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– Där är det en fördel att båda leverantörerna har jobbat ihop tidigare 
i samma typ av projekt och att båda har samma fokus på kvalitet och
hög servicegrad, säger Stefan Strand, som också känner sig också trygg

i att HewSaw har lång erfarenhet och levererat mer än ett dussin 

sågmaskiner världen över av samma typ som ska sättas upp i Nyby.

En av de nyare finns hos AB Hilmer Andersson i Lässerud som 

installerade sin nya delningssåg under förra årets semesterstopp.

– För att lära oss mer om deras erfarenheter men också som ett led 
i utbildningen av våra operatörer har vi besökt Hilmer och tittat på
deras linje. Eftersom de har samma maskin finns mycket vi kan lära.
Samtidigt skräddarsys såglinjen för varje kund så vi kommer ändå ha
våra egna utmaningar i Nyby, konstaterar Stefan Strand.

Setra har under flera år tittat på möjligheterna att uppgradera 

delningssågen vid sågverket i Nyby, där framför allt kantverken varit

ålderstigna med stora underhållskostnader som följd. Och i sommar

får sågverket äntligen sin efterlängtade modernisering.

Setras projektledare Stefan Strand har fullt fokus på utbyggnaden i Nyby. 

– Vi gör under våren arbeten på sågverksområdet för att ge plats för
den nya utrustningen. Vi måste riva vägar, flytta ett kompressorrum och
även göra extra förstärkningsarbeten och påla, då den nya sågmaskinen
är betydligt tyngre än den gamla, berättar han.

SEx SERVOSTYRDA SÅGSNITT

Setra har valt en HewSaw SL 250 delningssåg som levereras med 

sex servostyrda sågsnitt och med möjlighet att posta in slavklingor 

för ytterligare fyra sågsnitt. Sågmaskinen är utrustad med kantnings-

enheter för kantning av fyra sidobräder. Kantning inklusive diagonal-

kantning sker helt optimerat.

Ett antal projektmöten har redan hållits, med personal från HewSaw

närvarande.

Montering av den nya såglinjen görs av HewSaws personal med start

den 10 juli. Redan den 1 augusti sker provdrift och den 10 augusti ska

den nya såglinjen rulla med full kapacitet.

– Jag känner mig trygg med vår organisation och våra leverantörer.  Vi

har en tajt tidplan, och också utmaningen att hålla driften igång under

projekttiden där vi bland annat kört extra under våren för att bygga

upp ett lager, säger Stefan Strand.

DIGITAL SAMORDNING

HewSaws såglinje ska samköras med en ny digital lösning för styrning

från Rema Sawco.

Setra fortsätter sin satsning på sågverket i uppländska Nyby. Under 
sommarstoppet installeras en ny HewSaw SL250 delningssåg.

– Den 1 augusti kör vi igång den nya såglinjen, säger projektledare 
Stefan Strand.

delningssåg frånHewSaw
Setra satsar på ny

Hos AB Hilmer Andersson i Lässerud finns en HewSaw SL 250 som 
installerades under sommarstoppet 2019.
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GELO Timber har funnits i bayerska Weissenstadt i mer än 120 år.

Verksamheten har överlevt världskrig, depressioner och en öde-

läggande brand på 90-talet. 

Under senare år har stora investeringar gjorts för att modernisera

produktionen. Företaget har också en ambitiös energisatsning med

egen pelletstillverkning i grannstaden Wunsiedler. En intressant detalj

är att GELO också har en egen outlet, med försäljning av virke till 

företag och privatpersoner.

WOOD SAFARI I FINLAND

Försäljningschef Tuomo Kauppinen berättar att ledningen för GELO

har haft kontakt med HewSaw i många år, 

– Vi träffades första gången när de besökte vår Wood Safari i Finland för
mer än femton år sedan. Genom åren har vi sett hur de agerat klokt och
långsiktigt för att utveckla sin verksamhet. Och vi är förstås glada över
att de valt HewSaw som leverantör när de nu gör en stor satsning på 
en helt ny såglinje, säger han.

Den nya såglinjen byggs intill pelletsfabriken i Wunsiedler. GELO har

valt en HewSaw SL200 2.2 där tanken är att köra klentimmer med 

en diameter på 10–26 cm och med längder på 2,5–5,4 meter. Mat-

ningshastigheten blir upp till 200 m/min. Den nya såglinjen kommer

att öka produktionen med cirka 150 000 kubikmeter år.

