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STARK 
tillväxt

NU verkar tillväxten 
öka på riktigt. 
Investeringarna 
har ökat och lett till 
gott om affärer. En 
enveten bearbetning 
av projekten belönar 
initiativtagaren 
bara tillfället är 
rätt. För bara några år sedan var det svårt att 
tro att vi idag som leverantör av virkestorkar 
skulle vara i marknadsledande ställning i Finland 
och att vi skulle ta hem så stor mängd olika 
anläggningsbeställningar från Ryssland som vi 
nu har gjort. 

Under de senaste åren har vi fått 
beställningar på över 70 olika virkestorkar från de 
nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Totalt 
torkar man över 3 miljoner kubikmeter sågvaror 
per år med dessa virkestorkar. Våra virkestorkar 
har ju redan blivit kända för sin överlägsen 
kvalitet och sin hög kapacitet. Cirka hälften av 
torkar har levererats i Finland. 

I realiteten har de nya anläggnings-
investeringarna gett oss en hel del arbete inom 
alla våra produktområden från flera länder.

JUST nu levereras:
•  2   HEINOLA Såglinjer 
•  3  HEINOLA Sorteringsverk 
•  3  HEINOLA Paketeringsanläggningar 
•  18  HEINOLA Kanaltorkar
•  15 HEINOLA Kammartorkar  

Totalvärdet för dessa leveranser är cirka 35 
MEUR. Anläggningarna levereras under 2017 
och 2018. Vi är stolta över det förtroende som har 
visats oss och fortsätter våra ansträngningar med 
dessa nya projekt. 

Idag kräver man i större utsträckning 
att anläggningarna ska vara effektiva och 
flexibla, samt att de ska ha förmågan att 
hantera den stora styckmängd som uppstår 
vid sågning av mindre stycken. Vi har försökt 
bemöta den här efterfrågan på vårt sätt. Alla 
hanteringsanläggningar för sågvaror som 
nu håller på att levereras är högeffektiva 
anläggningar med en hanteringseffekt runt 400 
000 m3 sågvaror per år. Det betyder hantering av 
över 30 miljoner stycken sågvaror årligen. 
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LINJER OCH EURO
SYNKRONISERADE

DEN klingsågningsmetod, HEINOLA Syncro Cutting 
System, som HEINOLA SÅGVERKSMASKINER AB 
har utvecklat, har redan varit i produktion på två 
sågverksanläggningar i över tre år. I systemet har de 
båda axlarna i den tvåaxlade sågmaskinen placerats 
på varandra på samma linje, och därmed har man 
kunnat minimera den sträcka där klingorna befinner 
sig i längdriktningen inom timrets område vid 
sågning. Dessutom förflyttas klingornas periferier 
till varandras områden vid sågning och minimerar 
därmed den mittsöm som bildas. Med den här 
metoden uppnår man mycket bra ytkvalitet på 
virket och möjlighet att med måttnoggrannhet såga 
starkt böjda bjälkar med klingorna. Då det utrymme 
som klingorna kräver i längdriktningen förkortats, 
har man kunnat placera de valsar som stödjer virket 
så nära sågningen som möjligt, och på så sätt följer 

de den uppmätta formen på bjälkens yttersida och 
skapar optimala förhållanden för aktiv kurvsågning. 
Erfarenheterna från praktiken har visat på metodens 
obestridliga fördelar.  De sidkrafter som riktas 
mot klingorna vid kurvsågning är mindre och 
bytesintervallet för klingorna har blivit längre. Vid 
tvåskiftskörning byts de 
ut endast på morgonen 
innan sågningen startar. 
Eftersom man med 
klingorna kan köra så 
många timmerstockar 
som 15 000 före 
omslipning, betyder det 
i praktiken mera effektiv 
arbetstid och lägre 
kostnader för klingorna. 

