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sawmill solutions
KUIVAAMOT

HEINOLA  kuivaamot
HEINOLA kuivaamot on tarkoitettu pääasiassa
pohjoismaalaisen sahateollisuuden tarpeisiin ja
ne on suunniteltu tästä lähtökohdasta. HEINOLA
Kuivaamot tehdään aina asiakkaan tarpeen mukaan
ottaen huomioon kapasiteetti, laatu ja mahdolliset
tulevat laajennukset. HEINOLA Kuivaamot
mitoitetaan nykypäivän vaatimusten mukaan
vastaamaan niille asetettuja määrällisiä ja laadullisia
tavoitteita. Kuivaamot antavat HEINOLAlle
mahdollisuuden palvella sahateollisuuden
asiakkaitaan entistä monipuolisemmin.

Tarjoamme sahateollisuudelle
suomalaisen kilpailukykyisen vaihtoehdon
kuivaamoinvestointeihin. HEINOLA toimii
tuotteillaan tiiviisti sahan eri prosesseissa, joten
kuivaamot mahdollistavat liitynnät prosessissa
rimoituslaitokseen ja kuivalajittelulaitokseen
samasta osoitteesta – HEINOLAsta. HEINOLAlla
on vahvasti rutiineja ja osaamista toimitusten
projektityöhön ja laitosautomaatioon. Näitä
molempia tarvitaan myös kuivaamoratkaisuissa.

HEINOLA KAMARIKUIVAAMOT
Trukkitäyttöiset kamarikuivaamot on tarkoitettu pienien erien kuivaukseen dimensiosta, puulajista ja loppukosteudesta
riippumatta. Ajanmukaisella automatiikalla varmistetaan hallittu kuivaus ja haluttu lopputulos. Vaunutäyttöisellä
kamarikuivaamolla on mahdollista lyhentää kuormien vaihtoon kuluvaa aikaa ja näin parantaa käyttöastetta. Kamarin
molemmilla puolilla olevaa katosta voidaan hyödyntää välivarastona. HEINOLA HCH Kamarikuivaamoja toimitetaan
kolmea eri tyyppiä: Trukkitäyttöinen kamarikuivaamo, Läpiajettava kamarikuivaamo ja E-vaunutäyttöinen kamarikuivaamo.

Trukkikäyttöiset HEINOLA HCH kamarit soveltuvat hyvin pienten
ja keskisuurten sahojen tuotannolle.

Läpiajettava HEINOLA HCH kamarikuivaamo vaunuilla/rullaradoilla

E-vaunutäyttöisessä HEINOLA HCH kamarissa vaunun
tyhjentäminen voidaan tehdä kamarin ollessa käynnissä.

HEINOLA KANAVAKUIVAAMOT
Kaksivaiheinen jatkuvatoiminen kanavakuivaamo sopii suurelle tuotannolle. Parhaaseen lopputulokseen päästään
kuivaamalla jatkuvasti yhtä dimensiota ja puulajia samaan loppukosteuteen. Kuormien vaihto voidaan automatisoida.
HEINOLA Kanavakuivaamoja toimitetaan kolmea eri tyyppiä: HTC-kanavakuivaamo, HFB-kanavakuivaamo ja HybridikuivaamoTM.

Kaksivaiheinen HEINOLA HTC-kanavakuivaamo

Kaksivaiheinen HEINOLA HFB-kanavakuivaamo

Monitoimikuivaamo, HEINOLA HybridikuivaamoTM,
voidaan käyttää kahtena kamarina tai kaksivaiheisena kanavana.

HEINOLA KUIVAAMOAUTOMAATIO
HEINOLA Kuivaamoautomaatio ja valvomo-ohjelmisto
on helppokäyttöinen ja joustava. Prosessin asetusarvojen lataus ja seuranta tapahtuvat Windowstyylisesti vetovalikoista avattavissa ikkunoissa.
Kuivaamoautomaatioon on mahdollista integroida
simulaattori, joka optimoi kuivattavan sahatavaran
sisäisen kosteuden siirtymisen, kutistumisen ja
kuivausjännitykset.

KORKEALAATUISET KOMPONENTIT JA
ASIAKASLÄHTÖISET TOIMITUKSET
Kaikki kuivaamot voidaan varustaa energiaa säästävillä lämmön
talteenottolaitteilla. Paineilmatoimiset kuormanpainimet parantavat kuivauslaatua
sekä kamareissa että kanavissa. Vanhojen kuivaamoiden modernisoinnit ja
uusinnat parantavat kuivauslaatua ja nostavat kapasiteettia. Kiertoilmapuhaltimet
on varustettu taajuusmuuttajilla, jotta ilmamäärä ja energian kulutus voidaan
säätää kuhunkin kuivausprosessin vaiheeseen optimaaliseksi. Ruostumattomista
teräselementeistä koottu kuivaamorakennus on pitkäikäinen, huoltovapaa,
kuumuutta ja kosteutta kestävä sekä tiivis. Näiden ansiosta kuivaamoissa voidaan
käyttää korkeita lämpötiloja.

HEINOLA kuivaamoteamillä on kymmenien vuosien ja satojen kuivaamoreferenssien kokemus pohjoismaisen sahateollisuuden
kuivaamoteknisten ongelmien ratkaisemisesta. Uusimmat 3D-kuivaamosuunnittelujärjestelmämme takaavat nopean projektin
läpimenon, helpon asennuksen ja vaivattoman kuivaamon käyttöönoton.

HEINOLA care -palvelut
HEINOLA care -palvelukonsepti käsittää varaosa-, huolto- ja
kunnossapitopalvelut yksittäisistä koneista aina kokonaisiin laitoksiin asti.
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