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HEINOLA on panostanut voimakkaasti sahatavaran käsittelyn teknologiaan jo yli 50 vuoden 
ajan. Kehitystyötä on tehty sekä oman osaamisen voimalla että yritysostojen kautta.
Sahatavaran käsittelyjärjestelmien kehitystyössä uraauurtaneiden yritysten kokemukset 
ovat koottuna yhteiseen HEINOLA tuoteohjelmaan. Tinkimättömän kehitystyön tuloksena 
on luotu tehokkaat, luotettavat ja skaalautuvat lajittelulaitosten teknologiat. HEINOLAn 
paketointilaitos puolestaan pakkaa lajitellun erän nopeasti ja varmasti siistiin asiakaspakettiin. 

HEINOLA
lajittelulaitokset

TUORELAJITTELUUN tarjoamme asiakaslähtöisiä 
optimiratkaisuja – laajan tuotevalikoiman ja vahvan 
osaamisen yhdistelmänä. Ajanmukaisilla laitoksillam-
me lajitellaan saheet kuivattaviksi laaduittain ja asia-
kaserinä jo tuoreena. Viat katkotaan tuoreeksi hak-
keeksi tarkasti kameralaitteiden tai operaattoreiden 
ohjeiden mukaisesti. Laitosten syötön toteutamme 
tahdistetulla välivarastolla sahalinjaan liittyvänä, va-
rastoivana kiramoratkaisuna tai näiden yhdistelmänä. 
Automaattinen kameralajittelu on liitetty jo lukuisiin 
laitoksiimme.

HEINOLA
tuorelajittelu

HEINOLA OMINAISUUKSIA

• 180 kpl/min
• 60 000 kpl/vuoro
• tahdistettu syöttö
• varastoiva kiramosyöttö
• automaattinen kameralajittelu
• katkaisut vapaaseen mittaan
• matalapudotteiset pystylokerot
• vaakalokerot
• 1 valvoja laitoksella
• joustavat layoutit
• HEINOLA automaatio



”KUN TARVITAAN toimittajaa joka löytää 
asiakaslähtöisen ratkaisun yksittäiseen 
koneeseen tai koko laitoksen prosesseihin, 
valitaan HEINOLA. Tästä kyvystä olemme
ylpeitä. Uskomme, että osaamisellemme 
on yhä enemmän käyttöä asiakkai-
demme markkinoiden jatkuvasti 
muuttuessa.”

JUHA ROPILO
myyntijohtaja

ylpeitä. Uskomme, että osaamisellemme 
on yhä enemmän käyttöä asiakkai-
demme markkinoiden jatkuvasti 

Tehokas kaikilla 
nopeuksilla

Tarkka kaikilla
katkaisumitoilla

Hellävarainen
käsittely

Ryhdikkäät
paketit

RIMOITUSKONEIDEN kehitystyö on ollut yksi 
tarinamme peruskivistä. Nykyinen rimoituskoneem-
me on jalostunut muotoonsa satojen toimitusten ja 
tarpeiden opastamana. Ryhdikäs rimoitettu paketti 
syntyy tarkasti yhtä hyvin eri levyisenä ja korkuise-
na. Rimat saatetaan kerroksen pintaan ja lasketaan 
varmasti paikalleen, myös päädyissä. Yksi työntekijä 
valvoo sekä rimojen että sahatavaran syöttöä. Auto-
maattinen, nopea ja luotettava rimansyöttölaitteisto 
on avaintekijä rimoituksen tehokkuudessa.

HEINOLA
rimoitus

HEINOLA OMINAISUUKSIA

• 200 kpl/min
• 60 000 kpl/vuoro
• 1 operaattori
• automaattinen  rimansyöttö
• katkenneen riman poisto
• rimojen lisäys ja ulosotto
• parittomilla kerroksilla sama kova nurkka
• palkkien ja vaunun automaattisyöttö
• apuhissi
• jopa 13 rimaa kerrokseen
• HEINOLA pakettirekisteri
• HEINOLA automaatio



KUIVALAJITTELUN tuotantotarpeet kasvavat ja 
muuttuvat koko ajan ja kuivatun sahatavaran vahin-
goittuminen laitteissa on minimoitava. Nämä asiat 
tiedostaen olemme jatkuvasti kehittäneet tuotteis-
toamme vastaamaan asiakastarvetta. Olemme voineet 
tuoda markkinoille käyttöön useita uusia ratkaisuja. 
Toimitettavat laitokset varustamme näillä toiminnoilla 
aina yksilölliset tarpeet huomioiden. Ratkaisut sopivat 
elementeiksi yhtä hyvin pienille sahoille kuin suursa-
hojenkin tuotantolaitoksiin. 

Automaattisen kameralajittelun ympäristö on 
sijoitettavissa myös kuivatun sahatavaran lajitteluun 
laitoksissamme. Kappaleiden syöttö lajittelulaitokseen 
tapahtuu tehokkaasti tauotta, kun purkauslaite on 
varustettu apuhissillä, joka syöttää kappaleita sillä 
aikaa kun uutta täyttä pakettia haetaan. Tarvittaessa 
otetaan syöttöalueen kiramo käyttöön annostelun niin 
vaatiessa.

