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Christian Lallia, i mitten, i samtal med kunder under
ett besök i sågverket i Farges, Frankrike, och deras
SL250 3.3-linje.

Agenten som fixar
franska framgångar
Franska familjeföretaget Lemaire et Fils valde att investera i kraftfulla såglinjen
HewSaw SL250 3.4. En affär som förmedlades av agenten Christian Lallia.
– Vi har även en annan såglinje i pipeline och jag räknar med ytterligare två-tre
nya ordrar under 2021, säger den Nordenfrälste fransmannen.

Till skillnad från vad många kanske tror är Frankrike ett av Europas
mest skogrika länder. Parisbon Christian Lallia har varit verksam i trävarubranschen hela sitt yrkesliv.

– Att linjens fjärde maskin möjliggör sågning av kvadratiskt virke på ett
effektivt sätt med högt sågutbyte, spelade en viktig roll för deras val,
säger Christian Lallia.

Sedan 1989 driver han agenturen Finnsobois som är återförsäljare för
bland annat HewSaw i Frankrike, med fyra anställda.

Innan olyckan producerade familjen Lemaires sågverk omkring 50 000
kubikmeter sågade trävaror per år. I den nya anläggningen, som ska tas
i drift i augusti 2022, är kapaciteten närmare 200 000 kubikmeter per år.

– Vårt huvudkontor ligger i Paris och vi har en verkstad nära ClermontFerrand i centrala Frankrike, där det är gott om trävaruindustri, säger han.
HewSaw har funnits i portföljen ända sedan Finnsobois startade. I dag
är de agenter för ytterligare en handfull företag med koppling till skogsindustrin. Alla är finska eller svenska.
– Det nordiska står för kvalitet. Men jag är också väldigt förtjust i sättet
nordbor gör affärer på. För även om produkterna förstås är viktiga säljer en
agent först och främst förtroende, enligt Christian Lallia.
En av de senaste affärerna gäller företaget Lemaire et Fils i Alsace i
nordvästra Frankrike. Sommaren 2020 drabbades sågverket av en
förödande brand. Därför ska nu en helt ny linje, HewSaw SL250 3.4,
installeras i byn La Petite Raon.
Det är HewSaw-familjens mest allsidiga och flexibla såglinje där
konstruktion och automatisering ger en effektiv sågning med högt
utbyte.

Sonen Lemaire var tidigt inne på HewSaw medan fadern först tänkte
sig en annan leverantör.
Men efter att Christian Lallia och Tuomas Halttunen, vice vd på
HewSaws finska moderbolag, besökt familjen och tagit med dem
på studiebesök hos andra kunder, kom fadern på bättre tankar.
– Han och Toumas kom jättebra överens och hade en hel del gemensamt.
Men det slutliga avgörandet, till vår fördel, var det faktiskt ”Madame” som
fällde.
Familjen Lemaires anläggning blir den trettonde HewSaw-linjen
i Frankrike.
– Vi har ytterligare en order som vi snart kan presentera. Jag tror på
ytterligare två-tre beställningar under 2021, säger Christian Lallia.
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Metsä Wood i Vilppula.

GELO Timber i Wunsiedel.

Ny generation rundvridare
med ökad livslängd
Nu har HewSaw börjat installera den nya modellen rundvridare på alla sina
högpresterande såglinjer som levereras över världen.
Tyska Gelo Timber är bland de första att få den i sin såglinje. Sedan tidigare har
finska Metsä Wood Vilppula varit testpiloter.
Alla goda egenskaper från den tidigare modellen gällande precision är kvar. Den
stora förändringen är slangupprullningen. Den sker nu på en trumma som har
samma ytterdiameter som rundvridaren, vilket gör slangarnas rörelse lugnt
rullande. Dessutom ökar slangarnas livslängd markant.
Det ger en ökad livslängd och lägre löpande underhållskostnader.
Den mindre synliga fördelen ett lokalt placerat hydraulsystem kallat CLS. Det
ger ett helt jämnt konstanttryck fram till det viktigaste som rundvridaren ska
göra: att optimera inläggningen av stocken.
Hör av dig till oss på HewSaw för mer information.
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Pågående projekt runt om i världen
Pölkky Taivalkoski LogIn IR
Kohlwood Begagnad R200
Dok Nizhne Novgorod R200 A.I
Best Wood Schneider R200 1.1 V4
Acme Pallet LogIn 1R/2R
Metsä Fibre Rauma SL250 5.5 dx
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Dambois R250 1.1
MT Pelet Käytetty R200 A.1
ULK Karpogory SL250 4.5 dx och SL200 2.2
Le Maire SL250 3.4
Southwest Forest Product R250 1.1
Versowood Vierumäki SL250 CC

Biocore Ltd Begagnad R200 och 1R+
Hedlunds LogIn 1R
Junnikkala Scanning och automation
JPJ-Wood Scanning och automation
Rågsveden Scanning och automation
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Nyanstäld hos HewSaw:
Tim Metsävainio, servicetekniker

Erfaren
problemlösare
förstärker
serviceteamet
Nu utökar HewSaw sitt team av servicetekniker med Tim Metsävainio.
Han har alltid gillat maskiner och redan under högstadietiden fick han hänga
med sin pappa som installerade biltvättar.
– Jag tycker om att lösa problem, säger den tvåspråkige teknikälskaren.
I början av maj började Tim Metsävainio som servicetekniker på
HewSaw. Teamet består därmed av fyra personer.

