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Hög kundnöjdhet
ger rekord i antal 
beställningar
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Starkare efterfrågan på sågade trävaror har banat 
väg för en våg av investeringar i ny kapacitet. 

Och aldrig tidigare har HewSaw haft så 
många beställningar i pipeline. Under 2023 och 2024 
levererar bolaget inte mindre än fem nya såglinjer i 
Sverige. 

Vd Claes Backlund gläds förstås åt kundernas för-
troende och ser en snöbollseffekt av de senaste årens 
framgångriska satsningar på kvalitet och service.

– Det är det som bär frukt nu. Vi har kommit längre 
och längre upp på listan när branschen ska investera, 
säger han.

Som en förhållandevis liten aktör får HewSaw ofta 
beställningar från mindre familjeägda sågverk. Nu har 
även de stora sågverkskoncernerna vaknat.

– Det är lite av droppen som urholkar berget. Vi har 
till exempel fått väldigt fin respons på Sawtec och andra 
branschmässor.

Den unika tekniken är förstås en viktig förklaring till 
det ökade intresset från kunderna. 

En helt optimerad kurvsågning försäkrar det bästa 

Fem såglinjer i pipeline. 
Det är beviset för att 
HewSaws långsiktiga 
arbete på kvalitet och 
service burit frukt.
– Vi är med kunden 

hela vägen, säger  
vd Claes Backlund.

Nu kommer snöbollseffekten

HewSaws Claes Backlund, vd, och 
Magnus Karlsson, teknisk säljare. 
ser positivt på framtiden. De när-
maste åren ska bolaget leverera 
fem nya såglinjer i Sverige. 
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utbytet från en stock. Sågning i två steg, dx-sågning, ökar 
produktionseffektiviteten till det dubbla jämfört med 
traditionella metoder.

Men det är bara en del av förklaringen.
Förebyggande underhåll, snabba reservdelsleveranser 

och andra servicetjänster försäkrar att produktionen 
fortsätter vara effektiv. 

– Vi satsar mycket på nöjdhet och långvariga part-
nerskap och skräddarsyr våra tjänster enligt kundernas 
behov, säger Claes Backlund. 

Att vara med kunden hela vägen är självklart i 
HewSaws värld. 

– Installationen är en sak men sedan ska man leva 
med varandra i 20-30 år. Vi har mycket mer serviceper-
sonal än många av våra konkurrenter och försöker alltid 
göra lite mer.  Vi vill helt enkelt komma under skinnet 
på kunderna, säger Claes Backlund.

Möt 
HewSaw på

Trä & Teknik
30/8 - 2/9 2022I GÖTEBORG

HewSaw Sverige finns självklart på plats 
på mässan Trä & Teknik i Göteborg den 

30 augusti – 2 september. 
Välkommen förbi och låt oss 
berätta mer om våra senaste 
installationer och teknologi. 

Nu kommer snöbollseffekten
”Vi satsar mycket på nöjdhet och långvariga partnerskap 
och skräddarsyr våra tjänster enligt kundernas behov.”

HewSaw Sverige
levererar fem 
nya såglinjer

2023 och 2024 
 

SETRA 
SKINNSSKATTEBERG 

R200 1.1

MOELVEN   
VALÅSEN 
R200 1.1 

MOELVEN  
EDANE 

SL250 3.3

SETRA  
MAL.Å 

SL250 3.3

STENVALLS TRÄ 
SIKFORS 

SL250 4.4 dx
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Kompakt och effektiv 
sågmaskin för klentimmer

R200 1.1
HewSaw R200 1.1 är en vidareutveckling av R200 A.1. Det är en robust och driftsäker maskin som 
uppfyller skogsindustrins krav på hög matningshastighet och kapacitet för stora volymer, och i designen 
har man tagit hänsyn till att service och underhåll ska vara enkelt att utföra.  Modellen har flexibla såg-
lösningar och ett optimalt utbyte. R200 1.1 är försedd med en kontrollerad kurvsågningsfunktion  
och optimerad kantning av sidobräder.

