
2016 edition

HEINOLA VIRKESTORKAR – NÅGRA 
MONTERINGSPLATSER UNDER 2016:

virkestorkar  

  HEINOLA TORKEXPERTER    
 HAR ERFARENHET PÅ

500  torkleveranser

LEVERANSTID
PÅ 6 MÅNADER

ENERGISNÅLA 
VIRKESTORKAR

STYRSYSTEM MED 
FJÄRRSTYRNING

TORKNINGSKAPACITETER
UP TILL 80 000 M3/ÅR
PER TORK

FLEXIBLA OCH 
KUNDORIENTERADE 
LÖSNINGAR

€

ER-SAHA OY, VIITASAARI
6 st. genommatade 
Kammartorkar HCHE

JPJ-WOOD OY, 
KORKEAKOSKI
Automatisk 2-zons Kanaltork HFB

UPM KAUKAS SÅGVERK,
LAPPEENRANTA
3 st. Automatiska 2-zons 
Kanaltorkar HTC

KEITELE TIMBER OY, 
KEMIJÄRVI SÅGVERK
3 st. Automatiska 2-zons 
Kanaltorkar HTC Heinola Sågverksmaskiner AB • Box 24, FI-18101 Heinola 

tel. +358 3 848 411, fax +358 3 848 4301 • www.heinolasm.fi 
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EXPERTERNA hos HEINOLA’s Virkestorkteam har en lång och 
omfattande erfarenhet av den nordiska sågverksindustrins krävande 
produktionsförhållanden och för dessa passande lösningar för virkestorkar. 
Virkestorkarna har ingått i produktsortiment sedan 2010 och redan under 
några år har lösningarna visat sig vara mycket lämpliga för marknaden.

HEINOLAS framgångar baserar sig på kombinationen kompetent 
projekthantering och kundorienterad konstruktion. Egen tillverkningsenhet, 
moderna lösningar, kompetent personal och pålitliga underleverantörer 
garanterar kvalifi cerad tillverkning, nöjda kunder och kontinuitet i 
verksamheten.

HEINOLAS verksamhet började redan för 50 år sedan. Vi använder oss av 
meningen ”Team HEINOLA 50 YEARS of Taking Care”, som beskriver våra 
konkurrenskraftiga och nya lösningar som hjälper våra kunder i en ständigt 
föränderlig marknadssituation. HEINOLA tar hand om sina kunder nu och 
även i framtiden. HEINOLA Care-servicekonceptet omfattar reservdels-, 
service- och underhållstjänster för allt från enskilda maskiner till hela 
anläggningar.

Fler och fl er sågverk i de nordiska 
länderna, Baltikum och Ryssland 
har valt HEINOLAs virkestorkar och 
HEINOLAs avancerat Styrsystem 
med integrerat Torksimulatorn 
Kvalitetskammare Opti® som optimerar 
överföringen av den inre fukten, 
krympningen och torkspänningarna i 
virket som ska torkas. 

Under första halvan av 2016 har 
följande träindustrier tillkännagett sina 
investeringar: ER-Saha Oy, JPJ-Wood 
Oy, UPM Kaukas sågverk, Keitele Timber 
Oy:s sågverk i Kemijärvi samt svenska 
Karl Hedin-koncernens sågverk i Toftan 
och ULK-sågverket i Arkhangelsk 
området.

Enligt kunderna uppnår de en 
jämn och hög kvalitet med HEINOLAs 
virkestorkar. Styrningen är särskilt 
användarvänligt och HEINOLAs 
torkanläggningar och -byggnader är 
av hög kvalitet. HEINOLA har under 
50 år byggt upp en unik kompetens 

när de levererat stora projekt runtom 
i världen. Kunderna uppskattar 
HEINOLA’s heltäckande kompetens 
inom sågverksbranschen. En kompetent 
och pålitlig leverantör av robusta 
sågverksutrustningar som erbjuder bra 
service på nära håll. 

Beställningarna under första 
halvåret 2016 utgörs av nio (9) 
helautomatiska 2-zons kanaltorkar 
HFB och sex (6) helautomatiska 2-zons 
kanaltorkar HTC. Dessutom innehåller 
vår orderbok på kammartorksidan sex 
(6) genommatade kammartorkar med 
vagn HCHD och sex (6) genommatade 
kammartorkar med rullbanor HCHD. 
Totalt har alltså 27 torkenheter beställts 
under det första halvåret!
 
Heinola Sågverksmaskiner AB tackar 
sina kunder för förtroendet och avser att 
fortsätta med sin långsiktiga satsning 
för att säkerställa rätt torkkvalitet.

EN SVENSK MÖBELTILLVERKARES 
PRODUKTIONSANLÄGGNING 
I POLEN:
Två helautomatiska 2-zons kanaltorkar 
av typ HFB, total kapacitet cirka 
80 000 m3 per år vid torkning av 

fura till en slutfuktkvot på 9 %. 
Torkarna är utrustad med tryckramar, 
värmeåtervinning, värme- och 
elenergimätning, hetvattenbasning 
samt HEINOLAs avancerade 
Styrsystem.

PRT WOOD OY, PYHÄNTÄ:
Två E-vagnsmatade kammartorkar 
av typ HCHE, total kapacitet är 
cirka 15 000 m3 per år vid torkning 

av 50 mm fura till 18 % slutfuktkvot. 
Kammartorkarna är utrustad med 
tryckramar, hetvattenbasning samt 
HEINOLAs avancerade Styrsystem.

KUHMO OY, KUHMO:
2-zons Kanaltork av typ HTC, total 
kapacitet cirka 35 000 m3 per år vid 
torkning av 16–50 mm fura och gran till 
en slutfuktkvot på 12–18 %. 

Torken är utrustad med tryckramar, 
värmeåtervinning, värme- och 
elenergimätning samt med HEINOLAs 
avancerade Styrsystem.

SEX SÅGVERKSKONCERNER HAR 
VALT HEINOLAS VIRKESTORKAR 
UNDER FÖRSTA HALVAN AV 
2016 – SAMMANLAGT 27 
VIRKESTORKAR!
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