– HewSaw har goda referenser och vi har under många år byggt ett 
kunnande för sågning av klentimmer. HewSaw SL 200 är också en 
maskin som finns på många håll runt om i världen, säger Tuomo 

Kauppinen.

TYSKT SAMARBETE

Högre kvalitet och effektivare produktion med högre driftsäkerhet 

är några av vinsterna med den nya anläggningen. GELO ser också 

synergieffekter med att kunna använda spån i sin pelletsproduktion 

och nyttjar även flisen i sin energifabrik.

Ett helt nytt såghus byggs för anläggningen med en sajt på cirka 70 000

kvadratmeter i anslutning till sin pelletsfabrik.

HewSaw jobbar i projektet tillsammans med två tyska företag: Holtec,

som levererar virkesortering och virkesintag, och Kallfass, som står 

för råsorteringen. 

– Vi har jobbat framgångsrikt tillsammans i en rad liknande projekt så 
jag är övertygad om att samarbetet kommer att löpa friktionsfritt även
hos GELO säger Tuomo Kauppinen.

såglinje till tyskaGELO
HewSaw levererar 

Tyska GELO Timber investerar i en HewSaw SL200 2.2. 
Investeringen innebär att en helt ny såglinje byggs som ska 
stå klar i november 2020.

I lokaltidningen kan vd Wolf-Christian Küsper t berätta att 
den nya såglinjen kommer att kunna köras i far ter på upp 
till 200 meter per minut.

FAKTA

GELO Timber har cirka 110 anställda och har sin bas i 
norra Bayern, nära den tjeckiska gränsen. Företaget gör 
en investering på totalt cirka 40 miljoner euro i en ny an-
läggning. HewSaw levererar en såglinje, HewSaw SL 200 2.2
inklusive montage, installation, el, hydraulik, scanning och 
optimering. Anläggningen ska stå klar i november 2020.

HewSaw förstärker sin närvaro i Europa genom att starta ett nytt 

helägt dotterbolag och öppna lager samt sälj- och servicekontor i 

Swalmen, Nederländerna. Det nya kontoret och lagret ligger nära 

den tyska gränsen och ligger strategiskt för de stora marknaderna 

i Europa med nära tillgång till alla trafikslag.

– Tidigare har vi haft ett mindre kontor i tyska Leverkusen, med ett litet
lager. Men nu gör vi en större satsning där vi bättre kommer att assistera

Swalmen blir ett nytt centrum för HewSaw i Europa. 
Kontor och lager etableras i den lilla nederländska staden.

– Med en ökad lokal närvaro kan vi förbättra servicen till våra 

kunder i Mellaneuropa, säger Product Manager Mauri Nikkinen.

HewSaw öppnar nytt 
NEDERLÄNDERNA

Groningen

Amsterdam

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för träbranschen som räknar in mer 

än 230 utställare och spänner över en stor bredd från råmaterial till möbelsnickeri. 

Teknikleverantörernas organisation SAWTEC har flyttat fram sina positioner jämfört

med senast och kommer att förfoga över en egen, 70 meter lång, sågverksgata på 

mässan. Längs gatan kommer de 20 medlemsföretagen att visa upp sig i var sin monter.

–Det är en styrka att vi kan visa upp oss tillsammans. Besökarna får nyheter från 20 
av de största maskinleverantörerna på samma ställe vilket ger dem en bra överblick över
teknikutvecklingen inom sågverksbranschen, säger Niklas Eklund, som är SAWTEC:s

sekreterare.

HewSaw kommer naturligtvis finnas på plats längs sågverksgatan.

– Vi hälsar både nya och gamla kunder välkomna till vår monter för att ta del av våra 
nyheter från HewSaw-världen, bland annat kring vår produktutveckling, säger Claes

Backlund

Från arrangörshåll görs också ansträngningar för att locka nya kundgrupper till mässan.

– Trä & Teknik är ett bra forum för att möta kunderna på den svenska marknaden. 
Förhoppningsvis blir det också en möjlighet att knyta nya kontakter. Mässan gör bland
annat en satsning för att locka fler besökare från övriga norden och Baltikum, säger 

Niklas Eklund.

våra kunder i Mellaneuropa direkt med reservdelar och service. Vi kan
också skräddarsy vårt lager efter kundernas utrustning och behov för att
säkra snabba och effektiva leveranser av reservdelar, säger Mauri Nikkinen.

I ett första skede kommer kontoret att serva kunderna i Frankrike,

Tyskland, Belgien, Polen och Rumänien, men på sikt är tanken att 

verksamheten ska växa.

