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SNABBA 

TALLAR 1 

SYDAME· 

RI ! 
TUTEKNOLOGERNAS 
RESEBEUTTELSEF~ 
CHILE 

D et var ett gang myck kommet inslag i utbildning
et farhoppningsfulla en har varit de studieresor 
teknologer samt var som vi gjort inom svensk tra

professor, Martin Wiklund, industri, dar vi fatt majlig
som i september 1992 sam heter att se tillverkningstek
lades pa Arlanda far avfard niker och organisationer som 
mot Chile. En studieresa av annars bara farekommit i 
detta slag ar m\got av en litteraturen. 
avslutning pa de 4,5 ars stu Det har varit och ar, aven 
dier som vi har bedrivit pa i dessa tuHare tider, tradition 
Kungliga Tekniska Hagsko att i slutet av utbildningen 
Ian i Stockholm. . gora en studieresa till nagot 

konkurrerande land far att 
fa inblick och farstaelse i viITriiteknologer, vad or det? 
ka farutsattningar som dderDe tva farsta aren lases kur
pa den internationella markser inom matematik, natur
naden. Detta ar majIigt tack vetenskapliga samt grund
yare ettstarkt stod fran svensklaggande och tillampnings
traindustri samt branschorinriktade tekniska amnen. 
ganisationer. Vi valde attEfter dessa, ganska tunga 
besoka Chile och se hur dess studier, pabarjas studier inom 
traindustri fungerar, da viden valda studieinriktningen 
hort mycket om dess frammed majligheter att valja 
tida potential som konkurkurser efter eget intresse. 
rent till svensk traexport. En Inom trateknologinharvifatt 
massiv arbetsinsats under grundIaggande kunskaper 
1991-1992 samt ett starkt om tra som material, tra
stod fran svensk traindustri produkternas fysikaliska och 
resulterade i att vi i septemmekaniska egenska per samt 
ber i fjol kunde genomfara farstaelse far de olika bear
denna resa till Chile dar vibetningsoperationer som 
besakte universitet, sagverk, farekommer i industriell 
board- och mobelindustri framstallning av sagade tra
samt skogsplanteringar. varor, trabaserade skivor 

Vi trateknologer ar fastsamttramanufaktur. Ettval
avertygade om att den tek-

TRAEXPRESSEN 
har inget 
expresstillaggl 
JERRE har gjort tratransporter till en 
specialitet. Omsorg och skicklighet 
hos personal och agenter i kombina
tion med rationelia rutiner och krea~' 
tivitet gor att din export genom 
JERRE gar pa rals i dubbel bemar
kelse. Det innebar sakra transpor
ter. Utan omvagar. Utan fordyran- .. 
de tillagg. Och dessutom helt 
utan bekymmer for dig. 
Det ar ju sa det skall varal 

Under mer an 40 ar har vi valt 
spar at den svenska traindu
strin. Fyra av fem tratranspor
ter pa jarnvag fran Sverige 
till hela Europa gar genom 
oss -1,5 milJoner m3 tra 
eller 30.000 Jamvags
vagnar per in. Det gor 
oss till Nordens 
storsta travaru
spedltor. 

RAILAB 
Box 50560, 20215 MalmO. Tel 040·936940. 

li!lex 32671. TlIlefax 040·29 2817. 
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VAra fern sagverk leds av5=1 en tanke: 

Att leverera en jamn och 
hog kvalitet 

I'NDRDSTROMS 
TRJiIl 

NORDSTROM & CO TRAvAROR KB 

Box 47053, 10074 Stockholm 


Tel. 08-1881 30, Fax. 08-19 77 12 


Swedoor or err ov de ledonde dilrr- och f/!nsterfOretogen*** med en f/!rsoljning ov co 1,4 miljorder kronor.SWEDOOR 
egno siJljbolag po 

industrier som offi
samt i Kuopia (Finland) 

dottlerbaloget Lovene Dilre AS utanfdr 
\/'-"",kpr;pr i sam !:ir Nordens fromsta 

tr1ib()serade produkter tillve!kos i VetJohda. Totah syssel

*** SWEDOOR 


Huvudkontor: 

Swedoor AB, Box 106S, 551 10 Jcnk6ping, telefon 036-\ 65010 


SWEDOO" - A ME'18ER OF ST RA 

niska utveeklingen samt den 
hardnande internationella 
konkurrensen kraver en allt
mer kvalificerad utbildning 
inom branschen och ser med 
stor forhoppning fram emot 
att med nyinhamtade kun
skaper fa bidra till utveck
Hngen av svensk tdiindustri. 
Vi vill ta tillfallet att har efter 
en lyckad resa taeka alla Er 
som har stallt upp bakom oss. 
Tack! 
Chile ar ett fascinerande land 
med enorma geografiska vari
ationer. Det stracker sig mel
Ian Anderna oeh Stilla havet 
i Sydamerika och at hela 420 
mil langt oeh i genomsnitt 
knappt 20 mil brett. Chiles 
landskap varierar fran fjord
liknande skargard i soder med 
stor nederbord till en ofrukt
bar odslig hogslatt i norr med 
jordens mest extrema oken
klimat. Har Finns ocksa Ata
camaoknen, vilken sags vara 
jordens torraste oken. Cen
trum for skogsbruket ligger ea 
70 mil soder om Santiago oeh 

skogen straeker sigupp tillSan
tiagotrakten i nQrdlig rikt
ning. Bitvis blir man forvanad 
av likhetenmedSverigeda man 
fardas genom Chile. 

Stormig politisk utveckling 
Spanska at landets officiella 
sprakmen vi kunde, undervar 
resa, klara oss hjalpligtpa eng
elska. Av Chiles befolkning 
pa drygt 13 miljoner man
niskor bor 86% i stader. Hela 
4,5 miljoner bor i huvudsta
den Santiago de Chile. Befolk
ningen i Chile ar en bland
ning av indianer oeh europe
er, varav fl'ertalet europeer ar 
av spansk hiirkomst. Detta 
som ett resultat av Spaniens 
upptiiektsfarderpa lSOO-talet. 
Santiago grundades ar 1541 
av spanjoren Pedro de Valdi
via oeh landet stannade sedan 
under spansktherravalde fram 
till 1814 da Chile blev sjalv
standigt. 

Under modern tid har Chi
le haft en stormig politisk 
utveekling. Sonderfallande 

ekonomi, otaliga strejker,
inflation oeh forstatligande av 
produktionskapitalet da 
Allende regerade enligt en 
numera utd6ende politisk filo
sofi. 1973 genomforde Pino
ehet, som da var armechef, en 
statskupp oeh ekonomin bor
jade byggas upp med en 
extrem satsning pa mark
nadsekonomi. 1980 valdes 
Pinoehet vid en folkornrost
ning dar han blev kvar under 
ytterligare en atta-arsperiod. 
Vid folkomrostningen 1988 
fiek Pinoehet inte tillraekligt 
stod for ytterligare en valpe
riod vilket gay upphov till ett 
nyval. Sedan 1990inneharen 
civil regering makten i Chile 
oeh satsningar pa ett socialt 
valfardsprogram har pabor
jats. 

