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Raute ja York Timbers tiivistävät yhteistyötä strategisen
kumppanuuden suuntaan
(Lehdistötiedote 11.11.2016)

Raute Oyj, johtava teknologia- ja palveluyritys vaneriteollisuudelle, ja York Timbers (Pty), Etelä-Afrikan suurin vanerituotteiden valmistaja, ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka tiivistää
yhteistyötä yhtiöiden välillä strategisen kumppanuuden suuntaan.
Osapuolten yhteinen tavoite on parantaa York Timbersin kannattavuutta yhtiön vaneridivisioonan
kautta ja tehdä yhtiöstä kansainvälinen tekijä vaneriliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan eri tavoin
muun muassa tuotantoprosessien ja kapasiteetin
kehittämisenä, palvelutarjontana, henkilöstön kehittämisenä sekä teknologiapävityksinä Rauten ja
myös muiden toimittamiin koneisiin ja latteisiin.

”York Timbers ja Raute ovat tehneet yhteistyötä jo
usean vuoden ajan. Tämä yhteistyösopimus on merkittävä askel yhteistyön vahvistamiseksi tulevaisuudessa”, sanoo Pieter van Zyl, York Timbersin toimitusjohtaja (alla olevassa kuvassa oikealla).
”Raute tulee olemaan York Timbersin pääasiallinen
kumppani teknologia- ja palvelutarjoajana ja toiminnan kehittämisessä. Yhteistyön avulla voimme
sitoutua York Timbersiin ja kehittää toimintaamme
Afrikassa tulevaisuudessa”, toteaa Rauten teknologiapalveluista ja myynnistä vastaava johtaja Antti
Laulainen (kuvassa vasemmalla).

Rauten liiketoiminta

Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan
toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristön
kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten.
Raute toimii osana puunjalostuksen arvoketjua toimittamalla puutuoteteollisuudelle viilun, vanerin
ja LVL:n valmistuksessa tarvittavia tuotantoprosesseja, niissä tarvittavia tuotantokoneita sekä niiden
ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen tarvittavia palveluita.
Raute luo asiakkailleen lisäarvoa parantamalla heidän tuotantoprosessinsa kilpailukykyä ja kannattavuutta investoinnin koko elinkaaren ajan. Rauten
ratkaisujen keskeisimmät asiakashyödyn lähteet
ovat parempi raaka-aineen hyödyntäminen, työn
tuottavuuden nousu, vähentynyt energian ja kemikaalien käyttö, parempi lopputuotteiden laatu
sekä pienempi ympäristörasitus.

Rauten ratkaisut muodostuvat projektitoimituksista ja teknologiapalveluista
Projektitoimituksiin kuuluvat koko tehtaan tuotantolaitteistot, erilliset tuotantolinjat sekä yksittäiset
koneet ja laitteet. Teknologiatarjonta on monipuolinen yksinkertaisesta perustuotantoteknologiasta
aina pitkälle automatisoituihin prosesseihin. Erityyppisiä asiakastarpeita palvelevat RautePro-, RauteSelect- ja RauteSmart-ratkaisut.
Teknologiapalvelut käsittävät kunnossapidon, varaosapalvelut, konsultoinnin ja koulutuksen sekä projektityyppiset modernisoinnit. Teknologian kehitys
itsessään sekä Rauten laaja asennettu konekanta
luovat kysyntää teknologiapalveluille. Ensisijaisesti
palveluita käyttävät asiakkaat, joilla on Rauten toimittamia tuotantokoneita.
Asiakasyhteistyössä Raute pyrkii tiiviiseen kumppanuuteen, jossa asiakkaan tuotantoprosessia ja
lopputuotteita kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä.
Rauten pitkä kokemus puutuoteteollisuuden teknologiatoimittajana ja asiakastarpeiden syvällinen
tuntemus ovat niin asiakkaiden prosessien kehitystyön kuin Rauten omankin tuotekehityksen perusta.
Tutustu Rauteen tarkemmin osoitteessa
www.raute.com

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa
toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki).
Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien
toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan
modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa,
Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa. Rauten liikevaihto vuonna 2015 oli 127,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 646. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