Tim är född i Södertälje men uppvuxen i Sundsvall. Efter lumpen
bodde han åter tio år i Södertälje och jobbade på Scania.

– Just nu sätter vi ihop en begagnad maskin som ska levereras till Baltikum, – När första dottern kom 2001 flyttade familjen upp igen.
säger Tim som också hunnit med att besöka flera kunder i Sverige.
Tim bor med sin sambo och två döttrar i Kovland, strax utanför
Han blev headuntad till HewSaw genom kontakter.
Sundsvall. Och även på fritiden är det skruva som gäller. Gärna på
– Det känns kul att testa en ny bransch. Jag ser också fram emot att åka ut snöskotrar och fyrhjulingar.
till våra kunder utomlands. Barnen är stora nu så det fungerar bra att resa.
Tim har lång erfarenhet av verkstadsbranschen, bland annat från
fordonsindustrin.
De senaste sex åren har han arbetat med fyrhjulingar och skotrar,
under en period i ett eget bolag tillsammans med sin bror.
– På HewSaw jobbar jag med större verktyg och maskiner. Det är inte
svårare men man måste tänka till en del.
Intresset för maskiner föddes tidigt. Redan under högstadietiden fick
han hjälpa sin pappa som installerade biltvättar runt om i landet.

– Förutom att vara med familjen försöker jag också hinna köra en del
enduro, snöskoter och fyrhjuling.
Efternamnet avslöjar att Tim har finska rötter, även om han är född
i Sverige.
– Jag gillar memma och andra finska traditioner, men håller på Sverige
i ishockey, avslöjar han.
Finskan behärskar han väl, men den som hör en konversation mellan
Tim och någon av hans föräldrar brukar haja till.
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– De pratar finska och jag svarar på svenska!

Renoverad sågmaskin levereras till Lettland
Under våren har HewSaws verkstad i Sundsvall renoverat en begagnad
sågmaskin från Lövholmens sågverk i Piteå. Det är en HewSaw R200 från
1994 som 2004 uppgraderades med en HewSaw LogIn-rundvidare.
Köpare är lettiska företaget Biocore som ska installera den under
sommaren. Bolaget, som startade 2016 och har drygt 60 anställda,
tillverkar 60 000 kubikmeter pallvirke per år.

Affären har förmedlats av två aktörer på varsin sida Bottniska viken:
Svenska L. Åkerblom & Co samt finska Wood Machinery Center.
L. Åkerblom & Co har handlat med maskiner för trä- och sågverksindustrin sedan starten 1996 har. De säljer nya och begagnade maskiner,
kompletta produktionslinjer samt utför projekteringsarbete och utgår
från Nyköping. De har bland många projekt sålt SL250 2.2 linjen i
Östavall åt Norra.
쐽
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Full aktivitet i Mäntyharju-fabriken
HEWSAWS NYA bearbetningscenter BURKHARDT + WEBER
Type MCT- 800 togs i drift våren
2021. Installationen av nästa
BW-center påbörjas under
sommaren.

HEWSAW BYGGER nya kontor

och personalutrymmen för produktionen. Arbetet startade i början
av 2021 och avslutas i höst.
Byggnadens fundament består
av stålbalkar och korslimmade
träelement.

PRODUKTIONEN HAR VUXIT

kraftigt den senaste tiden. Därför
kommer mer monteringsutrymme
att tas från lagerområdet. Fabrikens
kvalitetsavdelning får också mer
plats genom en mindre utbyggnad.

FLER ANSTÄLLDA gör att antalet

som äter i personalmatsalen ökar.
I vintras genomfördes en omfattande renovering och nu har
den nya, rymliga och ljusa personalrestaurangen ”Vera” tagits i bruk.

INVESTERINGEN I TVÅ NYA
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bearbetningscenter krävde en
större verkstad. Utbyggnaden,
som blev klar i början av 2021,
ger extra arbetsutrymme för
mekaniker samt större förvaringsutrymme för maskindelar mellan
de olika arbetsmomenten i
verkstaden.

HEWSAW SVERIGE AB E-post info@hewsaw.se Hemsida www.hewsaw.com

