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Nytt justerverk på Setra Färila invigt
I går torsdag 3 juli invigdes det nya justerverket på sågverket Setra Färila. Med hjälp
av nyinstallerad scannerteknik effektiviseras virkessorteringen, vilket leder till jämnare
kvalitet, sänkta produktionskostnader och stärkt konkurrenskraft.
I början av september 2013 tog träindustriföretaget Setra beslut om att investera i
automatsorteringen på Färila sågverk. Knappt tio månader senare står det nya justerverket
klart. Invigningen ägde rum i går torsdag 3 juli vid lunchtid.
– Vi har nu stärkt Färilas konkurrenskraft inför framtiden genom jämnare kvalitet och sänkta
produktionskostnader. Med teknikens hjälp kan vi ta hand om vår fina råvara på ett ännu
bättre sätt, säger Mattias Forslund, platschef Setra Färila och fortsätter:
– Nu har vi ett fint och väl fungerande justerverk i Färila som dessutom har fortsatt
utvecklingspotential. Alla som varit delaktiga i projektet har gjort ett fantastiskt arbete. Om vi
fått möjligheten att göra om det skulle vi inte göra någonting annorlunda.
Investeringen har lett till att sågverket nu innehar den senaste visionstekniken från FinScan
samt mekanik och automation från CGV (C. Gunnarssons Verkstads AB). Styrsystemet
kommer förutom att styra maskinutrustningen även att hantera skalskyddet.
Setra Färila är ett sågverk som har en årlig produktionsvolym av sågade trävaror på cirka
150 000 kubikmeter. Enheten har omkring 50 medarbetare.
I Setra-koncernen ingår totalt nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Mattias Forslund, platschef Setra Färila
Telefon: 0651-768 103, Mobil: 070-899 22 01
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