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50 ÅR SOM en pålitlig 
leverantör inom 
sågverksindustrin!

1965 Plan-Sell grunda
Plan-Sell och Ingenjörsbyrå Olli 
Heikinheimo infördes i handels-
registret den 3 september 1965.

1967 Allt började med 
denna gripare 

1974 Stora affärer
Cirka ett dussin ströläggare ingick i leveransen. 
Två sorterings- och kapsystem för helstockar 
levererades till DDR. Sverige var också ett viktigt 
marknadsområde.

1968 Plan-Sell flyttar till Heinola
Slumpen förde Plan-Sell till Heinola under hösten 
1967. En industrifastighet på Tiilitehtaankatu  
i Heinola skulle säljas på exekutiv auktion,  
och Plan-Sell köpte fastigheten. Auktionen  
tog bara några minuter. Produktionen startades  
den 1 juli 1968 i fastigheten på 2 000 m2. 

Källa: Tämä on vain liike-elämää (”Det är bara affärer”), Olli Heikinheimo

Tidig verkstadsbild

VI PÅ HEINOLA fortsätter vårt 
arbete och vill uppmärksamma 
det aktuella temat 50 Years of Tak-
ing Care. Vi har redan varit verk-
samma som en pålitlig leverantör 
inom sågverksindustrin i 50 år. 

På sistone har det inom såg-
verksindustrin generellt sett skett 
relativt få investeringar. HEINOLA är dock en mångkampare, och 
det finns alltid efterfrågan på något av våra produktområden. Vår 
kompetens och våra ansträngningar för kundens bästa har den 
här gången belönats med ett högt antal torkbeställningar.

På sista tiden har torkarna också varit mest på tapeten. Såg-
verk i Finland har anskaffat ny utrustning och gjort betydande 
investeringar i ersättande torkanläggningar. Enligt våra beräknin-
gar har vi i år redan levererat 27 olika torkenheter, kammare och 
kanaler. Detta antal gör vi till en klar marknadsledare i Finland. 
Läs mer om leveranserna och vår situation i denna publikation.

Vi är stolta över det förtroende som vi har fått och fortsätter 
vårt arbete med de olika projekten. Förutom finländska sågverk 
fanns det även utländska sågverk från bl.a. Ryssland och Sver-
ige bland beställarna av dessa leveranser.

I Finland genomför vi kontinuerliga anläggningsförändrin-
gar och mindre moderniseringar inom övriga produktområden. 
Detta kommer vi att fortsätta med under den närmaste fram-
tiden, eftersom sågverken effektiviserar sin verksamhet och be-
höver nya anordningar. De skiftande behoven av sågverkens 
kunder ger kontinuerligt näring åt sådana mindre investeringar.

En sak som har blivit tydlig för oss är de investeringar som 
ryska sågverk har gjort på sista tiden, av vilka en del har in-
neburit beställningar från oss. Vi arbetar som bäst med en stor 
torkleverans till Ryssland, och förhandlingar i positiv anda pågår 
också om flera av våra övriga produkter. Vi kommer att få se 
inom den närmaste framtiden om dessa förhandlingarna kom-
mer i mål och leder till leveranser.

Ett exempel på effektivisering genom moderniseringar är 
den nya, diagonala mätnings- och optimeringsutrustning som 
utvecklats för kantsågningsenheten under första delen av året. 
Arbetet genomfördes i samarbete med Finscan Ab. Den första 
utrustningen har redan levererats till Kuhmo Ab. Resultaten ser 
lovande ut. Läs mer om denna lösning inne i tidningen. 
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ALLT FLER SÅGVERK i de nordiska länderna, 
Baltikum och Ryssland har valt HEINOLA 
Virkestorkar och toppmodern HEINOLA Tork-
automatik som kan integreras med Torksimu-
latorn Kvalitetskammare Opti® för optimerad 
överföring av den inre fukten, krympningen och 
torkspänningarna i det virke som ska torkas.

Enligt kunderna uppnår de en jämn och 
hög kvalitet med HEINOLA Virkestorkar. 
Kunderna anser att HEINOLA Styrsystem är 
särskilt användarvänligt och HEINOLA tork-
anläggningar och -byggnader av hög kvalitet. 
Heinola anses vara en pålitlig leverantör som 
erbjuder bra service på nära håll.

