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

Vi erbjuder våra kunder ett konkurrenskraftigt alternativ för deras 
torkinvesteringar. HEINOLA är med sina produkter djupt involverade i 
sågverkens olika processer, och torkarna fyller gapet mellan ströläggning 
och torrsortering från en enda leverantör – HEINOLA. HEINOLA har 
en lång historia av erfarenhet och kunskap från leverans av projekt och 
styrsystem. Dessa egenskaper kommer till nytta även i våra torklösningar. 

Framgången med HEINOLA Virkestorkar bygger på en kombination 
av kompetent projekthantering och kundorienterad konstruktion. 
Vår egen tillverkningsenhet, moderna lösningar, kunnig personal och 
pålitliga partners garanterar professionell produktion, nöjda kunder och 
kontinuerlig service. 



HEINOLA TORKEXPERTER HAR 
ERFARENHET PÅ

500 
torkleveranser

LEVERANSTID  
PÅ 6 MÅNADER

ENERGISNÅLA 
VIRKESTORKAR

STYRSYSTEMET MED 
FJÄRRSTYRNING

TORKNINGSKAPACITETER  
UP TILL 70 000 M3/ÅR  
PER TORK

FLEXIBLA OCH 
KUNDORIENTERADE 
LÖSNINGAR

€



SOLIDA VÄGGKONSTRUKTIONER  
OCH KRAFTIGA TORKKOMPONENTER 

SÄKERHETSSYSTEM FÖR  
HISSPORTAR OCH TRYCKRAMAR

HISSPORTARNA I HEINOLA VIRKESTORKAR är försedda med dubbla 
bromsmotorer som förhindrar portarna från att falla ned i en felsituation. 
Portarna är också försedda med gripare för att förhindra portarna från att falla 
ned om vajrarna slits av. Denna dubbla säkring garanterar riskfri användning av 
portarna. Portarnas motorer är utrustade med frekvensomvandlare som gör att 
portarna fungerar stabilt och korrekt med mjuka start och stopp.

Tryckramar förhindrar virket från att snedvridas på grund av 
torkningskrympning under torkningsprocessen. Innan lasten flyttas kontrolleras 
det i automatkanalerna att tryckramarna är i sina övre positioner med hjälp 
av en fotocell genom hela torken. Varje cylinder är dessutom försedd med en 
lägesgivare för att säkerställa att cylinderstången är i sin övre position. Tack 
vare frekvensomvandlaren förflyttas lasten mjukt och utan att virket faller ned. 

TORKEN ÄR KONSTRUERAD av rostfria stålelement och har lång livslängd, 
är underhållsfri, värme- och fuktbeständig och dessutom välisolerad. Det gör det 
möjligt att använda höga torktemperaturer. Det breda självbärande väggelementet 
levereras i moduler up till 2,4 m. Våra paneler har hälften så många fogar som våra 
konkurrenters paneler, vilket halverar monteringstiden. 

Tätmassan breds först  ut mellan elementen och sedan fogarna tätas på insidan. Den 
befintliga mellanväggen kan utnyttjas med hjälp av en särskilt konstruerad passbit. 
På så sätt sparar man både kostnader och yta på sågverket. 

Alla rostfria konstruktioner som tillverkas av HEINOLA har konstruerats för att klara 
av skandinaviska förhållanden ute samt temperaturer på 90 ºC inne i virkestorken. 
Fläktramen stöds av svetsade robusta konstruktioner, och värmeelementen är 
tillverkade av lameller som är tillräckligt tjocka för högtryckstvättning. 



FJÄRRSTYRNING AV HEINOLA STYRSYSTEM är möjlig via internet eller fabrikens 
nätverk. Internet kan också användas för att få tillträde till torkens logiksystem i 
problemsituationer. HEINOLA Kanaltorkar är försedda med automatisk igångkörning och 
kan programmeras att byta virkesdimensioner automatiskt. Torkschemat till HEINOLA 
Kammartorkar möjliggör ändring av fläkthastighet och luftströmsriktning med tiden. 
HEINOLA Kammartorkar kan också utrustas med en torksimulator. 

El- och värmeenergin uppmäts i realtid i kanaltorkens båda zoner, vilket underlättar 
uppföljningen av torkningsprocessen och torkningskostnaderna. Transportörerna 
kan fjärrstyras, t.ex. från truckar. Transportörer och portar kan styras mjukt tack 
vare en frekvensomvandlare. Vi har fäst stor vikt vid säkerheten och integrerat 
säkerhetsfunktioner i logiken. Lasternas bredder kontrolleras med fotoceller, 
vilket förhindrar för breda/sneda laster från att röra sig framåt. Transportör- och 
processtyrningarna kan skräddarsys efter kundens önskemål. Vi har ett omfattande 
sortiment av anslutningskort som möjliggör automatisering av nuvarande virkestorkar. 

HEINOLA VIRKESTORKAR är konstruerade med tanke på torkoperatörerna 
för att underlätta underhåll och drift. Alla underhållsåtgärder kan utföras på 
vinden, varför man inte behöver gå in i den heta torken. En vattenbassäng för 
våttemperatur och temperaturgivare har placerats på vinden, där de är lätta att 
kontrollera. Givarrör för sprayning av hetvatten kan också lyftas upp på torkens 
vind om man t.ex. behöver byta ut dysorna eller rengöra dem. Det kan göras 
medan torken är i produktion. 

Smörjningsrören till cirkulationsfläktarnas motorer kan dras till torkens 
vind. Motorn till frånfläkten i HEINOLA Kanaltorkar har placerats 
utanför utloppskanalen för att underlätta underhåll. Det möjliggör också 
friskluftventilation för fläktens lager, vilket förlänger fläktens livslängd. 

Tryckramarnas cylindrar och cylinderstänger är också placerade på vinden 
och inte inne i den heta torken. Det underlättar underhållet och förlänger 
cylindrarnas livslängd.

ANVÄNDARVÄNLIG OCH  
FLEXIBEL HEINOLA STYRSYSTEM

SERVICE OCH UNDERHÅLL  
FRÅN TORKENS VIND



FRAMGÅNGSRIKA REFERENSER

• VERSOWOOD OY, OTAVA, FINLAND  
2 st. Drive-through kammartork HCHD, 2011

• SVENSK MÖBELTILLVERKARE, WIELBARK 
5 st. Truckmatad kammartork HCH, 2013

• KEITELE ENGINEERED WOOD OY, FINLAND  
1 st. Automatisk 2-zons kanaltork HTC, 2013

• IISVEDEN METSÄ OY, FINLAND  
1 st. Automatisk 2-zons kanaltork HFB, 2014

• KUHMO OY, FINLAND    
1 st. 2-zons kanaltork HTC, 2014

• SVENSK MÖBELTILLVERKARE, CHOCIWELL  
3 st. Truckmatad kammartork HCH, 2014

• HAAPAVEDEN HASA OY, FINLAND  
1 st. 2-zons kanaltork HFB, 2014

• PRT-WOOD OY, PYHÄNTÄ, FINLAND  
2 st. E-vagnsmatad kammartork HCHE, 2014

• SVENSK MÖBELTILLVERKARE, STALOWA WOLA  
2 st. Automatisk 2-zons kanaltork HFB, 2014