Chile har, trots sin broki
ga historia, en stabil utveck
ling inom ekonomi och en mal
medveten satsning pa indus
trin, daribland skogsindus
trin. Infrastrukturen ar val 
utbyggd oeh vi hade inte nagra 

som helst problem med trans
porter som buss, tag oeh flyg. 
Dessa Finns i riklig miingd oeh 
hailer tidtabellerna. Aven 
hotell oeh restauranger hai
ler god standard oeh betyd
ligt lagre priser an vad vi ar 
vana vid i Sverige, om an ej 
sa Iaga som i Chiles grann
lander, Peru, Bolivia oeh 
Argentina. 

Chile iir inle bam oken. 
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KORTAGENDA 

~enna reseberiit:telse fol
ler en presentatIon av de 
studiebesok vi gjorde i 

Chile. Vi har forsokt att fram
stalla materialet branschvis 
aven om materialet i ll<lgot 
fall ar kna pphandigt och inte 
ger nagongenerell bild. Vi vill 
papeka att samtliga uppgif
ter hiirstammar fra.n studie
besoken och ar inte pa nagot 
satt verifierade i efterhand. 
Denna berattelse iir med 
andra ord ett forsok att for
medIa de intryck vi fick av 
landets traindustri. . 

Vi mottes i Santiago av 
T orbjorn Hederstrom, som 
hade ordnat med studiebesok 
under de dagar som vi till
bringade i Santiago. Utover 
de intressanta foretagsbeso
ken bjod Torbjorn pa en tur 
till det vackra kustlandska
pet utanfor Santiago diir 

dagen avrundades med BBQ, 
samtidigt som solen gick ner 
over Stilla havet. Efter att ha 
sett ett antal militiirparader 
pa nationaldagen, den 18 
september samt diverse akti
viteter somrodeo, skidakning 
och stadsvandringar under 
helgen bar det av per natt
buss till Concepcion, dar de 
resterande studiebesoken var 
forlagda. 

Viii framme i Concepcion 
blev vi mottagna pa Univer
sidad de Bio-Bio. Under de 
foljande dagarna visade Miss 
Laura Reyes Nunes oss uni
versitets triiimiktning samt ett 
flertal sagverk, stadens andra 
universitets, trafiberskivean
liiggningar och en skogs
plantering. Vi hade dessutom 
tillfalle att traffa studenter och 
umgas pa studenters vis en 
afton. TorbjOm Heclerslr6m anorclnade en magnifilc grillfest sam avslutning pQ en Jag 

IyIIJ, meJ sfucfl8besOlc 

s 

KTH Tra 


Traindustriforbundet Sveriges Skogsindustrif"orbund 
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UTBILDNING 

Under vax resa besokte 

vi tva universitet i 
Concepcion. Concep

cion, som ar en industristad 
med omkring 750000 inva
nare, ligger ca 50 mil soder 
om Santiago. I anslutning till 
staden, dar flo den Bio-Bio 
mynnar ut, ligger Chiles stor
sta hamn, T alchuana. Omra
dets huvudnaringar vid sidan 
av skogen ar fiskindustri samt 
jordbruk. Dii Concepcion lig
ger i centrum for chilenskt 
skogsbruk ar det naturligt att 
universiteten i staden har insti
tutioner med traanknytning. 
Vid Universidad de Concep
cion blev vi ombedda att pre
sentera var utbildning vid 
KTH, samt det forsknings
projekt, Vardeaktivering, som 
bedrivs vid institurionen. Dar
med ar staende arsringar ett 
kant begrepp aven i Chile. De 

studenter vi traffade betalar 
en arsavgift pa 7 500 kronor 
till skolan. Dettta kan jam
foras med att en sagverksar
betare har en manadslon pa 
ca 1000 kronor. Detta bety
der att studenter med foral
dr~r i det liigre inkomstskik
tet har svart att klara sig eko
nomiskt utan bidrag eHer sti
pendier. Det finns mojlighe
ter for mycket duktiga stu
denter att fa ett Hin fran sko
Ian. Det ar dock endast ett fatal 
studenter som erbjuds moj
ligheter att ta detta Ian. Stu
dented Chileharenlagrekun
skapsniva an i Sverige da uni
versitetsstudiema skall pabor
jas. Detta medlor problem for 
universitetet da en stor del av 
det forsta studiearet maste 
agnas at grundliiggande stu
dier i naturvetenskapliga 
amnen. Studier i sprak, for

utom modersmalet spanska, 
ar ovanligt och sker helt pa 
eget initiariv. Nagot vi fick 
erfara vid vaxa studiebesok dar 
miss Laura fick agera tolk. 
Arbetsmarknaden for ingen
jorer i Chile ar god och det 
ar inte nagra stone svarighe
ter for de nyutexaminerade att 
fa ett arbete. 

Universidad de Bio-Bio 
Universidad de Bio-Bio iir ett 
av Chiles yngsta universitet. 
Har studerar ca 4 000 elever 
och vid en mindre enhet i Chil
lan, 12mil fran Concepcion, 
studerar ytterligare 2 000 ele
ver. Det ar framforallt vid det
ta universitet som inriktningar 
med specialisering pa tratek
nologi och traprocessteknik 
finns. Totaltfinns bar 11 oli
ka studieinriktningar att val
ja meHan, framst tekniska 

men aven ekonomiska och 
administrativa inriktningar. 
De tva trainriktningarna som 
finns ar: "Forest industri eng
ineering" och "Engineering in 
timber". Vid en rundvandring 
pa universitetsomn1.det fick vi 
bland annat se skolans labo
ratorieutrustning. Dar fanns 
klimatanliiggningar, mikro
skop, utrustning for prov
ning av traet8 fysikaliska egen
skaper, kemisk analysutrust
ning och utrustning for prov
ning av brandhardighet. Det 
ar var uppfattning att utrust
ningen var av god standard, 
trots att den allra modernas
teutrustningensaknades. Uni
versitetet haraven ett eget sag
verk, en gava fran Storbrit
tannien for 25 ar sedan. 
~askinemaisagverketvarav 
aldre argang men fungerade 
och fyllde sitt andamal som 

Alit fler inom traindustrin i Norden upptacker att nyhetstid
ningen Nordisk Trateknik och kvartalstidningen NIT Special, 
som ar analyserade och trendbevakande, ar viktiga arbetsln
stftlment speciellt i dagens tuffa tider. 

