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HewSaw levererar sågmaskiner till två av sågverksvärldens just nu största

pågående projekt: 

• Metsä Fibers anläggning i Rauma där en såglinje får en kapacitet på

750 000 m3 sågade trävaror.

• ULK Group bygger ett nytt sågverk i Karpogory med två såglinjer och

en kapacitet på 1 000 000 m3.

paTenTSöKT dx-TeKniK

Gemensamt för båda, förutom att HewSaw levererar sågmaskinerna, är

att båda också får HewSaw patentsökta dx-teknik.

– Dessa blir de första nya anläggningarna som får Hewsaw dx. Det är förstås
mycket glädjande att vi nu ser ett genombrott på marknaden för tekniken, 
säger Tuomas Halttunen.

HewSaw dx är utvecklat för multipla såglinjer som sågar medelstora eller

grova stockar.  Tekniken innebär att både kantsåg och delningssåg kan

utrustas med dubbla sågenheter där sågningen görs i två steg. Den första

sågenheten öppnar blocket medan den andra fullföljer och avslutar snittet. 

– Fördelarna är att tunnare klingor kan användas samtidigt som större block
kan köras med högre matningshastighet. Det ger ett högre sågutbyte, högre
produktion per skift och förbättrad livslängd på klingorna med längre intervaller
mellan klingbyten. Förutom högre matningshastigheter och ökad produktion 
vinner man även en ökad flexibilitet i såglinjen, säger Tuomas Halttunen.

MaTningSHaSTigHeT på 200 M/Min

HewSaw lanserade konceptet i samband med Ligna-mässan 2017. 

För att tydliggöra hur framtidens sågverk kan se ut används begreppet

200@200 som betyder att körningar med 200 mm skärdjup och en 

matningshastighet på 200 m/min är möjliga.

– De omfattande tester som vi har gjort har visat på väldigt fina resultat i
form av sågad produktion vilket väckt stort intresse bland våra kunder, både
från jättesågverk som i Rauma och Karpogory, och från många andra aktörer
runt om i världen. Tekniken lämpar sig väl även för mindre produktionsenheter,
påpekar Tuomas Halttunen.

Genombrott förHewSaw dx
Två stora sågverkssatsningar, i finska Rauma och ryska Karpogory, görs båda 
med den nya dx-tekniken från HewSaw. 

– HewSaw dx gör det möjligt att köra grövre block med högre farter vilket ökar 

produktionen, säger Tuomas Halttunen, vice president på Veisto Oy.

I kantsågen sitter två sågningsenheter placerade efter varandra. I det

första momentet öppnas blocket med en tunnare klinga. Den andra

enheten med något grövre klinga fullföljer och avslutar snittet.

�

Tuomas Halttunen.

Läs mer om satsningen i Rauma och Karpogory på nästa uppslag. �
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Metsä Group gör via sitt dotterbolag Metsä Fibre den hittills största 

sågverksinvesteringen i finsk historia. I Rauma pågår grävarbeten och de

första grundstommarna till det nya såghuset börjar att komma på plats.

Investeringen beräknas till cirka 200 miljoner euro och resultatet blir en

av världens modernaste anläggningar. HewSaw bidrar med spetsteknologi.

– Våra duktiga ingenjörer har ett intensivt arbete just nu med att designa
och utveckla den nya såglinjen som blir drygt 130 meter lång och får en 
kapacitet på att såga 750 000 m3 sågad vara per år, den kapacitets-
mässigt enskilt största såglinjen som HewSaw har levererat hittills, berättar 

HewSaws projektledare Timo Koljonen.

nya FunKTiOneR

HewSaw tar också fram flera nya tekniska funktioner. 

– Vi kommer att använda vår patenstökta dx-teknik som gör det möjligt 
att köra med högre fart och med bättre sågutbyte än traditionell teknik. 
Vi räknar med farter på över 200 m/min, säger Timo Koljonen.

De första maskindelarna har också börjat att tillverkas vid den egna 

fabriken som ligger intill huvudkontoret i Mäntyharju. Monterings-

arbetena planeras komma igång efter nyår.

