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OSAAMISTA JA 
MODERNIA TEKNOLOGIAA
Lisää sorvauskapasiteettia Ähtärin suunnalle
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Nykyaikainen pitkäjyrsin
tuotantoon aiemman rinnalle

www.airwell.fi
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Lisätietoa: www.mazakeu.com

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 
Puh. 020 510 10

@wihurimazak

DISCOVER MORE
MANUFACTURING SOLUTIONS
Mazak tukee yrityksesi valmistustekniikan kehitystä, olitpa 
sitten aloitteleva alihankkija tai maailmanluokan laitevalmistaja. 
Mazakin laaja kone- ja palveluvalikoima tarjoaa tuottavan 
ratkaisun erilaisiin tuotantotarpeisiinne.

Automation

5-Axis 
Machining
Centers

Vertical
Machining 
Centers

CNC
Turning 
Centers

Horizontal
Machining 
Centers

Laser 
Processing
Machines

Multi-Tasking
Machines
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SEURAAVA NUMERO 10/2020 ilmestyy 1.12. • Varaa ilmoitustilasi 24.11. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

30.30.
vuosikerta

VIE UUSI VERSIO KOEAJOLLE

Ona on markkinoilla tullut 
tunnetuksi suurempien uppo-
kipinätyöstökoneiden ja lan-
kasahojen valmistajana. Ona 
AD25 laajentaa nyt mallistoa 
pienemmässä kokoluokassa.

Uutuus on suunniteltu 
helppokäyttöiseksi työkalu-
pajan perussahaksi. Koneen 
rakenne on tehty mahdolli-
simman yksinkertaiseksi ja 
luotettavaksi, joka suunnit-
telussa on ollut yksi tärkeim-
mistä tavoitteista. 

Uutuuslankasahoja on 
toimitettu Onan asiakkaille 
ja testattu käytännön töis-
sä ennen koneen julkaisua 
markkinoilla. Tulokset tark-
kuudesta ja luotettavuudes-
ta ovat valmistajan mukaan 
olleet erittäin hyviä. Tarkkuu-
det mallissa ovat alle 5µm.

 X- ja Y-akseleiden liik-
keet on toteutettu tarkoilla 
lineaarimoottoreilla, joilla 
on pienemmät ylläpitokus-

ganvahvuudet koneella ovat 
0,2.0,3 mm (messinkilanka), 
ja kartio sahauksessa +/- 21 
astetta 100 mm korkeudel-
la.  Koneen suunnittelussa 
on otettu huomioon lattia-
pinta ja luokse päästävyys, 3 
x 3 metrin ulkomitta sisältää 
myös jäähdyttimen vaatiman 
alan. Edustaja Suomessa on 
Makrum.

Kipinätyöstön kone- ja laitevalmistaja Ona täydentää mallistoaan. Uusi Ona 

AD25-lankasaha  on valmistajan valikoimassa edullisin ja liikealueeltaan pie-

nin, mutta kuitenkin riittävän iso moniin perustöihin korjaamojen tai työkalun-

valmistajien käytössä. 

tannukset sekä matala vir-
rankulutus. Mittasauvat ovat 
kaikilla akseleilla ja vankka 
valurautainen runko on hyvä 
perusta pitkälle käyttöiälle ja 
tarkkuudelle. 

Näin kynnys lankasahan 
hankintaan ja käyttöönot-
toon on valmistajan mukaan 
nyt matalampi ja helpompi 
jo pelkästään edullisemman 
hankintahinnankin takia. Uu-
tena asiakaskuntana ovat 
3D-tulosteiden tekijät, joille 
helppokäyttöinen saha sopii 
hyvin. Tulostetun kappaleen 
sahaaminen peruslevystä il-
man mekaanisia työstövoimia 
on turvallinen menetelmä.

Liikealueet lineaarimoot-
torein vauhditetuilla X- ja 
Y-akseleilla ovat 400x300 
mm, U-ja V-akseleilla 
100x100 mm ja Z-akselilla 
190 mm. Maksimi kappa-
lekoko on 790 x 560 x 190 
mm ja -paino 700 kg. Lan-

Lankasaha 
pienempään kokoluokkaan 

Ona25 on suunniteltu 
helppokäyttöiseksi työkalupajan perussahaksi.

Uusi kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli. Lineaarimoottorit X- ja Y-akseleilla.

