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TOIMINTA on vilkasta, etenkin Venäjän markkinassa. Tällä
hetkellä tuotannossa on ennätyksellisen monta tilausta, joiden
toimitukset ovat tänä ja ensi vuonna. Meiltä on tilattu kolme
erilaista sahalinjaa: pyörösahalinja kaksiakselisella pyörösahalla ja
optimoidulla sivulaudan proﬁloinnilla sekä kaksi suoraa sahalinjaa
samoilla ominaisuuksilla. Sahalinjat toimitetaan Venäjälle ja
Japaniin. Lisäksi toimitamme useita kuivaamoita PohjoisEurooppaan ja Venäjälle.
Olemme viime vuosina saaneet yli sata kuivaamotilausta
Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä. Yhteensä näiden
kuivaamoiden kapasiteetti on yli neljä miljoonaa kuutiometriä
sahatavaraa vuosittain. Kuivaamomme ovat saaneet mainetta
korkean kuivauslaatunsa ja suuren kapasiteettinsa ansiosta.

HEINOLA KUIVAAMOIDEN
erityispiirteet
• Ruostumaton rakennus koostuu itsekantavista leveistä elementeistä, säästetään
asennusaikaa ja kuivaamossa on 50 % vähemmän mahdollisia vuotokohtia.
• Ruostumaton teräs on austeniittis-ferriittinen, laatu EN1.4307, joka kestää hyvin
aggressiivisessa kuivausilmassa.
• Patterien lamellipaksuus on 0,4 mm, ja ne voidaan pestä korkeapainepesurilla.
• Pattereissa on kolminkertainen jäätymissuoja.
• Puhallinelementti on hitsattu jämerä rakenne, joka kestää ja eliminoi tärinät.
• Nosto-ovissa kaksinkertainen putoamissuoja.
• Lämmitys- ja sähköenergian tehon ja kulutuksen mittaus vakiona online.
• Poistopuhaltimen moottori on sijoitettu poistokanavan ulkopuolelle. Se on sekä helppo
huoltaa että pitkäikäinen.
• Kaikki huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet voidaan suorittaa kuivaamon ullakon
kautta: painimien sylinterit, märkäanturialtaat, vesisumutussuuttimet, moottorien
rasvaus, patterien ilmastukset yms.
• Kuormansiirron moottorit kuivaamon ulkopuolella.
• HEINOLA kuivaamoautomatiikka on helppokäyttöinen ja varustettu turvallisuusominaisuuksilla. Hyväksytty ruotsalaisen huonekaluvalmistajan tuotantolaitoksiin
monissa projekteissa.
• HEINOLA kuivaamoautomatiikka sisältää integroituna edistykselliset sahatavaran
simulointityökalut, sekä kamari- että kanavakuivaamoille, ja niillä voidaan optimoida
kuivattavan sahatavaran sisäisen kosteuden siirtyminen, kutistuminen ja kuivausjännitykset.
• HEINOLA kuivaamoautomatiikkaan on sisäänrakennettu Kuormakartta-järjestelmä
sisältäen kuormakohtaisesti pakettinumeron, puulajin, dimension, kuivauskaavan
ja valmistumisajankohdan ulos kuivaamosta.

STALOWA WOLA,
neljä HFB-kanavakuivaamoa, Puola
HELMIKUUSSA 2019 HEINOLA käynnisti kaksi uutta täysautomaattista HFB-kanavakuivaamoa Puolan Stalowa Wolassa. Sahalle toimitettiin vuonna 2015 kaksi
HFB-kanavakuivaamoa, ja ruotsalaisen huonekaluvalmistajan tuotantolaitos on ollut
erittäin tyytyväinen HEINOLAn kapasiteettiin, kuivauslaatuun ja tekniseen tukeen.
HEINOLAn kuivaamoautomatiikan erityisominaisuudet ja helppokäyttöisyys
olivat ratkaisevia tekijöitä uusien kanavakuivaamoiden toimittajan valinnassa.
Uudessa ohjausjärjestelmässä on integroitu Kuormakartta-järjestelmä ja automaattinen dimensionvaihto-ohjelma. Ohjausjärjestelmä näyttää jokaisen kuivaamokuorman
tiedot: pakettinumeron, sahatavaran mitat, valitun kuivaamo-ohjelman ja ajan, jolloin
kuorma tulee ulos kuivaamosta. Kuormakarttaohjelma auttaa tuotannon suunnittelussa ja varastokirjanpidossa. Uudet HFB-kanavakuivaamot nostavat laitoksen
tuotantokapasiteetin noin 60 000 kuutiometriin vuodessa kuivattaessa 50 mm
mäntysahatavaraa 9 % loppukosteuteen.

