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Under några dagar i maj samlades över 1 500 företag från mer än 50 länder för att

visa upp framtidens träindustri. Allt är stort med Ligna som hålls vartannat år och är

branschens stora samlingsplats globalt. 

Utställningsytan i Hannover Exhibition Center är mer än 130 000 kvadratmeter och

antalet besökare räknas till över 90 000. 

digitaliSEriNg

Trender som digitalisering, automation och Industri 4.0 var framträdande under årets

mässa. HewSaw valde bland annat att lyfta fram sitt underhållssystem HewSaw MP

och automationskompetensen i HewSaw Robotics.

– En funktion som väckte stort intresse var möjligheten att koppla ett system för vibra-

tionsanalys till såglinjen, med en mjukvara som kan ge aktuell status på lager och andra 

mekaniska delar och därmed kan underlätta underhåll.

En annan nyhet som märktes i montern var HewSaws nya reducerhuvud. 

– Den nya generationen är ett resultat av en process att förbättra funktionen och innebär

ett antal förbättringar jämfört med föregångaren. Resultatet är ett reducerhuvud som ger

förbättrad fliskvalitet, förbättrad finish på stockarna och minskad energiförbrukning, berättar

Claes Backlund.

Det reducerhuvud som visades på Ligna ska levereras till förpackningsjätten DS Smith

sågverk i Georgia, USA och deras nya sågmaskin HewSaw R250 1.1.

Ny PlåtStruktur

I HewSaws monter kunde besökarna även titta närmare på den nya versionen av

HewSaw R200 A.1. Den klassiska arbetshästen har moderniserats, bland annat med

en helt ny plåtstruktur, som blivit möjlig tack vare investeringarna i en ny svetsrobot

vid fabriken i Mäntyharju. Resultatet är en tyngre och robustare sågmaskin med 

förbättrad livslängd.

– Den nya konstruktionen gör det också enklare att uppgradera och lägga till andra 

funktioner, som till exempel kontrollerad kurvsågning. De nya möjligheterna att uppgradera

maskinen var något som inte minst många av våra befintliga kunder som redan kör 

HewSaw R200 A.1 var mycket intresserade av, säger Claes Backlund. 

   

Arbetshästen R200 i fokus på ligna
hewSaw r200 a.1 fick en av huvudrollerna på lignamässan i hannover 27–31 maj.

– Vi visade upp en uppdaterad version av vår pålitliga arbetshäst, som både är robustare

och har nya finesser, säger claes backlund, vd för hewSaw Sverige.
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Arbetshästen, HewSaw R200 A.1 i HewSaws 
monter under Lignamässan.

HewSaw och världen

HewSaw är ett globalt företag som utvecklar och tillverkar HewSaw 

sågmaskiner. 

HewSaws högproducerade såglinjer finns i alla världsdelar. 

Familjeföretaget har sin bas i Mäntyharju i södra Finlands sjödistrikt. 

Här finns huvudkontoret, produktionen och utvecklingsavdelningen. 

HewSaw kännetecknas av effektivitet, noggrannhet och tillförlitlighet. 

Med en gedigen erfarenhet och ständig produktutveckling hjälper vi 

våra kunder att producera träprodukter hållbart och lönsamt.

Mer än 80 procent av produktionen går på export och HewSaw har 

över 200 anställda globalt.

HewSaw Sverige AB är ett dotterbolag till Veisto Oy och ansvarar för 

marknadsföring och eftermarknad av HewSaws produkter i Sverige, 

Norge och Danmark.

Läs mer på www.hewsaw.com
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låNga VarNiNgStidEr

Den patenterade tekniken för konditionsmätning ger extremt långa 

varningstider vid nedsatt mekanisk kondition.

– Det finns stora vinster att göra för sågverken om man kan arbeta mer 

proaktivt och byta maskindelar innan de går sönder, säger Andreas 

Engström.

Såglinjen i Nössemark blir en pilotanläggning för HewSaw och Claes

Backlund ser projektet som en viktig del i en pågående teknikutveckling.