Skaffa Dig ocksa verktyget Nordlsk 
(&28 kr. exkl. moms) I NTT Special 
(:L90 kr. exkl. moms) fir endast 
718 kr. exkl. moms. 

Ja tack. Jag bestaller NTT 8. NTT Special for endast 71.8 kr. exkl. moms. 

Namn ________________________________________ 

Adress _______________________________ 

P~mr______________________________ 

8ldcka ... kupongen till NTT Fillag AS, Box 1:l.U, :1.02 43 stockholm 

'" Under de f6rsta sex veckoma 1993 kommer vi ut med tre 
utgllVor av nyhetstidningen Nordisk Tn3teknik och en utgllva 
av NIT SpeCial, medan vllr kara konkurrent SlIgverken kom
mer med sitt forsta nummer i slutet av februari. 

KOMPLETT 

FONSTERSORTIMENT 


BROWDSGATAN 1, BOX 153, 574 22 VETLANDA 
TEL. 0383·14000, FAX 0383·162 35 

Beslagsmaskiner, manuella ellerMaskiner CNC-styrda, forfOnster- och dOrr
tillverkare. 

Karmpressmaskiner for fOnster- och 
dorrtillverkare. 

och 
Kapsagar for all traindustri.anliiggningar 
Inmatare till hyvlar, lame"sagar, m.m. 

Begagnade maskiner.fOr 
Verktyg. 

Hera anlaggningarlhanteringssystem.triiindustrin 
BALSTA MASKIN AB 

POSTAORESS: BOX 1119.82113 BOllNAS 

TEl-0178-254 00 fAX 0278-26402 
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utbildningsutrustning. Sag
verksbyggnaden ar for ovrigt 
den forsta i Chile som ar 
byggd med limtrabalkar i 
takkonstruktionen. Dtover 
sagverket har skolan kam
martorkar, en mindre tryck

impregneringsanlaggning 
samt en verkstad med moder
na band- och cirkelsagar och 
utrustning for fullskaleprov
ning av byggnadselement som 
tex takstolar och fonster. Uni
versitetets malsattning ar att 

Groppen ; d;slcuss;on med studenler Iran Universiclad de Concepcion. 

den 4-ariga inriktningen, som 
ar mer praktisk upplagd, skall 
ge eleverna tillracklig kunskap 
for att driva ett sagverk. De 
mer teoretiska 6-ariga inrikt
ningarna motsvarar var civil
ingenjorsutbildning. 

Universidad de 

Concepcion 


Universidad de 
Concepcion ar ett 
storre universitet, 
grundat 1919. De 
12 000 studenter 
som laser dar har 
inte mindre an 56 
olika stud ie
inriktningar att val
jamellan. Universi
tet har en trateknisk 
utbildning som sor
terar under maskin
sektionen och spe
cialiserar sig pa tIii

torkning. 

Instituto Forestal 
Vid ett besok hos Chiles mot
svarighet till Tratek, Institu
to Forestal, fick vi se deras 
laboratorielokaler med utrust
ning. Institutet bedriver inte 
nagon egentlig grundforsk
ning, utan inriktar sig mer pa 
en kunskapsuppbyggande 
verksamhet. Utrustningen ar 
omodern samt i ringa grad 
datoriserad och man utfor i 
stor utstrackning standardi
serade provningar for att fa 
fram olika hallfasthetsdata. 
Ett utbildningsprogram 
bedrivs tillsammans med fin
skaJaakko Poyryfor art utbil
da specialister inom sag
klingeomradet. 75% av insti
tutets budget finansieras av 
det statliga organet for indus
triell utveckling, CORFO. 

Domins 
ir en IV de Ire stiirsta i 5verige 

Domans traforadling ar samlat inom 
affarsomradet Doman Timber och har 
en samlad sagkapacitet pa cirka 600 000 
m3sv. Detta innebar att Domans trafor
adling ar en av de tre storsta i landet. 
Produkterna varierar i foradlingsgrad 

. fran sagade och hyvladeuavarortill bygg
och snickerikomponenter samt embal
lage. Andelen foradlade produkter upp
gar till cirka 60 procent. 

Var omsattning uppgartill cirka 1 ,1 mil

lagt cirka 700 anstallda. 

Timmerforsaljningen ar tryggad fran 
Domans skogsbruk. Doman Skog AB 
awerkarB.rligen cirka2,7 miljonerm3fub 
timmer . 

For att pa basta satt kunnatillgodose de 
skiftande kundbehoven ar Doman Timber 
organiserat efter kundkategori och 
anvandningsomraden fortravaror i fyra 
produktgruppsomraden, d v s Snickeri, 

jarder kronor per ar och vi ar samman- Bygg, Emballage och Markesvaror.

• Doman 
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SKOGSBRUK 

Den chilenska train av planteringarna iir Pinus 

dustrin ser mycket radiata, darpa foljer Euca
positvt pa framtiden lyptus med en betydligt min

och tror pa en fyrdubbling av dre planterad areal. Av de 
exporten tillborjan av 2000- industriellt intressanta tra
talet. Detta enligt en prognos slagen Radiatatall samt Euca
vi fick pa Instituto Forestal, lytus ar det framforallt Radi
Chiles motsvarighet till sven atatallen som ar intressant ur 
ska TRATEK. Sedan 1970- svenskt perspektiv. Radiata
talet har Chile haft en stark tallen ar importerad fran Nya 
skogsindustriell tillviixt och, Zeelandpa 1930-taletochhar 
under denna tid, tredubblat en enormt snabb tillviixt i Chi
sin andel av det samlade le. En ,hUg tillvaxt pa 20 
exportvardet. A v Chiles drygt kubikmeter per ha och en 
9 miljoner ha produktiv skogs omloppstid pa 20-25 ar iir inte 
mark iir 1,5 miljoner ha plan ovanlig. Da man sedan ett par 
terad skog. Det traslag som decennier borjat studera effek
star for den storsta andelen terna av stamkvistning kan 

Tre triislag, 

tusen mojligheter. 


Kahrs Classic Sevilla ar iikta lamellparkett i 
rombens form. I tre vackra triislag som kan 
kombineras i d~t oandliga. Uigg i klassiskt 
monster eller skapa modemaste design efter 
egen fantasi. 

Kiihrs ~ 
Akta parkett det enda naturliga. 

man fOrvanta sig att detta erovras. Det finns 38 000 
arbete for att h6ja kvaliteten skogsar betare i Chile vilket ar 
pa timret kommer att ge utfall betydligt fIer an i Sverige om 
bort:lt sekelskiftet. man ser det i relation till 

Idag gar halften av den tota skogsarealen. Detta beror tro
la avverkningen till pappers ligen pa de Iaga lonekostna
industrin och en stor del av der som dder i Chile men kan
den saga de produktionen ske aven av de, pa grund av 
anvands till emballagevirke. Anderna, swira terrangfor
Med en framtida kvalitets hallanden i landet som for
hojning ar det mojUgt att aven svarar framkomligheten av 
nya anvandningsomraden maskiner. Skogsmarkeni Chi-

Ett arbete som 

inte tar slut 

SODRA har investerat miljardbelopp lor renare 

miljo. Arbetet lor at! minska utsJappen 

fran industriema fortsatter. 


