
WoodSmartTM

OPTIMERAD EFFEKTIVITET  
FÖR VEDHANTERING

Jämn produktion      •      Hög kvalitet      •      Mindre vedförlust



WoodSmartTM

ETT TOPPMODERNT SYSTEM  
MED EN ÖVERGRIPANDE TJÄNST  
I SAMMA PAKET
Med hjälp av den avancerade helhetslösningen WoodSmartTM 
kan renseriets produktion optimeras, vilket ger klara konkur
rensfördelar och besparingar i materialhanteringen inom  
vedhanteringsindustrin. I stället för enskild mätutrustning  
levererar Teknosavo en helhetsservice till kunden, omfattande 
hela optimeringen inklusive mätutrustning och programvara 
samt underhåll. 

SERVICEAVTAL
Optimeringssystemet med fast pris som faktureras månatligen 
är ett lätt sätt för kunden att effektivisera verksamheten och 
uppnå avsevärda besparingar. Teknosavo garanterar effekti
vitetsresultatet under hela avtalsperioden. Tjänsten omfattar 
kundsupport samt uppdateringar, service och reservdelar som 
behövs. Genom avtalet har kunden alltid tillgång till den nyaste 
tekniken och rapporter om processen i realtid.

Onlinemätning
Onlinemätning möjliggör en exakt  
övervakning och mäter avbarknings
processen för att säkerställa en hög 
renhetsgrad och låg vedförlust.
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ÅRLIG TOTAL  
INBESPARING

1,2 mn €
(KAPACITET  

600 000 T/ÅR)
WOODSMARTTM

KAN INSTALLERAS 
I NÄSTAN ALLA 
AVBARKNINGS  

LINJER.

WOODSMARTTM-SYSTEMET

CHIPSMART 2D OCH 3D

Flismätning
Flismätning ger exakta data  
om flisens kvalitet.

FABRIKSMÄTNING
Bilmätning
Automatiserad mätning av  
ved direkt från transporten.

CHIPSMARTTM 3D

CHIPSMARTTM 2D
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WOODSMART KONTROLL

FÖRDELAR MED OPTIMERING

OPTIMERINGSRESULTAT

Jämn produktion

Avbarkningens styrteknik 
möjliggör en jämn produktion. 
I undantagssituationer reagerar 
systemet omedelbart, och 
driftstoppen kan minimeras. 

Mindre vedförlust

En exakt och optimerad 
avbarkning minskar vedförlust, 
ger en hög renhetsgrad  
och resulterar i avsevärda 
besparingar.

Energibesparingar

Avbarkningens elförbrukning 
minskar genom automation 
med upp till 30 %, eftersom 
trummans varvtal kan sänkas. 
Energibesparingar uppstår 
också via upptiningsenergin, 
eftersom energiförbrukningen 
regleras efter behov.

Fortlöpande kundsupport

Teknisk support säkerställer 
att processen fungerar utan 
störningar och förebygger 
driftstopp. Servicen  garanterar 
också snabba reservdels
leveranser.

EN OPTIMERAD 
PRODUKTION 

MÖJLIGGÖR EN REN 
OCH HÖGKLASSIG 

SLUTPRODUKT.



Teknosavo Oy, som grundades 1988, är ett internationellt företag som specialiserat sig på planering och  
leveranser av optimerings- och onlinemätsystem för materialbehandling samt på processer för ved och flishantering. 

Vi optimerar vedhanteringsindustrins produktion från fabriksporten till massakoket. Med hjälp av vårt  
ISO 9001-certifierade kvalitetssystem löser vi in vårt kundlöfte. 

TEKNOSAVO OY
Olavinkatu 46 A

FI57100 Savonlinna
Finland

Tel. +358 15 477 0700

www.teknosavo.fi

ISO 9001

CERTIFIED FIRM


