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IN BLICKER
Tekniskt ledande, ekonomiskt 
övertygande: Som den största eu-
ropeiska tillverkaren av utrustning 
till sågverk, är vi industripartnern 
no. 1 – att behålla det så och för att 
ytterligare stärka vår globala mark-
nadsposition, arbetar vi dagligen på 
innovationer för högre utbyte och 
optimal sågning.



BLICKER
Skogar behöver tid att växa. Tillväxt behöver 
tålamod. Framgång behöver visioner. Då vi ar-
betat för träindustrin i mer än 170 år, vet vi vad 
hållbarhet innebär. Förmodligen är det därför 
vi håller oss till våra grundläggande värderingar 
starkare och mer självsäkert än andra.

Vi är och kommer att bli i privata händer e!er-
som vi uppskattar vårt entreprenöriella ansvar 
och den beslutskra! som vi använder till förmån 
för marknaden och våra medarbetare.

Vårt exceptionella produktionsdjup hjälper oss 
till en viss marknadsstyrka mot alla kortlivade 
trender. Generationsövergripande team och 
utbildningen i vår egen verkstad garanterar en 
tillförlitlig kunskapsöverföring. Således drar vår 
kommande generation nytta av den rika erfa-
renheten av företaget och våra mest långvariga 
medarbetare. 

Vi skapar kontinuitet och säkerhet för framti-
den, så att vi förblir vad vi är: Innovationsledare 
inom tillverkning av träbearbetningsutrustning 
för skogs- och sågverksindustrin.

Volker Geiger, VD



HEM

Huvudkontor i 
Oberkirch



KÄNSLA
Oberkirch i delstaten Baden-Württemberg 
ligger i hjärtat av Europa. Beläget direkt vid 
huvudvägarna nära Frankrike och i mitten av en 
dynamisk och dominant ekonomisk region som 
är ledande i teknik inom sektorn för maskin- och 
anläggningsteknik, har vårt företag utvecklat 
under tiden. En definierande karaktör var ett av 
de mest fascinerande skogslandskapen i Europa: 
Schwarzwald.

Rench dalen mellan floden Rhen och Schwarzwald är vårt 
hem. Här, mellan vingårdar och skog, lever människorna 
inte bara nära naturen, men är också förankrade i jord- och 
skogsbruket. 

Här har arbetet med trä en lång tradition och 
var bara några generationer sedan inkomsten 
som människor förlitade sig på. Inte bara på 
grund av detta behandlar vi denna värdefulla 
naturresurs med stor respekt och försöker 
med våra innovationer få varje stock med 
högsta kvalitetsutbyte att hitta sin väg till 
marknadan.



PROJEKT!
LEDNING
Med vår mångåriga erfarenhet hanterar 
vi våra projekt suveränt och pålitligt och 
garanterar dig en högpresterande lös-
ning så att du kan starta produktionen i 
tid. Det är vad vi gör.

Rådgivning
Mot bakgrund av mer än 170 år av företagets 
historia inom träindustrin, förlitar vi oss på vår 
unika erfarenhet av planering och realisering av 
sågverk.

Vi är stolta att säga: Du kommer inte att hitta 
mer kunskap om marknaden, mer kunskap och 
mer framgångar i tillverkningen av sågverks-
maskiner någonstans.



 

 

Realisering

Service

Montage Byggande
Planering &

Analys
på plats

Rådgivning

Analys på plats
Vi gör oss en noggrann analys av våra kunders 
villkor och krav. Vi tar inte bara hänsyn till 
utrymmeskrav men koncentrerar oss också på 
dina produktionskrav och entreprenöriella mål 
för att hitta den bästa maskin- och systemkonfi-
gurationen.

Service
Vi erbjuder kundanpassade lösningar för un-
derhåll och reparation och garanterar en hög 
tillgänglighet för alla reserv- och slitdelar med 
vårt omfattande lager. Så att din såglinje alltid 
fungerar smidigt.