Beställningarna under första delen av 2016 
omfattar nio (9) helautomatiska 2-zons kanal-
torkar HFB och sex (6) helautomatiska 2-zons 
kanaltorkar HTC. Dessutom innehåller vår or-
derbok på kammartorksidan sex (6) genom-
matade kammartorkar med vagn HCHD och 

sex (6) genommatade kammartorkar med rul-
lbanor HCHD.

Totalt har alltså 27 torkenheter med en år-
skapacitet på en miljon kubik beställts under 
det första halvåret! Heinola Sågverksmaskiner 
Ab tackar sina kunder för förtroendet och avser 
att fortsätta med sin långsiktiga satsning för att 
säkerställa rätt torkkvalitet. 

EN MILJON
kubik torkkapacitet 

på gång
Under första halvan av 2016 har sex sågverkskoncerner valt HEINOLA 
Virkestorkar – sammanlagt 27 torkenheter, som kommer att torka ca en 

miljon kubik sågvirke per år!

Kanaltork HFB, JPJ-Wood Ab, Korkeakoski Kanaltorkar HTC, UPM Kaukas sågverk, Villmanstrand

Kammartorkar HCHD, ER-Saha Ab, Viitasaari
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1982 Försäljning av sågmaskinsverksamheten
Eftersom företagets likvida medel gick åt till sågverket i Kitee, beslutade 

Plan-Sell att sälja affärsverksamheten på Heinola verkstad. 
Den anrika sågmaskinstillverkaren A. Ahlström Ab ville komplettera sitt 

artikelsortiment inom såganordningar. Affärsavtalet undertecknades 
den 14 april 1982 och därmed övergick all affärsverksamhet 

av Plan-Sell Ab och ingenjörsbyrå Olli Heikinheimo till Ahlströms ägo.

1978 Högsta 
omsättningen
Plan-Sells verkstadsverksamhet 
nådde sin högsta omsättning 
1978 med ca 248 miljoner 
kronor.  

1981 Heinola verkstad

1976 Verkstad i Kitee
Ingenjörsbyrå Olli Heikinheimos första 
fakturerade uppdrag hade varit en 
industrialiseringsplan för Puhos i Kitee på 
beställning av Kitee kommun. På basis av 
detta beslutade Plan-Sell att bygga ett till 
verkstad i Kitee i och med att Heikinheimo 
var bekant med omständigheterna i 
kommunen.

1975 Storaffär. Plan-Sell genomförde Finlands största sågverksaffär 
i Moskva till ett värde av 20 miljoner rubel (över 200 miljoner 
kronor). Beställningen omfattade 12 utjämningsanläggningar 
med paketeringsmaskiner. På hösten beställdes ytterligare 22 
utjämningsanläggningar för 40 miljoner rubel. Det totala värdet av Plan-
Sells leveransavtal blev därmed över 495 miljoner kronor. Anläggningarna 
levererades mellan 1976 och 1979.

1977 Sågverk i Kitee
Sågverket i Kitee började byggas 
under sommaren 1977 och 
produktionen började under 
senare delen av 1978. Sågverket 
utrustades med nya tekniker, 
bl.a. kantautomater. 

Teräpäivät (”Bladdagar”)
31 mars - 1 april 2016 Kuhmo, Finland

Företagsmässan Yhdessä enemmän 
(”Mer tillsammans”) 27 augusti - 
28 augusti 2016 Vierumäki, Finland

FinnMETKO 
1 september - 3 september 2016
Jämsä, Finland

SORTERINGSVERK för sågat 
timmer måste kunna hantera den 
ökade produktionen. I och med 
att timret allt oftare sågas till låga 
bjälkar och mindre stycken, blir 
antalet stycken som ska sorteras 
betydligt större än tidigare och 
gamla sorteringsverk får svårt att 
hantera detta. 

HEINOLA har levererat tiotals 
sorteringsverk under de senaste 
decennierna. Anläggningarna kla-

rar ännu av grundläggande sorter-
ing, men man ska kunna öka de-
ras medbringarhastighet. Vi har 
arbetat med denna fråga och lev-
ererat flera lösningar där en anläg-
gning som tidigare har sorterat ca 
120 st./min. har ändrats till en an-
läggning som kan sortera upp till 
180 st./min.

