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   Bem vindos ao terceiro Safari de Serrarias da Finlândia!

Objetivo:  Apresentar fornecedores finlandeses de tecnologia de vanguarda para uma serraria mais
   eficiente. O Safari contempla várias visitas a fornecedores e serrarias, entre as quais está a
   mais moderna e uma das mais boreais do mundo. Também inclui demonstrações de colheita
   e de outras operações florestais em loco.

   Conhecer como funciona esta serraria de última geração em condições climáticas extremas
   do inverno no Círculo Polar Ártico, com temperaturas de até -40°C.

   Desfrutar dos programas vespertinos com toques de cultura finlandesa, incluindo, entre
   outros, uma visita ao povoado de Papai Noel localizado no Círculo Polar Ártico.

Destinatários: Serrarias da América Latina.

Convidam:  Empresas finlandesas provedoras de tecnologia para serrarias.

Período:  22 a 31 de agosto de 2015.

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

Preço :  EUR 3.300 / pessoa.

Data Limite:  Último dia para inscrever-se no Safari é 15 de maio, 2015.

Organização:  Consultora Niina Fu, tel. +56 9 4259 2489, e-mail: niina.fu@niinafu.fi
   
  

A Consultora Niina Fu é parte do grupo TEAM FINLAND. Este promove as relações econômicas internacionais da Finlândia e é 
dirigido pelo Governo Finlandês. Mais informações em: team.finland.fi

http://www.niinafu.fi
mailto:niina.fu@niinafu.fi
http://team.finland.fi
http://www.painelflorestal.com.br/
http://referenciaflorestal.com.br/
team.finland.fi
http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?&contentlan=17&culture=pt-BR
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PROGRAMA EN FINLANDIA

Valon Kone Oy • Provedor     valonkone.com
Descascadores para diferentes espécies de madeira e condições locais.

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

Farmiforest • Provedor     farmiforest.fi
Máquinas florestais: manivelas, picadores de madeira, gruas e reboques, entre outras. 

Heinolan Sahakoneet Oy • Provedor   heinolasm.fi
Desenha, fabrica e comercializa tecnologia para serrarias e cavacos de madeira.

Versowood Oy • Serraria de Vierumäki   versowood.fi
Produção de 500.000 m3 anuais de madeira de pinho e picea. A serraria foi modernizada
em duas etapas, nos anos de 2013 e 2014.

Veisto Oy • Provedor     hewsaw.com
Desenha e fabrica completas linhas de serragem que maximizam o rendimento da madeira.

Metsä Wood • Serraria de Vilppula    metsawood.com
A serraria de Vilppula é uma das mais modernas do mundo e produz 400.000 m3.
A unidade foi modernizada em 2013, o que permitiu uma diminuição de 40 operários.

JPJ-Wood  • Serraria de Korkeakoski   jpj-wood.fi
Serraria de tamanho médio com tecnologia recentemente instalada que produz 100.000 m3.
Com valores ecológicos, a empresa é um bom exemplo de uma serraria familiar finlandesa.

Vôo a Rovaniemi, Laponia.

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

Nordautomation Oy • Provedor    nordautomation.fi
Tecnologia para o manejo de toras, linhas de classificados e sistemas de alimentação.

Ponsse • Provedor      ponsse.com
Líderes na fabricação de máquinas para a colheita florestal mecanizada.

O povoado de Papai Noel no Círculo Polar Ártico  • Turismo
Pode-se conhecer a casa de Papai Noel e enviar correio com selo especial do Círculo Polar Ártico.

Keitele Group • Serraria de Lappi Timber           keitelegroup.fi/lappi_timbert
Produz 150.000 m3 com tecnologia de ponta. Conta com uma linha de classificados de
80 metros/min e uma linha de serragem de 220 metros/min. Também tem o recorde
mundial em descascamento. 

Metade do dia livre em Rovaniemi, Laponia e regresso a Helsinque.

Vôo de regresso a seu país.

*Programa sujeito à mudanças.
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