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HEINOLA SÅGVERKSMASKINER AB har utvecklat en ny metod 
för klingsågning. Vi kallar denna metod HEINOLA Syncro Cutting 
System. Den dubbelspindliga sågens båda axlar har placerats 
ovanför varandra på samma linje. På så sätt kan vi minimera zonen 
där klingorna är i kontakt med virket vid sågning. Dessutom möter 
klingornas skärcirklar varandra vid sågning. 

Den här metoden försäkrar mycket hög ytkvalitet hos sågat virke och 
gör det möjligt att såga virket i en kraftig kurva. Valsarna som stödjer 
virket vid sågning har placerats nära skärzonen och följer virkets profil 
enligt dess uppmätta kurva, vilket möjliggör optimala förhållanden för 
aktiv kurvsågning. De första leveranserna med sådan utrustning har 
använts i produktion på sågarna med stor framgång.



LEVERANSTID: 
IGÅNGKÖRNING  

 

FRÅN ORDER TILLFÄLLET

MER EGOLOGISK; 
TYSTARE, 
SÄKRARE.

TILLGÄNGLIGHET

95 % 6 månader

UPPKÖRNINGSTID:

 
FRÅN IGÅNGKÖRNING  
TILL 90% PRODUKTIONSNIVÅ

10 veckor

MER EFFEKTIV: 
KAPACITET UPP TILL

400
000 m3/år



HEINOLA SYNCRO CUTTING SYSTEM 

Klingorna möter varandra 
I denna metod har klingornas axlar placerats rakt ovanför varandra  
i samma linje. Klingornas tänder går in i varandras skärcirklar. 
Klingornas rotation är mekaniskt synkroniserad, vilket gör att 
tänderna inte kan vidröra varandra under sågning. Med denna 
metod uppnås optimala kurvsågnings-förhållanden för klingorna 
eftersom skärzonen är kortast möjliga. 

Samtidigt uppnås en mycket hög ytkvalitet och mittskarven 
elimineras. Eftersom klingorna ligger på bekvämt arbetsavstånd 
och maskinen är lätt att ta sig in i är underhållet enkelt.

Sågning enligt uppmätt kurva 
I den här metoden styr valsarna framför och bakom sågen blocket 
enligt dess uppmätta och individuella kurva. Blocket tvingas inte 
rakt under sågning, utan sågas enligt dess naturliga kurva.



KURVSÅGNINGSEGENSKAPER

I HEINOLA:S SÅGLINJE SÅGAS det krokiga blocket  
– flisat med planreduceraren enligt mätningsdata – med en  
s.k. aktiv kurvsågningsmetod. Då styr valsarna framför och  
bakom sågen blocket enligt dess uppmätta kurva.  
Klingorna är placerade direkt ovanför varandra i samma linje  
och tillåter kortast möjliga skärzon och sågning enligt  
blockets naturliga kurva. 



• Nytt klings utförande
• 300 mm snitthöjd
• 3,6 – 4,6 mm snittjocklek
• Måttnoggranhet S = 0,3
• Aktiv kurvsågning, R = 35 m
• 6 ställbara klingor, 7 bitar
• 6 tilläggs klingor, 13 bitar
• “Mitt sömmen” eliminerad
• 2 x 400 kW effekt
• Vikt: 20 ton

DELNINGSSÅGEN
SÅGNINGENS MITTLINJE  
ALLTID I BLOCKETS CENTRUM
 
I HEINOLA:S SÅGNINGSMETOD Syncro Cutting System används båda klingorna lika 
mycket. Sågen lyfts upp eller sänks ned enligt blockhöjden så att punkten där klingorna 
träffar är i blockets centrum. Skärningskrafterna mot klingorna fördelar sig jämnt över den 
undre och övre axeln. 

Klingorna har monterats direkt ovanför varandra och skärzonen är kortast möjliga. 
Blockets kurvatur kan inte böja klingorna, och både topp- och rotändan följer sina egna 
kurvor utanför skärzonen. 

Beroende på blockhöjd kan flänsar av olika höjder användas för att stödja klingan så 
mycket som möjligt. Det möjliggör högre sågningshastigheter med tunnare klingor. I 
specialfall kan endast den högra eller vänstra sidan av sågen användas. 


