Økonomi
via teknikk!

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 60 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 våre løsninger.

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.

Vi leverer
• Komplette høvellinjer
• Service og oppgraderinger
• Endefreserapparater
• Høvelinnmatinger
• Overflatebehandlingslinjer
• Bunte- og folieringsanlegg
• Pakkemaskiner
• Transportutstyr
• Vakuumløftere
• Skannere
• Måle og merkeutstyr
• Tredata –Registrerings- og
Styresystem
• Automasjon, PLS og elektro

Prosjektering – Konstruksjon

Produksjon i eget verksted

God prosjektering er nøkkelen til et effektivt og godt
samarbeid.

For å sikre full kontroll over leveransene – både når
det gjelder produksjon og montering – har vi valgt å
produsere alt i eget verksted, eller hos faste under
leverandører. Dette gir en verdifull kontakt mellom
konstruktørene og produksjon.

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. Fremdriftsplan fastsettes etter nærmere avtale.
Det videre arbeidet utføres av vår konstruksjons
avdeling, som utarbeider detaljtegninger for p
 roduksjon,
innkjøp av komponenter og avtaler med eventuelle
underleverandører.
WoodTech AS har kontinuerlig fokus på produktutvikling
og forbedring av eksisterende utstyr og løsninger.

Dokumentasjon
Anleggene leveres med komplett dokumentasjon
i henhold til Maskindirektivet.

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.

Vårt kompetanseområde spenner fra totalprosjektering
og leveranser av komplette fabrikkanlegg, til
produktutvikling med leveranse av spesialmaskiner,
produksjonsrettede IT-løsninger og konsulenttjenester.

Tavler og operatørpulter bygges etter våre
spesifikasjoner og tegninger.

Vi har kontinuerlig fokus på sikkerhet og følger alltid
de siste standardene.

MOVI-C®
gjør automatisering
enklere.
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TdNext
Markedsledende system for optimalisert og sømløs
dataflyt i høvleri og overflatebehandlingsanlegg
WoodTech AS leverer egenutviklet, nettbasert datasystem for registrering, merking og rapportering av
produksjonen.
TdNext blir laget på det nyeste tilgjengelige utviklingsverktøyet fra Microsoft.
All produksjon i linjene registreres og merkes automatisk.
Systemet er koblet opp mot kundens egne d
 atabaser,

MERKING
SPORBARHET
D I G I TA L I S E R I N G
www.codeitworldwide.com

som gir en ryddig oversikt med hensyn til ordre-,
lager-styring og rapportering.
Systemet er tilrettelagt for kommunikasjon med:
skannere, fuktmålere, KUV-målere, årring-lesere,
dimensjonsmålere etc.
Vi tilpasser løsninger individuelt til hver enkelt bruker.

Montasje – Igangkjøring – Opplæring
Våre erfarne ingeniører og montører følger anleggene
fra prosjektering til ferdig overlevert anlegg.
En leveranse fra WoodTech AS ansees ikke som
sluttført før anlegget er inntrimmet, igangkjørt og
grundig opplæring er gitt.

Service
Vi har lagt stor vekt på å gjøre anleggene service
vennlige, 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.

PRESISJON // UTVALG // SERVICE
Kulelagerhuset AS er et norsk heleid familieselskap som betjener industrien
med presisjonsprodukter innen lagringer og transmisjoner med røtter tilbake til 1974.
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TOTALLEVERANDØR INNEN
MASKINSIKKERHET
Vi kan bistå med alt fra kurs, planlegging,
risikovurdering, implementering og
produktleveranse fram til ferdig CE-merking
av maskiner, produksjonslinjer og hele anlegg.

I 2022 ble vi ‘’CERTIFIED EXPERT’’
for CEDOC. Dette er et innovativt
program som leder deg gjennom
hele prosessen fram til
ferdig CE-merking.

NYHET: INXPECT RADAR
Industriell sikkerhet på sitt beste:
INXPECT SAFETY RADAR detekterer
adgang og tilstedeværelse av operatører
i farlige områder.

GRINDSYSTEM I STÅL OG ALUMINIUM
Grindsystemer fra svenskproduserte
TROAX. Versjonen i stål er svært robust og
er slagtestet opp til 2000 joule. Versjonen i
aluminium er svært fleksibelt og lettmontert.

Den er godkjent for PLd og SIL2.
Den fungerer i de fleste krevende
miljøer.

Vi er behjelpelige med tegning av komplette
løsninger

post@automasjonsikkerhet.no | www.automasjonsikkerhet.no | Tlf. 33015220

Hegdalveien 108, 3261 Larvik
www.woodtech.no
Tlf: +47 33 16 55 70
Fax: +47 33 16 55 75
E-post: post@woodtech.no

Kort om Woodtech
WoodTech AS er en markeds
ledende totalleverandør av
komplette produksjonslinjer og
enkeltmaskiner til trelastindustrien
i Norden, med høvlerianlegg og
overflatebehandlingslinjer som
spesialfelt.
Gjennom det e
 genutviklede nettbaserte datasystemet T
 reData,
er WoodTech AS markedsleder
og foretrukket samarbeidspartner
for registrering, merking, styring
og kontroll i høvleri- og overflate
behandlinganlegg.
Grundig prosjektering utføres av
erfarne ingeniører, hvor nøyaktige
planer og individuell tilpasning er
i fokus.
WoodTech AS gjør bruk av
standardkomponenter for rask
tilgang på reservedeler og
enkelt vedlikehold. Ved behov
for assistanse utfører vi service
ved besøk eller via it-baserte
nettløsninger.

WoodTech AS
– økonomi via teknikk!

