Økonomi via teknikk!

www.woodtech.no

WOODTECH AS
- økonomi via teknikk
WoodTech AS, tidligere John Flessum AS og TreData AS, er en
markedsledende totalleverandør av utstyr til trelastindustrien i
Norden. Med nærmere 50 års erfaring og bred fagkompetanse
er vi en solid og foretrukket samarbeidspartner i bransjen. 
Vi har som mål at våre kunder skal få forbedret økonomi ved
bruk av vår teknikk. Vår konstruksjons- og produksjonsavdeling
er lokalisert i Larvik, på Hegdal industriområde.
WoodTech AS prosjekterer, bygger og leverer komplette
produksjonslinjer med styrings- og registreringssystemer, samt
leverer enkeltmaskiner til eksisterende anlegg, med høvleri- og
overflatebehandlingsanlegg som spesialfelt.

Våre produkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplette høvellinjer
Overflatebehandlingslinjer
Bunte- og folieringsanlegg
Service og oppgraderinger
TreData – Registrerings- og Styresystem
Automasjon, PLS og elektro
Endefresapparater
Høvelinnmatinger
Pakkemaskiner
Transportutstyr
Vakuumløsninger

WoodTech AS (formerly John Flessum AS and TreData AS) is a leading turnkey
supplier of equipment for the timber industry in Scandinavia. With close to
50 years of experience and a broad base of professional expertise, we are a
reliable and preferred partner within the timber industry. Our goal is to help
customers generate increased earnings by making use of our technology. Our
construction and production department is located in Hegdal industrial site in
the town of Larvik, Norway.
WoodTech AS designs, builds and supplies complete production lines with control and registration systems, and also supplies individual machines for existing
plants, specialising in planing mills and surface treatment plants.
WoodTech AS – technology equals economy!

Skogsby Montage arbetar bl.a med
maskintillverkning med fokus på
hyvlerier, sågverk och transportsystem för flis.
Vi har jobbat i flera år som underleverantörer
till Woodtech AS som arbetar med träförädling.

Tvärskogsvägen 66, 282 35 Tyringe • Tel. 070-573 70 35 • info@skogsbymontage.com • www.skogsbymontage.com
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Prosjektering – Konstruksjon
God prosjektering er nøkkelen til et effektivt og godt samarbeid.
Vi gjennomfører en detaljert samtale rundt det planlagte anlegget og
prosjekterer på bakgrunn av kundens individuelt kartlagte behov, med
hensyn til tekniske og økonomiske rammer.
Et spesifisert pristilbud utarbeides når man i fellesskap har kommet til
enighet om en tilfredsstillende teknisk løsning. Fremdriftsplanen, med
fast leveringsdato, fastsettes etter nærmere avtale.
Det videre arbeidet utføres av vår konstruksjonsavdeling, som utarbeider
detaljtegninger for verksted, foretar innkjøp av komponenter og
gjennomfører nødvendig kontroll. WoodTech AS har kontinuerlig fokus
på produktutvikling og forbedring av eksisterende utstyr og løsninger.

Produksjon i eget verksted
For å sikre full kontroll over leveransene – både når det gjelder produksjon og montering – har vi valgt å produsere alt i eget verksted. Dette
gir en verdifull kontakt mellom konstruktørene og produksjon. For
produksjon av standardkomponenter benytter vi underleverandører.

Dokumentasjon
Anleggene leveres med dokumentasjon i henhold til Maskindirektivet
og CE-merkes.

Good design is the key to efficient, successful cooperation.
We enter into close dialogue with customers to discuss plans for a new
plant and carry out our design work on the basis of individual requirements specified by each customer, in terms of both technical and
economic guidelines.
In order to obtain full control over the entire delivery – encompassing
both production and assembly – we perform all manufacturing in our
own workshop. This allows for invaluable cooperation between the
designers and production staff. We also make use of subcontractors for
production of standard components.
All our plants are supplied with documentation in accordance with the
Directive on Machinery and the CE label.

Vi er totalleverandør av lagringer og transmisjoner
Tlf: 32 24 41 80
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www.kule-as.no

Elektro – Automasjon
Vi prosjekterer og konstruerer komplette styringsanlegg for alle
våre produksjonslinjer. Denne detaljkunnskapen gjør at vi kan
garantere et optimalt system og gi dere som kunde en tett og
grundig oppfølging.
Vår erfarne samarbeidspartner Elektropanel bygger elektrotavler
og operatørpulter etter våre konstruksjonstegninger.
Vårt kompetanseområde spenner fra totalprosjektering og
leveranser av komplette fabrikkanlegg, til produktutvikling med
leveranse av spesialmaskiner, produksjonsrettede IT-løsninger og
konsulenttjenester. Vi har kontinuerlig fokus på sikkerhet og følger
alltid de siste retningslinjene i Maskindirektivet for CE-merking.

