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HEINOLA kuivaamot on tarkoitettu pääasiassa Pohjoismaiden sahateollisuuden tarpeisiin, 
ja ne on suunniteltu tästä lähtökohdasta. Kuivaamot tehdään aina asiakkaan tarpeen mukaan
ottaen huomioon kapasiteetti, laatu ja mahdolliset tulevat laajennukset. HEINOLA kuivaamot
mitoitetaan nykypäivän vaatimusten mukaan vastaamaan niille asetettuja määrällisiä ja
laadullisia tavoitteita. Kuivaamot antavat HEINOLAlle mahdollisuuden palvella sahateollisuuden 
asiakkaitaan entistä monipuolisemmin.

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
kuivaamot

HEINOLA kuivaamot on suunniteltu siten, että niitä 
voidaan huoltaa ja käyttää kuivaamoiden operaattorit 
huomioiden. Kaikki huoltotoimenpiteet voidaan tehdä 
kuivaamon ullakon kautta, joten varsinaisen kuivaa-
mon sisälle ei tarvitse mennä. Allas märkälämpötilan 
mittaamista varten sekä lämpötila-anturit ovat ulla-
kolla. Kuuman veden sumutussuuttimet voidaan myös 
nostaa ullakolle käytön aikana. HEINOLAn kanavakui-
vaamoiden poistopuhaltimien moottorit ovat pois-
tokanavien ulkopuolella, joten moottorit ovat helppo 
huoltaa. Kuormanpainimien sylinterit ja sylinterien 
tangot ovat myös ullakolla eivätkä sisällä kuumassa 
ja kosteassa kuivaamoilmassa. Kuivaamo on koot-
tu ruostumattomista teräselementeistä (EN 14307). 
Rakennus on pitkäikäinen, huoltovapaa, kuumuutta ja 
kosteutta kestävä sekä tiivis. Kuivaamon rakenteet on 
mitoitettu kestämään ulkona kylmiä, jäätäviä olosuh-
teita ja kuivaamon sisällä 90°C lämpötilaa, jossa myös 
puhaltimien erikoismoottorit sijaitsevat.

KORKEALAATUISET
komponentit ja asiakas-
lähtöiset toimitukset 

HCHD

HCH

HCHE



TRUKKITÄYTTÖISET kamarikuivaamot ovat tarkoi-
tettu pienien erien kuivaukseen dimensiosta, puulajis-
ta ja loppukosteudesta riippumatta. Hallittu kuivaus 
ja haluttu lopputulos varmistetaan ajanmukaisella 
kuivaamoautomatiikalla. Vaunutäyttöisellä kamarikui-
vaamolla on mahdollista lyhentää kuormien vaihtoon 
kuluvaa aikaa ja näin parantaa käyttöastetta. Kamarin 
molemmilla puolilla olevaa katosta voidaan hyödyntää 
välivarastona. HEINOLA kamarikuivaamoja toimite-
taan kolmea eri tyyppiä: trukkitäyttöinen kamarikui-
vaamo HCH, läpiajettava kamarikuivaamo HCHD ja 
E-vaunutäyttöinen kamarikuivaamo HCHE.

KAMARIKUIVAAMOT
trukki- ja vaunutäyttöiset

KORKEALAATUISET
komponentit ja asiakas-
lähtöiset toimitukset 

TRUKKITÄYTTÖINEN KAMARIKUIVAAMO HCH 
sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille sahoille,  
joiden kuivaamoerät ovat korkeudeltaan kahdesta  
neljään kuivaamopakettia.

LÄPIAJETTAVA KAMARIKUIVAAMO HCHD 
Kuivaamo, jossa vaunut tai rullaradat  
säästävät lastausaikaa ja  
nostavat käyttöastetta.

E-VAUNUTÄYTTÖINEN KAMARIKUIVAAMO HCHE  
mahdollistaa suuren E-vaunun 
purkamisen kamarikuivaamon 
ollessa toiminnassa. Märkä- ja 
kuivapää vaihtelevat joka toisessa 
kuivauserässä. Kamarilla on korkea 
käyttöaste.