SERVICE
Planering & Byggande
Säkerhet och tillförlitlighet genom hela proces-
sen är resultatet av en integrerad projektledning. 
Erfarna Linck medarbetare står till ditt förfo-
gande för att från första stund, pålitligt och 
bindande, ta hand om ditt projekt.

Övertyga dig själv om vårt ingenjörskunnande. 
Med den senaste CAD-tekniken konfigurerar vi 
systemlösningar för sågindustrin som matchar 
bäst med dina plats-, tekniska- och produktspe-
cifika krav.

Vårt produktionsdjup är enastående 
och ger oss en maximal flexibilitet 
och kundanpassning. Vi har alla 
nyckel funktioner och teknologier hos 
oss i Oberkirch. Bara för att vi gillar 
att ha saker under kontroll.



Elektroniska styrningar
Vi utvecklar alla komponenter för linjestyrningar 
i vårt företag och i samordning med respektive 
anläggning och dess funktioner. Därmed undvi-
ker vi kompromisser som kommer från standard-
lösningar och bibehåller maximal flexibilitet.

Tillverkning
Vårt produktionsdjup är unikt. Med våra egna 
fräsnings- och svarvningscentrar samt omfattan-
de plåt- och metallbearbetning har vi alla nyckel-
teknologier i vår egen hand, förblir därmed 
oberoende och har förmågan att agera när som 
helst.

Montage
Såglinjernas montering och igångkörning utförs 
steg för steg av vår erfarna montagepersonal 
med omfattande undervisning och överlämning. 
Du kan vara säker på att vi bara lämna platsen 
när den sista skruven är på plats och när din 
anläggning är dri!sklar.



NATUR
RESURSER

Ur ett kulturellt och historiskt perspektiv, har trä 
alltid varit den viktigaste grödan för människor. Vi 
behöver trä som material, som byggmaterial, som 
energikälla. Det är så och kommer att förbli så.



Den som vill bygga optimalt utformade sågverk 
för skogarna i hela världen, måste känna till de 
lokala förhållandena: geografi, klimat, markens 
struktur och naturligtvis att träslag spelar en 
viktig roll. Därför kräver vårt arbete tvärveten-
skaplig kunskap samt interkulturell kompetens.

De boreala skogarna i norr utsättas för villkor 
som skiljer sig från tempererade eller tropiska 
skogar. Följaktligen skiljer sig arbetsvillkoren för 
våra partner i sågverken och vilket kräver flexi-
bel och fokuserad anläggningsteknik.



TRÄ!
BEARBETNING

Trä är lätt, lätt att bearbeta, värmeisolerande, 
vibrationsdämpande och långlevande. Ett 
idealt material utan jämförbara alternativ. 
Och trä är dyrbar, så att en hållbar förvalt-
ning är en tydlig prioritering. Först då kan vi 
utnyttja denna nästan oändliga resurs.

Vårt bidrag till hållbarhet är en kompromiss-
lös kvalitets- och optimeringsfilosofi som kan 
hittas i hela vårt produktsortiment.

Våra lö"en:

�� Exklusivt “Made in Germany”
�� Robust, hållbar konstruktion
�� Inga standardlösningar
�� Högsta kapacitet vid maximal flexibilitet
�� Omfattande styrnings- kontroll- och 

statistikmöjligheter för en omfattande 
linjeövervakning och -optimering

�� Hög maskintillgänglighet
�� Sågningsprocesser för maximalt utbyte av 

trävaror
�� Punktlighet

Vi behöver såg- och träindustrin för att förädla 
träden. För ett värdeoptimerat utnyttjande och 
utbyte över hela världen.