– Vi ser möjligheter att även serva kunder i länder som Storbritannien
och Danmark. Swalmen har också nära tillgång till större hamnar vilket
gör att vi även kan serva våra kunder i Nord- och Sydamerika i fram-
tiden, säger Mauri Nikkinen.

�

�

BesökHewSaw på Sawmill Street
SAWTEC-gruppen gör en större satsning på årets Trä & Teknik i Göteborg 
8–11 september. Längs den 70 meter långa Sawmill Street ska HewSaw och 
de andra medlemsföretagen presentera sina nyheter.

UtrechtHaag
Rotterdam

Einhoven

BELGIEN

TYSKLAND

SWALMEN

kontor i Nederländerna

�

HewSaws underhållssystem HewSaw MP var en av nyheterna
som presenterades på Trä & Teknik 2016. 

HEWSAW SVER IGE  AB E-mail info@hewsaw.se  Läs mer om våra produkter på www.hewsaw.com
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Med HewSaws servicebil nöter Lars Persson de svenska vägarna. Upp emot 4 000

mil om året blir det och Lars är ett känt ansikte på sågverk runt om i landet.

– Jag trivs, ingen vecka är den andra lik. Och jag gillar också att resa och se nya kulturer,
så får jag chansen att vara med i något projekt i ett annat land så tar jag den, säger han.

Lars är nyligen hemkommen från Vitryssland och Polotsk, en stad några timmars 

bilresa från huvudstaden Minsk. Tillsammans med en grupp tekniker inom svetsning,

hydraulik, mekanik och el har han varit med och monterat en ny såglinje, en 

HewSaw SL250 2.2. 

LÄRORIK RESA

Lars tycker att det var mycket lärorik resa. 

– Man får en annan förståelse för sågmaskinerna om man har varit med och byggt

dem. Något jag har nytta av även när jag gör servicearbeten. Det blir en kunskaps-

överföring inom HewSaw också när jag får arbeta tillsammans med mycket erfarna

tekniker som åker världen runt och installerar sågmaskiner.

Såglinjen i Polotsk är av samma typ av maskin som Lars själv har varit operatör på.

Innan han började på HewSaw var han anställd på Norrskogs sågverk i Östavall.

– Det är intressant att se hur maskinerna uppgraderas med ny teknik och nya lösningar
även om grunden är densamma.

LEDIGA SÖNDAGAR

Arbetet i Vitryssland var intensivt med 12 timmars arbetsdagar och endast söndagarna

lediga. En utmaning var att personal från Sverige, Finland och Vitryssland samsades

med leverantörer från olika länder.

– Det fungerade bra. Arbetsspråket var engelska och vi hade också rysktalande personal
som kunde tolka. Det var ordning och reda i projektet med professionell ledning och
stort fokus på säkerhet. 
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Under senare år har HewSaw ökat takten på sina investeringar vid fabriken i finska

Mäntyharju. HewSaws investeringsprogram Saw Machine Factory 2020 inleddes

med bygget av en ny svetsverkstad på 2 000 kvadratmeter, inklusive nya svets-

stationer och svetsrobotar, som invigdes hösten 2016.

NYA HÖGLAGER BYGGS

Sedan dess har ytterligare investeringar gjorts i nya maskiner. Bland annat har en

ny skärsåg och en ny blästringsmodul tagits i drift, härdningsanlägningen har upp-

graderats med två nya servicerobotar och ett nytt maskinbearbetningscenter från

Burkhard+Weber har installerats. I höstas togs också en ny målerianläggning i drift. 

Med investeringsprogrammet Saw Machine Factory 2020 har HewSaw under de

senaste åren ökat investeringstakten och satsat cirka 2–3 miljoner euro årligen i

sin anläggning, jämfört med 1–2 miljoner euro tidigare. Just nu pågår bygget av 

två nya höglager, ett för stål och ett för reservdelar, som ska stå klart 2020.

– Satsningar i nya höglager gör vi för att öka kapaciteten och säkerställa fortsatt
snabb service och leverans till våra kunder. Det är också fördelaktigt för våra med--
arbetare ur arbetsmiljösynpunkt, säger Claes Backlund.

LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR

Satsningarna stoppar inte där. Det ambitiösa investeringsprogrammet sträcker sig

fram till 2025. Närmast på tur är ett nytt maskinbearbetningscenter som också ska

stå klart under 2020. Under året moderniseras också flera av företagets datasystem.

