sahalinjat
HEINOLA 100 pyörösahalinja
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HEINOLAN UUSI sahalinja on täydellinen ratkaisu moneen sahaustarpeeseen. Tämä sahalinja
on erinomainen työkalu ja ensiaskel teollisemman tuotannon aloittamisessa. Vuosituotanto
HEINOLA 100 -linjalla alkaa noin 80 000 m3 tukkia yhdessä vuorossa ja päätyy yli 200 000 m3
tukkia tai 130 000 m3 sahatavaraa kahdessa vuorossa sahattuna. Tämä sopii erityisen hyvin
laitoksille, jotka aloittavat toiminnan uuden teknologian kanssa ja joiden puunhankinta
on aluksi rajoitettua ja tapahtuu esimerkiksi lähiympäristöstä.
Tukkikoko linjalla voi olla noin 100 mm latvahalkaisijasta alkaen ja päätyä aina noin 400 mm
latvahalkaisijaan. Tukkien erilaiset sahausmallit asetetaan joko manuaalisesti tai ohjausautomaation avulla. Linja voidaan varustaa joko tehokkailla pyörösahoilla tai saannon
maksimoivilla vannesahoilla ja särmäysautomaateilla. Vannesahoilla saanto maksimoituu
erittäin ohuen sahausraon avulla.

HEINOLA 100
KAPASITEETTI
SAHAUSNOPEUS
TUKIN LATVAHALKAISIJA
PELKAN KORKEUS
TUKIN PITUUS
TUKKIVÄLI
KÄYTETTÄVYYS
PYÖRITYSTARKKUUS
MITTATARKKUUS
VINOSÄRMÄYS
SAHAUSRAKO
SAANTO
TERIEN LUKUMÄÄRÄ
LISÄTERIEN LUKUMÄÄRÄ
PAINO
LIITYNTÄTEHO

80 000–130 000 m3 sahatavaraa / 2 työvuoroa / vuosi
40–130 m/min
100–400 mm
75–300 mm
2.5–6.5 m
0.25–2.5 m
95 %
S = 5°
S = 0.3
10 mm/m
3.6–4.6 mm
Kilpailukykyinen
6 säädettävää
6 kiinteätä
100 tn
2.0 MW
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TIETOJA HEINOLASTA
• käyttöaste 95 %
• tehokkaampi: kapasiteetti jopa 130 000 m3
sahatavaraa/vuosi
• toimitusaika 6 kk tilauksesta tuotantoon
• tuotannon nousuaika 90 % tuotantotasoon
10 viikossa
• Ympäristöystävällisempi, hiljaisempi,
turvallisempi
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PELKKAHAKKURI
•
•
•
•

uusi rakenne
teho 2 x 250 kW
hakkeen pituus 20–32 mm
paino 20 tn
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PROFILOINTIYKSIKKÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uusi vahvistettu rakenne
optimaalinen laudan sijoittelu
vinosärmäys 10 mm/m
sivulaudat proﬁloidaan tukkiin
sivulautasaanto 98 %
kaikki pinnat sahataan
mittatarkkuus S = 0.3
hakkeen koko >13 mm
teho 2 x 90 kW
paino 10 tn
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SAHA
•
•
•
•
•
•

uusi pyörösaharakenne
leikkuukorkeus 400 mm
sahausrako 3,6–4,6 mm
mittatarkkuus S = 0.3
8 sivulautaa
Syncro Cutting System
-järjestelmä
• keskisauma eliminoitu
• teho 2 x 250 kW
• paino 20 tn

Tehokkaat
ja vankat
linjaratkaisut

Hyvä mittatarkkuus
ja moitteeton
pinnanlaatu

”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

Raaka-aineen tarkka
hyödyntäminen

Hallittu kaarisahaus
minimisäteellä

VANKAT KONEET
kaikkiin vaiheisiin
HEINOLA varustaa linjansa vankoilla oman
valmistuksen pääkoneilla ja omalla nykyaikaisella ja
käyttäjäystävällisellä HEINOLA automaatiolla. Linjassa
on käytössä automaattinen tukin mittauksen ohjaama
pyöritys, molempien sahausvaiheiden sivulautojen
optimoitu proﬁlointi ja aktiivinen pelkan mittaukseen
perustuva kaarisahaus. Linjalta muodostuva hake on
ensiluokkaista ja se täyttää hyvin selluteollisuuden
vaatimukset palakokojen ja jakauman suhteessa.
HEINOLA pelkkahakkuri

HEINOLA profilointiyksikkö

HEINOLA syncro pyörösaha

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.
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