
Puidutöötlemistehaste lahutamatuks osaks on mitmesugused konveierid. Hekoteki 
lahenduste hulka kuuluvad konveierisüsteemid nii palkide, saematerjalide kui ka 
puistematerjalide transpordiks.

       KONVEIERID PALKIDELE

•  Ühe- ja kaheketilised erinevate kolakuju-
dega tsentreerivad palgikonveierid – 
palkidele läbimõõduga kuni 800 mm

• Lahendused palkide suunamiseks külg-
suunas liikuvatele konveieritele – erineva 
kuju ja otstarbega palgitõukurid

•  Palke külgsuunas transportivad mitmetest 
juhikutest koosnevad kettkonveierid aku-
muleeruvad „silekett - lahendused“ või 
palke lahus hoidvad „kola – lahendused“

       KONVEIERID SAEMATERJALILE
•  Lintkonveierid erineva otstarbe, laiuse ja 

tootlikkusega

•  Saematerjali külgsuunas transportivad 
erinevatest ketijuhikutest koosnevad 
konveierid

•  Saematerjali liikumise tasapinda muut- 
vad lauaeraldajad, tehnilised lahendu- 
sed vastavalt liini tootlikkusest ja sae- 
materjalide omapärast

•

    

Konveierid saematerjalipakkide transpor- 
timiseks külgsuunas (ketijuhikutest  
koosnev konveier) ja  pikisuunas  (rullkon- 
veierid)

 
        KONVEIERID PUIDUKOORELE,  
        -HAKKELE, SAEPURULE, PRAHILE
• Ühe- ja kaheketilised erineva töölaiusega 

kraapkonveierid

•   Lintkonveierid erineva otstarbe, laiuse 
ja tootlikkusega, ning koos sellest  
sõltuva tehnilise lahendusega

•   Tigukonveierid, konveieri läbimõõt vasta-
valt sõlme tootlikkusele

•     Liikurpõhjaga etteandesüsteemid – puis- 
teainete etteandeks mitmetele tööstus- 
seadmetele – katlamajadele, puidu-
graanuli-tehastele

•      Kombineeritud lahendused sõelte,  
hakkurite, purustajate, metalliotsijate  
(magnetite) ja pneumotranspordiga

SAETÖÖSTUSTE 
SEADMED

ERINEVAD 
KONVEIERID



Eestis: 
Aegviidu Saeveski

Balti Spoon – erinevad konveierid 
spoonitööstusele

Horizon Pulp and Paper Mill – 
liikurpõhjaga hoidla hakke etteandeks

Repo Vabrikud – erinevad konveierid 
puitlaastplaadi tööstusele

Stora Enso Imavere ja Näpi Saeveskid

Valmos – erinevad konveierid  
spoonitööstusele

Vara Saeveski

Viiratsi Saeveski
 
Leedus: 
Stora Enso Alytus Saeveski

Lätis: 
Kurekss (Ventspils)

Stora Enso Launkalne Saeveski

Poolas: 
Steico (Czarnkow) – palkide etteanne 
palgikoorijale ja hakkurile, koore ja 
prahikonveierid

Swedwood Poland (Bielsk Podalski)
 
Prantsusmaal: 
Seignol (Saint-Priest-La-Prugne)

Chabbert (Mazamet)

Saksamaal: 
Gelo Holzwerke (Weissenstadt)

Ludwig Ziegler (Plössberg)

Soomes: 
Havesa Timber (Hamina)

Finnberca OY (Hartola) – liikurpõhjaga 
etteanne katlamajaseadmetele

Tansaanias: 
Sao Hill Saeveski

Uruguais: 
Tigoral (Tacuarembo)

Valgevenes:
FLLC Swoods Export (Borisov) 

Venemaal: 
Amurskaja LK (Habarovski krai) 

Boguchanski LPK, DOK Enisei, 
Lesosibirski LDK 1 (Krasnojarski krai)

Demidovski Fanernõi Kombinat 
(Vladimiri oblast) – erinevad konveierid 
vineeritööstusele

Igirma LDK, JantalLes, SEL-Tairiku  
(Irkutski oblast)

Lesozavod 25 (Maimaksa ja 
Tsiglomeni Saeveskid, Arhangelsk)

Lesplitinvest, Metsä Svir (Leningradi oblast)

Onega LDK (Arhangelski oblast)

Stora Enso Nebolchi Saeveski  
(Novgorodi oblast)

Sevlespil (Sõktõvkar) 

Sudoma Saeveski (Pihkva oblast)

Terneiles (Primorski krai)

NÄITEID HEKOTEKI POOLT TARNITUD ERINEVATEST KONVEIERSÜSTEEMIDEST   

KOOSTÖÖS ON EDU VÕTI!

WWW.HEKOTEK.COM

Hekotek AS

Põrguvälja tee 9
Jüri, Rae vald
75306 Harjumaa

Tel:  +372 605 1450 
 hekotek@hekotek.ee

MEIE EESMÄRK – MEIE KLIENTIDE EDUKUS 

Hekoteki tehnilised lahendused kindlustavad maksimaalselt efektiivse 
tooraine kasutamise. Me näeme parimate tulemuste saavutamise 
garantiina tihedat ja konstruktiivset koostööd nii meie klientide kui 
allhankijatega. 




