
HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS

EnglishHEINOLA Sawmill Care | Automation

FI
N



Teollisuudessa koneiden ja laitteiden kunnossapito on tärkeä tekijä 
kilpailukykyä varmistettaessa. Tämä on lisännyt asiantuntevien huolto-
palveluiden merkitystä.

Huoltosopimus HEINOLA SAWMILL CAREn kanssa varmistaa 
koneiden maksimaalisen käytön koko niiden elinkaaren ajan.  
Sahalaitosten automaatiohuollon palveluihin HEINOLA SAWMILL  
CARElle on lukuisia hyviä syitä – tässä seitsemän tärkeintä:

Ennakoi. Suunnittele. Säästä.
HEINOLA SAWMILL CARE | AUTOMATION

HEINOLA hallitsee koko saha-
teollisuuden prosessin suunnittelun, 
valmistuksen ja huollot.

Automaattinen ennakoiva
automaatiohuolto
minimoi seisokit.

Tarkastetut ja kunnossa pidetyt 
mittarit takaavat jatkuvan
korkean saantotason.
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Säännöllinen tarkastus
ja huolto vähentää riskejä.

Huoltoraportti pitää sinut 
ajan tasalla tehdyistä ja 
tarvittavista toimenpiteistä.

Suuri osa ongelmista 
pystytään ratkaisemaan 
etäyhteyden avulla.
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7 Työturvallisuus 
kohenee säännöllisen 
huollon myötä.

Metsäteollisuuden muuttuva markkinatilanne vaatii 
yhä enemmän suunnitelmallisuutta ja ennakointia. 
Yllättäville huoltoseisokeille ei ole sijaa modernissa 

sahateollisuudessa. HEINOLA SAWMILL CARE on 
luottokumppanisi pyrkimyksissäsi pitää tuotanto 

laadukkaana ja asiakkaasi tyytyväisinä.



Ennakoi. Suunnittele. Säästä.

HEINOLA Sawmill 
Care | Automation
Basic

HEINOLA Sawmill 
Care | Automation
siLVER

HEINOLA Sawmill
Care | Automation
PREmium

EtätukI/
puHELINpALvELu Maksullinen

Maksuton arkisin klo 8–16. 
Etäyhteys järjestetään
ja ylläpidetään

Maksuton arkisin klo 8–18. 
Etäyhteys järjestetään
ja ylläpidetään

vAStEAJAt
Saatavissa olevan
kapasiteetin mukaan

  
36 h 24 h

ENNAkkOHuOLLOt
Tilauksesta
hinnaston mukaan

  
Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan

OHJELmIStO-
päIvItykSEt

Tilauksesta
hinnaston mukaan Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan

kOuLutuS

• Laitteisto
Tilauksesta
hinnaston mukaan

Tilauksesta
hinnaston mukaan

Sisältyy hintaan
huoltotoimien yhteydessä

• ylläpito
Tilauksesta
hinnaston mukaan

Sisältyy hintaan
huoltotoimien yhteydessä

Sisältyy hintaan
huoltotoimien yhteydessä

• Tuotanto-
   henkilöstö

Tilauksesta
hinnaston mukaan

Tilauksesta
hinnaston mukaan

Sisältyy hintaan
huoltotoimien yhteydessä

Huoltosopimusasiakkaanamme voit keskittyä paremmin 
omaan liiketoimintaasi. Sopimusasiakkaana olet aina 
etusijalla huoltotöitä varatessa. 

PYYDÄ TARJOUKSEMME!
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”Meille täällä työskenteleville HEINOLA merkitsee vuosikymmenten osaamisen, 
kokemuksen ja vastuullisuuden ketjuun kuulumista.  Nämä taidot antavat vankan 
perustan myös huoltotoiminnallemme. Me HEINOLASSA uskomme, että oikein huolletut 
ja päivitetyt laitteet ovat kilpailukykyisiä myös maailman muuttuessa.”

Antti Vepsäläinen
päällikkö, After Sales Palvelut
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