Den nya såglinjen kommer också att ligga i absolut framkant vad gäller

digitalisering och automation. Bland annat ger den nya tekniken möjlig-

het att slopa arbetsstationerna för ett centraliserat kontrollrum.

– Det blir en spännande utmaning för oss att utforma systemen för över-
vakning av produktion anpassat efter de nya förutsättningarna.

Nya funktioner utvecklas
för sågverket i Rauma

den stora sågverkssatsningen i finska Rauma är igång enligt tidtabell. För HewSaw innebär
det just nu ett omfattande design- och utvecklingsarbete vid ingenjörernas ritbord. de första
maskindelarna börjar också att tillverkas vid fabriken i Mäntyharju.

SäRSKiLd uTBiLdning

Enligt tidplanen påbörjas installationerna på plats under hösten 2021

och de första provkörningarna sker under sommaren 2022. Men redan

efter nyår inleds ett särskilt utbildningsprogram för de nya operatörerna

som ska köra såglinjen.

– Operatörerna får både teori och praktik, bland annat på andra sågverk
inom Metsä. Vi ser också en stor fördel att involvera dem i ett tidigt skede.
De kan vara med under installationen och kommer att vara väl förberedda
inför produktionsstart.

TidigaRe SågVeRKScHeF

44-årige Timo Koljonen är ett ganska nytt ansikte inom HewSaw. Han

började på huvudkontoret i Mäntyharju i juni 2020, men har en lång och

gedigen bakgrund inom trä- och sågverksindustrin, närmast som såg-

verkschef för Kieppi sågverk i just Mäntyharju.

– Vi körde HewSaw-maskiner så jag vet hur de fungerar i daglig produktion.
Det gör också att jag har lätt att förstå och prata med folk i branschen. Vi
pratar samma språk.

Han tycker att det är stimulerande att få skifta fokus, från det kontinuerliga

produktionstänket på sågverket till en mer utvecklande roll.

– Det är stimulerande att få arbeta med ständig utveckling. Inom HewSaw
har vi hela tiden fokus på hur vi kan bli bättre och göra våra sågmaskiner
ännu effektivare och därmed öka produktionen och lönsamheten för våra
kunder.

Timo Koljonen är född i Mäntyharju och har god lokalkännedom, inte

bara om sågverksbranschen. Han ses ofta springa på skogsstigarna i 

omgivningarna då trail running är hans stora fritidsintresse. �

Foto:Metsä

Bygget av det nya sågverket i Rauma kan följas live via en 
webbkamera på metsafibre.com 

Foto:Metsä

De första maskindelarna har börjat tillverkas vid HewSaws fabrik i Mäntyharju. Timo Koljonen. HewSaws projektledare i Rauma.
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Karpogory är en liten stad 20 mil öster om Arhangelsk i norra Ryssland. Där ska en

av världens största sågverk byggas på jungfrulig mark. I dag finns varken vägar eller

järnvägar dit. Men när bygget står klart, 2023, ska anläggningen producera cirka 

1 000 000 m3 sågat virke per år. Projektet kostnadsberäknas totalt till cirka 400 miljoner

euro, alltså drygt fyra miljarder kronor, där ingår även en pelletsfabrik som nyttjar

spån från sågverket med en produktion på 600 000 m3 per år.

gOda eRFaRenHeTeR

HewSaw levererar de två såglinjerna.

– Vi har tidigare levererat två stycken HewSaw R200 A.1-maskiner till ULK Group och
det är deras goda erfarenheter av dessa som gjort att de valt att återigen välja HewSaw,
säger Tuomas Halttunen, vice president på Veisto Oy.

Klentimmerlinjen är en HewSaw SL200 2.2 som kommer att processa stockar med

en diameter på 8–28 cm och med farter på cirka 200 m/min. Den kompletteras med

en HewSaw SL250 4.5 dx som även den har en såghastighet på 200 m/min. Det är

en linje med fem maskiner, där både kantsågar och delningssågen är försedd med

HewSaws nya dx-teknik med dubbla klingor.

