Geir Venås fra Seljord i Telemark
har gjennom 13 år høstet mange
gode erfaringer med Dalen
vedmaskin 2054.

– EN FANTASTISK MASKIN
GEIR VENÅS FRA SELJORD I TELEMARK HAR DREVET MED VEDPRODUKSJON SIDEN 90-TALLET.
HAN HAR GODE ERFARINGER MED DALEN VEDMASKIN 2054. DEN FØRSTE MODELLEN FIKK HAN
ALLEREDE I 2004, OG HAN HAR KJØPT FLERE OPP GJENNOM ÅRENE.
– Jeg er rastløs av natur, og jeg liker å produsere
ved. Du ser tydelige resultater av en dags arbeid,
forteller Geir Venås.
Han har vært ambulansesjåfør i Vest-Telemark i
46 år, et yrke han har kombinert med vedproduk
sjon. Venås kjøpte en av de aller første Dalen 2054
vedmaskinene som kom i 2004, og i 2011 investerte
han i en ny og oppgradert maskin. Senere kom det
oppgradering til 11,3 tonns sylinder på markedet,
og da var han ikke sen om å investere også i denne
løsningen.
– Dalen 2054 er en fantastisk maskin. Den er
solid, og ingenting svikter. Jeg benytter stort sett
bare hurtiggangen på 7,7 tonn, men det er viktig å
ha mer krefter enkelte ganger. Jeg er 100 prosent
fornøyd, sier den erfarne vedprodusenten.
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DALEN 2054 ER EN FANTASTISK MASKIN.
DEN ER SOLID, OG INGENTING SVIKTER.

NOK KREFTER ER VIKTIG. Den første v edmaskinen
var en kombimaskin både for traktordrift og elektrisk
drift, mens den nyeste bare har elektrisk drift, siden
den er fast stasjonert under tak.
– Logistikken er svært viktig når du produserer
ved. Jeg benytter en tømmerklo foran på front
lasteren for å legge stokkene på stokkestativet.
Den ferdige storsekken står på en pall, og den blir
fjernet med en pallegaffel som er montert bak på
traktoren. I tillegg sorterer jeg stokkene på forhånd i
ulike diametere med tanke på hvilken kniv som skal
benyttes: enten 4-, 6- eller 10- kløyving, forklarer
Venås.
FOKUS PÅ KVALITET. Vedproduksjonssesongen
strekker seg vanligvis fra februar til mai, men i år har
det vært lite snø, så Venås begynte allerede i januar.
– Om høsten mugner stokkene lett, og da blir
ikke veden så fin. Derfor liker jeg best vinterhugget
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bjørk. Et år kjøpte jeg sommerhugget, men da løsnet
barken fra veden. Kubbene må ha never på, for å
være fine og se på.
Sponen er også ettertraktet vare.
– Jeg samler opp spon ved hjelp av et
sponavsug. Her får jeg gode tilbakemeldinger fra
kundene. Konsistensen er litt grovere enn vanlig
sagmugg, og er derfor godt tilpasset hestemiljøet.
FORNØYD MED SERVICE. Venås benytter seg av
telefonsupporten direkte fra Lid Jarnindustri AS i
Norheimsund.
– Det er svært positivt at jeg kan spørre den
norske produsenten om hjelp direkte.
Og arbeid er det nok av.
– Jeg trenger ikke å annonsere for å selge
veden. Det er mange faste kunder, og nye kommer
til. Denne våren er jeg redd for at jeg går tom for
ved, avslutter Venås med et smil.