JUHA ROPILO
+358 50 556 1393

NLK Sodruzhestvo, Såglinjen, Rysland
Såglinjen NLK Sodruzhestvo, som är i produktion i Oblast, 
Novgorod i Ryssland hos LLC Novgorod Timber Company 
Sodruzhestvo, har sågat timmer i sin anläggning i staden 
Nebolch i över 20 år. Såglinjemaskinerna som anskaffades 
i slutet av förra årtusendet har nått slutet av sin livslängd, 
och efter en lång anskaffningsprocess beslutade man 

i våras att modernisera såglinjen med en ny HEINOLA 
SL100-såglinje. I Heinola och i samarbetspartnernas 
verkstäder går tillverkningen av utrustningen för den här 
linjen snabbt framåt, och monteringsarbetena kan startas 
under sista kvartalet 2017 och produktionen kan komma 
igång i början av 2018. Den nya såglinjen är liksom den 
tidigare en såglinje med rundgång, och den är utrustad 
med 3D-stockmätare, postningsoptimering och automatisk 
stockrundvridning baserad på optimeringsresultatet från 
företaget LLC Automatika Vektor. Förutom HEINOLA 
LC700 planreducerare finns det två HEINOLA SP4 
profileringsenheter av en helt ny modell. Med dessa 
profileras 1+1 eller 2+2 sidobrädor på timmerstockens 
och bjälkens sidor med kantsågning. Den egentliga block-/
delningssågningen utförs också med en ny typ av HEINOLA 
CH/RG-440/6 sågenhet, där man använder sig av HEINOLA 
Syncro Cutting System-metoden. 

Effektiva och stabila 
linjelösningar

Noggrant utnyttjande 
av råmaterial

Bra måttnoggrannhet 
och oklanderlig ytkvalitet

Kontrollerad kurvsågning 
med minimiradie 
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ALLT fler i de nordiska länderna, Baltikum 
och Ryssland har valt HEINOLAs Virkestorkar 
och HEINOLAs toppmoderna Styrsystem, där 
Torksimulatorn Kvalitetskammare Opti® har 
integrerats för optimerad överföring av den inre 
fukten, krympningen och torkspänningarna. Vi 
är den enda leverantören på marknaden som har 
en integrerad KvalitetsKammare Opti®-simulator 
integrerat i Styrsystemet.

Enligt kunderna uppnår de en jämn och 
hög kvalitet med HEINOLAs Virkestorkar. 
Kunderna anser att HEINOLAs Styrsystem 
är särskilt användarvänligt och HEINOLAs 
torkanläggningar och -konstruktioner är av 
hög kvalitet. Heinola anses vara en pålitlig 

leverantör som erbjuder bra service på nära 
håll. Vår orderbok innehåller följande produkter: 
18 st HEINOLAs automatiska Kanaltorkar och 
15 st HEINOLAs Kammartorkar. HEINOLA 
har beviljats Nyckelflaggan för sina produkter 
som ett bevis på inhemsk tillverkning och hög 
kvalitet. Vi är den enda virkestorkleverantören 
på marknaden som har det här märket som 
beskriver graden av inhemskt ursprung. 

Totalt har alltså över 70 torkenheter med en 
årskapacitet på över tre miljoner kubik beställts 
under bara några år! Heinola Sågverksmaskiner 
Ab tackar sina kunder för förtroendet och avser 
att fortsätta med sin långsiktiga satsning för att 
säkerställa den rätta och bästa torkkvaliteten. 

HEINOLA VIRKESTORKAR

TRE MILJONER KUBIK 
TORKKAPACITET 

Det är bara det bästa som duger för
krävande nordiska sågverkskoncerner 

SVENSKA MOELVEN NOTNÄS AB beställde 
2016 två truckmatade kammartorkar av HCH-typ med 
en årlig kapacitet på cirka 40 000 m3. I ordern ingår två 
kammartorkar med nyckelfärdig leverans. Samma kund 
har 12 befintliga kammartorkar som ansluts till HEINOLA 
Eco Styrsystemet. Som optioner i affären finns två nya 
kammartorkar som kunden beställde sommaren 2017. 
I utrustningen ingår tryckramar, HWHP-fuktningssystem, 
mätning av värme- och elenergi, avancerad HEINOLA 
Eco Styrsystem med integrerad KvalitetsKammare 
Opti®-torksimulator. Moelven Notnäs Ab:s VD Peter 
Broberg uttalar sig om HEINOLA: ”HEINOLA är en 
erfaren anläggningsleverantör. Dessa investeringar 
ger oss väl testade lösningar och senaste kunnande 
inom virkestorkning. Deras projektledning, tekniska 
stöd, servicetjänster och användarvänlig HEINOLA Eco-
Styrsystemet var avgörande faktorer vid vårt val av 
torkleverantör.” 

