Familjesågverket som
blev toppmodernt

Family sawmill that
became ultra modern

Jutos Timber AB startades på 1950-talet av Östen Juto,
fadern till nuvarande ägarna och bröderna Sigvard och JanErik Juto. På 70-talet byggdes den första sågen upp på den
plats där den nya sågen står idag och vid den tidpunkten
bestod produktionen främst av björkämnen till stålindustrin. En expansion startades i början av 80-talet och produktionsinriktningen ändrades med tiden till att idag endast
omfatta furu, som i huvudsak används till högkvalitativa
inredningsdetaljer.

Jutos Timber AB was started in the 1950s by Östen Juto,
father of the current owners and brothers Sigvard and
Jan-Erik Juto. In the 1970s, the first saw was assembled
on the site where the new saw stands today and at that
time production consisted mainly of birch blanks for the
steel industry. An expansion started at the beginning of the
1980s and production focus changed over time and now
only involves pine, which is primarily used for high quality
interior fittings.

I februari 1999 drabbades företaget av en omfattande
brand, då större delen av sågverket totalförstördes. Bröderna Juto bestämde sig för att återuppbygga anläggningen
och satsade på ett modernt sågverk, för att klara framtidens utmaningar.

In February 1999, the company suffered a major fire,
where a large part of the sawmill was destroyed. The Juto
brothers decided to rebuild the plant and invested in a
modern sawmill, to handle future challenges.

Barnen till Sigvard har varit med på företaget sedan
barnsben. Håkan är elektriker och underhållsansvarig och
Anette är civilingenjör och marknadsansvarig i företaget.
Sigvards fru Gudrun är ekonom och administrativt ansvarig.
De, tillsammans med Sigvard och Jan-Erik, utgör ledningen
för Jutos Timber.

The children of Sigvard have been with the company
since childhood. Håkan is an electrician and responsible for
maintenance while Anette is a graduate engineer and head
of marketing at the company. Sigvard’s wife Gudrun is an
economist and responsible for administration. They, along
with Sigvard and Jan-Erik, make up the management of
Jutos Timber.

Med en toppmodern såganläggning, effektiv produktion
och kompetent personal är Jutos Timber idag ett konkurrenskraftigt företag med träprodukter som andas kvalitet.

With an ultra modern saw plant, efficient production
and skilled personnel, today Jutos Timber is a competitive
company with timber products that exude quality.

Sigvard och Jan-Erik Juto

Sigvard and Jan-Erik Juto

Håkan Lundberg AB sköter all försäkringshantering för Jutos Timber AB.
Vi har hela 40 års erfarenhet av sågverksindustrin
och kan hjälpa till med riskanalys, försäkringsplan,
upphandling, uppföljning samt skadereglering.
0340 - 380 00 • hakan@h-lundberg.se
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Utveckling i takt med
våra kunder
Jutos Timber är ett av de ledande svenska företagen i sin
bransch, företaget producerar idag cirka 40 000 m3 sågad
vara per år och skift, och omsätter ca 85 miljoner kronor.
Det är ett relativt litet företag med en slimmad organisation, totalt endast 16 anställda, men som därigenom är
flexibelt och anpassningsbart efter kundernas behov.
Verksamheten har utökats med ett nytt och effektivare
sågintag sommaren 2012, med ny stockvändare och stegmatare från Nordautomation. Därtill har styrsystemet till
såglinjen effektiviserats. Förbättringar i hela produktionsapparaten är en ständigt fortgående process och nya investeringar är alltjämt på gång.
Nästa steg är en automatsortering till justerverket samt
ny stocktagande klingsåg, vilka bägge två ska installeras
före årsskiftet. Automatsorteringen görs för att säkerställa
en jämn och hållbar kvalitet på produkter ut till kunderna
och klingsågen inskaffas för att effektivisera produktionen.
Genom dessa investeringar kommer Jutos Timber att bli effektivare och därigenom kunna öka produktionsvolymen.

Development in line with
our customers
Jutos Timber is one of the leading Swedish companies in
its industry, today the company produces 40,000 m3 sawn
timber per year and shift, and has a turnover of approximately SEK 85 million. It is a relatively small company with a
lean organisation, only 16 employees in total, which makes
it flexible and adaptable to fulfil its customers’ needs.
Operations were expanded with a new and more effective saw infeed during the summer of 2012, with a revolver
turner and step feeder from Nordautomation. In addition,
the efficiency of the saw line control system has been
improved. Improvement to the whole production system is
an ongoing process and new investments are always on the
horizon.
The next step is an automatic sorting unit on the trimmer and a new primary breakdown saw, both of which
should be installed before the new year. Automatic sorting
to ensure uniform and sustainable product quality out to
customers and the circular saw to make production more
effective. Through these investments Jutos Timber will become more efficient and in doing so be able to increase the
volume of production.

Norrländsk råvara av
högsta kvalitet
Norr om polcirkeln är vegetationsperioden kort och intensiv. Träden växer under sommarhalvåret dygnet runt, vilket
ger ett virke som blir formstabilt och är så tätvuxet att man
knappt kan räkna årsringarna. Denna råvara kallas i Tornedalen för Aihki, tornedalsfura. Råvaran för produktionen
växer i närområdet, inom en tio mils radie från anläggningen. Jutos Timbers filosofi är att finnas och producera
där råvaran finns. En stor del av råvarubehovet köps in från
Sveaskog, en långsiktig partner. Jutos Timber samarbetar
även med exempelvis Billerud och levererar flis till deras
produktionsanläggning i Karlsborg.

