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HEINOLAN SAHAKONEET OY on kehittänyt pyörösahaukseen 
uuden sahausmenetelmän. Kutsumme tätä ratkaisua nimellä 
HEINOLA Syncro Cutting System. Menetelmässä kaksiakselisen 
sahakoneen molemmat akselit on asennettu päällekkäin samaan 
linjaan, ja näin on minimoitu se matka, jossa terät ovat puun alueella 
sahaustapahtumassa. Tämän lisäksi terien ulkokehät kulkevat 
toistensa alueelle leikkustapahtumassa.

Tällä menetelmällä saavutetaan erittäin hyvä pinnan laatu 
sahatavaraan ja mahdollisuus sahata puuta voimakkaan kaaren 
mukaisesti. Kun puuta leikkauksessa tukevat telat on sijoitettu lähelle 
leikkaustapahtumaa ja ne seuraavat puun muotoa sen mitatun kaaren 
mukaisesti, mahdollistetaan optimaaliset olosuhteet aktiiviselle 
kaarisahaukselle. Ensimmäiset toimitukset tällaisella laitteistolla ovat 
olleet sahoilla tuotantokäytössä hyvällä menestyksellä. 
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400
000 m3 sahatavaraa/vuosi



HEINOLA SYNCRO CUTTING SYSTEM 

Terät kohtaavat toisensa
Tässä menetelmässä sahanterien akselit on pystytty asentamaan  
pystysuunnassa samaan linjaan. Terien hampaat kulkevat 
toistensa kehien sisään. Terien pyöriminen on mekaanisesti 
tahdistettu, jolloin teräpalat eivät pääse koskettamaan toisiaan 
sahauksen aikana. Menetelmällä saavutetaan pyöröterälle 
maksimaaliset kaarisahausominaisuudet, koska leikkausalue on 
lyhin mahdollinen. Samalla saadaan erittäin hyvä pinnan laatu ja 
keskisauman muodostuminen eliminoituu. Sahakoneen terähuolto 
on helppoa, kun koneeseen päästään hyvin sisälle ja terät ovat 
työskentelyetäisyydellä. 

Mitattua kaarta seurataan aktiivisesti
Tässä menetelmässä ohjattavat telat sahaavan koneen edessä ja 
takana muodostavat puulle mitatun ja yksilöllisen kaaren mukaisen 
reitin sahaustapahtumaan. Puu on työstössä vapaan kaarensa 
mukaisesti. Puuta ei pakoteta suoraksi leikkaustapahtumassa. 



KAARISAHAUSOMINAISUUDET
HEINOLA SAHALINJASSA pelkkahakkurilla mittarin  
tietojen mukaan haketettu käyrä pelkka sahataan niin sanotulla  
aktiivisen kaarisahauksen menetelmällä. Tässä menetelmässä  
telat sahakoneen edessä ja takana muodostavat mitatun  
puun luonnollisen kaaren mukaisen reitin puulle sahaus- 
tapahtumaan. Pystysuunnassa samaan linjaan sijoitetut terät  
sallivat pyörösahalle mahdollisen lyhyen leikkaustapahtuman  
ja puun vapaan kaaren mukaisen sahauksen. 



• uusi pyörösaharakenne
• leikkuukorkeus 300 mm
• sahausrako 3,6 – 4,6 mm
• mittatarkkuus S = 0,3
• aktiivinen kaarisahaus, R alkaen 35 m
• 6 aseteltavaa terää, 7 kappaletta
• 6 lisäterää, 13 kappaletta
• keskisauma eliminoitu 
• teho 2 x 400 kW
• paino 20 tn

JAKOSAHA
SAHAUKSEN KESKILINJA  
AINA PELKAN KESKIKORKEUDESSA
 
HEINOLA SYNCRO CUTTING SYSTEM -sahausmenetelmällä sahataan aina 
molemmilla terillä yhtä paljon. Sahaavaa konetta nostetaan tai lasketaan pelkan 
korkeuden mukaisesti niin että sahauksen keskilinja on pelkan keskilinjan korkeudella. 
Puusta teriin aiheutuvat voimat ovat yhtä suuret sekä ala- että yläakselilla.

Terät on asemoitu suoraan toistensa päälle ja puuta on sahan terän alueella 
minimimäärä. Puun kaarevuus ei pääse vääntämään sahanteriä ja sekä latva että tyvi 
kulkevat omaa kaartaan luonnollisen kaaren mukaisesti terien alueen ulkopuolella.

Sahattavan pelkan korkeudesta riippuen voidaan käyttää erikorkuisia laippoja 
tukemaan terää mahdollisimman hyvin ja mahdollistamaan ohuempien terien käytön 
suuremmilla sahausnopeuksilla. Sahaus voidaan myös suorittaa poikkeustilanteissa 
käyttämällä ainoastaan joko oikeata tai vasenta puoliskoa sahakoneesta.


