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HEINOLAN Sahakoneet Oy on Euroopan johtavia hakkuritoimittajia. 
HEINOLAlla on vuosikymmenten osaaminen mobiilihakkurivalmistuksen 
taidosta. Hakkurituotteisto on monipuolinen ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöity. 
Tehokkaat huolto- ja varaosapalvelut takaavat häiriöttömän toiminnan.

HEINOLA
hakkurit

KAIKKI HEINOLAn hakkurit on suunniteltu rakenteil-
taan vankoiksi. Järeä rakenne tarkoittaa kestävyyttä 
ja luotettavuutta toiminnassa. Erittäin tehokas hake-
tusyksikkö HEINOLA 1310 TRUCK tuottaa tasalaatuista 
energiahaketta hakkuutähteistä, harvennuspuusta, 
rungoista ja pintalaudoista.

ISO TERÄRUMPU – 
HAKKURI ISOLLEKIN PUULLE 
Hakkurisarjamme suurin hakkuri on varustettu 
1300 mm:n terärummulla. Terärummun suuri halkai-
sija tarkoittaa erittäin edullista leikkuukulmaa myös 
isoilla puilla joten tukkiluokan puiden ja isojen tyvi-
puiden haketus sujuu vaivattomasti ja pienellä polt-
toaineenkulutuksella. Muiden mobiilihakkureidemme 
tavoin hake poistuu terärummun vauhdittamana suo-
raan seulan läpi yläpuolella sijaitsevalle lisäkiihdytti-
melle ja siitä edelleen hakeputken kautta ulos. Näin 
erillisiä hakeruuveja ei tarvita eikä poistuvaa hakevir-
taa jouduta pysäyttämään. Kaksiteräinen teräratkaisu 
yhdistettynä umpinaiseen järeään terärumpuun takaa 
pitkän ja helppokäyttöisen kumppanuuden tehokkaan 
työkoneen kanssa.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN OHJAUS
Hakkuria ohjataan ohjainmoduuleihin perustuvalla 
järjestelmällä, jossa on käyttäjäliityntänä värinäyttöpa-
neeli. Ohjaustapa mahdollistaa eri haketustilanteisiin 
helposti säädettävät syöttönopeudet. Hakkurissa on 

VAHVUUTTA 
ja tehoa haketukseen



”MEILLE TÄÄLLÄ työskenteleville HEINOLA 
merkitsee vuosikymmenten osaamisen,
kokemuksen ja vastuullisuuden ketjuun 
kuulumista. Toimintamme perusta on 
asiakkaan kuuleminen ja innovatii-
visuus.”

MATTI TAKATALO
myyntijohtaja

Tasainen
hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle 
sekä oksamassalle

Varaosat
heti hyllystä

TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

HAKKURI   
Rummun halkaisija ...................................1 300 mm
Syöttöaukon leveys ..................................1 000 mm
Syöttöaukon korkeus ...................................750 mm
Haketusteriä ...................................................... 2 kpl
Ylikuormitussuojattu vastaterä
Maksimi runkopuun halkaisija ...................700 mm
Maksimikapasiteetti ................................400 i-m3/h
Kokonaispaino...................................noin 31 000 kg

SYÖTTÖLAITE   
Yläpuolella hydraulikäyttöinen hydraulisesti 
nouseva syöttötela
Alapuolella hydraulikäyttöinen lamelliketjukuljetin
Syöttönopeuden portaaton säätö
Automaattinen syötön pysäytys/käynnistys

HAKKEENHEITTO
Hydraulikäyttöinen hakkeen heitin
Hakeputken lasku ja nosto hydraulisesti
Hakeputken hydraulinen kääntö

VOIMANLÄHDE
Ajoneuvon oma moottori
Tehon tarve 370–600 kW 

TERÄVAIHTOEHDOT
12 mm ja 20 mm

syötön automatiikka, joka toimii moottorin kuormituk-
sen huomioiden. Myös alusta-ajoneuvon moottorin 
tiedot näkyvät reaaliaikaisena hakkurin ohjauspanee-
lissa.

kokemuksen ja vastuullisuuden ketjuun 
kuulumista. Toimintamme perusta on 
asiakkaan kuuleminen ja innovatii-

MATTI TAKATALO
myyntijohtaja

Pieni polttoaineen-
kulutus
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HEINOLAN SAHAKONEET OY:LLÄ on vuosikymmenten tuoma
ammattitaito sahalaitosten prosessien ratkaisuista. Kokemus ja luova

ratkaisunhaku takaavat osaavan palvelun sahoille – yksittäisistä
koneista täydellisiin laitoksiin. HEINOLA toimittaa asiakaslähtöisiä,

luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita ratkaisuja sahoille. 
Toimitusohjelma kattaa kaikki sahausprosessin päälaitokset sekä

niihin sopivat oheislaitteet, toimitettaviksi vaikka kaikki yhdellä kertaa.