I R-serien ingår också HewSaw R250 som tagits fram för sågning av större stockar  
och är idealisk för sågning av stockar med toppdiameter på 80–380 mm  
och rotdiameter på upp till 545 mm. Den här sågmaskinen  
finns i två modeller, A.1 och 1.1.

SETRA INVESTERAR I EN NY SÅGLINJE för klentim-
mer från HewSaw. Det är en R200.1.1 V1 som ska levere-
ras i oktober 2023.

– Investeringen möjliggör en samlad, högeffektiv pro-
duktion i säker arbetsmiljö, säger Setras vd Katarina Levin.

Sågverket producerar omkring 225 000 kubikmeter 
sågade trävaror per år och räknar med att kunna öka pro-

SETRA SKINNSKATTEBERG OCH ...
duktionen med 150 000 kubikmeter sett över några års tid.

Satsningen innebär goda förutsättningar att skapa ef-
fektiva flöden i verksamheten, enligt Mikael Romlin, plats-
chef vid Skinnskatteberg.

– Personalens engagemang i arbetssätt för förbätt-
ringar kommer att ge mycket bra utväxling med en ny 
såglinje, säger han.
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TEKNISKA DETALJER
• Toppdiameter: 80–280 mm
• Max stockdiameter: 380 mm
• Kanthöjd i reducerare: 60–270 mm
• Kantbredd i reducerare: 70–232 mm
• Skärbredd: 3,2–4,2 mm
• Matningshastighet: 70–250 m/min
• Flislängd: 20–30 mm

OPTIONER:
• Fast klingpaket V0
• Rörlig klingenhet V1
• 4 Servostyrda klingor V4

MOELVEN HAR VALT HEWSAW för sin investering i Valåsens 
sågverk i Karlskoga. Det är koncernens största sågverk med en 
årlig produktion av 375 000 kubikmeter sågade trävaror.

Våren 2024 ersätter en R200 1.1 V4 från HewSaw den 
befintliga klentimmerlinjen, vilket innebär att kapaciteten för
dubblas.

– Vår efterfrågan är god och vi bedömer att det finns möjlig-

... MOELVEN VALÅSEN SATSAR PÅ R200 1.1
het för oss att växa i volym, säger Thomas Haglund, vd för 
Moelven Valåsen.

Han sammanfattar valet av leverantör så här:
– HewSaws såglinje har hög matningshastighet, bra rund-

vridning och möjlighet att såga osorterat. Dessutom ger den 
bra arbetsställning vid kling- och knivbyten, säger Thomas 
Haglund.
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SL250
Fyrsågningslinje för storskalig produktion
HewSaw SL 250 3.3 är HewSawfamiljens mest allsidiga och flexibla såglinje. Linjens konstruktion och automatisering 
gör en effektiv sågning med högt utbyte möjlig. Den moderna mätnings- och optimeringslösningen kan även 
användas vid sågning med ställbara klingor. Såglinjen lämpar sig för sågning av stockar med en 
toppdiameter på 80–420 mm och en rotdiameter på 545 mm.

SETRA INVESTERAR omkring 390 miljoner 
kronor i anläggningen i Malå, Västerbotten. Såg-
linjen är en HewSaw SL250 3.3 som består av 
tre sågmaskiner. Den har en reducerare som 
omvandlar stocken till ett fyrkantigt block 
därefter en kantsåg som sågar bräder på två 
sidor samt en delningssåg som sågar upp kvar-
varande block till plank och bräder.

– Vi får den precision och den kapacitet vi 

MOELVEN EDANESÅGEN i Arvika inves-
terar för framtiden med en ny SL250 3.3 
från HewSaw med leverans våren 2024.

Jörgen Olofsson, vd för Moelven Eda-
nesågen har följt HewSaw under många 
år och imponerats av de anläggningar som 
byggts.

– Det gäller drifttillgänglighet, måttnog-

MOELVEN EDANE
grannhet på det sågade virket, flexibla 
såglinjer, företagets kunniga personal och 
vilja att hela tiden utvecklas. Deras nya 
underhållssystem är ett exempel på det 
sistnämnda, säger han.

Genom investeringen kommer  
kapaciteten att öka betydligt från  
dagens 165 000 kubikmeter per år.

