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Kari Kiiskinen

HEINOLA
kuivaamot

VERSOWOOD Oy, Otavan saha

IKEA INDUSTRY, Wielbark, Puola

HEINOLAN LÄPIAJETTAVAT
HCH-KAMARI-KUIVAAMOT, 2 KPL

HEINOLAN TRUKKI-TÄYTTÖISET
HCH-KAMARIKUIVAAMOT, 5 KPL

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 suosituiksi.
Heinolan menestys perustuu yhdistelmään osaava projektin-hallintaa ja
asiakaslähtöistä suunnittelua. Oma valmistusyksikkö, modernit ratkaisut,
osaava henkilöstö ja luotettavat kumppanit takaavat ammattitaitoisen
tuotannon, tyytyväiset asiakkaat ja toiminnan jatkuvuuden.
Useiden kuivaamotoimitusten ohella olemme aloittaneet yhteistyön
ruotsalaisen edustajan kanssa. Yhteistyö on alkanut hienosti ja Heinola
on otettu hyvin vastaan myös Ruotsin markkinoilla.

VERSOWOOD OY:n Otavan
sahalle toimitimme vuonna 2011
2 kpl läpiajettavat kamarikuivaamot
tyyppiä HCH, joiden kapasiteetti on
noin 14 000 m3 vuodessa kuivattaessa
50 mm mäntysahatavaraa.
Kamareissa voidaan kuivata mäntyja kuusisahatavaraa sahatuoreesta

8–18 % loppukosteuksiin. Kuormat
tuodaan suoraan rimoituskoneelta
traverssilla kamarien edessä olevalle
ketjukäyttöiselle rullaradalle.
Taajuusmuuttajakäyttöisten
kiertoilmapuhaltimien säädöllä
voidaan säästää sähköä kuivattaessa
alhaisiin loppukosteuksiin.

IKEA INDUSTRYlle toimitimme
vuonna 2013 5 kpl trukkitäyttöisiä
kamarikuivaamoita tyyppiä HCH,
joiden kapasiteetti on noin
54 000 m3 vuodessa kuivattaessa
23 mm mäntysahatavaraa 9 %
loppukosteuteen. Kamareissa
voidaan kuivata 23–75 mm
mäntysahatavaraa sahatuoreesta 9 %
loppukosteuksiin. Kaikki kamarit on
varustettu kuumavesisumutuksella
ja kuormanpainimilla, joiden
avulla estetään tehokkaasti
kuivumiskutistumisen aiheuttama
sahatavaran kieroutuminen
kuivauksen aikana. HEINOLAn
kuivaamoautomatiikka on varustettu
etäohjauksella asiakkaan tueksi ja
kuivausprosessin valvomiseksi.

KEITELE ENGINEERED WOOD Oy

KUHMO Oy

HEINOLAN 2-VAIHEINEN
TÄYSAUTOMAATTINEN HTC-KANAVA

HEINOLAN
2-VAIHEINEN HTC-KANAVA
IISVEDEN METSÄ Oy

HEINOLAN 2-VAIHEINEN
TÄYSAUTOMAATTINEN HFB-KANAVA

KEITELE ENGINEERED WOOD
OY:lle toimitimme vuonna 2013
täysautomaattisen kaksivaiheisen
kanavakuivaamon tyyppiä HTC,
jonka kapasiteetti on noin 47 000 m3
vuodessa kuivattaessa
35 mm kuusisahatavaraa 12%
loppukosteuteen. Kuivaamossa

voidaan kuivata 25–50 mm mäntyja kuusisahatavaraa sahatuoreesta
12 % loppukosteuksiin. Kanava
on varustettu kuormanpainimilla
ja lämmöntalteenottoyksiköllä,
jonka avulla säästetään energiaa
noin 15–20 % kanavan vaatimasta
lämpötehosta.

IISVEDEN METSÄ OY:lle toimitamme
täysautomaattisen kaksivaiheisen kanavakuivaamon tyyppiä HFB, jonka kapasiteetti
on noin 30 000 m3 vuodessa. Kuivaamossa

voidaan kuivata 16–32 mm mänty- ja
kuusisahatavaraa sahatuoreesta 14–16 %
loppukosteuksiin. Uusi kanavakuivaamo
otetaan käyttöön vielä vuoden 2014 aikana.

KUHMO OY:lle toimitamme
HEINOLAn kaksivaiheisen
kanavakuivaamon tyyppiä HTC,
jonka kapasiteetti on noin 35
000 m3 vuodessa. Kuivaamossa
voidaan kuivata 16–50 mm mäntyja kuusisahatavaraa sahatuoreesta

12–18 % loppukosteuksiin.
Uusi kanavakuivaamo otetaan
käyttöön vuoden 2015 alkupuolella
ja investointi poistaa Kuhmo
Oy:n tuotannon pullonkaulan
mahdollistaen tuotannon
kasvattamisen.