Nu okar produktionen av k10rfri pap

persmassa, s k Z-ma"s" 80m bleks med 

ozon. Bakorr:. utvecklingen ligger forsl<

ning - dar SODRA bar en tiitplats - loT 

atl framstiilla nya miljovanliga produk

rer. 


Vi varnar am frisk luft och rena vatten. 

Vi tar vart ansvar lof framtidens migo. 


®SODRA 
30.000 skogsbrukare moo egen industri 
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Ie ags till huvuddelen av ratorium samt Iokaler for 
bolag. De tva storsta skogs torkning och lagring av kot
agarna, Forestal Arauco och tar. SAGYERKCMPC (Compania Manu-, Malet med forskningen ar 
factura de Papeles y Carto
nes) ager tillsammans storre 
delen av landets skogsmar
ker. Dessa bagge foretag har 
forutom skogsmark aven 
industrier for vidareforad
ling av skogen. 

, Foreslol Mininco 
Koncernen CMPC:s forsk
nings och utvecklingsarbete 
inom skogskotselomradet 
bedrivs av dotterbolaget 
Forestal Mininco. Foretaget 
har som syfte att ge nod van
digttekniskt stod for en opti
mering av skogstilIvaxten. 
Verksamheten startade 197(;) 
i form av ett samarbete mel
Ian ett antal skogsforetag, de 
chilenska trainstituten och 
ett australiskt universitet. 

Vi besokte ett av foretagets 
plantskolor, Escuadron, vars 
huvuduppgift ar att forse 
koncernen med genetiskt for
battrade frosorter. Arbetet 
bedrivs framst med tradsla
gen Pinus radiata D. Don och 
Eucalyptus globulus, men 
forsok utfors avenmed andra 
tradslag. Plantskolan ar bela
genpaett drygt 20 hektar stort 
markomrade, uppdehit pa en 
yta for froproduktion, en del 
for framdrivning av plantor 
samt en experimentyta for 
bade radiatatall och euca
lyptus. Darutover har man 
pollen och mykhorizalabo

att sakra tillgangen pa rava
ra, oka virkeskvalitetensamt 
att sanka kostnaderna for 
ravaran. Hitintills har man 
genom att valja ut trad med 
onskade egenskaper och 
genom att ympa samman 
dessa lyckats hoja volymtill
vaxten med 20%. Fram till 
sekelskiftet riiknar man med 
att ytterligare hoja produk
tiviteten med 20%, bland 
annat genom att korsa pol
len och honblommor fran 
trad med de onskade egen
skaperna. Nagon forskning 
inom genmanipulationsom
radet har man annu inte. 

Radiatatallen har kanske 
sitt storsta yarde som pro
ducent av kvistfritt virke ur 
stamkvistade stockar. 1980 
borjade CMPC med attstam
kvista delar av sina radia
tallplanteringar. Stamkvist
ning utfors tills tradet bUr 
omkring 10. ar och man 
anvander sig av tva olika 
metoder. Den forsta metoden 
gar ut pa att man endast stam
kvistar en gang, vid cirka 8 
ars alder. Ett annat satt ar att 
man istallet kvistar 5 gang
er med 1-2 ars mellanrum, 
beroende pa vaxthastighet. 
Den sista grenborttagningen 
sker pa upp till 8 meters hOjd 
och utfors for hand av starn
klattrande arbetare. 

Test av MDF-skivors egenslcaper vicllnstihdo Forestal. 

Y:dvarstudieresa besOk
tes ett £lertal sagverk. 
Det finns i Chile ca 

1 500 sagverk som sagar mer 
an 1 000 kubikmeter/ar. 10 sag
verk sagar mer an 50 000 
kubikmeter/ar och star for en 
tredjedel av Chiles totala pro
duktion av sagade travaror. 
Med nagot undantag har sag
verken en lag teknisk niva och 
enarbetsintensiv produktion. 
Aven har torde det Uga lone
laget vara orsak till den hlga 
tekniknivan. Nagon kvalitets
sortering av det sagade virket 
fanns inte vid nagot av de sag
verk som vi besokte men det 
var vanligt att man sorterade 
ut material till produktion av 
kvistfritt virke. Av den saga
de produktionen ar det en 
mycket liten del som torkas. 
Vid de Radiatatall-sagverk 
som vi besokte passerade vir
ket istallet ett pentaklorfenol
bad for att forhindra mogel
angrepp pa virket. Doppning
en av virket i pentaklorfenol 
var mycketvanligt, nagot som 
kunde observeras aven vid 
foretag som hade torkar da 
endast en liten del av det saga
de virket torkades. Arbetsmil
jon i sagverksindustrin ar av 
betydligt lagre standard an 
vad vi har upplevt i Sverige, 
med damm, buller, kemikali
er och tungt arbete som van
liga problem. En sagverksar
betare i Chile arbetar 8 tim
mar om dagen men har en kor
tare semester an hans svenska 
kollega. 15 dagar om aret har 
han ratt att kvittera ut, med 
betalning.Ennormallagsta Ion 
for en sagverksarbetare ligger 
pa 1000kr. Daroverfanns det 
loner upp till 3000 for arbe
tare med speciella yrkeskun
skaper. A v lonen betalar han 
ungefar 10% i skatt och 7% i 
sjukforsakring. 

Cholguans sagverk 

Vid fiberskivefabriken Chol

guansanlaggningarfannsaven 


en sag. Inkommande timmer 
dimensionssorterades pa tra
ditionellt vis och sma dimen
sioner gick direkt till fiberski
vefabriken. Sagen var av tra
ditionellt upplaggmed manu
ell inrnatning och vridning av 
stockarna. 'Maskineriet var 
tyskt fran Schulte Maschi
nenfabrik, W. Germany. Da 
sagverket ligger i anslutning till 
Cholguans fiberskivefabrik 
togs inga sido brader ut ur tim
ret. Ett block frastes fram och 
£liset transporterades over till 
fiberskivefabriken. Av block
et tillverkades sedan langdka
pade brador som paketerades 
och stroades for hand. Ingen 
doppningi pentaklorfenolfore
kom, vilket ar ovanligt i Chi
le. I stallettorkades virket i sag
verkets 5 kammartorkar, pa 
100 kubikmeter vardera. Vir
ket torkades i en temperatur 
pa 80°C under fern dagar ner 
till en fuktkvot pa 14%. Man 
anvande sig av tunga betong
block, vilka placerades ovan
papaketen i torken, for att for
hindra deformation av traet 
undertorkning. Sagverket kor
des i tvaskift med 55 man per 
skift. 

