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WB trä investerar miljonbelopp
BURTRÄSK. Burträskföretaget WB trä
investerar nu drygt åtta miljoner kronor
i framför allt nya maskiner.
– Det är en stor investering för oss och
det känns väldigt spännande, säger
Mattias Jonsson, WB träs vd och delägare.
Huvuddelen av mångmiljoninvesteringen handlar om
en ny maskin för träbearbetning som kan anpassas för
en rad olika produkter.
– Den tar hand om flera
moment i ett, från fyrkantigt
ämne till färdig form, säger
Mattias Jonsson.

Men maskinens mångsidig-

het och anpassningsbarhet
är också en utmaning.
– Vi har tittat på den här
tekniken under längre tid
och det framför allt mjukvaran – själva programmeringen – som varit och

fortfarande är utmaningen,
säger Mattias Jonsson.

För att förbereda personalen

så bra som möjligt så köpte
WB trä för ett och ett halvt
år sedan mjukvaran till de
maskiner som alltså först nu
är inköpta.
– Det är lite ovanligt att
köpa mjukvaran så långt
innan maskinen men vi har
sett det som nödvändigt för
att vara i fas, säger Mattias
Jonsson.
När de nya maskinerna
om några månader är på
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plats och personalen färdigutbildad kommer det att skapa en ny produktionslinje för
företaget men det innebär
inte att WB trä överger sitt
befintliga upplägg.

– Vi klipper inte det gamla ut-

an vi kommer att hålla igång
båda produktionslinjerna
och beroende på produkten
kommer vi att välja vilken vi
använder.
– Var gränsen går vet vi
inte själva i nuläget, säger
han.

Mattias Jonsson tror att inves-

teringen är ett viktigt steg
för företagets utveckling och
framtid.
– Vi måste hänga med i
utvecklingen om vi ska vara konkurrenskraftiga även
framåt. Vi tror jättemycket
på den här investeringen,
säger han.

I längden kan investeringar-

na även att komma att leda
till nyanställningar.
– I nuläget tänker vi klara
oss med befintlig personal
men det här ökar ju fabrikens totala kapacitet och
ökar konkurrenskraften så
visst finns förutsättningarna för att anställa fler
längre fram, säger Mattias
Jonsson.
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