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AKTIVITETEN speciellt i projekt som genomförs i Ryssland är fortsatt livlig.
Vi håller just nu på att leverera arbeten från vår rekordorderstock. Leveranser
av dessa order kommer att ske i år och under år 2019. Vi har fått som uppgift
att redan planera ﬂera projekt där planeringen är betald i förväg. Vi tror att vi
kan leverera nya anläggningar för dessa objekt under den närmaste tiden.
Just nu är två olika slags såglinjetyper under arbete. Såglinje med rundgång
och tvåaxlade klingsågar och med optimerad proﬁlering av sidobrädor
samt en rak såglinje med samma funktioner. Dessa såglinjer levereras till
Japan och Ryssland. Dessutom levereras modernisering av en såglinje till
Finland. Leveransavtal för en tredje ny linje har skrivits under. Den här
linjen levereras till Ryssland. Alla linjer levereras till beställarna under det
här året. Vad gäller sorteringsverk håller vi på att ta i drift ett högeffektivt
torrsorteringsverk och tillhörande paketeringsanläggning i Ryssland. Två
motsvarande torrsorteringsverk
och paketeringsanläggningar till
Just nu LEVERERAS:
• 3 HEINOLA såglinjer
Ryssland samt ett råsorteringsverk
• 4 HEINOLA sorteringsverk
och en ströläggare till Finland väntar
• 4 HEINOLA paketeringsanläggningar
fortfarande på leverans. Dessa tas i
• 16 HEINOLA kanaltorkar
drift under 2019.
• 8 HEINOLA kammartorkar
• Flera olika moderniseringar
av anläggningar i Finland
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ULK, HFB-kanaltorkar, Ryssland
HEINOLA har levererat åtta 2-zons högeffektkanaltorkar av typ HFB till ULK-sågen
i Arkangel-regionen. Av kanalerna är fyra avsedda för torkning av brädor och fyra till
torkning av plankor. Kanalernas totala kapacitet är ca 400 000 m3 per år vid torkning
av av gran och furu till en slutfukt på 11 %. Kanalerna är försedda med tryckramar
och HEINOLAS senaste Eco Styrsystemet. Överföringen av lasterna sker automatiskt
på rälsbanor. De 8,2 m breda torkarvagnarna rymmer två 4,1 m breda paket bredvid
varandra och tre på varandra. Torkarna levererades i två omgångar under 2016 och
2017. Idrifttagning av den senare skedde våren 2018.

KUHMO OY, HTC-kanaltork, Finland
HEINOLA levererar en 2-zons automatisk högeffektkanaltork av typ HTC till
Kuhmo Oy, med en kapacitet på cirka 65 000 m3 per år. I torken kan man torka
16–50 mm furu- och granvirket till en slutfukt på 12–18 %. Den nya kanaltorken
har utrustats med ett stort dubbelt värmeåtervinningsaggregat, tryckramar och
torkportar försedda med fallskydd. Den nya kanaltorken togs i drift våren 2018.

MOELVEN NOTNÄS AB,
HCH-kammartorkar, Sverige
HEINOLA levererade två truckmatade kammartorkar av typ HCH till Moelven
Notnäs att placeras bredvid de tidigare levererade motsvarande torkarna. Torkarnas
kapacitet är totalt cirka 80 000 m3 per år. De nya kamrarna är utrustade med
tryckramar, HWHP-högtrycksvattenbasning och HEINOLA Eco Styrsystemet där en
Kvalitetskammare Opti®-torksimulator är integrerad. 12 st gamla kammartorkar har
också anslutits till styrsystemet. De nya kammartorkarna togs i bruk våren 2018 och
placerades bredvid de av HEINOLA tidigare levererade kamrarna.

STORA ENSO WOOD PRODUCTS OY
LTD VARKAUS SÅGVERK, modernisering
av styrsystemet för virkestorkar, Finland
HEINOLA har levererat till Stora Enso, Varkaus sågverk ny styrsystemet för
tio kanaler samt modernisering av tillhörande kontrollrumsautomation. Vid
moderniseringen ersätts den gamla Selma-automatiken samt ﬂera generationers
gammal Siemens-logik. Moderniseringen genomförs med Siemens S7-1500-logik och
kontrollrumsdelen med HEINOLA Styrsystemet i Indusoft-miljö. I kanalerna utnyttjas
de nuvarande sensorerna och kabeldragningarna som de är. Styrsystemet installeras
och tas i drift i produktionen stegvis under juni 2018.

POMOR TIMBER, virkestorkar, Ryssland
HEINOLA levererar 8 st. 2-zons högeffektkanaltorkar av typ HFB och 6 st.
HCHE-kammartorkar till Pomor Timber i Arkangel. Torkarnas totala kapacitet är cirka
800 000 m3 per år vid torkning av vid torkning av gran och furu. Kanalerna förses med
tryckramar och HEINOLAs senaste Eco Styrsystemet. Överföringen av lasterna sker
automatiskt på rälsbanor. Torkarna levereras till beställaren under 2019.
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