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|   www.konekuriiri.fi   |

Ajan merkkejä
Erikoisaika, erikoisratkaisut. Kun kans-
sakäyminen ei ole mahdollista yhteen 
kokoontumalla, on mietittävä muita ta-
poja yhteydenpitoon. Kevään ja syksyn 
mittaan se on tarkoittanut etäratkaisuja.
Metallin alalla konekaupan alalla useat yri-
tykset ovat kehittäneet virtuaalitapahtu-
mia kontaktointiin asiakkaiden kanssa, ja 
toimivia kokonaisuuksia ne ovat olleetkin. 

Mietittäessä sitä, miten nopeasti ne 
on järjestäjien kannalta pitänyt suunnitel-
la ja toteuttaa, on todettava, että myös 
onnistuttu monella taholla vähintäänkin 

ajankohtaisten teemojen ja teknologioi-
den esittelyyn ja henkilökohtaisiin yhteyk-
siin tänäkin aikana. Ja sepä siinä tärkeää 
olikin. Kehitys kun ei poikkeusaikaan py-
sähdy, ja kaikki mikä pitää virettä yllä, on 
perustaltaan hyvä asia. 

Syksyn ja alkutalven messutapahtu-
mista pidetään virtuaalisena myös mm. 
ainetta lisäävän valmistuksen Formnext 
sekä täällä meillä kotoinen Alihankinta. 
Kannattaa huomioida niiden mahdollisuu-
det, kun ajankohtaisiksi tulevat. Toivon 
mukaan ensi vuonna päästään messuta-

kohtuullisesti. Verkkotapahtumat jatkuvat 
ja ratkaisut kehittyvät.

Aika on heittänyt ison haasteen myös 
messujärjestäjille. Viimeinenkin syksyn 
kotimainen eli marraskuun alun pitkään 
kalentereissa sinnitellyt Pohjanmaan Teol-
lisuus jouduttiin lopulta perumaan. No, 
pidetään perinteisiä messuja taas, kun 
tilanne sen sallii.

Siihen saakka messutkin ovat verkossa, 
ja siellä pidettiin lokakuun lopulla myös 
EuroBlechin virtuaaliversio. Järjestäjät ha-
lusivat tarjota alalle kokoontumisareenan 

pahtumissa kuitenkin jälleen perinteisem-
päänkin tunnelmaan, onhan se aivan eri 
asia. Hybridimessuista jatkossa puhutaan, 
yhteydenpidon keinovalikoimaan virtuaa-
lisuus on tullut jäädäkseen.

Alan ajankohtaiseen konetarjontaan 
tutustumiseen ja ideoihin ja tiedon han-
kintaan riittää sinänsä mahdollisuuksia. 
Tässä jälleen tuttu, luotettava alan viestin-
viejä eli Konekuriiri ja marraskuun keskei-
set koneasiat, printtinä ja siellä verkossa. 
Mukavia lukuhetkiä!

PÄÄTOIMITTAJA Kari Harju
 p. 040 779 5455
 kari.harju@konekuriiri.fi

ILMOITUKSET Kauko Haavisto
 p. 0400 857 800, 
 kauko.haavisto@konekuriiri.fi

Myös bannerit, liitteistykset, kohdennetut 
mainosjakelut, ym. Kysy tarjousta!

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.

JAKELU Osoitteellinen n. 18 000 kpl.
 Kohdennetusti 
 uutiskirje- ja digikanavat.

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  30. vuosikerta

OSOITEMUUTOKSET, TILAUSASIAT  p. 0400 857 800, 040 779 5455, www.konekuriiri.fi, toimitus@konekuriiri.fi

JULKAISIJA 
 K&H-mediat Oy
 Sasintie 510 C, 39150 Pinsiö
 p. 0400 857 800
 toimitus@konekuriiri.fi

TERVEISIN  KARI  HARJU & KAUKO HAAVISTO

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola

SECO ASSISTANT

Seco Assistant pitää työka-
lutiedot ja lastuamisarvot 
aina saatavilla. Saat tuotetie-
dot sekunneissa, kun luet 
pakkauksen viiva- tai QR-
koodin puhelimellasi.
Pystyt hakemaan tuotteita 
ja käyttämään jyrsinnän, 
sorvauksen ja porauksen 
laskimia myös ilman inter-
netyhteyttä offline-tilassa.

