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       TEHNILISED ANDMED PALKIDE    
       ETTEANDEKONVEIERITELE

• Palkidele läbimõõduga 80 kuni 600 mm,  
  spetsiaalsed lahendused ka suurematele  
   palgiläbimõõtudele
• Palkidele pikkustega 3 kuni 6,5 m, spet- 

siaalsed lahendused ka lühematele palki     
dele (alates 1,8 m) 

•  Etteandeliinide kiirused kuni 180 m/min
• Liinide tootlikkused üle 5000 palgi vahe- 

tuses (keskmiste näitajatega, sõltuvalt  
palgi pikkusest, üle 20 ette antud ja    
orienteeritud palgi minutis)

• Kaasaegsed palgimõõdusüsteemid, koos  
   palkide mahu arvestusega 
• Lisavõimalusena ka palkide prakeerimi-

ne läbimõõdu alusel 
• Liini töö on automatiseeritud kasutades  

Siemensi loogikamooduleid ja nii täieli-
kult jälgitav, kui ka juhitav arvutiekraa-
nidel

• Võimalikud erinevad raportitid etteantud   
  palkidest
• Liini kandekonstruktsioonid on valmista- 
  tud tugevatest teraskonstruktsioonidest

Erinevad konveierlahendused palkide transportimiseks palgi koorijale, saeseadmele, 
hakkurile, vineeritööstusele:

• ühe- ja kaheosalised palgilauad, koos palkide ühekaupa etteandmist võimaldavate  
   palgieraldajatega;
•  ühe- ja kaheketilised erinevate kolakujudega tsentreerivad palgikonveierid;
• erinevad palkide orienteerimissüsteemid – kompaktsed pealt pöörajad, veerand- ja  
   poolpöördega kaarkonveierid.



NÄITEID HEKOTEKI TARNITUD PALKIDE ETTEANDESEADMEDEST

Eestis: 
Stora Enso Imavere Saeveski – etteanded 
Veisto ja Heinola saeseadmetele

Stora Enso Näpi Saeveski – etteanne Veisto 
saeseadmele

Vara Saeveski – etteanne Veisto saeseadmele

Viiratsi Saeveski – etteanne Veisto 
saeseadmele

 
Leedus: 
Stora Enso Alytus Saeveski – etteanne Veisto 
saeseadmele

 
Lätis: 
Stora Enso Launkalne Saeveski – etteanne 
Veisto saeseadmele

 
Poolas: 
IKEA Industry Poland – etteanne Heinola 
saeseadmetele 

Steico – etteanne palkide hakkimisliinile

Prantsusmaal: 
Seignol (Saint-Priest-La-Prugne) – etteanne 
Veisto saeseadmele

Chabbert (Mazamet) – etteanne Veisto 
saeseadmele

Rootsis: 
Gransjöverken – etteanne Ari-Vislanda 
saeseadmetele

Saksamaal: 
I. Van Roje Sägwerk – etteanne EWD 
saeseadmetele

 
Soomes: 
Havesa Timber (Hamina) – etteanne Veisto 
saeseadmele

Mustola Timber (Lappeenranta) – etteanne 
Veisto saeseadmele

Tansaanias: 
Sao Hill Saeveski – etteanne Veisto 
saeseadmele

 
Uruguais: 
Tigoral (Tacuarembo) – etteanne Veisto 
saeseadmele

Valgevenes:
FLLC Swoods Export (Borisov) – etteanne 
Veisto saeseadmele

Venemaal: 
Boguchanski LPK (Krasnojarski krai) – etteanne 
Veisto saeseadmele

DOK Jenisei (Krasnojarsk) – etteanne Veisto 
saeseadmele

Igirma LDK (Irkutski oblast) etteanne Lincki 
saeseadmetele

JantalLes (Irkutski oblast) – etteanne Veisto 
saeseadmele

Lesosibirski LDK 1 (Krasnojarski krai) – 
etteanded kahele Veisto saeliinile 

Lesozavod 25 (Maimaksa ja Tsiglomeni 
tootmisüksused, Arhangelsk) – etteanded 
kahele Lincki saeliinile

Lesplitinvest (Leningradi oblast) – etteanne 
Veisto saeseadmele

Onega LDK (Arhangelski oblast) – etteanne 
Veisto saeseadmele

Sevlespil (Sõktõvkar) – etteanne AriVislanda 
saeseadmetele 

Stora Enso Nebolchi Saeveski (Novgorodi 
oblast) – etteanne Lincki saeseadmetele

Metsä Svir (Leningradi oblast) – etteanne 
Heinola saeseadmele

Sudoma Saeveski (Pihkva oblast) – etteanne 
EWD saeseadmele

WWW.HEKOTEK.COM

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. 

KOOSTÖÖS ON EDU VÕTI!Hekotek AS

Põrguvälja tee 9
Jüri, Rae vald
75306 Harjumaa

Tel:  +372 605 1450 
 hekotek@hekotek.ee