Höga aMBiTiOneR

– ULK Group har höga ambitioner, vill bygga världens modernaste anläggning och har 
uttryckligen sökt leverantörer som leder den tekniska utvecklingen inom respektive om-
råde. Därför känns det extra roligt att vi kan leverera effektiva maskiner med tekniska
lösningar i absolut framkant, säger Tuomas Halttunen.

ULK Group är en av Rysslands största privata sågverkskoncerner och får med den 

nya satsningen fem sågverk med en total kapacitet på cirka 2 350 000 m3 sågad 

trävara. HewSaws leveranser ska ske under första halvåret 2022. Hela anläggningen

ska stå färdig 2023.

HewSaw levererarsåglinjer
till jättesatsning i Ryssland

HewSaw SL250 4.5 dx är en såglinje med fem sågmaskiner

och dx-teknik. Hastigheten är cirka 200 m/min.

uLK group investerar för mer än 400 miljoner euro i en av Rysslands största 
sågverksinvesteringar någonsin. HewSaw kommer att leverera två såglinjer, en för
klentimmer och en för grövre dimensioner spetsad med HewSaws nya dx-teknik.

FAKTA. projekt Karpogory

ULK Groups nya sågverk i Karpogory får två såglinjer, en 

HewSaw SL200 och en HewSaw SL250 4.5 dx. Det senare 

en linje med fem maskiner, enligt följande:

• LogIn med dubbla rotorer, med stockutkastare för rundvridare

• Reducerare. Vanlig 4-sidig reducering

• Kantsåg 1 med dx. Sågning av fyra kantbräder med dx-teknik.

• Brädavskiljning

• Kantsåg 2 med dx. Sågning av ytterligare två bräder med 

dx-teknik, vilka kan om man vill, klyvas så att det blir även här 

fyra bräder eller till och med sex bräder.

• Brädavskiljning

• delningssåg med dx. Sågning av plank och fyra bräder 

med dx-teknik.

• Brädavskiljning

• Klyvsågning i horisontalsåg, av plank eller block 

�
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Sågverkskoncernen Setra har under sommaren uppgraderat sitt såg-

verk i Nyby utanför Björklinge i Uppland. En omfattande renovering av

såghuset har gjorts för att ge plats för en ny delningssåg från HewSaw.

– Vi har dragits med gammal utrustning där framförallt de två kantverken
varit flaskhalsar som både begränsat produktionen och krävt mycket 
underhåll, säger produktionschefen Jonas Lantz.

OpTiMeRad KanTning

Den gamla sågen har ersatts av en HewSaw SL250 delningssåg med sex

servostyrda sågsnitt och med möjlighet att posta in slavklingor för ytter-

ligare fyra sågsnitt. Den är utrustad med kantningsenheter för kantning av

fyra sidobräder. Kantning inklusive diagonalkantning sker helt optimerat.

Installation och montage har gjorts under sommaruppehållet, och med

en tajt tidtabell. Dessutom under pågående Corona-pandemi.

– De finska teknikerna från HewSaw fick bo i en egen camp under installa-
tionen och hålla sig isolerade från övriga. Trots begränsningarna gjorde de
ett kanonjobb, säger Stefan Strand, Setras projektledare.

enLigT TidTaBeLL

Ombyggnad och installationer har genomförts helt enligt tidtabell. 

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade i projektet. Alla har
ställt upp till hundra procent, arbetat tillsammans som ett team och varit
lösningsorienterade, säger Stefan Strand.

I augusti kördes den första stocken och under hösten har produktionen

stegvis trappats upp.

– Vi har fortfarande en del intrimning kvar att göra, men det ser lovande ut.
Vi har fått lära oss mycket, bland annat hur vi hanterar avvikelser i maskinen.
Det har också varit en utmaning att få den nya maskinutrustningen att 
samköra med de befintliga delarna i såglinjen, säger Jonas Lantz.

