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sawmill
saFaRi 2014

Bem vindos ao safári de serrarias da Finlândia!

objetivo: Apresentar tecnologia de vanguarda para uma serraria mais eficiente. O Safári
contempla visitas a serrarias, incluindo a mais moderna do mundo e um exemplo
de modernização por etapas, empresas líderes em tecnologia, um work-shop e
networking.  Além de programas vespertinos com toques da cultura finlandesa:
sauna finlandesa e passeio em embarcação pelo arquipélago, entre outros.

destinatários: serrarias presentes na américa latina.

convidam:  empresas finlandesas provedoras de tecnologia para serrarias.

período: 25 a 29 de agosto de 2014

incluído: Vôos (São Paulo – Helsinque - São Paulo), hotéis, almoços/jantares, transportes locais,
interpréte e atividades vespertinas.

preço:  eUR 3.200 / pessoa

data limite: Último dia para inscrever-se no Safári é 11 de julho de 2014.

organização:  consultora niina Fu, tel. +56 9 7388 3892, e-mail: niina.fu@niinafu.fi

A Consultora Niina Fu é parte do grupo TEAM FINLAND no Chile, que promove as relações 
econômicas internacionais da Finlândia e é dirigido pelo Governo Finlandês.
Mais informações em: team.finland.fi

http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?&contentlan=17&culture=pt-BR
http://team.finland.fi
http://www.painelflorestal.com.br/
http://www.referenciaflorestal.com.br/
http://www.niinafu.fi
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PROGRAMA NA FINLÂNDIA

Câmara de Comércio da Finlândia • Networking • Work-shop

Valon Kone Oy • Provedor    valonkone.com
Descascadores para diferentes espécies de madeira e condições locais de descas-
camento ao redor do mundo

Finscan Oy • Provedor    finscan.fi
Sistemas de classificação automática para canteadoras e linhas de classificados.

Metsä Wood  • Serraria de Renko   metsawood.com
Uma das serrarias mais eficientes da Europa. Produz anualmente 280.000 m3 de 
madeira de abeto.  

Jartek Oy • Provedor    jartek.fi
Provedor de tecnologia para serrarias e líder em equipamentos para o proces-
samento e modificação térmica da madeira.

Versowood Oy • Serraria de Vierumäki  versowood.fi
Produção: 500.000 m3. Em processo de modernização, primeira etapa foi em 2013 
e a próxima será em 2014.

Heinolan Sahakoneet Oy • Provedor  heinolasm.fi
Desenha, fabrica e comercializa tecnologia para serrarias e pedaços de madeira 
para a produção de energia.

Veisto Oy • Provedor    hewsaw.com
Maximize seus rendimentos com HewSaw. 

Savcor Forest Oy • Provedor   forest.savcor.com
Software para otimizar rendimentos de processos produtivos de madeira sólida.

Versowood Oy • Serraria de Hankasalmi  versowood.fi
Esta serraria foi adquirida por Versowood Oy em 2014 e se converteu no maior 
processador de madeira da Finlândia. Capacidade desta unidade: 260.000 m3. 

 
Nordautomation Oy • Provedor   nordautomation.fi
Tecnologia para o manejo de toras: linhas de classificados e sistemas de alimen-
tação para serrarias.

Metsä Wood • Serraria de Vilppula   metsawood.com
Serraria mais moderna do mundo. Produção anual de 400.000 m3. A unidade Vilp-
pula foi modernizada em 2013, o que permitiu uma diminuição de 40 empregados.
 

• Programa sujeito a mudanças

SAWMILL
SAFARI 2014
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