I anslutning till sjalva sagen 
fanns en anlaggning for till
verkning av kvistfrittvirke och 
lirnfog. Dettorkade virket fort
satte dit dar bradorna kapa
des till bitar pa ca 0.5 m och 
fula kvistar avlagsnades. Dar
efter frastes och limmades 
bitarna och allting fingerskar
vades till langa brador. En del 
sal des vidare for anvandning 
inom panel och mobelindus
trin. Av resten tillverkades lim
traskivor och olika sorters lis
ter. 

Kamadu 
Kamadu ar ett Radiatallsag
verk som inte varit i drift i mer 
an ett ar. Det ags till 80% av 
japanska intressen, dit aven 
storre delen av exporten gar. 
Den total a kostnaden for upp
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Iorandet av lokaler ochmaski- med dess destination. I Japan 
neri var vid uppforandet 3-4 betalademan ungefar 200 US 
miljoner US dollar. Sjalva dollarlkubikmeter och i Euro
industrilokalerna utgjorde en pa 137USdollarlkubikmeter. 
yta pa 2000 kvadratmeter av Det bor dock niimnas attJapa
nya frascha, upplysta hallar. nerna till detta hogre pris fick 
Kamadu iir ettrelativtlitet fore- en hogre kvalitet pa virket. 
tag med 100 anstallda och ett 
eget skogsinnehav pa 3 000 Madex 
ha. Produktionsledaren, Luis Madex ar ett av Iandets stor-
Arriagada, som guidade oss sta sagverk, grundat 1981, och 
med hjalp av tolk, berattade sagar aven det Radiatatall. 
att dom skulle behova kopa Med en produktion pa ca 
till 5 000 ha skog for an bli 150 000 kubikmeter sagad 
sjalvforsorjande pa timmer. vara om aret iir detta det nast 
For niirvarande koper Kama- storsta sagverket i Chile. Vi 
du 3 000 kubikmeter av det blev mottagua och hjalmfor
totala behovet pa 5 000 kubik- sedda av CristianFerrer P. som 
meter. Vid intaget sorteras arbetar som sagverkschef 
timret i 2 cm klasser dar topp- enbart ett ar efter att ha lam~ 
diametern varierar mellan 14 nat Universiadad de Bio-Bio. 
och 24 em. Totalt sagas 30 Vid Madex arbetar 210 per
olika dimensioner diir allting soner, sagen gar i tvaskift och 
gar till ti1lverkning av last- paekningen arbetar i treskift. 
pallar. Sagutrustningen i det- A v den manatliga produktio
ta sagverk var levererad av nen pa 13 000 kubikmeter 
USA med bl a en delningssag sagas drygt 360 olika dimen
med liggande klingor. Ingetav sioner! Diiravgar 1 000 kubik
det sagade virket torkades meter/manad till tillverkning 
utan allt passerade ett penta- av kvistfritt virke. Den kvist
klorfenolbad for attforhindra fria produktionen sker dock 
skador pa traet.· Enligt Luis vid en annan anlaggning viI-
Arriagada var omsattningen ken vi inte fick tillfalle att se. 
hog oeh de fardigsagade bra- Madextotala timmerintag pa 
dorna lag inte mer an upp till 26 000 kubikmeterlmanad 
en vecka pa utomhusplanen levereras av Minineo. Stock
innan de skiekades ner tillkus- arna,som varierademellan 18 
ten for att skeppas pa export. och 50 cm i diameter sorte-
Hela Kamadus produktion rades vid timmerintaget i 
saljs pa export oeh som tidi- dimensions-.och i viss man kva
gare namnts gar den storsta litetsklasser. N agon sortering 
delen till Japan. Utover Japan av den sagade varan i kvali
saljs aven virke till Central- tetsklasser Sker doek inte. 
amerika och Europa. Hela Vid vanstudiebesok obser
30% av produktionen hade veradevi enramsag fran SOder
destinationen Europa. Priset hamn. Iovrigtfarmanintryck
pa detta pallvirke varierar et av att sagverket ar aldre an 

Det kompletta lim
sortimentet for traindustrin! 

Cascorit 	 karbamidlim med brett anviindningsomr~de 
inom mobel- och snickeriinduslrin 

Cascol PVAC-lim for monlering, tapplimning, 
fanering, foliering, lamellimning mm 

CascosinoJ vaderbesliindlgllim for limlralillverkning och 
konstruktioner med hOga krav pa Mllfasthet 

Sprutbara bl a vatlenbuma system for ralionelllimning 
kontaktlim inom sloppmobelinduslrin mil 
Cascourm 	 smliltlim till kantUmning, fOrpacknings

tillverkning, forslulning ocn latning 

~	Casco Nobel 
Industrial Products 
Nobel Industries 

10 arda man ser den teknis
ka nivan pa maskineriet. 
Madex produktion gar fram
for allt pa export till Norda
frika, Mellanostern, Japan 
och Europa, dock ej Sverige 
enligt Cristian Ferrer P. I 
genomsnitt far Madex 130 
US$lkubikmeter sagad vara. 
Sagavfallet levereras till Infor
sa dar det blir tidningspa pper. 
Av det saga de virket torkas 
ungefiir 8-10%, resten dop
pas som pa andra sagverk i 
pentaklorfenol. Det sagade 
virket sorteras av ett antal per
soner efter dimensioner. Enligt 
CristianFerrerP. tjiinarennyli
gen utexaminerad sagverks
chef ca 450000Pesos/manad, 
dvs ca 7000 kronor. 

Indusfrias Coleura Ud. 
Det enda lovsagverket som 
besoktes under resan var Col
cura-sagverket nagra mil utan
for Concepcion. Forutom till
verkning av sagade travaror 
finns diir en stor tillverkning 
av faner. Som ravara anvan
der man framst eucalyptus 
fran omkringliggande plan
tager. Ursprungligen anlades 
dessa planteringar for att fa 
fram palar tillgruvoma i regia
nen och fOr framstallning av 
kol. 1947 skildes skogsdelen 
frangruvindustrin oeh blev en 
fristaende enhet. Idag ags sko
gen av petroliumbolaget Shell 
medan sagverket med faner
tillverkningen ar ett fristaen
de aktiebolag. Vi mottogs och 
blevvisade foretaget paett pro
fesionellt satt av Akas Zaho
ran, en av delagarna i aktie

bolaget. Sagverksdelen, som 
iir relativt then, producerar 12 
000 kubikmeter torkat virke 
per ar. Foretaget producerar 
sjalva en hel del lister och par
kettstavar, i en enhet i anslut
ning till sagverket. Dessa pro
dukter uppvisade en mycket 
jiirnu och hog kvalitet. 