Han ser flera fördelar med uppgraderingen.

– Vi har kunnat bygga bort ett par flaskhalsar i produktionen och ökat 
kvaliteten på det vi producerar. Tidigare har vi pratat mycket om sågsöm 
och problem med pressveck. Det gör vi inte längre. Det är nu på obefintliga
nivåer, konstaterar Jonas Lantz.

– Vi ser också att den nya maskinen är betydligt måttstabilare vilket gör att vi
får en mycket bättre måttnoggrannhet och bättre kvalitet, säger Stefan Strand.

öKad KapaciTeT

Den nya maskinen har också en betydligt högre matningshastighet och

ger också en ökad flexibilitet med möjlighet att optimera postningen 

för varje stock. Kapacitet finns också att öka produktionen rejält.

– Vi har även fått en bättre och renare arbetsmiljö i såghuset, med mindre
damm och spån, konstaterar Jonas Lantz.

HewSaw har också ansvarat för utbildning av operatörerna, något som

helt gjorts på plats i Nyby.

– Våra operatörer har suttit tillsammans med HewSaws personal och haft
direktutbildning på maskinen under helgerna för att lära sig kalibrering,
smörjning, underhåll med mera. Det har varit mycket hands-on, säger 

Jonas Lantz.

Han framhåller också HewSaws kunnande och erfarenhet.

– HewSaws personal har också varit en bra hjälp när det gäller att ge tips
och råd kring verktygshantering och hur vi kan organisera klingrum med 
olika postningar. Det har kapat mycket tid för oss, säger Jonas Lantz.

Nya delningssågen igång i nyby
Högre sågutbyte, bättre måttnoggrannhet och betydligt högre kapacitet och
matningshastighet. det är några av vinsterna för Setra nyby som uppdaterat 
sin såglinje med en ny delningssåg från HewSaw.

Setras sågverk i Nyby har cirka 58 anställda och är specialiserat på sågning av furu. 

Produktionen är cirka 180 000 m3 per år. Tidtabellen för installationen har hållits och 

sedan augusti har den nya sågmaskinen varit i drift. 

�
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HewSaw har en ny underleverantör som stöd för programmering av

styrsystem.

– Vi ser en tydlig trend att sågverksbranschen blir allt mer digitaliserad.
Med det nya samarbetet förstärker vi vår kompetens inom området så 
att HewSaw kan vara med och leda utvecklingen, säger Claes Backlund.

Underleverantören, det finska företaget Pasram Oy, har en gedigen

kompetens inom automation för industrin och har lång erfarenhet av

att jobba med styrning inom trä- och pappersindustri men även inom

metall- och verkstadsindustri.

– Med Pasram som stödjande partner får vi får en bättre helhet och kont-
roll över hela kedjan från sågmaskin till sågmaskinstyrning. Vilket i sin tur
ger innebär bättre service till våra kunder, säger Claes Backlund.

pROgRaMMeRing OcH uTVecKLing

Setras nya såglinje i uppländska Nyby är det första projektet där den

nya partnern medverkat. Marko Kujala, El- och Automations Chef vid

Veisto Oy, är nöjd med samarbetet.

– Pasram kan stötta oss i programmering och systemutveckling och har
god erfarenhet av olika leverantörer av styrsystem. Det är ett företag som
inte är låst vid gamla tankesätt utan är flexibelt och hittar nya lösningar, 
säger han.

�

HewSaw tar kontroll 
över sågmaskinsstyrning

Med hjälp av Pasram har HewSaw bland annat utvecklat nya funktioner

och ny design för instrumentpaneler, inklusive bättre och mer detaljerad

diagnostik.

– På hela taget innebär det en användarvänligare och enklare hantering
för operatörerna där de enklare kan se löpande data från såglinjen med
större möjligheter än tidigare att ändra olika inställningar, säger Marko 

Kujala.

enKLaRe SeRVice

Det nya samarbetet ger också vinster för kunderna vad gäller service

och underhåll efter installationen.