HEINOLA
kuivalajittelu

HEINOLA OMINAISUUKSIA

• 180 kpl/min
• 60 000 kpl/vuoro, 1 300 m3/vuoro
• monipuoliset mittalaitesovellukset
• tauoton rimakuorman vaihto
• säätyvä purkukynnys
• kiramoton jatkuva syöttö
• tarkistus/pituuslajittelutoiminto
• automaattinen kameralajittelu
• vapaa katkaisuvalinta
• matalapudotteiset lokerot
• vaakalokerot
• HEINOLA automaatio



PAKETOINNISSA luomme lajitellulle myyntierälle 
muodon ja puvun, mittatilaustyönä tietenkin. Pake-
tointikoneemme latovat kerrokset ja päädyt suoriksi 
sekä asemoivat rimat, vanteet, leimat ja suojaukset 
automaattisesti ja yksilöllisesti. Usean perustyypin 
laitteistoomme varustamme aina tilaajakohtaisten 
tarpeiden toiminnot. 

Koneemme tunnetaan luotettavina ja tehokkaina. 
Koneina, jotka ehtivät hyvin lajittelun ajovauhtien 
edellä paketoida ryhdikkäitä paketteja toimitettaviksi 
edelleen tilaajille. Uusimmissa ratkaisuissa kappaleet 
kulkevat suoraan mattona ladontaan. Rimat asettu-
vat paketin sisään automaattisesti paketin leveyden 
mukaan ja paketti nousee automaattisesti ergono-
miselle työskentelykorkeudelle erilaisten suojien 
viimeistelyyn.

HEINOLA
paketointi

HEINOLA OMINAISUUKSIA

• 200 kpl/min
• 60 000 kpl/vuoro, 1 300 m3/vuoro
• ladontanopeus jopa yli 20 kerrosta/min
• jatkuva ladonta
• määrämittakatkaisu myös ladonnassa
• annostimeton ladonta matosta
• paketin ladonta kaltevana
• ohjetiedot suoraan automaatiosta
• paketin punnitus
• sidonta, myös kulmasuojilla
• erilaiset suojaustavat
• ergonominen viimeistelyasema
• merkkausautomaatit
• HEINOLA automaatio



AUTOMAATION tietojenkäsittelyteho on riittä-
vä myös tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen. 
Järjestelmä koostuu teollisuudessa yleisesti käytettä-
vistä vakiokomponenteista, joilla on useita kilpailevia 
toimittajia. Tämä tarkoittaa komponenttitoimitusten 
varmuutta myös pitkälle tulevaisuuteen. Käyttäjä 
kommunikoi järjestelmän kanssa tutussa ja yleisesti 
käytetyssä Windows®-ympäristössä. Järjestelmään 
kuuluvan, välimatkasta riippumattoman etäkäyttö-
mahdollisuuden ansiosta voimme huolto- ja häiriö-
tilanteissa muuttaa toimintaparametrejä tai etsiä 
häiriön syyn yhdessä sahan henkilökunnan kanssa.

• yhden järjestelmän omaksuminen on sahalla 
nopeampaa ja käyttö helpompaa kuin monen 
erilaisen järjestelmän

• yhden järjestelmän ylläpito aiheuttaa vähemmän 
seisokkiaikoja ja kustannuksia

• prosessin valvonta ja seuranta on mahdollista 
hoitaa keskitetysti

• yhteiset etäkäyttöpalvelut säästävät resursseja
• kaikki huolto- ja modernisointipalvelut ovat saata-

vissa samalta toimittajalta

HEINOLA
automaatio

HEINOLA OMINAISUUKSIA

• Siemens teollisuus-PC
• Windows PC-käyttäjäliittymät
• verkkoratkaisut
• liitynnät ylätasolle
• profi net kenttäväylä
• osa HEINOLA automaatiojärjestelmää
• VPN-etäyhteyskäytäntö



MODERNISOINNEILLA HEINOLAn kestävät lai-
tokset muokkautuvat vielä vuosienkin päästä uusiin 
tuotantotarpeisiin. Kuuntelemme tilaajiamme ja toi-
mitamme jatkuvasti yksilöllisiä uusia ominaisuuksia jo 
pitkään palvelleisiin laitoksiimme. Satojen toimitusten 
ja ratkaisujen rutiini auttaa meitä varustautumaan 
tarvittavalla vakavuudella ja kunnioituksella valmistel-
lessamme tuotantolaitosten pieninpiäkin muutoksia. 
Modernisointielementeillämme on piristetty myös 
useita muiden toimittajien laitoksia.

HEINOLA
modernisoinnit

HEINOLA OMINAISUUKSIA
MODERNISOINNEILLA

• rimojen vastaanotto ja varastointi
• hellävaraiset kasettisyötöt
• tehokkaat välivarastot
• kiramoiden ylitys
• erilaiset annostelut
• kappalevirran kääntöpyörät
• laitteet laadun mittauksiin
• merkkauslaitteet
• laitteet vapaille katkaisumitoille
• pystylokerot
• vaakalokerot
• automaattinen rimansyöttö
• apuhissit
• säätyvät välirimat
• paketin automaattinen punnitus
• ergonominen viikkausasema
• HEINOLA automaatio
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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.


