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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
• 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.

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.

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.

Automaation
kunnossapito

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

Etäpalvelut

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

HEINOLALTA
korkealaatuiset kuivaamot
ja teollisuushakkurit
HEINOLAN toimitusvalikoimaan kuuluvat kuivauksen teknologiat
sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Osaamisellamme ja
kyvyllämme hyödyntää uusimpia tekniikoita olemme edelläkävijöitä
uusien kuivaamoiden ja modernisointien toteutuksissa.
HEINOLAlla on satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta,
ja yritys onkin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia. Kestävillä
HEINOLA hakkureilla tuotetaan tehokkaasti korkealaatuista haketta,
joka täyttää hyvin sellu- sekä energiateollisuuden laatuvaatimukset.
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HEINOLA Service palvelee asiakkaitaan
varaosa- ja huoltotoiminnoissa.

