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HEINOLAN joukot toimivat asiakkaidensa apuna aktiivisesti myös laitetoimitusten
jälkeen koko laitteen käyttöiän ajan. Ennakoivat huolto- ja kunnossapitopalvelumme
analysoivat tarkasti laitosten elinkaarta ja ovat aina askeleen edellä. Näin vältytään epätoivotuilta yllätyksiltä ja varmistetaan tasainen tuottavuus. Suunnitelmallisesti toteutetut
HEINOLA service -palvelumme sopivat niin yksittäisille koneille kuin kokonaisille laitoksille.

HEINOLA SERVICE –
ENEMMÄN KUIN HUOLTOA
Palvelu sisältää koneiden ja laitteiden kunnossapitoja huoltopalveluiden lisäksi:
• varaosat
• koulutusta
• modernisointeja ja konsultointia sekä
• asiakkaiden saatavilla olevan kattavan tuotetiedon.
Yksi lupauksistamme onkin, että HEINOLA service
turvaa toimintasi. Toimitusten ammattitaitoinen ylläpito, hyvä varastovalmius ja modernisointiosaaminen
tekevät HEINOLAsta luotettavan yhteistyökumppanin.
Laadukkaat HEINOLA varaosat tunnistat jatkossa
omasta pakkauslaatikosta.
VUOSIKELLO OHJAA TOIMINTAA
Jokaisen asiakkaamme kanssa laaditaan yksilöllinen
vuosikello suunnitelmalliseen ennakkohuoltoon. Yhteisessä katselmoinnissa käydään läpi kriittiset kohteet,
jotka vaativat säännöllistä tarkastamista ja huoltoa.
Tämän pohjalta laaditaan suunnitelma, jolla pyritään
varmistamaan koneiden käynti ja minimoimaan
rikkoutumisesta aiheutuvat seisokit. Palvelullamme
varmistetaan koneen kapasiteettitaso huoltamalla se
jo ennen rikkoutumista.
ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ LISÄTOIMINTO
HEINOLA AUTOMAATIOON
HEINOLA Intelligent Speed Control säästää käytettävää energiaa ja vähentää laitteiston mekaanista kulumista. Tämä toiminto on mahdollista ostaa lisäosana
HEINOLAn automatiikalla toimiviin laitoksiin.

”HALUAMME, että sinulla asiakkaana on mahdollisimman paljon
hyötyä investoinnistasi. HEINOLA service -palvelumme avulla voit
luottaa siihen, että koneesi ja laitteesi pysyvät käyttökunnossa.
Laaditaan juuri teille sopiva vuosikello huolto- ja tarkastussuunnitelmineen. Näin pystymme minimoimaan seisokkien aiheuttamat
kustannukset ja säästät suuria summia kunnossapidossa.”
KIMMO HALTTUNEN
Manager, HEINOLA service

Mekaaninen
kunnossapito

Kunnossapitopalvelut ovat tärkeä
osa tuotantoketjua, niillä varmistetaan häiriötön tuotanto ja laadukas
lopputuote. Suunnitellussa kunnossapidossa on oleellista pystyä
ohjaamaan kunnossapitotöitä ja
seisokkisuunnittelua.

Sopimus- ja
ennakkohuollot

Tarjoamme kattavan huolto- ja
tarkastussuunnitelman laitteillemme, niin mekaniikkaan kuin automaation liittyen. Vuosikello ohjaa
koneiden säännölliseen ylläpitoon
ja varmistaa laitteiden toimivuuden. Ennakoivan huollon tehtävä
on pitää laitteet jatkuvasti käyttökunnossa.

Varaosat

Asiakkaamme ympäri maailmaa
saavat tarvitsemansa varaosat ja
tarvikkeet nopeasti suoraan meiltä.
Kattavasta varaosavarastostamme
lähetämme tarvittavat osat nopeasti
suoraan oikeaan paikkaan. Takaamme
toimittamiemme varaosien laadun.

Modernisoinnit

Modernisoinnissa vanha laite korvataan uudella, toimivammalla tai
turvallisemmalla ratkaisulla. Modernisointi voi myös parantaa energian
kulutusta ja suoritusarvoja sekä
vähentää häiriöiden syntymistä.
Kaikki modernisoinnit aloitetaan
huolellisella kartoituksella ja toteutetaan asiakkaan prosessin mukaan.

Etäpalvelut

Etäpalveluidemme avulla voimme
seurata laitoksesi toimivuutta ja
reagoida muutostarpeisiin ripeästi
esimerkiksi muokkaamalla ohjelmistoja tilauskantaa vastaavaksi.

Automaation
kunnossapito

Automaatio on tärkeä osa tämän
päivän laitosratkaisuja. Automaation huollolla ja kunnossapidolla
varmistetaan automaatioiden toimivuus ja tuotannon tehokkuus.

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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