– Med det nya gränssnittet kan vi enklare hjälpa kunden. Supporten 
fungerar sömlöst efter uppstart med vårt projektteam. Det finns också
större möjligheter att justera och finjustera funktioner utan att behöva 
anlita en programmerare för att göra om koden, säger Marko Kujala.

Setra Groups sågverk i Nyby är det första med det nya styrsystemet. Marko Kujala kontrollerar inställningar på den utlokaliserade panelen.

Med hjälp av en ny partner tar HewSaw kontroll över automation och styrning av
sina sågmaskiner. 

– På så sätt har vi systemutvecklingen i egen hand och kan ännu bättre skräddarsy och 

utveckla programmerbara styrsystem för våra kunder, säger claes Backlund vd för 
HewSaw Sverige.

FAKTA. pasram

Pasram Oy är ett snabbväxande finskt företag som bildades 

2012 av två bröder, Pasi and Rami Karell. Huvudkontoret finns 

i Jyväskylä. 2020 beräknas företaget omsätta cirka 2 miljoner 

euro. Antalet anställda är 17.
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Att leverantören heter HewSaw är en lång historia, bokstavligt talat.

– Precis som HewSaw är vi ett familjeföretag och jag var med under deras
allra första Wood Safari för snart 20 år sedan. Sedan dess har vi haft kontakt
och jag har sett hur HewSaw har byggt upp sitt professionella kunnande
och utvecklat sina sågmaskiner så det är roligt att vi äntligen kan göra 
affärer också, säger Wolf Christian Küspert och tillägger :

– När det gäller klentimmer är valet självklart. HewSaw har den bästa 
lösningen som finns på marknaden.

HewSaws försäljningschef  Tuomo Kauppinen bekräftar att företagen

haft regelbunden kontakt i många år.

– Vi har utbytt erfarenheter genom åren och jag har sett hur GELO har
agerat långsiktigt och utvecklat sin verksamhet. När GELO nu valde att 
investera i ett nytt sågverk är det förstås glädjande att de valt en såglinje
från HewSaw, säger han.

Bland övriga leverantörer finns Holtec, som levererar virkesortering

och virkesintag, och Kallfass, som står för råsorteringen. 

Redan före jul ska de första stockarna sågas i den nya anläggningen. Det

är före tidsschemat, kan Wolf Christian Küspert nöjt konstatera.

– Vi har valt att enbart anlita de bästa leverantörerna inom varje område 
och jobba tillsammans med de som är världsledande inom respektive nisch.

MOnTage OcH inSTaLLaTiOn

HewSaws tekniker har haft en intensiv period med montage och 

installation av den nya såglinjen och har även ansvarat för installation 

av el, hydraulik, samt scanning- och optimeringsutrustning.

– HewSaws personal har varit mycket professionella och vi är mycket nöjda
med deras arbete. Samarbetet mellan de olika leverantörerna har också
fungerat mycket bra, säger Wolf Christian Küspert.

Han berättar att det finns ett stort intresse från många håll för det nya

sågverket och utvecklingen av energiparken.

– Bara den här veckan har vi haft två ministrar på besök i energiparken. Då
är det ingen nackdel att det ser snyggt ut i såghuset och HewSaws sågmaskin
bidrar till det prydliga intrycket med sin rena design och snygga färger.

GELO Timber har sin bas med ett sågverk i Weissenstadt i nordöstra

Bayern. Företaget är också en partner i en ambitiös satsning i en energi-

park tillsammans med bland annat det lokala energibolaget i grannstaden

Wunsiedel. Där finns bland annat en modern pelletsfabrik, som invigdes

2019, men även vindkraftverk, solceller och energilagring. Nyligen presen-

terade Siemens också en stor satsning på en vätgasfabrik i parken som

ska drivas helt på förnybar energi. 

