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Underhållet av maskiner och kringutrustning är en viktig faktor för 
att trygga industrins konkurrenskraft. Detta har ökat betydelsen av 
kvalificerade serviceleverantörer. Ett servicekontrakt med HEINOLA 
SAWMILL CARE säkerställer att dina maskiner fungerar på toppen av 
sin förmåga under hela sin livlängd. Det finns en mängd goda skäl 
att välja HEINOLA SAWMILL CARE automatikservice för ditt företags 
sågverk. I följande lista finner du de sju främsta skälen.

Förebygg. Planera. Spara.
HEINOLA SAWMILL CARE | AUTOMATION

HEINOLA styr hela 
sågverksprocessen från planering 
och produktion till service.

Vår avtalsservice för förebyggande 
underhåll av automatiksystem bidrar till 
att minimera stopptiderna.

Kontrollerade och regelbundet 
servade mätutrustningar säkerstäl-
ler att utbytet alltid förblir högt.
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Regelbundna kontroller och 
underhåll minskar riskerna.

Våra underhållsrapporter håller 
dig uppdaterad om utförda 
rutiner och de som kvarstår.

Vår fjärrservice kan lösa 
merparten av de problem 
som uppstår.
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7 Regelbundet underhåll  
ökar personsäkerheten.

Sågverksindustrins växlande marknadslägen kräver en 
ökad planering och förebyggande uppmärksamhet. 
Det finns inte utrymme för oplanerade servicestopp

i den moderna sågverksindustrin. HEINOLA SAWMILL 
CARE är en pålitlig partner i ditt arbete att hålla 

produktionskvaliteten på topp och dina kunder nöjda.



Förebygg. Planera. Spara.

HEINOLA Sawmill 
Care | Automation
BASIc

HEINOLA Sawmill 
Care | Automation
SILVER

HEINOLA Sawmill
Care | Automation
PREmIum

FJÄRRSERVICE/
TELEFONSERVICE Avgiftsbelagd

Fri, tillgänglig vardagar 08.00 
till 18.00. Fjärranslutning 
tillhandahålls.

Fri, tillgänglig vardagar 08.00 
till 18.00. Fjärranslutning 
tillhandahålls

SVARSTIDER Enligt tillgänglig kapacitet 36 tim 24 tim

FÖREBYGGANDE  
UNDERHÅLL

Mot order, 
enligt vår prislista

  
Ingår i priset Ingår i priset

UPPDATERING 
AV MJUKVARA

Mot order, 
enligt vår prislista Ingår i priset Ingår i priset 

UTBILDNING

• Maskiner
Mot order, 
enligt vår prislista

Mot order, 
enligt vår prislista

Ingår i priset,  
i samband med underhåll

• Uppdatering 
Mot order, 
enligt vår prislista

Ingår i priset,  
i samband med underhåll

Ingår i priset

• Produktions-
   personal

Mot order, 
enligt vår prislista

Mot order, 
enligt vår prislista

Ingår i priset,  
i samband med underhåll  

När du går in i ett avtal med oss ger det dig möjlighet 
att öka fokus på affärsverksamheten. Som kund med 
serviceavtal kommer du alltid att ha högsta prioritet hos 
oss när du beställer service till dina maskiner.

BE OM OFFERT!
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“Att arbeta för HEINOLA är att ingå i ett team som förvärvat kunskap, erfarenhet och 
ansvar under många decennier. Dessa egenskaper utgör även en fast grund för vår 
underhållsservice. Vi inom Heinola tror att rätt servade och underhållna maskiner är 
konkurrenskraftiga i vår föränderliga värld.”

Antti Vepsälainen 
Chef, Eftermarknad

HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS
SÅGLINJER • KANTVERK • VIRKESHANTERING •  
TORKAR • HUGGAR • AUTOMATION • SERVICE

Heinola Sågverksmaskiner AB • PB 24, 18101 Heinola, Finland
Tel +358 3 848 411, Fax +358 3 848 4301 • www.heinolasm.com


