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R200 1.1 V4 levererades till Stenvalls Trä i Lövholmen
2013. Nu ska samma modell levereras till Best Wood
Schneider i Eberhardzell, Tyskland.

en kombination av maximal
ﬂexibilitet och hög produktion
tyska familjeföretaget Best Wood Schneider bygger en helt ny anläggning
för sågning och vidareförädling av trävaror. rekordsnabba r200 1.1 v4 från
hewSaw möjliggör sågning av klentimmer utan föregående sortering.

Best Wood Schneider driver en framgångsrik anläggning i Eberhardzell i delstaten
Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland.
Med start hösten 2021 kommer en helt nytt sågverk för sågning och vidareförädling
av trävaror att uppföras i Messkirch, sju mil därifrån. Beräknad produktionsstart är
januari–februari 2022, enligt Andreas R. Schilling, teknisk projektledare.
Målet med investeringen är både att utöka produktportföljen och öka produktionen.
Liksom i Eberhardzell blir det en sluten produktionscykel med granvirke som råvara,
där hela volymen bearbetas på plats.
Slutprodukterna i Messkirch blir bland annat specialutvecklade produkter för fasader
på flervåningshus.
Den nya anläggningen får såglinjer för grovt timmer respektive klent timmer, med en
årskapacitet på omkring 200 000 m3 sågade trävaror per linje.
Produktionen av korslimmat trä beräknas till 100 000 kubikmeter per år, medan
produktionen vid pelletsanläggningen beräknas till 60 000 ton per år.

SySterSågen i LövhoLmen

För klentimmerlinjen föll valet på R200 1.1 V4 från HewSaw. Den 40 meter långa
såglinjen har fem separata bord och fungerar därmed utan föregående timmersortering.
Det är ett koncept som alltmer används för såglinjer i hela Europa eftersom det tar
bort en kostsam hantering av råvara på timmerplanen. Sågen kan därmed hålla
samma höga matningshastigheter som HewSaw är känt för.
– Den möjliggör en kombination av maximal flexibilitet och hög produktion. Det är
en stor fördel eftersom vi inte kommer att ha något timmerlager, säger Andreas R.
Schilling, som har höga förväntningar på investeringen.
– Med HewSaw har vi en erfaren och kompetent partner vid vår sida. Våra krav har
hittills uppfyllts helt, säger han.



2013 investerade även Stenvalls
Trä i Lövholmen i en R200 1.1 V4
från HewSaw. Platschef Erik Lundqvist
gläds åt att få ett syster verk i Tyskland.
– Men det är konstigt att inte fler
har insett fördelen med denna helflexibla sågmaskin. Man kan ju såga
alla postningar som finns i denna
R200:a, säger han.
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Tomas Ivarsson och Peter Funk från STTF under ett besök hos sin norska systerorganisation TTF och dess sekreterare Per Skogstad (längst till höger).

”Kompetensförsörjningen är avgörande”
Stora pensionsavgångar väntar. Samtidigt är det få som nyutbildas. Det är en ekvation
som inte går ihop enligt föreningen Svenskt trätekniskt forum, som driver frågan om
kompetensförsörjning i den träindustriella näringen.
Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum, STTF som bildades 1943 har
omkring 550 medlemmar från hela den träindustriella näringen – från
råvara till färdig produkt. Bland medlemmarna finns även branschorganisationer och utbildningsinstitutioner.

– I dag är det mer avancerad teknik på sågverk än i processindustrin, det
är något vi måste förmedla till våra ungdomar, säger Peter Funk.

– Det är självklart för oss att vara med, säger Claes Backlund, vd för
HewSaw Sverige.

– Vi måste alla dra åt samma håll, säger Tomas Ivarsson.

Föreningen är opinionsbildare i branschutvecklingsfrågor och förmedlar
ny kunskap och forskningsrön genom bland annat nätverksträffar och
exkursioner. STTF har också beslutat att utveckla en ny webbutbildningsportal för industrin som kommer att lanseras under våren.

Samtidigt riktar STTF viss kritik mot industrin, som borde driva på frågan
om kompetensförsörjning tydligare.
Claes Backlund på HewSaw vet hur viktigt det är med rätt kompetens
ute på sågverken. För att leveranserna av ny sågverksutrustning ska bli
så bra som möjligt måste mottagarna ha rätt kompetens.
– Här finns det en hel del att göra, konstaterar han.