Det nya såghuset har byggts intill pelletsfabriken på en 70 000 m2 stor

greenfield. Investeringen på cirka 40 miljoner euro görs tillsammans med

en lokal partner.

anVändS i eneRgipaRKen

– Sågverket är en liten men viktig del i energiparken där våra biprodukter i
form av spån och flis används vid pelletstillverkningen och eldas i en biobränsle-
panna. Vi kan i vår tur kan dra nytta av spillvärmen från pelletstillverkningen
vid torkningen, berättar Wolf Christian Küspert, vd för GELO Timber.

För GELO påverkar satsningen även den befintliga anläggningen i 

Weissenstadt då skogsråvaran kan nyttjas effektivare med två sågverk,

inte minst det klenare sortimentet.

– Vi har gjort en marknadsanalys och sett att vi har gott om råvara gällande
de klenare sortimenten och vi har också bra avsättning för det vi producerar.
Större delen av produktionen vid vår nya såglinje kommer att användas för 
tillverkning av limträbalkar, säger Wolf Christian Küspert.

Den nya sågen kommer helt att fokusera på klentimmer med upp till 

25 cm i diameter, och med längder på 2,5–5,5 meter. Matningshastig-

heten blir upp till 200 m/min. 

Produktionen vid den nya linjen beräknas till cirka 250 000 m3 per år, 

att jämföra med cirka 300 000 i den nuvarande anläggningen, där 

produktionen nu styrs om till grövre stockar.

eFFeKTiVaRe pROduKTiOn

– Med det nya sågverket får vi bättre möjligheter att styra produktionen
mellan våra enheter och kan få en effektivare produktion, både vad gäller
klentimmer och grövre sortiment.

e
Före jul ska de första stockarna rulla vid geLO Timbers nya anläggning i tyska 
Wunsiedel. den nya såglinjen, en HewSaw SL200 2.2, kommer helt att fokusera 
på att köra klentimmer i korta längder med hastigheter på upp till 200 m/min.

Klentimmersågas i höga
fartervid nytt sågverk i Bayern

Såghuset är 110 meter långt och 40 meter brett och står på plats intill 

pelletsfabriken vid Energiparken i tyska Wunsiedel i nordöstra Bayern. 

Här har GELO Timber investerat cirka 40 miljoner euro i ett nytt 

sågverk tillsammans med en lokal par tner.
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I 1,5 år har ett för sågverksbranschen helt nytt system för övervakning

testas vid Vida Woods sågverk i Nössemark. HewSaw har tillsammans

med leverantören SPM Instrument genomfört en pilotinstallation där

sensorer mäter vibrationer, stötpuls och temperatur för att avläsa och

tidigt larma om konditionen på lager och slitdelar i sågmaskinen.

– Det här är ett mycket lyckat pilotprojekt där vi kan se att tekniken fungerar
och där sensorerna känner av skador i lager långt innan maskinen riskerar
att haverera, säger Andreas Engström, SPM Instrument.

Långa VaRningSTideR

Han visar ett konkret exempel från Nössemark där den patenterade

tekniken ger mycket långa varningstider vid nedsatt mekanisk kondition. 

Trenden på en kantningsenhet visar en ökning av vibrationerna redan i

januari och en larmrapport generas. Efter ett byte av den aktuella lager-

bocken vid det ordinarie underhållsstopper i maj noterar systemet en

drastisk sänkning till normala vibrationsnivåer igen.

– Med systemet får operatörerna tydliga förvarningar. Istället för ett haveri
får man en tidig indikation, kan undvika oplanerade stopp och istället byta
lagret vid det planerade underhållet, konstaterar Andreas Engström.

BäTTRe öVeRBLicK

En ny dashboard har också utvecklats för att ge operatörerna en bättre

överblick.

– Vi har uppdaterat mjukvaran med ett nytt webbgränssnitt som gör det
enklare och mer överskådligt för operatörerna att se mätdata och status 
i realtid i sin app på mobilen ute vid sågen.

Systemet för lagerövervakning kopplas också samman med HewSaw

MP, HewSaws proaktiva och systematiska underhållssystem.

det nya systemet för lagerövervakning har utvecklats med en ny och mer 
översiktlig presentation där operatörer kan få en överblick över slitdelarnas 
driftskondition i realtid ute vid såglinjen.

