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HEINOLA  virkestorkar
HEINOLA Virkestorkar är i första hand avsedda för 
den nordiska sågverksindustrin, vilken är basen för 
vårt konstruktionsarbete. HEINOLA Virkestorkar 
projekteras och tillverkas alltid för att möta varje 
kunds speciella behov med hänsyn till kapacitet, 
kvalitetskrav och möjlig framtida expansion. 
HEINOLA Virkestorkar är gjorda för att möta 
dagens krav på kvalitet och kapaciteter. Med dessa 
torkar får HEINOLA möjlighet att erbjuda våra 
sågverkskunder ett breddat utbud av tjänster. 

Vi erbjuder våra kunder ett konkurrenskraftigt finskt 
alternativ för deras torkinvesteringar. Vi är med våra 

produkter redan djupt involverade i sågverkens 
olika processer och nu fyller våra torkar gapet 
mellan ströläggning och justering. Allt detta från en 
enda leverantör – HEINOLA. HEINOLA har en lång 
historia av erfarenhet och kunskap från leverans 
av projekt och automatisering. Dessa egenskaper 
kommer till nytta även i våra torklösningar. 
Även våra kunder är mycket goda ambassadörer 
för HEINOLA när andra kunder besöker våra 
referensanläggningar och vår mycket långa närvaro 
i sågverksbranschen inger förtroende.

HEINOLA KAMMARTORKAR

Truckmatade kammartorkar används i samband med mindre torkpaket oberoende av dimension, träslag och 
slutfuktkvot. Toppmodern automatik ger full kontroll över torkprocessen och slutresultatet. Våra vagnsmatade 
kammartorkar kortar ner satsningstiderna och ökar nyttjandegraden. Skärmtaken över in- och uttagsändarna fungerar 
som temporära lagringsplatser. Det finns tre olika typer av HEINOLA HCH kammartorkar: Truckmatad kammartork, 
helautomatiskt matad kammartork och E-vagnsmatad kammartork.

Truckmatade HEINOLA HCH kammartorkar lämpar sig bäst för 
mindre och medelstora sågverk.

E-vagnsmatad HEINOLA HCH kammartork gör det möjligt att 
satsa torkkammaren snabbt och effektivt. 

Helautomatiskt matad HEINOLA HCH kammartork med 
vagnar/rullbanor. 



HEINOLA STYRSYSTEM

HEINOLA Torkautomatik och styrsystem är enkla 
att använda och flexibla. Skapandet av torkprogram 
och användningen av styrsystemet liknar Windows 
operativsystem, där fönster kan öppnas från en 
rullgardinsmeny. Styrsystemet kan utrustas med en 
simulator vilken optimerar överföring av den inre 
fuktigheten för virket som torkas samt dess krympning 
och torkspänning. 

HEINOLA KANALTORKAR

2-zons kanaltork är mest lämpad för storskalig produktion. Bästa torkresultat uppnås när samma  
dimension och träslag torkas till samma slutfuktkvot. Satsningen kan automatiseras. 
Det finns tre olika typer av HEINOLA kanaltorkar: HTC kanaltork, HFB kanaltork och HybridtorkTM. 

HÖGKLASSIGA KOMPONENTER  
OCH KUNDANPASSADE LEVERANSER 

Alla torkar kan förses med energibesparande system för värmeåtervinning. 
Pneumatiska tryckramar förbättrar kvaliteten i torkningen i såväl kammartorkar 
som i kanaltorkar. Cirkulationsfläktarna är utrustade med frekvensomvandlare 
så att luftmängd och energiförbrukning kan optimeras för varje steg av 
torkningsprocessen. En tork byggd av rosfria element har lång livslängd, är 
underhållsfri, värme- och fuktbeständig och dessutom välisolerad. Detta ger oss 
möjlighet att använda höga torktemperaturer. Modernisering och förnyelse av 
gamla torkar förbättrar torkkvalitet och kapacitet.

HEINOLA team av torkexperter har decenniers och hundratals torkreferensers erfarenhet om att lösa olika torktekniska 
frågor i den nordiska sågverksindustrin. Våra moderna 3D-konstruktionssystem garanterar projektets snabba ledtid samt  
lätt montering och idrifttagning. 

2-zons HEINOLA HTC kanaltork

Flerfunktionstork, HEINOLA HybridtorkTM, kan användas antingen 
som två kammare eller en 2-zons kanaltork

2-zons HEINOLA HFB kanaltork 
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HEINOLA care

AVTALS- OCH  
FÖRHANDSUNDERHÅLL

MODERNISERINGAR

MEKANISKT 
UNDERHÅLL

AUTOMATIONS- 
UNDERHÅLL

RESERVDELAR

FJÄRRTJÄNSTER

HEINOLA care koncept omfattar reservdelar samt service- och 
underhållstjänster från enstaka maskiner till kompletta anläggningar.

HEINOLA i Sverige:           Industriunderhåll AB • Tel 0340 333 44 www.industriunderhall.se • info@industriunderhall.se • www.heinolasm.com