SETRA MALÅ

TRE SOM VÄLJER HEWSAW SL2501 2



TEKNISKA DETALJER
• Toppdiameter: 100–420 mm
• Max stock diameter: 550 mm
• Kanthöjd i reducerare: 75–410 mm
• Kantbredd i reducerare: 75–410 mm
• Kanthöjd i delningssåg: 63–310 mm
• Kantbredd i delningssåg: 75–410 mm
• Skärbredd: 4,2–5,0 mm
• Matningshastighet: 60–200 m/min
• Flislängd: 20–30 mm

OPTIONER:
• Servostyrda klingor:
– Kantsåg 2-4 klingor
– Delningssåg 2-6 klingor
• Längd: 70–80 m
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eftersträvar, säger platschef Marlene Berg-
ström.

Hon lyfter även fram de mer mjuka 
parametrarna som är viktiga vid valet av 
leverantör.

 – HewSaw visar stort intresse för våra 
önskemål och har ett tydligt lösningsfokus. 
Sådant inger förtroende, säger Marlene 
Bergström.

3

3D modellen visar e
n SL250 4.4 dx.

FAMILJEÄGDA STENVALLS TRÄ utökar med ett nytt sågverk i Sikfors, Piteå, där fö-
retaget en gång startade 1947. Såglinjen SL250 4.4 dx levereras av HewSaw hösten 2024.

– Genom investeringen kommer produktionen att kunna fördubblas, säger 
Sven Stenvall, teknisk chef och delägare. 

Han har tidigare goda erfarenheter av HewSaw och Veisto. För ungefär tio år 
sedan investerade Stenvalls i en HewSaw R200 i sågverket i Lövholmen.

– Jag vet att det är lätt att ha med dem att göra och att de infriar förvänt-
ningarna. Det blir leverans, säger Sven Stenvall.

Detta är den första SL250 4.4 dx som sålts i Sverige. Den består av fyra sågmaski-
ner: reducerare, dx kantsåg, dx delningssåg och delningssåg. Extra klingor sågar blocket 
med ritsspår innan de ”vanliga” klingorna. Därmed kan man såga snabbare med större 
stockar och även såga med tunnare snitt i en dx-linje.

– Vi tycker det är ett bra koncept, konstaterar Sven Stenvall.
Den befintliga sågen, strax intill nybygget, kommer att köras fram till driftsättningen 

av den nya.
Under de senaste tio åren har Stenvalls startat upp sågar i Lövholmen, Örarna och 

Seskarö.

STENVALLS TRÄ SIKFORS

FÖRST I 
SVERIGE MED 

SL250 4.4 dx

Högt sågutbyte
• exakt rotering
• optimal stockinläggning
• utmärkta kurvsågningsegenskaper
• stor måttnoggrannhet
• tunna klingor
• sågning av specialprofiler
• sågning av korta stockar
• användarvänlig automation

Hög kvalitet
• korrekta dimensioner
• jämn yta på sågat virke
• högkvalitativ flis, även kantningsflisen

Effektiv produktion
• hög matningshastighet
• snabbt byte av postningsmönster
• lång drifttid

Säker arbetsmiljö
• slutna maskinenheter
• låg ljudnivå
• öppningar för service
• säkerhetsskydd

Robust konstruktion
Kompakt
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Vid årsskiftet började Peter Honkanen på HewSaws finska 
moder bolag Veisto Oy i Mäntyharju i sydöstra Finland. 

Eftersom han är uppvuxen i Sverige är det naturligt att han 
är ny projektledare för de svenska installationerna av såglinjer.

– Jag fungerar som en länk mellan Veisto, HewSaw samt kunden i 
Sverige. Tidigare använde Veisto flera olika personer, säger han.

Förutom att kontaktvägarna blivit tydligare kan kunderna också 
sköta kommunikationen på svenska i stället för på engelska.

Peter Honkanen är född och uppvuxen i Sverige och behärskar 
både svenska och finska flytande.

 – De flesta svenskar är duktiga på engelska men jag tror många ser 
det som en fördel att kunna prata svenska med mig.

Peters föräldrar flyttade från Finland till Järfälla utanför Stockholm i 
slutet av 60-talet och där föddes Peter några år senare.

