sawmill solutions

FIN yleisesite

HEINOLA
sahaus ja särmäys
HEINOLAN sahalinjaosaaminen on kehittynyt jo yli 50
vuoden toimitusten perinteistä. HEINOLAn toimitusohjelma kattaa sahauksen linjaratkaisut ja niiden edellyttämät pääkoneet, kuljettimet ja laitteet. Se sisältää
yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltuja, kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja.
Kaikille HEINOLAn laitteille on tyypillistä järeä
rakenne, kyky tuottaa mittatarkkaa sahatavaraa maksimoidulla saannolla sekä huippulaadukasta haketta.
Tehokkaisiin HEINOLA Sahalinjoihin toimitamme vannesahat, pyörösahat, pelkkahakkurit, profilointiyksiköt,
kaarisahauslaitteet, mittalaitteet, optimointijärjestelmät
ja automaation. Optimoivien linjojen elementteinä ovat
myös profilointiratkaisut, särmäysautomaatit, särmäyssahat, särmäyskursot, mittalaitteet, optimointijärjestelmät, vinosärmäyslaitteet ja automaatio.

Tehokkaat ja vankat
linjaratkaisut

HEINOLA
lajittelulaitokset
YKSILÖLLISTEN lajittelulaitostemme ohjelma kattaa
tuorelajittelulaitokset, rimoituslaitokset, kuivalajittelulaitokset, paketointilaitokset, paketinkäsittelylaitteet ja
automaation.
HEINOLA on panostanut sahatavaran käsittelyn
teknologiaan koko olemassa olonsa ajan, nyt jo yli 50
vuoden ajan. Kehitystyötä on tehty sekä oman osaamisen voimalla, että yritysostojen kautta.
Tämän kehitystyön tulokseksi on saatu tehokas
tuotteisto, joka tunnetaan kestävistä rakenteistaan ja
joka palvelee väsymättä asiakkaitamme vaativissa,
jatkuvasti muuttuvien markkinoiden tarpeissa.

Tehokas kaikilla
nopeuksilla

Tarkka kaikilla
katkaisumitoilla

Hyvä mittatarkkuus ja
moitteeton pinnanlaatu

HEINOLA
kuivaamot
HEINOLA kuivaamot on tarkoitettu pääasiassa
pohjoismaalaisen sahateollisuuden tarpeisiin ja ne on
suunniteltu tästä lähtökohdasta. Kuivaamot tehdään
aina asiakkaan tarpeen mukaan ottaen huomioon kapasiteetti, laatu ja mahdolliset tulevat laajennukset. Kuivaamot mitoitetaan nykypäivän vaatimusten mukaan
vastaamaan niille asetettuja määrällisiä ja laadullisia
tavoitteita.
Tarjoamme sahateollisuudelle suomalaisen kilpailukykyisen vaihtoehdon kuivaamoinvestointeihin.
Toimimme tuotteillamme tiiviisti sahan eri prosesseissa, joten kuivaamot mahdollistavat liitynnät prosessissa
rimoituslaitokseen ja kuivalajittelulaitokseen samasta
osoitteesta – HEINOLAsta. Meillä on vahvasti rutiineja
ja osaamista toimitusten projektityöhön ja laitosautomaatioon.

Ylivoimainen
kuivauslaatu

HEINOLA
automaatio
HEINOLALLA on pitkä kokemus vaativan reaaliaikaisen kappaletavara-automaation toimittajana erittäin
haasteellisissa toimituksissa. Nykyaikainen sahalaitos
asettaa yhä lisääntyviä vaatimuksia ohjausjärjestelmän
joustavuudelle, käytettävyydelle, kannattavuudelle ja
tehokkuudelle. Jatkuvan tuotekehityksen tuloksena
olemme esitelleet määrätietoisesti uusia järjestelmiä ja
teknologioita sahalaitosautomaatioon. Samalla olemme
yhdenmukaistaneet automaation alustat, vakioineet
sekä versioineet ohjelmistot niiden hallittavuuden
takaamiseksi. Sahalaitosten automaatioon toimitamme
prosessiohjaukset, mittalaitteet, asetejärjestelmät, optimointijärjestelmät, pakettirekisterit, tietokantapohjaiset
raportoinnit tuotannosta ja häiriöistä.

Reaaliaikainen,
luotettava
käyttöjärjestelmä

Liitännät
ERP-järjestelmiin
valmiina

Kuivausinnovaatioiden
kärjessä

HEINOLA
hakkurit
HEINOLAN Sahakoneet on yksi Euroopan johtavista
hakkuritoimittajista. Vuosikymmenten kokemukseen
ja tietotaitoon perustuva hakkurimallistomme sisältää
sekä kiinteät että mobiilihakkurit. Hakkurimme ovat
tunnetusti vankkoja ja soveltuvat niin laadukkaan
selluhakkeen kuin homogeenisen energiahakkeenkin
tuotantoon.

Tasainen
hakelaatu

HEINOLA
Care
MEKAANINEN kunnossapito, automaation kunnossapito ja varaosat ovat tärkeitä tuotannon tekijöitä.
Niiden avulla saha voi ehkäistä tuotantohäiriöitä jo
ennalta ja parantaa tuottavuutta. Kattavasta varaosavarastosta asiakkaamme ympäri maailmaa saavat
tarvitsemansa alkuperäiset varaosat nopeasti ja luotettavasti.Nopeaa ja asiantuntevaa kunnossapitopalvelua
ovat myös HEINOLA laite- ja sopimushuollot, varaosat,
modernisoinnit ja konsultointi.

Sopii runko- ja
kokopuulle sekä
oksamassalle

Varaosat

Mekaaninen
kunnossapito

Etäpalvelut

Automaation
kunnossapito

Sopimus- ja
ennakkohuollot

Modernisoinnit

”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
asiakkaidemme markkinoiden jatkuvasti muuttuessa.”
JUHA ROPILO
myyntijohtaja
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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.