AS TOFTAN i Võrumaa, Estland, som är en del av 
den svenska Karl Hedin AB-koncernen, beställde 2016 
sex genommatade kammartorkar av HCHD-typ med 
en årskapacitet på cirka 130 000 m3. Kunden var så 
nöjd med HEINOLAs torkleveransen att de beställde sex 
likadana kammartorkar till år 2017. Kammartorkarnas 
totala kapacitet är 260 000 m3. I de nya virkestorkarna 
ingår tryckramar och HWHP-fuktningssystem. 

• ROSTFRI 
konstruktion 
bestående av 
självbärande breda 
element. Man sparar 
monteringstid, och 
ev. läckagerisk blir 
50 % färre. 

• Rostfritt stål är 
austenit-ferritiskt, 
EN1.4307, och tål 
aggressiv torkklimat väl. 

• Värmebatteriernas lamelltjocklek är 0,4 mm och 
kan tvättas med högtryckstvätt. Batterierna har 
automatisk tredubbelt frysskydd. 

• Fläktelementet utgörs av en svetsad robust 
konstruktion, som tål och eliminerar vibrationer. 

• Hissportarna har dubbelt fallskydd. 
• Värme- och elenergimätning finns som 

standard online. 
• Evakueringsfläktens motor är placerad utanför 

kanalen, och den är både lätt att underhålla och 
har lång livslängd. 

• Alla service- och underhållsåtgärder kan 
utföras via torkvinden: tryckramarnas cylindrar, 
våtgivarbassänger, smörjning av motorer, 
luftning av batterier osv. 

• Cylindrar är utrustad med positionsgivare för 
att transporten ska kunna ske utan problem. 

• Motorerna för transport av torklast finns utanför 
torken. 

• HEINOLA Styrsystem  är lätt att använda och är 
utrustad med säkerhetsegenskaper. Styrsystemet 
är godkänd för en svensk möbeltillverkares 
produktionsanläggningar i flera torkprojekt. 

Reservdelar Underhåll Automations-
underhåll

Fjärrtjänster Kontrakt- och 
förhandsunderhåll

Modernisering

TEAM HEINOLA
TAKES CARE

HEINOLA CARE

ILARI NIITTYMÄKI
+358 40 520 7785

Kundinriktat
tekniskt stöd

Överlägsen
torkkvalitet

Ledande inom 
torknings-
innovationer

Energisnålstyrsystem 
med torksimulator

Special egenskaper hos
HEINOLA

VIRKESTORKAR
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SORTERINGSVERK för sågat timmer måste 
kunna hantera den ökade produktionen. I och 
med att bjälken allt oftare sågas i 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. Dessa sorteringsverk fungerar 
fortfarande som basverktyg vid sorteringen, men 
medbringarhastigheterna måste kunna höjas. 
Vi har utfört planeringsarbete gällande denna 
fråga och redan levererat flera lösningar där en 
anläggning som tidigare sorterade ca 120 st/min 
har ändrats till en anläggning 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 anläggningens 
nyckelpunkter, t.ex. inmatningar, kapningar, 
sortering och automation. Kapmaskinerna 
kan idag utrustas med tryckramar med 
tryckluftsdämpare, då kapningen går lugnt 
och sansat till med en hastighet på 180 st/
min. Utrustningen håller längre när dämpning 
används. Ströläggare och paketeringsmaskiner 
behöver också bli snabbare. Våra nya lösningar 
har inneburit t.ex. servostyrda anordningar för 
stapling. 

HEINOLA 
SORTERINGSVERK
HAR POTENTIAL

KUHMO OY, FINLAND
Kuhmo Ab:s torrsorteringsverk körs idag med en has-
tighet på 180 st/min och paketeringsanläggningen på 
över 200 st/min. Anläggningen har trimmats under 
åren med framgång. Som basutrustning finns en HEI-
NOLA-anläggning som levererades 1988. Sedan dess 
har världen förändrats mycket och man har kunnat 
möta kraven. Hastigheten har höjts avsevärt från då-
varande 120 st/min. Nya funktioner och utrustningar 
har kommit till, men basutrustningen har klarat alla 
förändringar. Anläggningen är numera utrustad med 
steglös kapning, trimmer och 75 fack. 

