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Leverer ISTech 
saglinje til Nammo

SAGHUSET HESSELBERG: 

Raufossbedriften Nammo var i behov av en ny og moderne 
sag og investerte nylig i et skreddersydd saganlegg fra sag-
produsenten ISTech.

Fra venstre Terje Hesselberg, daglig leder hos 
Saghuset Hesselberg, Ole Bjerke, arbeidsleder hos 
Nammo og Vegard Løkken, driftsleder hos Nammo, 
foran den nye saga.
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Firkantbolt gjort klar for kapping på bordet. Det er spesialtilpasset av bygningsmessige grunner og skreddersydd på centimetermål. I bakgrun-
nen sees også plukkroboten som tar delene videre i systemet.

Saglinjen har også en svært nøyaktig vekt som er justert til et avvik på +/- 100 gram, men avviket kunne vært justert til så lite som +/- 5 gram. 
Er kappet del utenfor det spesifiserte vektmålet blir ikke kappet godkjent, men blir sendt til vraking. Godkjent kapp plukkes av roboten og 
sendes videre til pressing. 

Nammo Raufoss er en høyteknolo-
gisk bedrift innen forsvar og rom-
fartsprodukter. De har spesialisert 

seg på design, utvikling, testing og pro-
duksjon av ammunisjon og rakettmotorer, 
samt er verdensledende innenfor miljø-
vennlig demilitarisering av ammunisjon. 

FORSTO BEHOVET
Nammo Raufoss var i behov av en ny og 
moderne sag som kunne gå mer eller min-
dre ubemannet hele døgnet. 
- Dette førte til at vi startet sonderingen av 
hvem som leverte hva, og mange forskjel-
lige leverandører ble forespurt, forteller 
Vegard Løkken, driftsleder hos Nammo.
Hvilken type sagmaskin og hvilke oppgaver 
den skulle ha ble diskutert med de forskjel-
lige leverandørene. 
- Terje Hesselberg hos Saghuset Hesselberg 
var den som umiddelbart forsto alle de for-
skjellige kriteriene saganlegget måtte opp-
fylle. Han har fungert som en konsulent for 
oss, og vi er svært godt fornøyd med enga-
sjementet og kunnskapen han har formid-
let, forklarer Løkken.

Nammo Raufoss holder til i et bygg som 
ikke uten videre kan bygges om. Bygget 
er verneverdig og dette ga noen seriøse 
utfordringer. 

FLEKSIBEL LEVERANDØR
- Mange konstruktive samtaler med Terje 
Hesselberg, et inspeksjon- og planleggings-
besøk ved Alessandro Rescaldani fra ISTech, 
hos oss på Nammo, samt et besøk hos sag-
produsenten ISTech hvor vi fikk se vårt 
eget saganlegg ferdig montert og klart for 
prøving, gjorde at vi nå har fått på plass et 
saganlegg som vi tror skal dekke alle våre 
sagbehov i lang tid fremover.
Prosessen for å få dette til har vært ene-
stående, og vi er virkelig imponert etter 
besøket hos produsenten i Italia, uttrykker 
Løkken, og fortsetter: 
- ISTech har vært svært gode til å tilpasse 
både våre bygningsmessige utfordringer, 
samt svært fleksible når det gjaldt å etter-
komme våre ønsker og krav. Vi har noen 
leverandører som vi foretrekker å bruke 
når det gjelder alt fra elektroniske kompo-
nenter til produsenter av automasjon, og 

våre ønsker er blitt etterlevd på alle områ-
der. I Nammo er vi opptatt av å kjenne pro-
duktene til våre forskjellige leverandører, 
og vi har strenge krav når det gjelder kva-
litet, tilgang på reservedeler, leveringshur-
tighet osv. Alle disse kravene ble absolutt 
imøtekommet av ISTech, og da besøket 
vårt hos ISTech var over var stort sett alt 
avklart og på plass, forteller Løkken.

TETT SAMARBEID
- Da vi i Saghuset Hesselberg ble forespurt 
om saganlegget visste vi at noen utfor-
dringer måtte løses både med hensyn til 
materialene som skulle kappes, material-
flyt, kommunikasjon med robotcelle og i 
forhold til bygget. Vi hadde også våre tan-
ker om hvilken type sag som vi ville anbe-
fale. Samarbeidet mellom oss og Nammo 
har vært preget av konstruktive samtaler 
hvor de har vært lydhøre for mine innspill, 
forteller Terje Hesselberg, daglig leder hos 
Saghuset Hesselberg, og legger til:
- Basert på kunnskapen om hvor mye saga 
skulle være i drift så anbefalte vi en ISTech 
Power 531 NC båndsagmaskin. Dette er en 

Ferdig kappede deler på vei til plukking av roboten for videre prosessering.

maskin som gir svært god produktivitet, er 
veldig pålitelig og har stor nøyaktighet. Vi 
vet at ISTech klarer å skreddersy og tilpasse 
sager etter alle mulige ønsker, og at de er 
en svært konstruktiv produsent. Vi valgte 
derfor å besøke Nammo sammen med 
ISTech, hvor alt rundt maskinen og utfor-
dringer i forhold til intern materialflyt og 
bygget ble avklart.

RIKT UTRUSTET
Båndsagen, en Power 531 NC er en CNC-
styrt high-end båndsag som har det nyeste 
innen teknologi. Den er utstyrt med peke-
skjerm, har spesialtilpasset Windows-basert 
programvare, har et stort materialbiblio-
tek, automatisk innstilling av skjæredata 
og retthetskontroll. Videre har sagen en 
spesialutviklet veiecelle for veiing av kap-
pet emne for ytterligere kontroll før sor-
tering til robotstasjon samt SMS-varsling 
til operatør, webstyring, kan fjernstyres i 
fabrikken, levert med magasin og sorte-
ring av restkapp og ferdigkapp, samt er 
integrert med robotcelle. 
- Vi er sikre på at Nammo med dette sagan-
legget vil få alle sine behov og ønsker 
innen saging oppfylt, og vi er stolte over 
å ha levert til en så kvalitetsbevisst bedrift 
som Nammo, avslutter Terje Hesselberg.

For mer informasjon se: www.saghuset.no