När det var dags för Peters äldsta barn att börja skolan för ungefär 
15 år sedan, bestämdes det att flytta till Finland.

 – Jag och min fru hade funderat på att flytta till Finland och det var 
lite av: nu eller aldrig. Och det är ett beslut vi inte behövt ångra.

ATT JOBBA MED KUNDER i Sverige är inget nytt. Ända sedan han 
återvände till Finland har Peter arbetat på företaget Savcor som till-
verkar korrosionsskydd och övervakningssystem, och som har många 
svenska kunder. 

Peter Honkanen är ingenjör från KTH med inriktning på mekatro-
nik. Klivet över till sågverksbranschen beskriver han som både spän-

nande och utmanande.
 – Jag trivdes bra i min gamla bransch. Men när jag jobbade 

mycket hemifrån under pandemin började jag fundera på att 
göra något nytt. 

Han fascineras av att sågverksbranschen hanterar så stora 
massor med oerhört hög precision, och att maskinerna innehåller 
”allt”: elektronik, mekanik, automation, hydraulik och pneumatik.

 – Projekten är mycket större än de jag hade hand om tidigare 
vilket ställer högre krav på mig. Jag är stolt över att få jobba i ett 

ledande företag som är välkänt i hela världen. Och så känns det bra 
att ha kommit ett steg närmare skogen!

Peter Honkanen är den nya länken mellan tillverka-
ren Veisto, HewSaw Sverige och HewSaws kunder i 
Sverige.

– Även om de flesta är duktiga på engelska tror jag 
många ser det som en fördel att kunna prata svenska 
med mig, säger han. 

”Jag är stolt 
över att få jobba 

i ett ledande företag 
som är välkänt i
hela världen.”

Peter 
underlättar 
dialogen
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Första stocken 
sågad i Rauma
DEN 18 MAJ sågades första prov-
stocken i Metsä Fibers nya sågverk i 
finska Rauma inför driftsstarten kvartal 
tre.

Såglinjen levereras från HewSaws 
moderbolag Veisto och har en kapaci-
tet av över 200 meter i minuten. 

Värdet på investeringen är omkring 
200 miljoner euro vilket gör den till 
den största sågverksinvesteringen nå-
gonsin i Finland. 

Vid full drift kommer det nya såg-
verket att producera cirka 750 000 
kubikmeter sågat furuvirke per år och 
sysselsätta 100 personer.

Såglinjen är försedd med HewSaws 
patentsökta dx-teknik.
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HewSaw dx 
HewSaw MP 

HewSaw SL250 
HewSaw Robotics 

HewSaw SL000 

HewSaw R200 HewSaw R250 

HewSaw LogIn 

VARUMÄRKEN 

VÅRA LEVERANTÖRER 

ATT BYGGA ETT NYTT SÅGHUS samtidigt som den gamla linjen intill är i gång. Det 
är den största utmaningen för Moelven, som installerar en SL250 3.3 på Edanesågen i 
Arvika våren 2024.

– Säkerhet är a och o för oss så det gäller att planera allt väldigt väl. Personalen är 
mycket inspirerad, säger vd Jörgen Olofsson.

Investeringen, som går på omkring 450 miljoner kronor, omfattar även ny timmer-
sortering, sågintag, virkestorkar och ströläggare.

– Det nya såghuset är 90 gånger 22 meter, så det blir gott om ytor, säger Jörgen 
Olofsson, som var delägare i företaget innan det såldes. Sedan 2004 ingår Edane sågen i 
norska Moeleven.

Det mesta av det som sågas förädlas på plats till konstruktionsvirke, tryckimpregne-
rat eller målade klädselbräder som säljs i den norska bygghandeln.

Genom att förnya maskinparken sänks produktionskostnaderna samtidigt som sågut-
bytet höjs.

– Kapaciteten kommer att öka betydligt från dagens 165 000 kubikmeter per år, sä-
ger Jörgen Olofsson.

Skiss över investeringen som görs vid Moelven Edane.