VELI-PEKKA LAUKKANEN
+358 44 732 3834

I DAGENS 
kapningsfunktioner 
används ofta steglösa 
kapningsmått. När 
stycken produceras 
med kundspecifika 
längder klarar inte 
kapningsanordningar 
baserade på tidigare 
fotmått detta. Detta 
kan dock ordnas 
med ändringar på kapningsområdet. Steglöst 
justerbar ansats, flerbladig trimmer och ändringar i 
automatiseringen är faktorer som sköter om detta. 
Detta paket har på sistone placerats i flera befintliga 
anläggningar. Båda anläggningarna tillåter även 
produktion med höga hanteringshastigheter. 

Moderna mät- och bedömningsanordningar för 
stycken baserade på kameror hanterar idag längder, 
fotograferade kvalitetsdata och all denna data med 
hastigheter och precision som en människa inte 
klarar av och utsätter periferienheterna för nya 
utmaningar.  Det behövs också ständigt nya fack 
både vid själva sorteringen och för passering av 
byten med så korta stopp som möjligt. 

Synkron drift har fört med sig nya möjligheter 
till hastighetsökning. Uppdelningen av nuvarande 
drifter i flera precisa elstyrda synkrona drifter ger 
möjlighet att avstå från långa mekaniska synkrona- 
och driftskedjor och att göra anläggningen mera 
precis på alla hastighetsområden. 

JAG har arbetat hos 
Heinola Sågverksmaskiner 
sedan hösten 2014. 
Tidigare arbetade jag 
med olika uppgifter 
inom den mekaniska 
skogsindustrin. I våras 
fick jag ansvaret för att 
leda projektavdelningen 
hos Heinola Sågverks-
maskiner. Under de år 
jag har arbetat hos Heinola Sågverksmaskiner har 
min uppfattning om en kompetent och yrkeskunnig 
personal förstärkts. HEINOLAs kundfokusering och 
en äkta vilja att lösa kundernas problem har varit 
en viktig del av HEINOLAs verksamhetskultur. 
HEINOLAs projektorganisation utgörs av unga 
lovande förmågor, liksom av yrkesmän med 
årtionden av erfarenhet, och det är ett nöje 
e att arbeta tillsammans med dem. Den här 
kombinationen skapar även en hållbar och sund 
grund för ett framgångsrikt genomförande av 
framtida projekt. 

STARK 
projektkompetens

POMOR TIMBER, RYSSLAND
Vi levererar två torrsorterings- och paketeringsanlägg-
ningar till vår ryska kund i Arkhangelsk i Ryssland. 
Båda anläggningarna är utrustade med Finscan-kvali-
tetsmätare, steglös kapning, trimmer och 50 sorte-
ringsfack. I anläggningarna ingår även HEINOLA-auto-
mation. Båda anläggningars produktionshastighet vid 
sortering är 180 st/min och vid paketering 200 st/min. 
Den årliga kapaciteten i dessa anläggningar är totalt 
över cirka 800 000 kubikmeter sågvaror. Monteringen 
av anläggningarna startar under 2018. 

ULK, RYSSLAND  
Vi levererar för närvarande en torrsorterings- 
och paketeringsanläggning till vår ryska kund i 
Arkhangelsk-området i Ryssland. Anläggningen är 
utrustad med Finscan-kvalitetsmätare, steglös kapning, 
trimmer och 50 sorteringsfack samt HEINOLA-
automation. Anläggningens produktionshastighet vid 
sortering är cirka 180 st/min och vid paketering 200 
st/min. Årlig kapacitet är cirka 400 000 kubikmeter 
sågvaror. Anläggningen tas i drift i slutet av 2017. 

JAN RÄSÄNEN
+358 44 732 3813

Effektiv vid höga 
hastigheter 

Precis vid fria
kapningsmått

Skonsam hantering Raka paket

ELEMENT 
för hastighetshöjning
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FUNKTIONSPRINCIPEN och en enkel 
konstruktion är de faktorer som gör HEINOLAs 
mobilhuggar driftsäkra. Enkelheten betyder inte 
att man ger avkall på fliskvaliteten, tvärtom: I 
HEINOLAs hugg rullas inte flisen några extra 
varv runt knivtrumman, utan flisen går direkt efter 
skärningen upp via kastaren till flisutloppet och 
därifrån som en effektiv stråle till flislasten. Eftersom 
den interna transporten av flis i HEINOLAs huggar 
inte bildar flaskhalsar, blir även mängden finmaterial 
liten. Någon ny skärning av flisbitar som skulle 
orsaka onödig cirkulation av flisen i huggen sker 
inte. Endast överstora flisbitar cirkulerar styrda av 
den interna flissållen tillbaka till knivarna. 