Vi har erfarit att HEINOLAS 
grundläggande lösningar klarar 
av denna nya hastighet bara man 

förstärker och modifierar anläg-
gningens nyckelpunkter, t.ex. in-
matningar, kapningar, sortering 
och automation. Som ett exempel 
vill vi presentera tillhållaren på en 
trimmer, där dämpningen sker med 
en tryckluftscylinder och sortering-
shastigheten är 180 st./min.

Ströläggare och paketerings-
maskiner behöver också bli snab-
bare. Våra lösningar har inneburit 
t.ex. servostyrda anordningar. 

ÖKAD FART PÅ
gamla sorteringsverket

”ALLA TRE SORTERINGSVERK för sågat 
timmer på Kuhmo sågverk – 2 råsorterings-
verk och ströläggare samt 1 torrsorterings- 
och paketeringsanläggning – har levererats 
av HEINOLA.

Torrsorteringsanläggningen i Kuhmo har 
varit i bruk sedan 1988. Under åren som gått 
har HEINOLA genomfört flera uppdateringar 
på anläggningen. Den senaste uppdaterin-
gen genomfördes för ca två år sedan. Då blev 
vårt sorteringsverk en höghastighetsanläggn-
ing som klarar utan problem av att hantera 
hastigheter på 180 st./min. I början motsva-
rade körhastigheten en medbringarhastighet 
på 120 st./min. Nuförtiden är produktionen 
mer flexibel tack vare de 70 sorteringsfacken, 
och därmed uppfyller vårt sorteringsverk alla 
aktuella krav.

Vidare vill jag särskilt betona HEINOLA-
anläggningars pålitlighet och enkla under-
håll. Vi uppskattar också att det efter förän-
dringarna tar bara en kort tid att uppnå den 
kapacitet som planerats – detta tar i regel ett 
par veckor beroende på anordningens om-
fattning. Ur affärssynpunkt är detta mycket 
viktigt.

Vi ser HEINOLA som en pålitlig partner 
som jag kan rekommendera å det varmaste 
till alla sågverksaktörer som letar efter en lev-
erantör av högklassig utrustning. Heinola lev-
ererar avancerade och högklassiga lösningar, 
genomför yrkesmässiga projektleveranser 
och erbjuder smidig after sales-service och 
stöd. Heinola utvecklas kontinuerligt, lyss-
nar på kundernas behov och löser kundernas 
problem på bästa sätt.

TOMMI RUHA, 
vd, Kuhmo Ab
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SAHATEOLLISUUSPÄIVÄT

www.stmy.fi/STP2016

2016
5.-6.10. 
Hämeenlinna
Hotelli Rantasipi Aulanko

HEINOLA har utvecklat en ny lösning 
för att kombinera diagonal kvalitetsmät-
ning och kantning av sidobrädor. Den 
första anläggningen levererades till 
Kuhmo Ab sommaren 2016. I anläggnin-
gen kombineras Finscans BoardMaster-
kvalitetsmätare och HEINOLAS mät- 
och styrautomatik för kantning.

KVALITETSDATA MÄTS MED 
DIAGONALMÄTNING 
Framför kantautomaten monteras en 
ny, övre FinScan BoardMaster E1-50 
HDL-kvalitetsmätare som mäter diag-
onalt och optimerar brädämnena efter 
kvalitet. Automatiken vidarebefordrar 
mätdatan till HEINOLAS styrautoma-
tik för kantning. Den hittade brädans 
data kombineras med den ämnesdata 
som har tagits fram med HEINOLAS 
profilmätning. På så sätt kan det bästa 
möjliga slutresultatet placeras i ämnet 
för kantning. 

Brädorna kommer i huvudsak från 
såglinjen till kantning med vankanten 
upptill. Om brädämnet kommer till mät-
ningen med vankanten nedtill, mäter 
BoardMaster ämnets kvalitet på ba-
sis av den upptill befintliga nedre ytan 
och förmedlar även brädans vänddata 
till styrautomatiken. Om kvalitetsmä-
tarens resultat av någon anledning inte 

Wood Processing Industry 
of Siberia 13 september - 
15 september 2016 Irkutsk, 
Ryssland

Vår ägare Carl Bennet hälsade 
på oss på Trä & Teknik
-mässan 6 september - 
9 september 2016 i Göteborg.