Teknologier och lösningar
�� Profileringsteknik
�� Reduceringsteknik
�� Teknik för utbytesoptimering
�� Timmersortering
�� Timmerintag

Profileringsteknik

ReduceringsteknikEnskilda maskiner
och komponenter
�� Profilreducerare
�� Blockvändare
�� Profileringsaggregat
�� Sågaggregat
�� Delningssågar
�� Horisontalcirkelsågar
�� Styrningar & Automatiseringar
�� Optimeringsprogram 



SÅG
Reducerarens inmatningsenhet 
utför stockens automatiska och 
precisa vridning enligt postnings-
bilden för att uppnå maximalt 
utbyte. Korta ställningstider genom 
servohydrauliska axlar garanterar 
små stockluckor och maximal 
genommatning.
Stockmatning antingen rot eller 
topp före eller blandat: Reduce-
rarens inmatningsenhet arbetar 
tillförlitligt och med kontinuerlig 
kvalitet.

Mätsystemet för fyrsidiga block 
mäter ytorna. Mätdata används 

för sidobrädornas återoptimering. 
Samtidigt jämförs dessa data med 
de från stockmätningen. Därmed 
övervakar mätsystemen varandra 

för att säkerställa en konstant hög 
kvalitet och måttnoggrannhet.

Verktygssystem för cellulosaflis 
eller flis i finfraktion installeras 

beroende på vidare användning av 
biprodukterna – naturligtvis avsed-
da att kunna bytas från ett system 

till ett andra.

Gränssnitt till föregående och 
e!erföljande processer är avgörande 

för linjens kapacitet. Självklart för 
Linck är nära samordning med 

andra leverantörer.

Den första reduceraren produ-
cerar två planparallella ytor. Den 
separat lagrade styrtallriken ger hög 
måttnoggrannhet.

Säkerhetskonceptet är utvecklat 
individuellt för varje såglinje och 
omfattar även ett gångvägskoncept.
En oberoende organisation certifie-
rar maskindirektivens iakttagande.

Den andra inmatningsenheten 
matar de tvåsidiga blocken till den 
andra reduceraren. Den elektriska 
styrningen bestämmer för varje 
block om det linjeras i mitten, ur 
mitten eller diagonalt.
I såglinjer med kurvsågning kan 
en kurvlinjestyrning användas 
för att transportera det tvåsidiga 
blocket genom reduceraren längs en 
beräknad kurva.

Utmaningen är att välja den per-
fekta kombinationen av maskiner, 
komponenter och styrningsele-
ment för att skapa ett övergripan-
de synergisystem.



VERK

Leveransen av ritningar för 
fundament och stålkonstruk-

tioner är självklart för Linck. Dessa 
ritningar är fullständigt underlag för 

beställning och perfekt anpassade 
till Linck linjen.

Blockvändaren kan utrustas med 
två oberoende arbetande rotorer 
som tillåter höga stycktal. 

Profileringsmaskingruppen 
består av två profileringsaggregat 
och en cirkelsåg för att producera 
sidobrädor. Beroende på använd-
ningen, finns olika profilerings-
aggregat tillgängliga. Urslagsfria 
produkter med en sågad yta samt 
sidobrädor diagonalt profilerade på 
det fyrsidiga blocket är möjliga för 
att öka utbytet.

Den andra profileringsma-
skingruppen består av två 
ytterligare profileringsaggregat for 
att producera ett totalt antal av 8 
sidobrädor i hela såglinjen.
För att uppnå små stockluckor i såg-
linjer med kurvsågningsutrustning, 
positioneras inte de tunga maski-
nerna utan bara blocken flyttas.

Delningssågen används för en 
samtidig sågning av sidobrädor och 
uppdelning av plank.
Flexibla maskiner med upp till sex 
axlar är tillgängliga; dock även 
maskiner med fast monterade 
sågklingor.

Horisontalcirkelsågen används 
för att producera kvartersågade 

trävaror.



KUND



FOKUS
är väl tvärbundna genom långvariga kontakter. 
I Europa, 17 av de 20 största sågverksföretag 
är Linck kunder och alla som har investerat i en 
Linck anläggning hittills vet att detta amorterar 
sig snabbt genom sin höga tillgänglighet, lågt 
underhåll och hållbarhet.