Raw materials of the
highest grade from
Norrland
North of the polar circle, the growing season is short and
intensive. The trees grow around the clock throughout the
summer, which gives timber that is stable in form and so
close-grained that you can hardly count the annual rings. In
Tornedalen, this raw material is called Aihki, Tornedal pine.
The raw material for production grows in the vicinity, within
a 100-kilometre radius of the plant. Jutos Timber’s philosophy is to be located and produce where the raw material
is available. A large part of the raw material requirement is
purchased from Sveaskog, a long-term partner. Jutos
Timber also collaborates with Billerud and supplies wood
chips to their production facility in Karlsborg.
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En komplEtt lEvErantör av arbEtsklädEr, skydds- och yrkEsskor, handskar, pErsonlig skyddsutrustning samt profil- och prEsEntrEklam.
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PowerHead – Increased output. Improved precision.

PowerHead summary:
• Improved chip quality
• Extended knife life
• No knife grinding
• Wear parts replaceable
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ANDRITZ Iggesund Tools AB
E-mail igginfo@andritz.com

Med kunskap och passion.
In i minsta detalj.
Vår passion för verktyg,
maskiner och förnödenheter har gett
oss en omfattande kunskap.
För dig betyder det kloka val som
sparar tid och kostnader.

Boden • Gällivare • Luleå • Pajala • Piteå • Skellefteå • Umeå • www.laitis.se

En effektiv produktionsprocess
Den moderna såganläggningen är effektiv och kundorienterad. När stockarna anländer med timmerbil lossas de för att
antingen sättas på mellanlager eller sågas upp direkt. I sågintaget mäts sedan timret in. Här bedöms kvalitet, eventuella fel och volym av en tredje, oberoende part. Denna tjänst
tillhandahålls av VMF. Tack vare moderna maskiner och

genom att utnyttja datateknikens fördelar kan Jutos Timber
hålla en flexibel produktion. Företaget kan dels producera
efter bästa värde, dels styra efter behov. På så vis kan Jutos
Timber tillfredsställa kundernas behov och önskemål samtidigt som varje stock kan utnyttjas optimalt.

An effective production process
The modern sawmill plant is effective and customer oriented. When the logs arrive by timber truck, they are unloaded and either go to intermediate storage or are sawn up
directly. The timber is then measured in the sawmill infeed.
Here a third party assesses the quality and volume and
identifies any faults. This service is provided by VMF. Thanks

to modern machinery and utilising the benefits offered by
computer technology, Jutos Timber maintains a flexible production. The company can either produce based on the best
value or control according to the requirement. This allows
Jutos Timber to satisfy the needs and wishes of its customers at the same time as each log can be optimally utilised.

Utför transporter av sågade trävaror, flis m.m.
Västra Kuivakangas 333, 957 92 Övertorneå
Anders
Ture
Fax

070-648 81 88
070-335 08 89
0927-500 45

‘We have been buying redwood from Jutos Timber now for some six
years. It’s top quality North Swedish fibre, as demonstrated by these
claddings, delivered regularly and reliably. We look forward to many
more years of successful cooperation with the Jutos team.’
Mr Richard Thompson, MD, Hawthorn Timber

Export till många
marknader

Export to many
markets

Jutos Timber exporterar idag det mesta av det som företaget producerar, till framför allt England, Nordafrika och
Mellanöstern. Efter ett strategiskt val för ett antal år sedan,
turen att hitta en mycket bra samarbetspartner och en offensiv satsning är England idag den enskilt största marknaden.

Jutos Timber currently exports most of what the company
produces, primarily to the UK, North Africa and the Middle
East. Thanks to a strategic choice made a number of years
ago, we were lucky enough to find a very good partner and
after an aggressive campaign, the UK today is our single
largest market.

Länder som Marocko, Algeriet, Tunisien och Egypten har
under senare år blivit stora exportmarknader för skandinaviska sågverk och så även för Jutos Timber. Övriga länder
som Jutos Timber levererar virke till är exempelvis Finland,
Danmark, Grekland, Italien, Spanien och Japan. I dagsläget
utgör den inhemska marknaden en liten del men har stor
potential att växa.

In recent years countries such as Morocco, Algeria,
Tunisia and Egypt have become major export markets for
Scandinavian sawmills and so also for Jutos Timber. Other
countries that Jutos Timber supplies timber to include:
Finland, Denmark, Greece, Italy, Spain and Japan. At the
present time, the domestic market only makes up a small
part, yet with great potential to grow.

FLEXIBLE
TRANSPORT
TO EUROPE
info.sweden@wagenborg.com

Slutprodukter av hög
kvalitet och säkra
leveranser
Kunderna finns främst inom inrednings-, möbel-, fönstersamt dörrindustrin. Leveranstid och leveranssäkerhet är
mycket viktigt för att lyckas i konkurrensen ute på världsmarknaden. Jutos Timber använder därför enbart transportföretag med en lång samarbetshistoria. Från såganläggningen transporteras virket med lastbil för att via hamnen
skeppas ut i världen. Även biprodukterna transporteras
med bil från sågverket, direkt till massabruk och värmeverk.

High quality end
products and reliable
deliveries
The customers can mainly be found in interior fittings,
furniture, window and door industries. Delivery times and
delivery reliability are very important factors in order to
succeed considering the competition in the world market.
Jutos Timber therefore uses carriers with a long history of
cooperation. Timber is transported from the sawmill plant
by truck to the port for worldwide shipment. Even by-products are transported by truck from the sawmill, directly to
pulp mills and district heating plants.

Fjärrtransporter mellan
Kiruna och Skåne
med fyra bilar,
har även en bil som
går till NordNorge

www.jutostimber.se
info@jutostimber.se
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