Men även om kompetensförsörjningen är en stor utmaning ser STTF
En av föreningens viktigaste frågor är kompetensförsörjningen i branschen.
goda möjligheter för branschen.
Under 2020 genomfördes en övergripande kompetensinventering inom
– Sågande trävaror är på stark frammarsch, inte minst genom miljöaspekten.
sågverksindustrin.
– Utan tvekan står vi inför en rejäl utmaning. Stora pensionsavgångar väntar Vi går en ljus framtid till mötes, slår Tomas Ivarsson fast.
de kommande åren, samtidigt som det utbildas få. Det är en ekvation som
inte går ihop, säger Tomas Ivarsson, sekreterare i föreningen.
Föreningen har regelbundna kontakter med bland annat regeringen,
Tillväxtverket och nämnden för Yrkeshögskoleutbildning. Målet är att
bli mer offensiva och vara en given remissinstans, enligt Peter Funk,
ordförande för STTF. Men det gäller också att öka branschens
attraktionskraft, påpekar han.
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Även när det gäller STTF:s framtid pågår ett intensivt utvecklingsarbete.
– Nätverkandet är det som medlemmarna uppskattar mest, och nu försöker
vi att utveckla nya intressanta lösningar. Positioneringen är minst lika viktig
och här vill vi peka på faktorer som vårt genuina nätverk, det personliga
medlemskapet, möjligheten till kompetensutveckling och trämekanisk information samt att vi är ett oberoende forum, säger Peter Funk.
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FaKTa
namn: tero mönttinen
ålder: 50 år
Familj: gift och två barn
Bor: mäntyharju
gör: verktygsingenjör på veisto oy

Möt oss på HewSaw:

Fritid: Fiska, fotografera och snickra

Tero Mönttinen, verktygsingenjör

åren i Kanada blev ett lyft för Tero
För tero mönttinen, ingenjören som utvecklar hewSaws avancerade
reducerhuvuden, finns ett ”före” och ett ”efter” åren i Kanada.
– Hela familjen hade en fantastisk tid. Jag lärde mig mycket om både
teknik och mig själv, säger han.
Det var 1999 som Tero Mönttinen stegade in på HewSaws kontor i
Mäntyharju för första gången. Och han har blivit företaget trogen.

För efter två händelserika år med hårt arbete, nya vänner, NHL-hockey
och gedigna språkkunskaper var det dags att återvända hem.

– Efter min examen från Mikkeli University of Applied Sciences jobbade
jag först på ett litet bolag. När jag kom till HewSaw imponerades jag
direkt av kapaciteten och maskinerna, säger Tero.

– Allt har sin tid. Men klart är att tiden i Kanada verkligen haft stor
betydelse för hela familjen. Jobbmässigt känner jag att jag fått två händer
att arbeta med, utan Kanada hade jag bara haft en.

I dag har han titeln R&D-designer och är ansvarig för utvecklingen av
företagets såghuvuden.

Efter hemkomsten kom han att inrikta sig på teknik för eftermarknaden
och i dag är han ansvarig för designen av reducerhuvuden och verktyg.
I sitt jobb är Tero van att besöka och utbilda kunderna ute på sågverken,
men på grund av covid-19 är mötena nu digitala.

Den internationella inriktningen var en viktig parameter när Tero valde
arbetsgivare. 2002 packade han, hustrun och den då femåriga dottern
väskorna och flyttade över Atlanten.
Under två år arbetade Tero för HewSaws dotterbolag i Abbotsford,
British Columbia i västra Kanada.
– Det var en fantastisk upplevelse för både mig och resten av familjen,
och en kick att få chansen efter bara tre år i HewSaw. Jag imponerades
av hur välkomnade kanadensarna och utvecklades mycket både som
ingenjör och som person.

– Jag saknar verkligen de fysiska besöken och ser fram emot att träffa
kunderna igen. Att vara på plats på sågverken ger mig nya kunskaper och
jag får en djupare typ av feedback från kunderna. Fördelen med att inte
resa är möjligen att jag har mer tid över till design nu, säger Tero som ser
fram emot många flera år på HewSaw.
– Som 50-åring må jag vara en gammal bil men jag har en ny motor och
har mycket kvar att lära mig, säger han.

Tero fick uppgiften att designa reducerhuvuden utan förskärande
klinga vilket efterfrågades av den nordamerikanska marknaden. Breddningen av sortimentet blev en framgång och företaget tog värdefulla
marknadsandelar.

På fritiden är han gärna i naturen där han fiskar och fotograferar. Tero
gillar också att snickra både på huset och sommarstugan. Och det är
inga ad hoc-projekt han ägnar sig åt. En detaljerad ritning är en förutsättning för en ingenjör som han.

Snart var han, som enda finne på kontoret, också en naturlig brygga
mellan Kanada och Finland.

– Min ritning till det nya utedasset var riktigt avancerad, säger Tero med
ett skratt.


– Jag kunde förklara för kanadensarna hur vi tänkte och tog med mig
värdefull kunskap tillbaka.
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Skyddshuvar ökar säkerheten

HewSaw Nyhetsbrev
har ni testat er rundvridare?

Utan SKyDD

meD SKyDD.

Utan SKyDD

Som alla vet är stockens exakta placering in i första maskinen av
största vikt. Finns det konsekventa fel försämras sågutbytet, vilket
ger problem i efterföljande processteg.
HewSaw Sverige kan göra en utvärdering av såglinjens rundvridningsprecision genom att filma vridningsförloppet.
Så här går det till:
1. Vi märker ett antal stockar i aktuell timmerklass.
2. Stockarna sågas i normal matningshastighet. Förloppet då stocken
vrids filmas.

meD SKyDD.