– Inom HewSaw har vi bestämt oss för att lyfta nivån ytterligare i våra 

installationer och använda den senaste tekniken för att göra våra såglinjer

ännu mer effektiva, säger han.

dEl i SyStEmatiSk uNdErhållSarbEtE

Han ser även intressanta utvecklingsmöjligheter genom att koppla 

övervakningen till HewSaws proaktiva underhållssystem, HewSaw MP,

som används i Nössemark.

– Tidig varning i kombination med ett systematiskt underhållsarbete ger 

bra förutsättningar för en ökad maskintillgänglighet och därmed bättre 

lönsamhet för våra kunder, säger Claes Backlund.

Andreas Engström på SPM ser stor potential inom sågverksbranschen

för företagets system. 

– Det är mycket intressant att vi tillsammans med HewSaw kan var med

och utveckla sågverksbranschen med ny teknik. Vårt arbete med automation,

intelligenta system och Industri 4.0 ligger verkligen i tiden, säger han.

Vida Woods sågverk i Nössemark har sedan starten imponerat med

höga matningshastigheter. Den nya såglinjen, en HewSaw R200 1.1 V.1,

invigdes i november 2016, har specialiserats på kubb och körs med 

hastigheter upp till 62 stock i minuten.

Nu tar sågverket nästa steg i sitt praktiva arbete och installerar ett system

för lagerövervakning tillsammans med HewSaw och leverantören SPM

Instruments.

– Vida är en bra partner i detta projekt och de höga matningshastigheterna

gör också att det löpande underhållet blir extra viktigt för att öka tillgänglig-

het och kvalitet, säger Claes Backlund, vd HewSaw Sverige.

VibratioN och StötPulS

Övervakningen bestå av 26 DuoTech-accelerometrar som förenar

vibrations- och stötpulsmätning och finns på elmotorer och lagerbockar

i såglinjen för att övervaka konditionen på lager och slitdelar. Sensorerna

kommer även att övervaka sågklingor och fräshuvuden. Systemet har

också åtta givare som mäter temperatur i roterande axlar. 

Försämrat driftläge rapporteras till kunden via en särskild webbportal.

– Sensorerna känner av skador i lager långt innan maskinen riskerar att 

haverera. Det ger tidigare förvarning, vilket underlättar för kunden att vara

proaktiv och planera sitt underhåll, säger Andreas Engström, SPM 

Instruments.

Sågverksindustrin är en relativt ny bransch för den här typen av 

övervakning, men inom industrin har den här typen av system använts 

i många år. SPM:s första kunder på 70-talet var bland annat pappers- 

och massafabriker.

�

Ett nytt onlinesystem för lagerövervakning installeras vid Vida Woods 
sågverk i Nössemark. Sensorer ger en tidig varning för nedsatt mekanisk 
kondition. Vinsten är bättre tillgänglighet och minskad risk för haverier.

Proaktivt system för 
lagerövervakning i Nössemark 

� 



HewSaws Wood Safari bjöd på många möjligheter att studera 

arbetshästen och klentimmermaskinen HewSaw R200 i både nya och

lite äldre installationer. Totalt fick de 20-talet deltagarna se tio olika såg-

verk under en intensiv vårvecka i de östra delarna av Kanada. De tre

kanadensiska provinserna Nova Scotia, New Brunswick och Quebec

stod på programmet under HewSaws Wood Safari som startade i 

Halifax gick i mål en vecka senare i Montreal. 

måNga NatioNalitEtEr

Med på resan fanns deltagare från Finland (däribland HewSaws vice 

vd Tuomas Halttunen), Litauen, Polen, Vitryssland, Estland och Kanada.

Bland deltagarna fanns också fem svenskar, bland dem Erik Fälldin, 

nybliven platschef för Holmens sågverk i Linghem.

– En bra resa som gav mig mycket inspiration. Jag fick också en del idéer

att ta med hem, allt från smarta detaljer till tankar kring produktion och

sortiment, säger han.

Erik Fälldin vill lyfta arrangemanget och personalen på de olika sågverken.

–De var väldigt fina värdar och måna om att vi skulle få med oss så mycket

som möjligt under studiebesöken. Sågverken var också förvånansvärt

öppna med siffror och sin produktion.

Han påpekar att det är mycket som skiljer sig mellan den nordiska och

nordamerikanska sågverksbranschen.