We design and build complete control systems for all our production
lines. Having built up a substantial base of know-how on the smallest
details, we are able to guarantee an optimal system and provide all our
customers with close and thorough follow-up.
Our areas of expertise range from turnkey design and supply of complete
plants, to product development resulting in the supply of specialised
machinery, production-related IT systems and consultation services.
We maintain a constant focus on safety and comply at all times with the
most recent guidelines provided in the Directive on Machinery regarding
CE labelling.

SEW-EURODRIVE—Driving the world

TAVLEBYGGING
Tlf: 33 18 92 67 • Faks 33 18 92 68
E-post: panel@elektropanel.no

ElektroPanel as
LARVIK

www.sew-eurodrive.no
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Tredata
Markedsledende datasystem for optimal
økonomisk drift
WoodTech AS leverer det egenutviklede nettbaserte datasystemet
for registrering, merking, styring og produksjonskontroll til høvel
industrien i hele Norden. Det markedsledende systemet er utviklet
av TreData AS, som nå er en del av WoodTech AS.
Det unike softwarebaserte systemet gir dere komplett kontroll
over den daglige produksjonen og minsker svinnet betraktelig.
Centimetermåling gir nøyaktige lengder, selv på krokete virke.
Dere får dermed betalt for alt dere produserer!
Alt av materialer registreres og merkes automatisk. Systemet er
koblet opp mot deres databaser som gir en ryddig oversikt med
hensyn til ordre- og lagerstyring. TreData gir betydelig forenklet
administrasjon, for både høvlerier og utsalg.

Individuelle løsninger basert på
standardkomponenter
Vi tilpasser løsninger individuelt til hver enkelt bruker. Tilpasningen
gir marginer som øker nytteverdien av investeringen. TreDatasystemet er basert på komponenter som er standard handelsvare.
Du er dermed garantert rask tilgang på reservedeler og kan benytte
service lokalt for minimal reparasjonstid.

TreData is a leading computerised system for optimal economic operations.
WoodTech AS supplies this in-house developed online computerised system
for registration, labelling, management and production control to planing
mills throughout Scandinavia. The system was developed by TreData AS,
which is now part of WoodTech AS.
Contact WoodTech AS for more information.

En sikker konstruksjon:
ACT Gruppen + Woodtech AS
Etiketter og etiketteringsmaskiner, blekkstråleskrivere,
pakkelapper, strekkode og RFID-løsninger, service og support over hele landet.

Totalleverandør av industrielle merke, kontroll og systemløsninger
www.act-gruppen.com - tel. 63 94 61 00
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Fra prosjektering til overlevering

Service

Våre erfarne ingeniører og montører følger anleggene
fra prosjektering til ferdig produkt. En leveranse fra
WoodTech AS anses ikke som sluttført før anlegget er
inntrimmet, igangkjørt og grundig opplæring er gitt.

Vi har lagt stor vekt på å gjøre anleggene servicevennlige, slik at store deler av vedlikeholdet enkelt
kan utføres av kunden selv. Oppstår det feil som
kunden ikke selv kan rette, stiller vi raskt servicehjelp
til disposisjon ved besøk eller gjennom fjernstyrte
nettløsninger.
WoodTech AS har et velutstyrt lager av komponenter
og kan tilby oppgradering av alle installerte systemer.  

Our experienced engineers and installers monitor the plants
from design stage to end product. WoodTech AS does not
regard a supply as completed until the plant has been tuned,
implemented, and detailed training has been provided.

LEVERANDØR AV
TRANSPORTBÅND, DRIVREIMER OG RULLER TIL TRELASTINDUSTRIEN

TRANSPORTBÅNDSERVICE
LARVIK
Mob. 901 53 953
Tlf./Faks 33 11 67 38
DØGNSERVICE
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Kunnskap er vår styrke
Ernst & Young leverer tjenester innen:
• Revisjon
• Økonomisk/finansiell rådgivning
• Skatt og avgiftsrådgivning

Alt av verktøy/sagblad for
høvlerier og sagbruk

www.ey.no

Ring 33 33 54 80 for tilbud
www.shv.no
post@shv.no

CONTROL BY MEASUREMENT

Laser and inspection systems for true dimensional
measurements

LIMAB lasersystemer
Måler og sorterer på lengde, dimensjon, kuv, vankant og formfeil
www.limab.se
RemaControl Norge
Tel: +47 62 94 66 30. Mob: +47 900 12 500

Totalleverandør av strekkodeutstyr,
industriell merking og etiketter
BarCom Labelling AS er din
leverandør av industrielle merkeog datafangstløsninger som varer i
mange år.
For merking og registrering av data
representerer vi leverandører som
Datalogic Automation og MecTec AB.
Løsningene er fleksible og kan
skreddersys enhver kravspesifikasjon.
Vår erfaring og kunnskap sikrer våre
kunder en tilfredsstillende installasjon.
Vi har flere referanser innen trelast.

BarCom Labelling AS

e-post: post@barcom.no

Postboks 311, 1471 Lørenskog
Telefon: 67 97 83 20

www.barcom.no
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Phone: +47 33 16 55 70 - Fax: +47 33 16 55 75
Hegdalveien 108 - 3261 Larvik - Norway
E-mail: post@woodtech.no
www.woodtech.no

