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Framtidens trätekniker  
lär med Valutec

På träteknikerutbildningen på Hammarö 
utanför Karlstad används Valutecs torkar 
i utbildningssyfte.

– Valutec är i branschens framkant 
och många elever kommer att jobba på 
anläggningar med deras torkar. Givetvis 
spelade det roll när vi valde hur vi skulle 
arbeta med utbildningen, säger Jörgen 
Esslingeqvist, utbildningsansvarig.

På träteknikerutbildningen i Värmland, som 
är två år lång, får eleverna kunskap om hela 
produktionskedjan, från uppdelning av stock 

till design och tillverkning av  färdiga produk
ter. Efter avslutad utbildning kan eleverna 
därför välja mellan en rad olika yrken inom 
träbranschen.

– De kan jobba inom allt från sågverk till 
byggvaruhandeln, som säljare eller möbel
snickare. Det är en utbildning med många 
utgångar och 80 procent av våra elever  
brukar få jobb direkt efter examen, säger 
Jörgen Esslingeqvist.

Eget sågverk på skolan
Träteknikerutbildningen på Hammarö är den 
enda av Sveriges träutbildningar med egen 

De blivande träteknikerna 
fick möjlighet att vara med på 
granskningen av leveransprover 
från Edanes nya FB-kanaltork 
inför driftsättning. 

Jörgen Esslingeqvist.



Produktnyheter
Nya fläkthjul som minimerar vibrationer.

Aerodynamiskt maskindäck. Valutec 
har utvecklat aerodynamiken på maskin
däcket, vilket ger upp till 10 procent mer 
tillgänglig luft. 

TC-kanal kan nu levereras med upp till 
sex meters blåsdjup, motsvarande en 
bredd på fyra vagnar. 

Kanaltorkar mot genombrott  
i Centraleuropa?
Kammartorkarnas totala dominans i Centraleuropa kan vara på väg att  
brytas. Fyra affärer där Valutec sålt kanaltorkar till kvalitetsmedvetna såg-
verk i Tyskland och Österrike kan vara starten på ett större genombrott. 

– Vi har helt andra diskussioner med sågverken i Centraleuropa i dag.  
Tidigare har de inte känt att kanaltorkarna varit fullt ut anpassade för deras 
produktion, men att vi kan visa upp referensanläggningar som levererar  
oerhört bra resultat över tid hjälper naturligtvis mycket, säger Robert  
Larsson, vd för Valutec.

Under de senaste året har Valutec sålt kammartorkar till de två bayerska sågverken 
Ziegler Holzindustrie och Josef Ziegler GmbH samt till Hasslacher i Österrike. I juni 
blev det klart att den österrikiska träkoncernen Egger, som har en omsättning på 
över 20 miljarder årligen, investerar i en TCkanaltork från Valutec. 

– Gemensamt för dessa fyra affärer är att samtliga sågverk haft höga krav på 
både torkkapacitet och torkkvalitet vad gäller exaktheten i fuktkvot och minskade 
sprickor. Fokuseringen på kvalitet har helt enkelt blivit större och då passar vårt 
starka erbjudande av kanaltorkar, säger Robert Larsson.

Alla fyra sågverk passar också väl in i den profil som krävs för att få full nytta av 
en kanaltork, nämligen det höga och jämna inflöde av råvara som gör att nyttjande
graden av maskinen blir hög. 

Eggers sågverk i Brilon blir det första som bygger en TCkanaltork i Tyskland. 
– När vi tar beslut om vad vi väljer att investera i och av vem så tittar vi på pålitlig

het, kvalitet, smidigheten i projekten och självklart också driftskostnader. Den tork 
vi valt att köpa av Valutec möter våra kunders behov av kvalitet till den bästa kost
naden för oss, säger Paul Lingemann, chef vid sågverket hos Egger Brilon som är 
baserade i Hochsauerland.

sågverksutrustning på skolan. Här får eleverna lära sig hur hela sågverksprocessen 
fungerar i praktiken. Utbildningens Valutecmärkta kammartork är av äldre modell 
men utrustad med det moderna styrsystemet Valmatics. 

– Vi jobbar med alla möjliga träslag här på utbildningen. Med Valmatics kan vi 
styra och programmera på de sätt som krävs för att nå rätt målfuktkvot för olika 
material och ändamål. Vi är mycket nöjda, säger Jörgen Esslingeqvist.

Varje år ansöker mellan 60 och 80 personer till utbildningens 16 platser och det 
är både män och kvinnor som söker. En av dem är Auli Vahekoski som snart gått 
ett av de två åren. 

– Jag gillar trä som material eftersom det är naturligt och miljövänligt. Just nu 
praktiserar jag på en byggvaruhandel och skulle gärna jobba med service inom den 
delen av branschen, säger hon.

Hälften kvinnor
Auli berättar att hennes klass utgörs av ungefär hälften kvinnor och hälften män  
men att branschen som sådan fortfarande är ganska homogen.

–  Det är mycket i branschen som är konservativt och man kan fortfarande 
chocka lite genom att vara kvinna. Men jag tror samtidigt att det håller på att ändras 
om man ser till fördelningen på utbildningen, säger Auli.
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Övriga affärer  
i urval
Södra Timber, Långasjö 
Kanaltork TC med kapacitet på 110 000 m3.

Voma Oy, Finland 
Tre kammartorkar med kapacitet på  
21 000 m3.

Junnikkala OY, Finland 
Kanaltork med kapacitet på 50 000 m3.

Sveden Trä, Sverige 
Valmatics till 20 kammartorkar.

Stora Enso, Finland 
Valmatics till 11 kammartorkar i Kitee.

Bäckebrons sågverk, Värmland 
Två kammartorkar med kapacitet på 
20 000 m3.