Sahateollisuuspäivät 
(”Sågindustridagar”) 5 oktober - 
6 oktober 2016 Aulanko, Finland

Lesdrevmash 24 oktober - 
27 oktober 2016 Moskva, Ryssland

ExpoDrev 
6 september - 9 september 2016 
Krasnojarsk, Ryssland

Ny kantautomat från 
HEINOLA tar hänsyn 

TILL ÄMNESKVALITETEN

1990 Ahlström Sahakoneet Oy (Ahlström Sågverksmaskiner Ab)
Alhström koncentrerade sina finska verksamheter för sågverksmaskiner 
till Heinola i mitten av 1980-talet. Bolagets offentliga namn blev Ahlström 
Sahakoneet Oy. I egenskap av ett internationellt bolag satsade Ahlström stort 
på exportverksamheten. Bolaget sålde bl.a. till Japan, Australien och Sydafrika. 
Bolaget deltog även i projekt i Centraleuropa. 

1990 Nya inköp. Positionen förstärktes ytterligare av köpet 
av timmerhanteringsverksamheten av en betydande konkurrent, 
Valmet, 1989. Huggningsverksamheten förstärktes genom att köpa 
huggtillverkningen av Perusyhtymä i Tavastehus under samma år.  
Med dessa inköp fick Heinola sin nuvarande form av en 
mångkampare som betjänar sågindustrin.

1993 Byggboom på sågverk
En byggboom av nya såglinjer började i 
början av 1990-talet. Heinola levererade 
ett tiotal såglinjer till olika ställen i Finland 
under bara några år. 

1997 
Troponor integrerades i 
Sorb Industri, och bland 
ägarna återfanns bolagets 
nuvarande huvudägare Carl 
Bennet från Sverige.

1995 Troponor
Ahlström hittade en köpare till sin sågverksmaskinverksamhet i Sverige. 
Investeringsbolaget Troponor Invest AB hade redan tidigare köpt svenska 
sågverksmaskintillverkare, och i början av 1995 köpte bolaget även Ahlström 
Sahakoneet. Ari AB, Catech AB och senare också Renholmen AB blev 
systerbolag till Heinola Sågverksmaskiner Ab.
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är tillgängligt, optimeras och kantsågas 
ämnena med profilmätarens data som 
tidigare. 

På kassettransportören efter 
kvalitetsmätaren har man placerat 
svängarmar som enligt data från 
kvalitetsmätaren vänder ämnena rätt 
för kantsågning. Kvalitetsmätarens op-
timeringsresultat kan också vara ett 

vrak. Stycket ramlar då automatiskt ner 
från vrakluckan före kantsågningen. 

KVALITETSDATA KOMBINERAS 
MED ÄMNESPROFILEN SOM HAR 
MÄTTS LONGITUDINELLT 
Det nya HEINOLA-automatsystemet 
mäter longitudinellt även varje brädäm-
nesprofil som tidigare, men nu placeras 

FinScans optimeringsdata på den upp-
mätta profilen, data kombineras och 
som slutresultat beräknas den bästa 
möjliga placeringen med hänsyn till vär-
deutbytet. Kvalitetsmätaren är utrustad 
med tre extra tjockleksmätare för att för-
bättra vankantsidentifieringen. 
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TEAM HEINOLA on tour 2016

2000

ALHOLMA, FIN
BORISOV, BY

CZARNKOW, PL
FALKIRK, GB
HAUHO, FIN

HONKALAHTI, FIN
KAUKAS, FIN
KEITELE, FIN

KEMIJÄRVI, FIN
KORKEAKOSKI, FIN

KUHMO, FIN
KYRÖ, FIN

LESOSIBIRSK, RUS
OKTJABRISKIJ, RUS
PUNKAHARJU, FIN
RAPLAMAA, EST

SORTAVALA, RUS
VARKAUS, FIN

VIDA, SWE
VIERUMÄKI, FIN
VIITASAARI, FIN
VORUMAA, EST

To be continued...

2015 

Siemens IPC427D

IBRUKTAGNA LEVERANSER 
AV PLATTFORMEN SIEMENS 
IPC427D:

UPM Korkeakoski: 
Modernisering av kantsågningen
Styrdatorer 2 st.
Mätdatorer 2 st.

SET Ala: Modernisering av 
kantsågningen
Styrdator  1 st.
Mätdator  1 st.

SE Veitsiluoto: Modernise-
ring av automatiken i ut-
jämningsanläggningen
Styrdator  1 st.

