi stanna kvar, berättar Howie.

Som det utvecklade sig, stannade Northlands team kvar på sågverket

under hela tiden som Fort McMurray var evakuerat. Vid flera tillfällen

under förloppet tog också ett antal brandmän sin tillflykt till sågen för

vila och återhämtning.

Några veckor senare, installerades ett tillfälligt sprinklersystem för-

sörjd med vatten från den intilliggande floden. 

– Det gav oss en trygghet. Tillsammans med våra vattenkanoner och 
tidigare sprinklers kunde vi få ut 15 000 gallons med vatten i minuten.
Om elden skulle närma sig kunde vi starta vattensystemen och på så
sätt motverka ytterligare spridning, berättar Howie.

En månad efter evakueringen kunde myndigheterna blåsa faran över

och invånarna återvända till staden. Northland lyckades under hela

tiden freda sitt fabriksområde. Även om det fanns en överhängande

fara under några dagar, nådde branden aldrig fabriksområdets gränser.

Men när Fort McMurray öppnade igen kom nästa utmaning för Craig,

Howie och Northlands personal.

– Människor förlorade sina hem, affärer förstördes och det fanns en stor
brist på boenden för de som drabbats av branden och för de företag som
kom till staden för att hjälpa till med återuppbyggnaden, förklarar Craig. 

– Vid den här tidpunkten, resonerade vi med HewSaws personal och
kom fram till att det låg i allas intresse att skjuta upp projektet.

Det tog nästan ett år innan situationen i Fort McMurray och på såg-

verket hade återgått till det normala. Men när HewSaw-installationen

väl satte igång, gick allt enligt plan och de första stockarna kunde

sågas i den nya såglinjen den 3 september 2017, tio månader efter

den ursprungligt planerade drifttagningen.

– Som ett familjeföretag finns inte orden ge upp i vårt vokabulär, 
säger Craig.

– Vi satsar i HewSaw och HewSaw satsar på oss. Det kräves en stor 
ansträngning från alla inblandade, men trots alla utmaningar med 
skogsbränderna, kunde vi arbeta tillsammans och få jobbet gjort 
och i dag sätter vi rekord med den nya maskinen.

Första stock i den nya R200 A.1 maskinen. Från vänster : Cameron McCreight
HewSaw. Craig Ewashko, ägare av Nor thland Forest Prod. Samt Chris Larsen
HewSaw.

Förödande bränder som drabbade For t McMurray. Branden döptes snabbt till
”The Beast
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Vi GöR FöljANDE bESöK UNDER RESAN:

A. Mäntyharju där vi visar vår moderna tillverkning av HewSaw-maskiner

B. Versowood, Hankasalmi med HewSaw Sl250 3.3 installerad 2010

C. Metsäwood, Vilppula med HewSaw Sl250 3.4 installerad 2014

D. jPj Wood med HewSaw Sl250 2.2 installerad 2009.

FAKTA OM RESAN

Resan genomförs från måndag kväll den 16 september 2019 till
onsdag kväll den 18 september 2019.

HewSaw-personal från Sverige och Finland kommer att vara
med, förklara tekniken och svara på frågor.

Alla bokade rum och bussen är rökfria.

Gästerna måste informera oss om de har någon matallergi eller
andra hälsoproblem som vi måste överväga för deras säkerhet
och bekvämlighet.

Nödvändig säkerhetsutrustning tillhandahålls av HewSaw. 
Stålhätteskor behövs ej.

Kostnaden per gäst är 800 euro. Detta inkluderar hotell, 
måltider, marktransporter och förfriskningar. Transport till 
och från Finland bokas an deltagarna själva.

Vi har ett begränsat antal platser för denna resa. Slutdatumet 
för registrering är 30 april 2019 eller att antal tillgängliga platser
säljs, beroende på vilket som kommer först. Observera att 
registrering av anmälan inte är garanterad förrän full betalning 
av avgiften erlagts.

Ut– och hemresa sker med lämpligen med flyg. Det går att 
flyga med SAS, Finnair eller Norwegian till Helsingfors. Hemresa
sker från Tammerfors flygplats. Här bokas lämpligen SAS 
direktflyg till Stockholm.

Måndag 16 september:
Flyg Stockholm–Helsingfors. Övernattning på Hilton hotell på flygplatsen

20.00: Välkomstmiddag på Hilton hotell 

Tisdag 17 september:
08.00: Buss avgår från hotellet

08–10.00: Bussresa till Mäntyharju.

10.00–14.00: Rundtur på HewSaw-verkstad. Lunch på Veisto´s mäss 

14.00–15.30: Buss till Hankasalmi as

15.30–17.00: Besök på Versowood, 

Hankasalmi. www.versowood.fi

17.00–18.00: Buss till Jyväskylä

Övernattning på Scandic Hotell

Middag på Stefan Steak house

Onsdag 18 september:
08.00–09.30: Buss till Vilppula

09.30–12.00: Besök på Metsä, Vilppula sågverk. www.metsawood.com
Lunch på sågverksmässen

12.30–13 Buss till Juupajoki

13.00–15.00 Besök på JPJ Wood. www.jpj-wood.fi

15.00–16.00 Tammerfors flygplats 

18.00: Flyg till Sverige

A

B

D

C

Följ med till Finland!
Wood-Safari, Finland. 16 –18 september 2019.  Besöker tre sågverk och HewSaw’s verkstad 
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