Vi är närvarande när sågverksmänniskor behöver 
vårt kunnande. Vi är väl informerade om vill-
korna och kraven på plats. Tack vare vår globala 
närvaro, kan vi kommunicera med de flesta av 
våra kunder på deras eget språk*. Vi känner såg-
verkens angelägenheter och utmaningar på alla 
kontinenter där skogsbruket spelar en roll och 

*Tyska, Engelska, Franska, Spanska, Portugis, Polska, Ryska, Svenska

Förtroende, partnerskap och samtal öga mot öga 
är inga tomma fraser för oss. Vi pratar ditt språk, 
oavsett var i världen du befinner dig. 



ÖVER HELA VÄRLDEN

Linck kunder från hela världen förliter sig på 
erfarenhet av mer än 140 framgångsrikt verk-
samma profileringslinjer och 70 reducerlinjer.



Under 2004, har den första Linck profileringslinjen tagits i dri! vid 
Maimaksa. Under årens lopp har denna viktiga investering visat sig 
vara den rätta e!ersom anläggningen arbetar tillförlitligt och med hög 
produktivitet.

Anläggningens enkla dri! och produkternas kvalitet var avgörande 
faktorer för även installera en Linck profileringslinje i Tsiglomen såg-
verket under 2011. Vi vill särskilt betona vår partners engagemang och 
stöd under anläggningens planering och realisering.

Under 1996 började vi vårt partnerskap med Linck genom att installera 
en reducerare-cirkelsågslinje för kantsågning som följdes av en del-
ningssåg under 2002.

Förtroendet för detta partnerskap övertalade oss att investera i en 
andra komplett Linck såglinje. Dessa linjernas flexibilitet, produktivitet 
och tillförlitlighet i kombination med Linck personals kunskap får vårt 
medelstora familjeföretag att utvecklas kontinuerligt i sågverksindu-
strin.

Ombyggnaden vi gjorde i vår anläggning i Derome tillsammans med 
Linck är det bästa projekt vi har genomfört i vårt nästan 70-år gamla 
bolag. Vi klarade av att höja vårt redan höga utbyte med 5% vilket vi 
inte ens hade vågat drömma om.

Anledningen till det goda resultatet ser vi i att personalen har stor 
kompetens och ett mycket stort kundfokus. De öppna och raka diskus-
sionerna mellan oss och Linck gav ett otroligt bra resultat. Vi har även 
fått en mycket högre kapacitet än vi räknat med och såglinjen skapar 
en trygghet för framtiden.

På marknaden sedan 1983, uppnår vi idag en årlig omsättning på 40 
miljoner Euro med trävaror, pallar, elektricitet och pellets. För bear-
betning av sågvara driver vi såglinjer av olika leverantörer i våra två 
sågverk. 

Under 2010 bestämde vi oss att köpa en ny helsåglinje från Linck som 
visade sig vara en positiv överraskning: Från e!erlevnaden av kon-
traktet med avseende på leveranstid, montage och uppfyllande av 
den första sågningen av stockar upp till anläggningens prestanda och 
kundservice e!er anläggningens överlämnande. Vi är helt nöjda med 
Linck som uppnådde alla våra mål i detta projekt.

Dmitry Krylov
Lesozavod 25 
Archangelsk, Nordvästra Ryssland

Paul Lesbats
Lesbats-Scieries d’Aquitaine
Saint-Perdon, Francia

Per Andersson
Derome Timber  
Veddige, Sverige

António Fernandez
Pinhoser-Indústria de Madeiras da Sertã, Lda
Sertã, Portugal 

“Linck står för en hög grad av 
engagemang.”

“Flexibel, produktiv och pålitlig.”

“Högre kapacitet än förväntat.“

“Alla projektmålen uppnåddes.”



MADE IN GERMANY

LINCK  
Holzverarbeitungstechnik GmbH 
Appenweierer Straße 46 
DE - 77704 Oberkirch
Fon:  +49 7802 933 0 
Fax:  +49 7802 933 100 
info@linck.com 
www.linck.com