Eucalyptus ar ett svarbear
betat traslag med stora iure 
viixtspanningar och kraver· 
stor yrkeskunskap vid bade 
sonderdelningen och tork
ningen. Bland annatanvander 
man sig av ramsagar vid son
derdelningenfor attfa en batt
re stabilitet da spanningarna 
loses ut under sagforloppet. 
Timmer med en toppdiame
ter meilin 30 och50 centimeter 
anvands som sagtimmer oeh 
det grovre anvands till faner
tillverkning. Pa foretaget iir 
man val medveten om forde
larna med kvartersagat virke 
och forsoker ta fram sa stor . 
andel virke med staende ars
ringar som mojligt. 

Eiter sonderdelningen sor
teras virket efter dimension 
samt i fem kvalitetsklasser. 
Darefter maste det torkas 
utomhus i upp till ett ar innan 
det kan torkas ned artificiellt 
till mobeltorrt. For niirvaran
de har man 7 500 kubikme
ter virke som pa detta satt lig
ger och vantar pa sluttorkning. 
25% av produktionen expor
teras och Belgien, Frankrike, 
Holland samt Tyskland ar 
stora importorer av detta vir
ke. 

Varjemanad tillverkar man 
omkring 460 000 kvadrat-

Sektor Trttlndusm\im. Sox i 153$, 100 61 Stockhoim. T@L08-7434000, Telerax 0&..643 is 01 Nonnal sfocl«Jimension viti lramsrallmng av eucalyptusfaner. 
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meter eucalyptusfaner. Pro
duktionen drivs for narva
rande i treskift vid en linje, men 
man ar igang med att bygga 
annu en linje. De stockar som 
skall anvandas till faner son
derdelas med tre radiella snitt 
fran ytterkanten in till mar
gen. Mellan varje snitt, som 
utfors av en klinga som van
drar langs stocken, vrids stock
en 120° . Splintveden avlags
nas fran varje del och ett vir
kesamne fardigt for den fort
satta fanertillverkningen har 
erhallits. 

Hela sonderdelningspro
cessen utfors av endast en per
son, som aven har till uppgift 
att numrera stockdelarna sa 
att faneret i ett senare skede 
kan paras samman med faner 
fran samma stock. 

Efter basning i ett 90- gra
digt vattenbad skars faneret, 
vilket ar den svaraste delen i 

tillverkningen. Detta arbete 
kraver mycket stor yrkes
kunskap, vilket ocksa visar sig 
i lonesattningen. N ormalt har 
en arbetare 100-150 US dol
lar i Ion per manad, men 
fanerskararen har omkring 
400 US- dollar per manad. 
Efter torkning skars faneret till 
ratt storlek och delas in i tre 
kvalitetsklasser. Klassindel
ningen tar hansyn till utseen
de och storlek, ju langre och 
bredare ett faner ar· desto 
hogre pris betingar det. Priset 
for den basta kvaliteten ar 
omkring 2 US dollar per kva
dratmeter medan samma 
dimension av den samsta kva
liteten kostar 60 cent. Fore
taget ar den storsta leveran
toren av faner i Chile och da 
framst eucalyptusfaner, men 
man importerar och saljer 
aven ekfaner. 

Ympad radiatatall vid Forestal Mininco. 

o 0 

SAGSTALAV 
.. 
RATTA VIRKET. 
Genom e'tt ~verk passerar bundratusentals 
stockar som skall sagas till exakt onskad 
dimension. Det staller stora krav pa sAgstalet. 
Det maste kunna stukas, skriinkas ocb riktas. 
Dessutom skall materialet i bladet vara lamp
ligt for stellitisering. Det kriiver bOg utmatt
ningsballfastbet, bOgt notningsmotstand samt 
elasticitet ocb spanst. 

Tack vare ett rent utgangsmaterial och nog
grant kontrollerad viinnebehandling bar trii
bandsagstal fran Uddebolm Strip Steel den 
riitta kombinationen av b3rdhet ocb seghet. Det 
iir varldskiint med med varumiirket """,,'u"'~~nUL~""'''' 
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SKANSK 
••

SKIVIMPORTOR 
opalitliga leveranser av regn
skogsplywood och Collars 
tilltrade som president med 
tvangsdeponeringar av kapi

PIONJAR I CHILE 

W iWOOd AB, ett rer for den planerade Chile tal fran foretagen gjorde att 
res an, kom man ocksa i koni~po~~f~retag i manga, 40-50 %, av fabri

VlttSJO 1 norra takt med Wiwood och dess kerna helt enkelt lades i mal
SHne, tillhor de verkliga vd Calevi Hamalainen. Till pase tills vidare. Jag ville dar
pionjarerna vad galler han stor overraskning fann vi en for soka alternativ och ham
del med foradlade triipro ·traentusiast med stort saval nade i Chile. Jag blev otro
dukter fran Chile. Hittills har personligt som affarsmassigt ligt imponerad av landet. 
var vetskap om satsningar i' engagemang i Chile .. Genom Tvart emot vad som propa
chilensk skogsnaring ofta sitt kontaktnat i Chile kun gerats och fortigits av media 
begransats till Storas och de Hamalainen hjalpa oss i tio ar har i Sverige, fann jag 
Consafe-Erikssons engage med studiebesok dar nere. ett samhalle som har utveck
mang i landet. Men tydligen lat en organiserad ekonomi, 
finns det fIer som upptackt Importerar plywood ett vaxande socialt ansvar 
chilensk traindustri, om an i Jag besokte Chile forsta gang och en stolthet och odmjuk
mindre skala an dessa gigan en 1989, beriittar Hamalai het infor uppgiften, som i 
ter. I februari nar tva av oss nen. Orsaken var att vi impor Europa narmast kan liknas 
trateknologer sokte sponso- terade fran Brasilien. Men med det "spanska undret". 
,----~-----------.---------_____, Efter att ha inventerat och 

besokt alIa skivproduceran
de foretag i Chile, represen
terar Wiwood idag tre avStammar blir stockar 
dem pa den svenska mark
naden. Bomasa, som ar densom sagas till briider modernaste och storsta fa bri
ken, producerar plywood efter 
finskt koncept. Infodema som vars viirde med REMA 
tillverkar plywood, lamell
tra, dorrar och faner ochur miil1gden framtriider fiberskivefabriken Cholgu
an. Hamalainen konstaterar 
med viss tillfredsstallelse att

REMA or Europas ledande foretag nor det goller mot
tillkomsten av dessa leveranoch styrsystem for: 

. torer har haft och kommer 
• Aptering • Rasortering att ha stor betydelse. Wiwood 
• Timmersortering • Justering 

har bland annat upphort med • Sagning • Efterbehandling 
import av regnskogsplywood, 

, till forman for chilensk ply-
i wood, som produceras av tra 

fran de sodra regionerna darat ALFA·LAVAL 
atervaxten tryggas genom REMACONTROL 
aterplantering.