– Anläggningen i Nössemark är en bra pilot. Den körs i 2-skift och med
höga matningshastigheter, vilket minskar underhållsfönstren och ökar kraven
på tillgänglighet. Vår automatiska övervakning i realtid i kombination med
ett systematiskt underhållssystem ger bättre förutsättningar för en effektiv 
produktion, säger Andreas Engström.

Claes Backlund, vd HewSaw Sverige, ser stora fördelar med ett 

proaktivt system.

– Det här är en del i vår strävan efter att utveckla ny teknik som gör 
produktionen enklare och säkrare för våra kunder. Erfarenheterna från 
Nössemark är mycket goda och visar att systemet ger tidiga varningar 
på slitage. Tillsammans med HewSaw MP vill vi göra systemet till 
standard i alla våra maskinleveranser, säger han.

Systemet kopplas samman med HewSaw MP, HewSaws proaktiva och 

systematiska underhållssystem.

�

Tidigavarningar 
ökar tillgängligheten

Ett nytt tydligt gränssnitt ger enkelt en bild

över status på lager och trender. Systemet 

använder en skala i tre färger, grönt, gult och

rött, för att indikera maskinkondition.
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Hampton Lumber moderniserar sågverket i kanadensiska Fort St. james. 
en supersnabb HewSaw SL200 3.3 ersätter två gamla såglinjer efter en total
ombyggnad av sågverk och hyvleri.

�

Den nya HewSaw SL200 3.3 för sågverket i For t St. James tillverkas för närvarande i HewSaw-fabriken i Finland.

Höghastighetsmaskin
levereras till Kanada

Hampton är ett familjeföretag som driver nio sågverk i norra USA och Kanada. 

Sågverket i Fort St. James, som ligger i västra Kanada, 60 mil norr om Vancouver, 

köptes 2019 och står nu inför en omfattande modernisering.

Grundläggning och andra förberedelser är redan igång och sommaren 2021 levereras

den nya såglinjen som ersätter två gamla i anläggningen.

eFFeKTiV SågLinje

– Vårt sågverksteam och HewSaws tekniker har tillbringat mycket tid tillsammans för att
designa en såglinje som kommer att vara effektiv vid sågning av den framtida råvaran vid
det nya sågverket, förklarar Ian Gray, Hamptons regionchef i Kanada. 

– Vi ser fram emot att samarbeta med HewSaw för att driva ett sågverk som kommer att
vara framgångsrikt och stabilt under många år. Detta kommer att vara viktigt för Hampton,
HewSaw och samhället Fort St James, säger Ian Gray.

Produktionen är främst inriktad på regelvirke, 2x3 och 2x4 tums i åtta och tio fots

längder. Men den nya såglinjen kommer även att mindre volymer av 1x4 och 4x4 i

samma längder. Det är en mycket snabb maskin, matningshastigheten är designad mellan

150 och 220 m/minut beroende på postning. Stockarna varierar mellan 3 och 13 tum

i rotdiameter.

HögHaSTigHeTS 2R-RundVRidaRe

Andra funktioner i HewSaws leverans inkluderar höghastighets 2R-rundvridare; 

gångplan och trappor för enkel åtkomst till underhåll samt säkerhetsstängsel, HewSaw

reducer- och kantningsknivar och HewSaws proaktiva underhållsprogram HewSaw MP.

HewSaw ansvarar också för automatisering, inklusive mätning och optimering från

samarbetspartner Prologic+.

– Vi är stolta över att samarbeta med Hampton kring en ny såglinje i västra Kanada. 
Det här är en fantastisk möjlighet för oss att visa upp våra såglinjer och vår teknik.
Denna linje har utformats specifikt utifrån kundens kriterier genom omfattande samråd
och diskussioner mellan Hamptons och HewSaws tekniska personal, säger Bill Tice,

marknadschef på HewSaw Machines.  

Den nya såglinjen ska enligt planerna vara i full drift 2022.
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