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HEINOLA KUIVAAMOIDEN 
ASENNUSTYÖMAITA VUONNA 2016

kuivaamot

  HEINOLA KUIVAAMOTEAMIN
  ASIANTUNTIJAT MUKANA

500  kuivaamon toimituksissa

TOIMITUSAIKA
6 KUUKAUTTA

ENERGIAPIHIT
KUIVAAMOT

ETÄYHTEYDET
AUTOMAATIOSSA

KUIVAAMON 
KAPASITEETTI 
JOPA 80 000 M3/V

JOUSTAVAT 
ASIAKASLÄHTÖISET 
RATKAISUT

€

ER-SAHA OY, VIITASAARI
6 kpl läpiajettavat kamarikuivaamot 
HCHE

JPJ WOOD OY, 
KORKEAKOSKI
Automaattinen 2-vaiheinen 
kanavakuivaamo HFB

UPM KAUKAAN SAHA,
LAPPEENRANTA
3 kpl automaattiset 2-vaiheiset 
kanavakuivaamot HTC

KEITELE TIMBER OY, 
KEMIJÄRVEN SAHA
3 kpl automaattiset 2-vaiheiset 
kanavakuivaamot HTC
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HEINOLAN SAHAKONEIDEN kuivaamoteamin asiantuntijoilla on 
pitkä ja kattava kokemus pohjoismaisen sahateollisuuden vaativista 
tuotanto-olosuhteista ja niihin soveltuvista kuivaamoratkaisuista. 
Puutavarakuivaamot ovat olleet osa tuotevalikoimaa vuodesta 2010 
lähtien ja jo muutamassa vuodessa ratkaisut ovat osoittautuneet 
markkinoilla varsin suotuisiksi.

HEINOLAN menestys perustuu yhdistelmään osaava projektinhallinta ja 
asiakaslähtöinen suunnittelu. Oma valmistusyksikkö, modernit ratkaisut, 
osaava henkilöstö ja luotettavat kumppanit takaavat ammattitaitoisen 
tuotannon, tyytyväiset asiakkaat ja toiminnan jatkuvuuden. 

HEINOLAN toiminta on alkanut jo 50 vuotta sitten. Käytämme 
Team HEINOLA 50 YEARS of Taking Care -lausetta, koska se kuvaa 
kilpailukykyisiä ja uusia ratkaisujamme, jotka auttavat asiakkaitamme 
jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa. HEINOLA pitää huolta 
asiakkaistaan nyt ja jatkossakin. HEINOLA Care –palvelukonsepti 
käsittää varaosa-, huolto- ja kunnossapitopalvelut yksittäisistä koneista 
aina kokonaisiin laitoksiin asti. 

Yhä useammat sahat Pohjois-
maissa, Baltiassa ja Venäjällä ovat 
valinneet HEINOLAn Kuivaamot ja 
edistyksellisen HEINOLAn Kui-
vaamoautomatiikan, johon voi-
daan integroida Laatukamari Opti® 

Kuivaus-simulaattori, joka optimoi 
kuivattavan sahatavaran sisäisen 
kosteuden siirtymisen, kutistumisen 
ja kuivausjännitykset. 

Vuoden 2016 alkupuolella in-
vestoinneistaan ovat ilmoittaneet 
puunjalostusteollisuuden yritykset 
ER-Saha Oy, JPJ-Wood Oy, UPM 
Kaukaan saha, Keitele Timberin Ke-
mijärven saha sekä vientipuolella 
ruotsalaisen Karl Hedin konsernin 
saha Toftanissa ja ULK-saha Arkan-
gelin alueelta.

Asiakkaiden mukaan HEI-
NOLAn Kuivaamoilla päästään 
tasaiseen korkeaan laatuun, Oh-
jausjärjestelmä on erittäin käyttä-

jäystävällinen ja HEINOLAn kui-
vaamolaitteistot ja -rakennukset 
ovat laadukkaita. Lisäksi kyseessä 
on luotettava toimittaja, joka tar-
joaa hyvää tukipalvelua lähellä.

Alkuvuoden 2016 tilaukset 
koostuvat yhdeksästä (9) täysauto-
maattisesta 2-vaiheisesta kanava-
kuivaamosta HFB ja kuudesta (6) 
täysautomaattisesta 2-vaiheisesta 
kanavakuivaamosta HTC. Lisäksi 
kamarikuivaamopuolella tilaus-
kirjamme sisältää yhteensä kuusi 
(6) läpiajettavaa kamarikuivaa-
moa vaunuilla HCHD ja kuusi (6) 
läpiajettavaa kamarikuivaamoa rul-
laradoilla HCHD. Yhteensä siis 27 
kuivaamoyksikköä on tilattu puolen 
vuoden aikana! 

Heinolan Sahakoneet Oy kiittää asi-
akkaitaan luottamuksesta ja aikoo 
jatkaa pitkäjänteistä panostustaan oi-
kean kuivauslaadun varmistamiseksi.

RUOTSALAISEN 
HUONEKALUVALMISTAJAN 
TUOTANTOLAITOS PUOLASSA: 
Kaksi täysautomaattista 2-vaiheista 
kanavakuivaamoa tyyppiä 
HFB, joiden yhteiskapasiteetti 
on noin 80.000 m3 vuodessa 

kuivattaessa mäntysahatavaraa 
9 % loppukosteuteen. Kuivaamot 
on varustettu kuormanpainimilla, 
lämmöntalteenotoilla, lämpö- ja 
sähköenergian mittauksilla sekä 
kuumavesipasutuksella.

PRT WOOD OY, PYHÄNTÄ: 
Kaksi E-vaunutäyttöistä 
kamarikuivaamoa tyyppiä HCHE, 
joiden yhteiskapasiteetti on noin 
15.000 m3 vuodessa kuivattaessa 

50 mm mäntysahatavaraa 18 % 
loppukosteuteen. Kamarikuivaamot 
on varustettu kuormanpainimilla ja 
kuumavesipasutuksella.

KUHMO OY, KUHMO:
2-vaiheinen kanavakuivaamo tyyppiä 
HTC, jonka kapasiteetti on noin 
35.000 m3 vuodessa. Kuivaamossa 
voidaan kuivata 16–50 mm mänty- ja 
kuusisahatavaraa sahatuoreesta 
12–18 % loppukosteuksiin. 

Uusi kanava on varustettu 
kuormanpainimilla, lämmön-
talteenottolaitteella, energian 
mittauksella ja HEINOLAn 
uudella edistyksellisellä 
kuivaamoautomatiikalla.

KUUDEN SAHAKONSERNIN 
VALINTA ON OLLUT HEINOLAN 
KUIVAAMOT VUODEN 2016 
ALKUPUOLELLA – YHTEENSÄ 
27 KUIVAAMOYKSIKKÖÄ!
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