Förutom driftsäkerheten, den höga kapaciteten 
och fliskvaliteten gör funktionsprincipen hos 
ovannämnda hugg den fördelaktig att använda. 
Ett litet antal rörliga delar innebär liten förbrukning 
och liten mängd reservdelar, och utnyttjandet av 
knivtrummans rörelseenergi vid fliskast sänker 
bränslekostnaderna avsevärt, eftersom flisflödet 
inne i huggen inte behöver stoppas och åter 
accelereras. 

Om man i allt detta lägger till stark 
konstruktion, inhemskt högkvalitativt arbete och 
reservdelarnas tillgänglighet direkt från HEINOLA, 
har man tillgång till en arbetsmaskin som tillåter 
att man kan koncentrera sig på flisning i stället för 
service- och reparationsarbeten. 

HEINOLA HUGGAR

DET ENKLA ÄR 
DET ÖVERLÄGSNA

Direkt flistransport från
knivtrumman till flisutloppet

HEINOLA AUTOMATION

INTELLIGENS I SÅGVERKS-
INDUSTRINS PROCESSER 

Säker och intelligent styrning av hela kedjan

NY HEINOLA 1014-MODELL 
HEINOLA-HUGGPRODUKTER får nästa år en 
ny familjemedlem. Vårt sortiment av mobilhuggar 
kompletteras med en ny, bredare HEINOLA 
1014-modell. Produktutvecklingsarbetet är igång 
och planen är att presentera den nya modellen på 
FinnMETKO 2018. Den här nya 1400 mm breda 
modellen, utrustad med lamellkedjor, gör matningen 
av hyggesrester ännu lättare än tidigare. Kniv-
trummans diameter kommer att vara 1000 mm. 
Huggens funktionsprincip utgörs av den kända HEI-
NOLA-tekniken som man av erfarenhet vet är bra.  MATTI TAKATALO

+358 50 354 5242
ANTTI HANNULA
+358 400 493 312

TIMO JUNTUNEN
+358 40 737 0328

VEIJO MALMI
+358 50 358 4406

KUHMO
Idrifttagning av en av de största programvaruprojekten 
någonsin startade sommaren 2017 i Kuhmo. Det var fråga 
om modernisering av torrsorteringen och paketeringen, 
och båda skulle styras i fortsättningen av en Siemens 
industridator. Samtidigt förnyades programvaran nästan 
fullständigt till en helhet som skulle motsvara den 
nuvarande modullerade programvaran. Detta underlättade 
underhållet väsentligt. Leveransen blev mera utmanande 
på grund av den korta, knappt två veckor långa 
idrifttagningstiden, samt det faktum att programvarans 
egenskaper hade utökats och otaliga externa anslutningar 
hade gjorts i båda processerna under årtionden. 

ER SAHA AB 
På samma sätt fick vi här i Viitasaari arbeta med en 
snäv tidsplan i moderniseringsprojektet för ER-sågens 
råsortering, där idrifttagningen hamnade på samma 
veckor som den i Kuhmo. I det här fallet moderniserades 
även mekaniken och därför krävde leveransen också att 
programvaran skräddarsyddes fallspecifikt. Programmen 
sattes ihop av moduler och standardkomponenter. 
Samtidigt bytte man till en Siemens industridator och 
Siemens PLC för att styra processen. Även i det här 
fallet ändrades rapporteringen. All fältutrustning och 
alla säkerhetssystem moderniserades, vilket blev en 
utmaning för leveransen. 

Liten
bränsleförbrukning

Jämn
fliskvalitet

Stark
konstruktion

Passar för stamved
och helträ samt
för kvistmassa

Tillförlitligt 
operativsystem

i realtid

Färdiga anslutningar
till ERP-system 

Mångsidiga
programvaror Skalningsbar