MOELVEN EDANE

Lägre produktionskostnader 
med ny maskinpark

HewSaw och moderbolaget Veisto har ett långt och 
framgångsrikt samarbete med kanadensiska skan-
ner- och optimeringstillverkaren Prologic+.

När sågverkskunderna började efterfråga en lösning med 
röntgenteknik kopplade HewSaw ihop Prologic+ med finska bo-
laget Finnos som tillverkar röntgensystem.

Detta resulterade i ett samarbete där Finnos röntgenmätning i 
timmersorteringen kopplas samman med optimeringsmjukvaran 
från Prologic+ som HewSaw använder i sina såglinjer.

Smart samarbete 
optimerar sågutbytet

Finnos skannar stockarna och skickar stockens profil till 
Prologic+optimeraren. Med hjälp av filtreringsalgoritmer tas den 
optimala lösningen fram för respektive stock.

När kunden vill ha en röntgenskanner säljer alltså Prologic+ 
sin optimeringsmjukvara med datorerna till HewSaw, med-
an skannerhårdvaran kommer från Finnos.

Den som köper en Finnos/Prologic+-lösning kan välja oli-
ka postningsmönster eller slutprodukter beroende på exempel-
vis kvistar, stockdensitet och/eller sönderdelningssätt.

HewSaw kopplade samman ledande teknikföretagen 
Prologic+ och Finnos. Resultatet är en integrerad  
lösning för att optimera sågutbytet.



Hösten 2023 ska Setras nya såg-
linje i Skinnskatteberg börja rulla. 
I början av maj ordnade företaget 
en heldag då alla anställda fick 
träffa representanter för HewSaw 
och tre andra leverantörer. 
”Otroligt uppskattat”, konsta-
terar verksamhetsutvecklare  
Adrian Eriksson.

I fjol stod det klart att träindustriföre-
taget Setra, som är huvudägt av Svea-
skog och Mellanskog, investerar i en 

ny såglinje för klentimmer från HewSaw. 
Det är en R200.1.1 V1 som ska levereras i 
oktober 2023.

Enligt Setras vd Katarina Levin möjlig-
gör investeringen en samlad, högeffektiv 
produktion i säker arbetsmiljö på det 

SETRA LADDAR FÖR NYA SÅGLINJEN:

Personalen fick en heldag med leverantörerna
klena timmersortimentet i Setras södra 
råvaruområde.

– Projektet har fått namnet ”Skinns 
270” eftersom vi kommer att kunna 
producera 270 000 kubikmeter sågad 
vara per år, säger Adrian Eriksson, verk-
samhetsutvecklare och projektledare för 
investeringen.

Men det är alltså ett tag kvar tills den 
nya såglinjen rullar. Något som fick Adrian 
Eriksson att fundera på hur man skulle 
hålla personalens engagemang vid liv.

– Vi bjöd på tårta 2021, sedan händer 
det just ingenting förrän 2023, säger han.

Självklart kommer den personal som 
ska jobba direkt vid såglinjen att få utbild-
ning i god tid, påpekar Adrian Eriksson. 
Men det behövs mer.

– Det är en stor sak att gå över från 

bandsåg till klingsåg. Därför är det extra 
viktigt att nå ut till alla anställda, säger han.

Lösningen blev att ordna en utbild-
nings- och teknikdag i maj för alla de un-
gefär 80 personer som jobbar på sågen.

Personalen delades in i fem lika stora 
grupper som fick träffa representanter 
från HewSaw och tre andra leverantörer, 
som satt upp varsin monter på olika plat-
ser i sågen.

UNDER 45 MINUTER berättade varje 
leverantör om sin del i projektet och sva-
rade på frågor från åhörarna.

– Det blev en jättebra dialog. För oss är 
det en chans att fånga upp sådant som kan 
göras bättre inför leveransen, säger Mag-
nus Karlsson, teknisk säljare på HewSaw.

 Dagen inleddes med en säkerhets-
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SETRA LADDAR FÖR NYA SÅGLINJEN:

Personalen fick en heldag med leverantörerna
genomgång och blev också ett bra tillfälle 
för teambuilding, berättar Adrian Eriksson.