KUHMO OY,
HTC-kanavakuivaamo, Suomi
HEINOLA on toimittanut Kuhmo Oy:lle HTC-tyyppisen kaksivaiheisen automaattisen suurtehokanavakuivaamon, jonka kapasiteetti on noin 65 000 m3 vuodessa.
Kuhmo Oy tilasi myös edellisen samantyyppisen kuivaamon HEINOLAlta vuonna
2014. Kuivaamossa voidaan kuivata 16–50 mm mänty- ja kuusisahatavaraa sahatuoreesta 8–18 % loppukosteuksiin. Kokonaistoimitus sisältää energian mittauksen,
suuren lämmöntalteenottolaitteiston, kuormanpainimet ja HEINOLAn uuden kuivaamoautomatiikan. Investointi poistaa Kuhmo Oy:n tuotannon pullonkaulan ja mahdollistaa tuotannon kasvattamisen. ”Vertasimme eri toimittajia, mutta valitsimme
HEINOLAn teknisin ja taloudellisin perustein”, sanoo Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja
Tommi Ruha ja jatkaa: ”HEINOLA tarjosi suurimman kapasiteetin kytkettynä
traverssiratoihimme. Täysi automaattisuus oli niin ikään merkittävä valintaperuste.
Edellisen kuivaamotoimituksen ja muiden laitetoimitusten perusteella luotamme
HEINOLAn projektinhallintaan, tekniseen tukeen ja huoltopalveluihin.”

COMBIMILL REOPALU OÜ,
HFB-kanavakuivaamo, Viro
UUSI HFB-tyyppinen kaksivaiheinen kanavakuivaamo on varustettu lämmöntalteenottolaitteistolla. Uudessa kuivaamorakennuksessa hyödynnettiin olemassa olevan kanavakuivaamon ruostumaton seinä. Ratkaisu vie vähemmän tilaa, vähentää
energiankulutusta ja nopeutti rakennustöitä. Sahalaitoksen kolme muuta kaksivaiheista kanavakuivaamoa liitettiin HEINOLAN uuteen, kehittyneeseen kuivaamoautomatiikkajärjestelmään. Uusi HFB-tyyppinen kanavakuivaamo nostaa sahalaitoksen vuosituotantokapasiteetin noin 35 000 kuutiometriin. Kanava otettiin käyttöön
vuoden 2019 alussa.

SÖDRA WOOD VÄRÖ,
kaksi HTC-kanavakuivaamoa, Ruotsi
SÖDRA on valinnut Heinolan Sahakoneet Oy:n uusien kanavakuivaamoiden
toimittajaksi Värön sahalleen. HEINOLA toimittaa Södran sahalle Väröhön kaksi
HTC-tyyppistä, automaattista, 2-vaiheista jatkuvatoimista kanavakuivaamoa,
joiden yhdistetty kuivauskapasiteetti on yli 60 000 m3 vuodessa. Kuivaamot toimitetaan avaimet käteen-toimituksella nykyisten kanavakuivaamoiden viereen,
ja kuivaamot otetaan tuotantoon kesäkuussa 2020.
– Vertailimme useita toimittajia, mutta valitsimme lopulta HEINOLAn, koska
he pystyivät tarjoamaan asiakkaan tarpeisiin sovitetun kuivaamoratkaisun ottaen
parhaiten huomioon meidän edellytyksemme ja vaatimuksemme. HEINOLA on
koko hankintaprosessin aikana kuunnellut tarkasti toiveitamme, ja vuorovaikutus
on ollut erittäin hyvää koko prosessin ajan, sanoo Södra Wood Värön sahanjohtaja
Marcus Åsgärde.
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