INTELLIGENT SAGVERKSAUTOMA IIUj~~ 
Box 19036, 720 19 Vastenjs 

Tel 021-60610 
Fax 021-604 34 Coigue och Tepa 

Det ar framst tva tradslag som 
ar sarskilt liimpliga for ply
woodproduktion. Coigue, 
som ar vanligast, ar beslak-

L ___~~:..:1!i'!lliiii';':::;;;~~~:'::;"'~~IiIII!':'~~_____~'---=:...-J tad med bok och har liknan

de egenskaper och utseende. 
Tepa, som liknar bjork och 
lOnn, utgoromkring20 % av 
totala produktionen. Ply
wooden kan ha ytskikt av 
antingen svarvat eller kniv
skuret faner och ar langsfa
nerade, vilket Hamalainen 
anser vara en stor forde!' 

Eucalyptus intressant 
Forutom stora odlingar av 
radiatatall har man i Chile pa 
ett myckettidigt stadium sat
sat pa stora odlingar av euca
lyptus, som ar ett hogst under
skattat traslag, havdar Hama
lainen. Chilensk eucalyptus ar 
sIaende lik amerikansk vitek 
och anvands som substitut for I 
sadan. Tillsammans med Col
cura, som ar storst pa faner 
i Chile och dessutom sagar 
eucalyptus, har Wiwood I 
intressanta ting pa gang som ). 
kanske kan intressera den 
nordiska mobel- och dorrin
dustrin. 

Chile intressant mal 
Chile kommer att bli framti
dens stora turistmal i Syd
amerika. Risken ar dock stor 
att landet utvecklas till en tum
melplats for japansk masstu
rism, forutspar Hamalainen. 
Japanerna har redan till stor 
del ekonomiskt invader at lan
det. Positivt ar det dock att 
Chile kanske kommer att fun
gera som en social forebild 
for ovriga lander i regionen. 
Efter att ha upplevt Chile, dess 
natur, kuhur och etniska var
den, fran bland annat 300 mils 
bilresor pa landsbygden, 
rekommenderar Hamalainen 
alla som har mojlighet att 
besoka detta underbara land, 
att gora det. 

Tomas Leander 
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BOARDINDUSTRI 


kubikmeter. 10% av skivor
na malades. Den vita grund
fargen varvattenbaserad med
an tackfargen inneholl los
ningsmedel. Det fanns aven 
mojligheter att ta fram paneI
liknande monster. Huvudde
len, 70% exporterades till 
USA, 15% till Centralameri
ka och resterande 15% sal
des inom Chile. 

Sammanlagt var 380 per
soner anstallda och de £lesta 
arbetade i treskift. Manads
lonen for de som arbetade i 
produktionen var ca 1500 
kronor. Processens samtliga 
steg genomgick regelbundna 
kvalitetskontroller av Depar
tamento Control Calidad 
Laboratorio under ledning av 
Mario Vargas. Dar utfordes 
fysikaliska och mekaniska 
kvalitetstester och man anvan
de provningsnormen ASTM 
1037. Ytterligare segrar for 
svensk industri; dragprov
maskinen var fran Lorezon & 
Wettre i Sundbyberg. 

Vi blev mottagna av fabri
kens chef Raul Zapata Mar
tin som hade sett till att sven

ska £laggan satt pa plats. Den
na moderna fabrik byggdes 
1988 med en beraknad kapa
citet pa 100 000 kubikme
ter/ar, men gick nu pa 3 % over 
detta. Sverige var huvudleve
rantor av utrustningen men 
maskiner kom avenfdn USA 
och Tyskland. Planering och 
ihopsattning av linjen skot
tes av ingenjorer fran Chile. 
Dar fanns 230 personer 
anstallda som jobbade i fyra 
skift dygnet runt. Arsomsa tt
ningen var 25-30 miljoner US 
dollar. 65 % av produktionen 
exporterades till Saudiarabi
en, Japan, Korea, Sydostasi
en och ovriga Sydamerika. 
Ramaterialet, Pinus radiata, 
levererades fran ett foretag i 
narheten, barkades och son
derdelades till £lis. Barken 
anvandes som bransle. Flisen 
sallades for att erhalla kor
rekt storlek och torkades. 
Sedan vidtog en mekanisk 
sonderdelning till fibrer. 

Parafin och formaldehyd 
Dessa gick vidare tillen maskin 
fran Sunds Defibrator och 
blandades med parafin och 
formaldehyd. Fi ber
blandningen fordelades till 
en 30 cm tjock matta och for
pressades ned till 10 cm for 
att fa bort luft. Mattan saga
des sedan till langder om ca 
8 meter och lades in i 10 press
fack. Efter slutpressningen 
erholls fardiga skivor med 
tjocklekfran9till30mm. De 
pressades i 160-170°C under 
200 sekunder. Langs hela till
verkningslinjen togs konti
nuerliga prover dar bland 
ann"at elasticitet, brottpunkt 
och draghallfasthet testades. 
Pa fabriken fanns aven en 
fanerlinje, dar en del av de far

. diga MDF-skivorna belades 
med faner. MDF-skivorna 
saldes vidare for att anvan
das till mobler, koksinnid
ningar, lister mm. 

Gruppen sam/ad ulanlar MDF-labriken Trupan. 

M ed utgangspunkt 
fran Concepcion 
akte vi till Trupan 

for att besoka en fiberskive
fabrik ochMDF-industri. Des
sa tva ingar bada i en och sam
rna koncern med huvudkon
tor i Santiago. Koncernen bar 
samma namn som staden T ro
pan, som ursprungligen kom
mer fran Araucanian-india
nerna och betyder "lejonets 
stig" . Vi mottogs av VD:n Teo
baldo Osses och av tekniska 
chefen Roberto Campos som 
visa de oss runt. 