– Vi åt frukost tillsammans och grillade 
hamburgare ute i solen. Setra hade också 
en egen monter där vi presenterade hel-
heten kring projektet och pratade om det 
som inte är upphandlat ännu.

Vad har du fått för reaktioner från de 
anställda?

– Jättepositivt, många uppskattade att vi 
avsatte den här tiden och att alla fick vara 
med.  Vi har ju vanliga informationsmöten 
om projektet också men det här var något 
annat. Nu kände alla: Shit det här blir verk-
ligen allvar!

De leverantörer som deltog var: 

HewSaw (såglinje), Renholmen (råsortering), 

IPAB (timmerintag) och Valon Kone (barkmaskin).

”Det är en 
stor sak att gå 

över från bandsåg 
till klingsåg.”

Adrian Eriksson, 
verksamhetsutvecklare 

och projektledare

Magnus Karlsson, teknisk säljare på HewSaw, informerade personalen om den nya såglinjen som 
HewSaw ska leverera till Setra i Skinnskatteberg.
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”Att byta en gammal 
såglinje till en ny är som

SVERIGE
HewSaw Sverige AB
Lärlingsvägen 11
863 41  SUNDSVALL

FINLAND
Veisto Oy
Yrittäjäntie 1
527 00 MÄNTYHARJU

HEWSAW NEWS

redaktion:  claes backlund, magnus karlsson, 
 olof axelsson och per matsson

Lars Persson, servicetekniker på HewSaw, 
åker gärna ut till kunderna och håller i  
skräddarsydda utbildningar. Han vet också 
hur viktig uppstarten av en ny såglinje är.  
”Jag finns med kunden så länge jag behövs”, 
säger han. 

När en ny såglinje från HewSaw in-
stalleras i Sverige är det vanligtvis 
serviceteknikern Lars Persson som 

håller i utbildningen av operatörerna, och finns 
med dem vid uppstarten.

Och han vet hur viktigt det är att vara med 
personalen en längre tid.

– Att gå från en gammal till en modern 
såglinje är lite som att gå från en Trabant till en 
Formel 1-bil. Man måste vänja sig vid hastig-
heten successivt. 

Han berättar att många kunder varit med 
om att andra leverantörer ”farit iväg”.

– Jag stannar tills kunden känner sig trygg. 
Vår styrka är att vi aldrig lämnar någon i 
sticket.

Detta kan Lars 
hjälpa till med: 
• Skräddarsydda utbild-

ningar om exempelvis 
rutiner.

• Tester, exempelvis  
av rundvridare.

• Utvärdering av  
klingor i samarbete 
med klingfabrikanter.

• Simuleringar av pro-
duktionsutbyte med 
en mobil mätram.

Att det lönar sig att jobba förebyggande är en av hans 
andra käpphästar. Genom att ha tydliga rutiner för exem-
pelvis klingbyten kan operatörerna känna större trygg-
het.  Han försöker också sprida fördelarna med att ha bra 
dokumentation av avvikelser – och hur man löser dem. 

– Då kan man spara mycket tid nästa gång.
Innan Lars började på Veisto och HewSaw arbetade 

han på sågverket i Östavall i Medelpad.
– Jag har själv suttit och kört såglinje i 

20 år vilket gör att jag kan förstå kunden 
på annat vis, säger han.

När Östavall installerade sin nya linje 
2009 fick Lars utbildning av Veisto/HewSaw. 
För åtta år sedan fick han chansen att åka 
och utbilda operatörer i Sibirien.

Efter det fick Veisto och HewSaw upp 
ögonen för honom på allvar, men det dröj-
de ytterligare ett par år innan han kände 
sig redo att börja på HewSaw 2015.

 – Jag trivs jättebra med mitt jobb. Jag 
har lätt för att ta folk och gillar att gå in i 
diskussioner. Och på slutet brukar vi vara 
ganska överens!

att byta från en Trabant 
till en Formel 1-bil”

Lars ger skräddarsydd 
utbildning på plats

omslagsbild:  claes backlund, vd, och magnus karlsson, 
 teknisk säljare. hewsaw. foto: joakim gustafsson 
tryck:  accidenstryckeriet, sundsvall

Lars Persson, service-
tekniker på HewSaw.