Pölkky Ab: Modernisering 
av kantsågningen
Styrdator  1 st.
Mätdator  1 st.

PÅGÅENDE LEVERANSER 
AV PLATTFORMEN SIEMENS 
IPC427D: 

Kuhmo Ab: Modernisering 
av automatiken i utjäm-
ningsanläggningen
Styrdator  1 st.

Kuhmo Ab: Modernisering 
av paketeringsautomatiken
Styrdator  1 st.

SAMMANLAGT  9 ST.

P.G.A. DEN ÖKADE användningen 
av kvistflis utvecklar vi en ny mobil 
hugganordning, modellen HEINOLA 
914 TRUCK. Huggen baserar sig på 
tekniken av den välbekanta, effek-
tiva modellen 910 TRUCK, men blir 
ca 400 mm bredare än sin systermod-
ell. Bredden av inmatningsöppningen 
och huggtrumman är 1400 mm, varför 
inmatningen av kvistmaterialet blir 

ännu enklare än tidigare. 
Huggen är hållbar och effektiv 

tack vare sina välbekanta HEINOLA-
egenskaper. Utöver dessa två model-
ler erbjuder vi naturligtvis fortfarande 
modellen HEINOLA 1310 med sin 
stora huggtrumma på 1300 mm. 

DEN NYA AUTOMATIONSPLATT-
FORMEN för Heinolas sågverksmas-
kiner, Siemens IPC427D, presenterades 
på förra Sågindustridagar och togs i 
bruk under våren 2015. Plattformen har 
tagits väldigt bra emot på sågverken. 
Sammanlagt nio plattformar har levere-
rats till kant- och sorteringsautomater 

i Finland och Sverige. För närvarande 
ska plattformar levereras till två olika 
sorteringsautomater. Den nya auto-
mationsplattformen lämpar sig till alla 
HEINOLA-automationsprocesser på 
sju olika datorer inom sågning, kant-
sågning och sortering. 

HEINOLAS 
moderniseringar

SYNKRONDRIFT 
MED STANDARD-

FREKVENSOMRIKTARE 
i samband med HEINOLA 

Automation

I SÅGINDUSTRIN har transportörerna 
traditionellt synkroniserats mekaniskt 
med varandra, t.ex. medbringartrans-
portören och vändaren av sågat timmer. 
Under de senaste åren har vissa tillverkare 
av frekvensomriktare kunnat erbjuda 
utrustning och programapplikationer 
för synkronisering av transportörer med 
frekvensomriktare.
Vi ville dock synkronisera transportörerna 
på en högre styrnivå genom att lägga till 
ett synkrondriftsprogram till vårt automat-
system för att synkronisera de så kallade 
slavtransportörerna med herretransportör-
erna. Med detta uppnår man bl.a. följande 
fördelar: 
• Man gör sig av med långa synkronked-

jor som kräver underhåll. 
• Standardfrekvensomriktare kan använ-

das vid synkrondrift. 
• Rotationsrelationen av slav- och herre-

transportörer kan ändras. 
• Kalibrering av synkroniserade trans-

portörer sker enkelt från användar-
gränssnittets display i stället för 
frekvensomriktarpanelen. 

• Absolutgivarna i vårt system ger kon-
tinuerliga data om positionsskillnaden 
mellan transportörerna, även efter elav-
brott. Vid behov kan HEINOLA erbjuda 
stöd till alla åtgärder genom fjärrstöd. 

HEINOLAS huggfamilj växer med en ny 
MODELL AV MOBILHUGG

Vi har byggt ett stort 
antal nya sågverk runt 
om i världen.

2008 Ryssland2005 Japan

2010 
HEINOLAS
produktfamilj 
utökas med 
virkestorkar.

2010 Sverige 2013 Ryssland

2006
Sorb Industri sammanslogs med Lifco AB. 

Lifco noterades på Stockholmsbörsen under 
hösten 2014. Lifcos omsättning är ca 700 MEUR.

2007
Som den sista aktörer inom 
sågverksindustrin blev Heinola ett 
systerbolag till det estniska Hekotek 
AS från Tallinn.

2016 Vår historia 
fortsätter.

Heinola Sågverksmaskiner Ab, PL 24, 18101 Heinola, Finland, +358 (3) 848 411, www.heinolasm.fi