– Det var intressant att möta deras sågverksfilosofin som skiljer sig 

markant från vårt maner. Generellt hade sågverken i Kanada högre 

bemanning, de sågade mer i batcher och producerade kanske bara 

ett par olika standardprodukter.

bra tillgäNglighEt

Såglinjerna kördes också hårt.

– Samtidigt hade de en otroligt bra tillgänglighet på maskinerna vilket tyder

på att det jobbar effektivt med förebyggande underhåll. Där har vi i Sverige

en del att lära, något vi också utvecklar i Linghem där vi börjat använda

HewSaws underhållssystem, HewSaw MP, säger Erik Fälldin.

�

Vårens Wood Safari gick till östra Kanada
Sågverksmänniskor från åtta olika länder deltog i vårens internationella 
Wood Safari. resan hade stort fokus på hewSaws klentimmermaskiner 
som passar väl för östra kanadas skogar.

Bland sågverken som besöktes märktes Chantiers Chibougamau i 

Quebec som har tre såglinjer, varav två är HewSaw R200 som körs

hårt i hastigheter på upp till 335 meter per minut. Mycket av produk-

tionen används i den egna limträfabriken nästgårds.

En modernare såglinje kunde Scierie Girard visa upp med sin HewSaw

R200 1.1 som installerades 2017. Också den körs hårt i hög fart med

kort stocklucka.

måNga PoSitiVa röStEr

– Wood Safari har blivit mycket populära bland våra kunder och den här

resan var inget undantag. Trevlig stämning, intressanta besök och många

positiva röster bland deltagarna, säger Magnus Karlsson på HewSaw 

Sverige, som var med på resan.

Flera av deltagarna har också varit med på tidigare Wood Safaris, vilket

ytterligare understryker resornas popularitet.

– Det är roligt att se att de som varit med tidigare vill vara med igen. 

Det visar att konceptet med Wood Safari fungerar och att det ger våra 

deltagare inspiration, nya insikter, möjlighet att nätverka och utbyta erfa-

renheter med andra sågverk världen över, säger Magnus Karlsson.

Erik Fälldin, nybliven platschef för 
Holmens sågverk i Linghem.

till salu: HewSaw R200
hewSaw har just nu en begagnad r200 a.1 till salu. Sågmaskinen har

stått magasinerad under ett antal år och håller nu på att fräschas upp

och renoveras av hewSaws tekniker i den egna serviceverkstaden 

i birsta utanför Sundsvall. Sedan ska den säljas.

– Om det är någon som behöver en robust och driftsäker klentimmer-

såg med kort leveranstid så kan man kontakta oss på HewSaw, säger

claes backlund på hewSaw.

maskinen kan anpassas och moderniseras med nya funktioner, allt

efter kundens önskemål.

röStEr fråN ligNa

Henrik Jönsson, vd, NWP:

– Man kan se ett ökat fokus på mässan kring skogens roll i en grön omställning 
med stort fokus på  att ta tillvara råvaran och biprodukter, inte minst som energi.
HewSaw har inlett en intressant resa där man integrerar människa och maskin 
för att automatisera och robotisera hanteringen av ”tråkiga” rutinmässiga arbets-
uppgifter som underhåll och där operatören kan fokusera på produktionen. Det  
här är framtiden och där upplever jag att HewSaw har nått längst i tanken att 
nyttja modern teknologi.

Jörgen Olofsson, VD, Moelven Edane:

– Jag har varit här sedan i slutet av 70-talet och vill man veta var vindarna blåser 
i branschen ska man besöka Ligna. Här finns alla stora leverantörerna på plats.
Under årets mässa upplevde jag att det var väldigt stor aktivitet och många 
besökare. Det finns en optimism och framtidstro i branschen. Mitt intryck är 
att många jobbar för att förfina och förbättra sina erbjudanden.

– HewSaw gav ett proffsigt intryck i sin monter och det märks att man jobbar hårt
med många detaljförbättringar på sina sågmaskiner, som gör skillnad. Intressant är
också HewSaws utveckling av ett eget underhållssystem som bidrar till ökad 
tillgänglighet.

Bild, ovan. Henrik Jönsson VD på NWP (där Östavall ingår).

Bild, under. Jörgen Olofsson VD på Moelven Edane och 
Fredrik Nykvist Sågare.�
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