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sahalaitosratkaisut
HEINOLA toimittaa tuotantolinjoja sahalaitoksille kaikkialle
maailmassa. Asiantuntemuksemme on pystyttävä vastaamaan
markkinoiden kysyntään. Siksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme
yhä paremmiksi sahausprosessin kaikissa vaiheissa. Kehitystyömme
painopisteenä on tällä hetkellä tuotteiden standardointi. Pyrimme
tarjoamaan asiakkaillemme pitkälle standardoituja peruslaitteistoja,
jotka voidaan sitten räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Nämä
tarpeet ovat todennäköisesti kasvamassa lähitulevaisuudessa.
Liiketoimintamme tärkeä osa-alue ovat tukipalvelut asiakkaillemme.
Palvelujen osuus tulee jokseenkin varmasti kasvamaan. Niiden muoto
ja sisältö saattavat muuttua, mutta kysyntä ja tarjonta kasvavat.
Palvelut ovat suorassa suhteessa toimintavarmuuteen. Laitteiden ja
toimintojen luotettavuus parantavat asiakkaidemme liiketoiminnan
kannattavuutta.

ULK VELSKIN SAHA,
kaksi HFB-kanavakuivaamoa, Venäjä
ULK VELSKIN saha Arkangelin alueelta on tilannut
HEINOLAlta kaksi 2-vaiheista kanavakuivaamoa tyyppiä HFB, jotka on tarkoitettu lautojen kuivaukseen. Kanavien yhteiskapasiteetti on noin 130 000 m³ vuodessa
kuivattaessa 16–32 mm kuusi- ja mäntysahatavaraa
18 % loppukosteuteen. Kanavat varustetaan kuormanpainimilla ja HEINOLAn uusimmalla Kuivaamoautomatiikalla. Kussakin paineilmasylinterissä on ylärajatunnistin, joka varmistaa, että sylinterin tanko on nostettuna ennen
kuivaamokuormien siirtoa. Nosto-ovet on tuplavarmistettu tukivaijereiden katkeamisen varalta. Uudet kanavakuivaamot otetaan tuotantoon vuoden 2019 lopulla.

LAJITTELULAITOKSEN
kuormituspohjainen nopeussäätö
HEINOLA automaatiossa on kehitetty energiaa ja mekaniikkaa säästävä älykäs prosessin nopeusohjaus.
Automaatiojärjestelmät havainnoivat eri laitososien ja
linjojen tilaa ja säätävät nopeuden siten, että laitokset
toimivat kuhunkin tilanteeseen sopivalla nopeudella.
Tämä toiminto näkyy käyttäjälle energian ja mekaniikan
kulumisen vähentymisenä. Kun laitokselle tai linjalle ei
tule ajettavaa tavaraa, nopeus tiputetaan automaattisesti
energiansäästönopeudella ja palautetaan asetetulle nopeudelle kun linjalla on käsiteltävää tavaraa. Ilman tätä uutta toimintoa laitos tai linja käynnistetään vakionopeudella, joka säilyy samana tuotantoerän tai vuoron aikana.

VOSTOK RESURS, sahalinja, Venäjä
HEINOLA rakentaa täysproﬁloivan HEINOLA 250
sahalinjan Vostok Resursille Venäjälle. Toimitettava
sahalinja on osa isompaa
kokonaisen sahalaitoksen
toimitusta. Uuden laitoksen
päätoimittajana on HEINOLAn sisaryhtiö Hekotek.
Linja on nykyaikainen moderni suurnopeuslinja. Linjalla sahataan havutukkeja
120 mm kokoluokasta alkaen. Linjan kokonaiskapasiteetti tulee aluksi olemaan noin 250 000 kuutiometriä
valmista sahatavaraa vuodessa. Linjaa ohjaa yksi operaattori, jonka apuna on nykyaikainen HEINOLA ohjausautomaatio. Linjan asennustyöt ovat käynnissä ja tuotanto
uudella linjalla alkaa syksyn 2019 aikana.

IISVEDEN METSÄ,
tuorelajittelu- ja rimoituslaitos
HEINOLAN SAHAKONEET
OY ja Hekotek AS toimittavat
yhdessä tuorelajittelu- ja rimoituslaitoksen Iisveden Metsä
Oy:lle. Uusi laitos nostaa huomattavasti Iisveden Metsän sahatavaran lajittelukapasiteettia.
Lajitteluun on asennettu portaattomat mitat mahdollistava
katkaisu laitteisto. Rimoitus on
varustettu rimat varastoivilla
kuljettimilla, automaattisella rimanjaolla ja ladonta apuhissillä.
Uudessa laitoksessa on FinScanin laadutusjärjestelmä, 20 pystylokeroa ja työntävä
lajittelukuljetin sahatavaran käsittelyyn.

MATSUMOTO LUMBER, sahalinja, Japani
HEINOLA toimitti Kumamoton prefektuurissa
toimivan Matsumuto Lumberin uuteen sahalaitokseen täysproﬁloivan HEINOLA 250 sahalinjan.
Sahalinjassa on kaksi pelkkahakkuria ja neljä proﬁlointiyksikköä joilla tukin ja pelkan sivuille proﬁloidaan sivulaudat vinosärmäten. Molemmissa
sahausyksikköinä toimivissa kaksiakselisissa
pyörösahoissa hyödynnetään uutta HEINOLA
Syncro Cutting System -menetelmää. Sahalinja on
varustettu HEINOLA automaatiolla. Kumamoton
prefektuurissa toimivassa Matsumoto Lumberin uudessa sahalaitoksessa käytetään
raaka-aineena paikallista Sugi-puulajia ja kaikki valmistettava sahatavara myydään
Japanin kotimaan rakennustavaramarkkinoille.

STORA ENSO VEITSILUOTO,
sahalinjan modernisointi
HEINOLA uudisti Stora Enso
Veitsiluoto Oy:n sahan jakosahauksen
uudella RG-406 jakosahalla syöttöja vastaanottolaitteineen. Uusi
jakosaha hyödyntää HEINOLA Syncro
Cutting System -menetelmää, jossa
sahausakselit ovat samassa linjassa
ja terät on synkronoitu leikkaamaan
tahdistetusti. Sahan terien lyhyt
leikkuumatka mahdollistaa aktiivisen kaarisahauksen, nostaa sahausnopeuksia
ja parantaa sahauksen mittatarkkuutta.

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.

RUOTSALAISEN HUONEKALUVALMISTAJAN TUOTANTOLAITOS,
neljä HFB-kanavakuivaamoa Puolaan
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.
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