HCH

HCHE



KAKSIVAIHEINEN jatkuvatoiminen ja automa-
tisoitu kanavakuivaamo sopii suurelle tuotannolle. 
Parhaaseen lopputulokseen päästään kuivaamalla
jatkuvasti yhtä dimensiota ja puulajia samaan 
loppukosteuteen. Kuormien vaihto voidaan automa-
tisoida. Ohjausjärjestelmä sisältää Kuormakartan, 
joka mahdollistaa automaattisen dimension vaihdon 
kuivattaessa dimensioltaan erilaisia eriä samassa ka-
navakuivaamossa. Normaalisti kanavakuivaamoissa 
on käytössä lämmöntalteenottolaitteisto ja lämpö- 
ja sähköenergian jatkuva mittaus. HEINOLAn 
kaksivaiheisia kanavakuivaamoja on kahta tyyppiä: 
HTC-kanavakuivaamo (OTC = Optimised Two-stage 
Continuous) ja HFB-kanavakuivaamo (FB = Feed 
Back).

KANAVAKUIVAAMOT
kaksivaiheinen ja 
automaattinen

KAMARIKUIVAAMOT
trukki- ja vaunutäyttöiset

KAKSIVAIHEINEN HEINOLA HFB-KANAVAKUIVAAMO
Suuri kapasiteetti, sopii hyvin sivulaudoille ja soiroille sekä 
alhaisemmille loppukosteuksille. Loppukosteushajonta on pieni.

KAKSIVAIHEINEN HEINOLA HTC-KANAVAKUIVAAMO
Suuri kapasiteetti, sopii hyvin sivulaudoille.

HTC

HFB



Asiakaslähtöinen
tekninen tuki

Turvallisuus-
ominaisuudet

Energiapihi
kuivausautomatiikka

simulaattorilla

Ylivoimainen
kuivauslaatu

”TARJOAMME sahateollisuudelle kilpailukykyisen 
vaihtoehdon kuivaamoinvestointeihin. Tuotteillamme 
olemme tiiviisti mukana sahalaitosten eri prosesseissa 
ja kuivaamomme mahdollistavat näiden prosessien 
yhdistämisen rimoituslaitoksiin ja 
kuivan puutavaran lajittelulin-
joihin. Ja kaikki tämä samalta 
toimittajalta – HEINOLAlta.“

MARKO KAUKONEN
Tuotepäällikkö

HEINOLA kuivaamoiden ohjausjärjestelmää voidaan 
etäohjata laitoksen verkossa. Kuivaamoiden logiik-
kaan ja ongelmatilanteisiin pääsee myös internetin 
kautta. HEINOLAn kanavakuivaamoissa on auto-
maattinen ylösajotoiminto ja automaattinen dimen-
sionvaihto integroidun Kuormakartta-järjestelmän 
avulla. Kamarikuivaamoiden kuivaamo-ohjelmat 
mahdollistavat kiertoilmapuhaltimien nopeuden 
muuttamisen sekä ilmavirran suunnan jaksottaisen 
vaihtamisen. Kuivaamoiden ohjausjärjestelmässä on 
myös kuivaamosimulaattorit erityyppisille kamari- ja 
kanavakuivaamoille. 

Sähkö- ja lämpöenergiaa mitataan reaaliaikaisesti, 
mikä auttaa kuivaamoprosessien ja kustannusten 
seurantaa. Kuljettimia voidaan kauko-ohjata esimer-
kiksi trukeista. Taajuusmuuttajien ansiosta puhalti-
mia, kuljettimia ja nosto-ovia voidaan käyttää halli-
tusti. Kuormien koko tarkistetaan valokennoilla, mikä 
estää liian leveät tai korkeat kuormat. Turvallisuus on 
meille ensisijaisen tärkeää, joten olemme liittäneet 
turvaominaisuudet logiikkaan.

KUIVAAMOIDEN
ohjausjärjestelmät

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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SAHALINJAT • SÄRMÄYS • LAJITTELULAITOKSET • 
KUIVAAMOT • HAKKURIT • AUTOMAATIO • HEINOLA SERVICE

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.