Fiber
skivefabriken Cholguan 


Fabriken vid Cholguan grun
dades 1956, men har sedan 
dess moderniserats maski
nellt. Ramaterialet, Pinusradi
ata, kommer fran fqretagets 
egna skogar som omfattar 35 
000 ha. Varje dag atgar 700 
kubikmeter £lis med en langd 
pa 25 mm och tjocklek pa 5
7 mm. Det fanns 6 st £lisbe
hallare for att kunna upp
ratthalla en hog kapacitet. 
Gladjande for oss svenska 

studiebesokare sags manga 
svenska maskiner i den fort
satta processen (ASEA, Sven
ska Flakt, Motala Verkstad 
och Sommers fran Linko
ping). Efter den mekaniska 
sonderdelningen passerade 
£lisen genom en Asplunds 
defibrator. Genom Fourdin
ner-metoden lades fibrerna 
till ratta och rullades ut till en 
matta. Mattan forpressades 
och kapades till skivor med 
hjiilpavvattenihogtryck.Den 
slutliga pressen tog 30 skivor 
pa hojden och gay ifran sig 
ett maktigt angmoln under sin 
presstidpa ca 3 minuter i 200° 
C. Ungefarvar6:eminutpres
sades en ny omgang skivor 
under avgivande av enorma 
vattenmangder. Det utpres
sade vattnet anvands till 
bevattning. Pa grund av de inre 
spanningarna konditionera
des skivorna i 160° C i 4 tim
mar for att senare kantput
sas och buntas i paket om 200 
skivor. Idealisk genomlopps
tid var 9 timmar men normalt 
tog processen 11 timmar. Lag
ringskapaciteten var 800 
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MOBELINDUSTRI 

I Santiago besaktes Compa
nia Industrial Chilenas S.A., 
CIC. Det ar Chiles starsta 
mabeltillverkare och har aven 
tandstickstillverkning. Ikon
cernen arbetar ca 1200 per
soner varav 100 ar kvinnor. 
CIC ar relativt gammalt, det 
bildades 1912 och hargenom
levt bade Allende och Pino
chet pa ett framgangsrikt satt. 
Man inriktar idag tillverk
ningen pa attkunna farse den 
chilenska medelklassen med 
mabler. Denna kundgrupp 
utgar 85% av CICs marknad. 
Resterande farsaljning g.h 
pa export, framst till lander 
som USA, Kanada, Japan, 
Australien och Frankrike. 

Egen tillverkning 
Far framtagningen av nya 
mabler och design har man 

sex personer anstallda som 
designers varav tva arbetar 
med framtagning av kaksin
redningar. Faretaget tillver
kar i stort sett alIa de kom
ponenter som behavs far 
ihopsattande av deras mabler. 
Man hade t ex egen tillverk
ning av spiraler till sang
bottnar, egen skummadrass
tillverkning samt en egen 
samnadsverkstad far ti11
verkning av madrasser. Dei 
stora oberoendet av under
leverantarer innebar att fabri
ken tacker ett stort omrade 
pa 11 Ha med olika fabriks
byggnader. Mabelfabriken i 
Santiago ar relativt lagt auto
matiserad och ar darfor 
arbetskraftsintensiv. Man har 
dock farsokt att i sa stor 
utstrackning som majligt fla
desorientera produktionen, 

vilket har lett till en kortare 
genomloppstid far mablerna. 
Fladesorjenteringen blev val
digt pataglig i denna manu
ella milja da de olika opera
torerna skickade bitarna vida
re mellan maskinerna som 

stod pa rad. Man har idag ett 
mycket litet slutlager av 
mobler, da merparten av pro
duktionen arsaid redan innan 
ti1lverkningens start. Det skall 
dock tillaggas att vi iakttog 
mellanlager bade har och dar 

En mycket lilen del av det sdgade virlcet torlcodes, isliillef dopparles det i 
pentaldorfenol. 

&?) 

WESTLINGS 


WESTLINGS INDUSTRI AS 

S-780 50 Vansbro - Sweden 


JlWES 

MODELL & SNICKERIFABRIK AB 

GJUTMODELLER & INREDNINGAR 

• Vi tillverkar specialsnickeriinredningar lOr 
hem och offentlig miljo 

• Gjutmodeller i trlt och metall. 

Kumla Girdsv. 35 Norsborg 

08-531 735 11,531 735 12 
Telefax 08-531 735 30 

~ 

KORSNAS 


Korsnas Timber producerar och. marknadsfar 

sagade travaror avsedda i farsta hand far 


snickeri- oeh mabelindustrin. 

Rdvaran kommer fran Korsnas egna skogar. 

Sagning oeh slutbehandling sker i tekniskt 


avaneerade anlaggningar. 


Telefon 0281·110 30 

Telefax 0281·117 74 
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i produktionen som givetvis, 
med svenska teknologers 
ogon matt, borde effektivi
seras bort. Nih viiI alIa kom
ponenter till de olika mobler
na ar fardiga gor man sk icke 
skrymmande paket av ca 15% 
av produktionen. Resteran
de 85% monteras ihop till far
diga mobler for vidare leve
rans till kund. Tidigare hade 
manca 20 kunder: runtom i 
ehile som stod for merpar
ten av foretagets fOrsaljning. 

. Man har idag blivit tvungna 
att specialisera sig pa till
verkningen och har numera 
en utstallningslokal for de 
mobler man tillverkar och 
agenter som skoter mobel
forsaljningen. eIe som idag 
omsatter ca 50 miljoner dol
lar per ar ar privatagt. En per
son innehar 50% av aktie
kapitalet och resten innehas 
av diverse smaagare. Man 
marker att man val utnyttjar 
de fordelar som landet besit

ter, dvs billigtmaterial (Euca
lyptus och Pinus Radiata) 
ochbillig arbetskraft. Man 
arbetar dock med en relativt 
modern men manuell maskin
park, importerad fran bl a 
USA och T yskland, samt med 
en noggrann kvalitetskon
troll. Man har t ex 10 ars 
garanti pa sangbottnar. Vid 
en jamforelse av arbetsmiljo 
med svenska forhallanden 
inses dock att en hel del kan 
goras. Det bade saknades nch 
slarvades med horselskydd, 
stoppanordningar, luftutsug 
etc. Efter summering av alIa 
intryck och upplevelser fran 
eIe skulle man trots alIt i 
arlighetens namn medge att 
foretaget var mycket intres
sant att fa srifta bekantskap 
med och att man sakert lig
ger val framme bade pro
duktionstekniskt, kvalitets
massigt och ekonomiskt de 
stora mellanlagren till trots. 

CIC, en m6belfillverkare som safsar pi! lramliden. 



o • • 


sA KAN DET GA TILL 

Det gar ut pa att ha mer kunskaper. Om timmer, om postning, om sagteknik, om torkning, om trabearbet
ning och ytbehandling, om personal, om upphandling, om marknadsforing, om tra. Ha kunskaper och 
anvanda dom. Alia agare, ledare och medarbetare i svensk tramekanisk industri samverkar for aU fa 
mer kunskaper atl flyta till hela tiden. Tratek ar en del av detta. Tratek 
forskar, utvecklar, tar fram kunskaper och delar med sig av kunskaper. 
Den som kan konsten att samarbeta med industriforskningen i Tratek 
kan ocksa nagot om konsten att bli rik pa tra. Sand oss kupongen har Tratek
nere sa hor vi av oss. 

JA, JAG AR INTRESSERAD! Tratek, Box 5609, 114 86 Stockholm 
Namn ___________________________ 

SAND INFORMATION! Adress _________________________ 

HORAVER! Postadress______________ 