3. Vi mäter utförd vridningsvinkel på filmen och jämför med vad
mätsystemet har tänkt att vridningen skulle vara.
Detta ger svar om själva vridningsfelet. Filmen av vridningsförloppet
visar om exempelvis någon rörelse inte är korrekt kalibrerad.
Vi utför mätning och utvärdering till ett fast pris.

Skyddshuvar på maskinerna ger en säkrare arbetsmiljö.
hewSaw levererar kundanpassade produkter i tåligt material.
HewSaw tillverkar skyddshuvar till bland annat sågmaskiner, verktyg,
klingor, och kantfräsar.
Skydden ger en säkrare arbetsmiljö vid maskinerna och när delar
transporteras.
Produkterna är tillverkade i tåligt material och är enkla att ta av
och på. De finns både med och utan logotype.

Pågående projekt runt om i världen

Projekt under uppbyggnad i Mäntyharju

 Kimabel Belarus SL250 2.2

 rauma metsä Wood Finland SL250 4.5 dx

 Belozersk Les ryssland r200 a.1

 ULK Karpogory ryssland SL200 2.2

 tPD Frankowski Polen r200 a.1

 ULK Karpogory ryssland SL250 4,5 dx

 gelo timber tyskland SL200 2.2

 hampton Kanada SL200 3.3

 Setra nyby Sverige SL250 delningssåg

 Best Wood Schneider tyskland r200 1.1
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SL250 3.4 består av fyra enheter : En stockreducerare, en
fristående kantsåg, en delningssåg samt en horisontalklyv
för möjlighet till ytterligare delning av centrumutbytet.

metsä utvärderar unik
investering och siktar framåt
hösten 2013 togs metsä Fibres nya såglinje i vilppula i drift. enligt sågverkschef
Jaakko vierola var den största utmaningen att utbilda personalen eftersom det
inte fanns någon liknande linje någon annanstans.
– Nu ser vi värdefulla kopplingar till vår kommande investering i Rauma, säger han.
Finska Metsä Fibre är en av Europas största producenter av sågade
trävaror. 2013 investerade bolaget i en ny såglinje från HewSaw
i Vilppula.
Det är en SL250 3.4 som består av fyra maskinenheter: Först en
stockreducerare, därefter den fristående kantsågen och delningssågen
samt avslutningsvis en horisontalklyv för möjlighet till ytterligare delning
av centrumutbytet. Samtliga sågmaskiner har integrerade kantningsenheter.
Den budgeterade årsproduktionen för linjen var 450 000 m3 per år
vilket uppnåddes redan under 2014, enligt sågverkschef Jaakko Vierola.
– Sedan dess har såghastigheten ökat avsevärt samtidigt som vi har kunnat
minskat produktionsstörningarna år för år. Det gör att volymerna kunnat
öka med 20 procent.
Även målen för avkastning, produktportfölj och full optimering har
uppnåtts.
Efter installationen har regelbundna uppdateringar gjorts, främst
relaterade till användbarhet och kvaliteten på sågat virke/flis.
– De viktigaste uppgraderingarna som påverkar användbarheten har
gjorts i datorkapacitet och rundvridare. När det gäller Vilppulas framtida
utveckling testas nu ny mätteknik för såglinjerna och grön sortering,
säger Jaakko Vierola.
Med facit i hand kan han konstatera att investeringen gått enligt plan
och att samarbetet med HewSaw varit – och är – smidigt med direktsupport från fabriken.

– Den största utmaningen var utbildningen av vår egen personal eftersom
det inte fanns någon liknande linje någon annanstans. Under åren har vi lärt
oss att köra linjen effektivt, men inlärningsprocessen slutar aldrig. Redan nu
driver vi ett operatörsutbildningsprogram tillsammans med HewSaw, med
tonvikt på förebyggande underhåll och justeringar.
Metsä Fibre bygger nu ett nytt sågverk i Rauma.
– Det är ett stort tekniskt steg görs för sågverksindustrin. Av särskilt intresse
är införandet av dx-sågning, eftersom det kan uppgraderas till Vilppulalinjen i framtiden. Denna dx-sågning har också simulerats hos oss i Vilppula
med stor framgång, säger Jaakko Vierola.
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HewSaw har investerat i två nya
höglager vid fabriken i mäntyharju.
här intill syns bilder från byggnationen av höglagret för reservdelar.
Detta, tillsammans med höglagret
för stålråvara, är nu i full drift.

HewSaw fortsätter att bygga ut
och satsa i fabriken i mäntyharju.
här byggs den nya lokalen för en
ny nC-maskin, som kommer att
installeras och köras igång under
2021. tillökningen av maskinparken
kommer att öka produktionskapaciteten av maskindelar
ytterligare.

H E W S AW S V E R I G E A B

E-mail info@hewsaw.se Läs mer om våra produkter på www.hewsaw.com