– HewSaw är ett familjeföretag med långsiktiga ägare. De pengar vi tjänar återinve-
steras i fabriken för att vi ska kunna bli ännu bättre och fortsätta behålla ledartröjan
i branschen, säger Claes Backlund.

HewSaw fortsätter att investera i fabriken i Mäntyharju. Bygget av två nya höglager 
pågår, ett för stålbalkar och ett för reservdelar.

– HewSaw har alltid återinvesterat tungt men nu har vi ökat takten för att ytterligare 

framtidssäkra kvaliteten i produktionen, säger Claes Backlund, vd för HewSaw Sverige.
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Möt oss på HewSaw: 

Lars Persson, servicetekniker

finns på jobbkartan för Lars

En skillnad mot Sverige är hierarkin.

– Ja, de som arbetar på golvet måste alltid få klartecken från en chef innan de kan 
göra något, vilket för oss svenskar framstår som onödigt krångligt. Men de säger bara 
att chefen också måste ha ett jobb.

En annan spännande resa för Lars var när han fick åka till ryska Sibirien och starta

upp en ny HewSaw SL250 3.3 och en HewSaw R200 i samma såghus. Där ingick

även utbildning av de lokala operatörerna.

– I Vitryssland var det ändå ganska välordnad och förhållanden liknande de vi har i väst.
Men i Sibirien var det otroliga kontraster mellan rika och fattiga, säger Lars.

LAGER I SUNDSVALL

För det mesta syns Lars tillsammans med sina servicekollegor på något sågverk runt

om i landet. Basen finns på HewSaws svenska huvudkontor i Birsta utanför Sundsvall.

Där finns också det svenska lagret.

– Vi försöker att ha de vanligaste delarna på hyllan. Vi har också snabb access till vårt
centrallager i Finland som snabbt kan serva våra kunder med de flesta delar.

Sommaren är oftast en hektisk tid för HewSaws personal. Under semesterstoppen

passar sågverken på att boka in underhåll och service.

– I maj och juni har vi mycket nattarbete då vi gör konditionsanalyser på såglinjerna, 
när de inte rullar. Vi planerar och förbereder sommarens uppdrag. Status på lager, axlar 
och slitagedelar kontrolleras och rapport skickas till kund som sedan ligger till grund 
för servicen som ska utföras under juli. Semester? Det får vi ta före och efter.

TÄNKA PROAKTIVT

Lars Persson tycker att sågverken har blivit mycket bättre på att arbeta proaktivt,

och byter ut slitagedelar innan de riskerar orsaka ett kostsamt produktionsstopp.

– Vissa kunder använder HewSaw MP, HewSaws underhållssystem, vilket underlättar 
mitt jobb. Vi har också installerat ett system för lagerövervakning hos en kund som 
varnar för slitage långt innan maskinen riskerar att haverera.

Och det handlar inte bara om att lösa problem så att maskinerna rullar. Lars 

uppdrag är också att hjälpa kunderna att utveckla och förbättra sågarbetet. 

– Jag tycker att det är roligt att fundera över hur driften kan förbättras och utbytet 
ökas. Det går alltid att skruva lite till.

FAKTA

Namn: Lars Persson

Ålder: 53 år

Familj: En son som är 27 år

Bor: Ånge

Gör: Servicetekniker på HewsSaw. Jobbar även med 
Prologics simuleringsprogram

Fritid: Jagar, åker skoter med mera

Värmland ena veckan, Småland nästa. Däremellan har han varit i Vitryssland 
och monterat en ny såglinje. Möt HewSaws servicetekniker Lars Persson.

Värmland och Vitryssland

�
HewSaw installerar en såglinje, HewSaw SL250 2.2,
i Polotsk, Vitr yssland.

HewSaw har en ny uppdaterad hemsida. 
Den nya sajten har fokus på våra produkter, 
service och reservdelar samt på vår 
produktutveckling. Här hittar du också 
kontaktinformation till våra medarbetare 
och servicepersonal. Hemsidan finns på 
sex språk, däribland svenska.

Kolla in sajten på hewsaw.com

� �

Kolla in HewSaw’s nya hemsida

HewSaws investeringsprogram
Två nya höglager på tur i 

Skanna mig!

1. Manöverpanel för testriggen för den nya rundvridaren.
2. Utbildningscenter. 

1.

2.

Höglagret för stålprodukter är ett paternosterverk.

1. Det nya maskinbearbetningscentret.
2. Slipcell med en av de nya robotarna.

1.

2.

Lars Persson på besök hos Vida i Nössemark.


