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HEINOLA Syncro Cutting System



HEINOLAN SAHAKONEET OY on kehittänyt uuden kaksi-
akselisten pyörösahojen menetelmän, jota voidaan hyödyntää 
sahalinjoilla aktiivisessa kaarisahauksessa. Kutsumme menetel-
mää nimellä HEINOLA Syncro Cutting System. Menetelmässä 
kaksiakselisen sahakoneen molemmat akselit on asennettu 
päällekkäin samaan linjaan. Näin on minimoitu alue, jossa terät 
ovat kosketuksissa puuhun sahauksen aikana. Tämän ansiosta 
terien ulkokehät myös ohittavat toisensa leikkaamisalueella.

Menetelmällä saavutetaan erittäin hyvä sahatuotteen pinnan laatu 
ja puuta voidaan sahata sen luonnollisen kaaren mukaisesti. Puuta 
leikkauksessa tukevat telat on sijoitettu lähelle leikkausaluetta ja 
ne seuraavat puun muotoa sen mitatun kaaren mukaisesti, mikä luo 
optimaaliset olosuhteet aktiiviselle kaarisahaukselle. Ensimmäiset 
tällaisen laitteiston toimitukset ovat olleet sahoilla tuotantokäytössä 
suuri menestys.

HEINOLA
sahakoneet



HEINOLA 
ominaisuudet

Heinolan Sahakoneet Oy • PL 24, 18101 Heinola  
p. 03 848 411 • www.heinolasm.fi

• KÄYTTÖASTE 95 %

• TEHOKKAAMPI: kapasiteetti jopa 400 000 m3 sahatavaraa/vuosi

• TOIMITUSAIKA 6 kk tilauksesta tuotantoon

• TUOTANNON NOUSUAIKA 90 % tuotantotasoon 10 viikossa

• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI, hiljaisempi, turvallisempi



TÄSSÄ MENETELMÄSSÄ kaksiakselisen sahakoneen molemmat 
akselit on asennettu päällekkäin samaan linjaan. Ylemmän terän hampaat 
kulkevat alemman terän kehän sisään. Terien pyöriminen on tahdistettu 
mekaanisesti, joten leikkaustyökalut eivät pääse koskettamaan toisiaan 
sahauksen aikana. Menetelmällä saavutetaan pyöröterälle maksimaaliset 
kaarisahausominaisuudet, koska leikkausalue on lyhin mahdollinen.

Samalla sahatuotteiden pinnasta saadaan erittäin hyvälaatuinen. 
Kohtaan, jossa terät kohtaavat, ei muodostu näkyvää keskisaumaa. 
Leikkaustyökalujen huolto on helppoa, koska teriä pääsee käsittelemään 
helposti kummaltakin akselilta.

HEINOLA
Syncro Cutting System



MOLEMPIEN leikkausakselien leikkauskorkeutta ohjataan siten, että terät 
kohtaavat sahattavan puun keskilinjalla. Sahaavaa konetta nostetaan tai 
lasketaan puun korkeuden mukaisesti. Puusta teriin aiheutuvat voimat ovat yhtä 
suuret sekä ala- että yläakselilla.

Terät on asemoitu toistensa päälle jotta leikkausalue on mahdollisimman lyhyt.  
Puun kaarevuus ei pääse vääntämään sahanteriä ja sekä latva että tyvi kulkevat 
omaa kaartaan luonnollisen kaaren mukaisesti terien alueen ulkopuolella. 
Sahattavan puun korkeudesta riippuen voidaan käyttää erikorkuisia laippoja 
tukemaan terää mahdollisimman hyvin, mikä mahdollistaa ohuempien terien 
käytön suuremmilla sahausnopeuksilla. Poikkeustilanteissa tuotannon käynnissä 
pitämiseksi voidaan käyttää ainoastaan sahakoneen oikeaa tai vasenta puoliskoa.

HEINOLA SYNCRO CUTTING SYSTEM
-sahausmenetelmässä käytetään 
kumpaakin sahaterää



HEINOLAN sahakoneilla puu sahataan mittatietojen perusteella ja 
alkuperäisen muodon mukaisesti. Sahauksen aikana terien molemmilla 
puolilla olevat telat ohjaavat puuta mitatun kaaren mukaisesti. Kaksiakselisen 
sahakoneen molemmat akselit on asennettu päällekkäin samaan linjaan, jolloin 
kaarisahauksessa leikkausalue on mahdollisimman lyhyt.

LEIKKAUS
mitatun kaaren mukaisesti



• uusi pyörösaharakenne
• leikkuukorkeus 300 mm
• sahausrako 3,6 – 4,6 mm
• mittatarkkuus S = 0,3
• aktiivinen kaarisahaus, 

R alkaen 35 m
• 6 aseteltavaa terää, 

7 kappaletta

• 6 lisäterää, 13 kappaletta
• keskisauma eliminoitu
• teho 2 x 400 kw
• paino 20 tn 

JAKOSAHA



10 weeks

Tehokkaat ja vankat 
linjaratkaisut

Raaka-aineen tarkka 
hyödyntäminen

Hyvä mittatarkkuus ja 
moitteeton pinnanlaatu

Hallittu kaarisahaus 
minimisäteellä



10 weeks

SAHALINJAT 
SÄRMÄYS 

LAJITTELULAITOKSET
KUIVAAMOT
HAKKURIT

AUTOMAATIO
HEINOLA SERVICE

• KÄYTTÖASTE 95 %

• TEHOKKAAMPI: kapasiteetti jopa 400 000 m3 sahatavaraa/vuosi

• TOIMITUSAIKA 6 kk tilauksesta tuotantoon

• TUOTANNON NOUSUAIKA 90 % tuotantotasoon 10 viikossa

• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI, hiljaisempi, turvallisempi
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