WWW.SECOTOOLS.COM
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MYYNTI  010 8200 500
HUOLTO  010 8200 530
VARAOSAT  010 8200 540 vossi.fi

AIKA UUDISTAUTUA

Katso uskomattomat videot: 
www.vossi.fi/20kw

EAGLE INSPIRE KUITUTASOLASERIT 
TÄYSIN YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY!

BAYKAL SÄRMÄYSPURISTIMET JA LEVYLEIKKURIT

20kW 6G

Nyt myös servosärmäyskoneet – 30 % suurempi tuottavuus,
äänettömyys ja ei hydrauliöljyjä!

Suositussa B438 -mallissa kompaktissa koossa jopa 
30 työkalua, vastakarassa  Z3- ja X3-liikkeet sekä 
mahdollisuus käyttää myös kärkipylkkänä. 

Laajasta tuotepaletista erittäin kilpailukykyiset ja 
suositut työstökeskukset sekä CNC-sorvit.

Johtavaa taivutusosaamista 
kaikkein vaativimpiinkin tarpeisiin.

Täysservokoneet, kun vaaditaan huipputarkkuutta, 
-tehokkuutta ja -luotettavuutta. 

BIGLIA SORVAUSKESKUKSET AKIRA SEIKI TYÖSTÖKESKUKSET 
SEKÄ CNC-SORVIT

LEVYN-, PROFIILIN- JA SÄILIÖPÄÄDYN
TAIVUTUSKONEET

CNC-PUTKENTAIVUTUSKONEET 
SEKÄ PÄÄNMUOVAUSKONEET

Suomen suosituimmat sahat erittäin laajasta 
valikoimasta.

BOMAR VANNE- JA PYÖRÖSAHAT

Tshekkiläisvalmistajalta modernit ratkaisut
keskiraskaisiin ja raskaisiin koneistuksiin.

FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET
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Ceratizitin työstötyökalusektori kokonaisuudessaan edustukseen 

Petri Aro Oy vahvistaa tuotepalettiaan

Petri Aro on turkulainen maa-
hantuontiyritys, joka on toi-
minut vuodesta 1995. 

Yritys tuo maahan eu-
rooppalaisvalmistajien las-
tuavia työkaluja mm. porauk-
seen, avarruksen, viimeiste-
lyyn sekä muihin työstöme-
netelmiin. 

Työkalujen maahantuon-
nin lisäksi palveluun kuului-
vat konsultointi, menetelmi-

Työkalutalo Petri Aro Oy vahvistaa tuoteohjelmaansa. Marraskuusta alkaen globaalin työkaluvalmistajan 

Ceratizit Groupin tuotteet kuuluvat yrityksen edustuspalettiin yksinmyntioikeudella Suomessa.

en suunnittelu sekä toteutus 
asiakkaan toiveiden mukaan.

Petri Aro Oy:n tuotepa-
lettiin kuuluivat tällä vuositu-
hannella yli vuosikymmenen 
ajan myös Kometin työkalut. 

”Ceratizit osti Kometin 
vuonna 2018, minkä jälkeen 
Groupin tuotepaletin eri 
tuotteet ovat Suomessakin 
kuuluneet useamman maa-
hantuojan ohjelmaan. Mar-

ajalta. 
Tuotteensa Ceratizit val-

mistaa malmista lähtien. Hal-
lussa on näin koko prosessi. 
Yrityksen liikevaihto ylittä 1,2 
miljardia dollaria ja toimintaa 
on yli 80 maassa.

Toimitusjohtaja Petri Aron 
mukaan Ceratizit Groupin 
tuotteiden edustus on yri-
tykselle mieluisa uutinen.

”Tämä järjestely tapah-

raskuusta lähtien Ceratizit 
Group keskittää tuoteohjel-
maansa siten, että Ceratizitin 
tuotteiden maahantuojana 
toimii Petri Aro Oy. 

Ceratizit Group on maail-
man neljänneksi suurin alan 
valmistaja ja sen ohjelmaan 
kuuluvat kovametalliset las-
tuavat työkalut ja niiden pin-
noitteet. Valmistusperinteitä 
yrityksellä on yli 95 vuoden 

tuu Ceratizit aloitteesta ja 
on meille iso asia. Jatkossa 
Ceratizit on tarjonnallaan 
meille keskeinen päämies 
ja tulemme keskittymään 
asiaan edustukseen täysin 
panoksin. Jatkossa Ceratizi-
tin tuotteet muodostavat 
jopa 85-90 prosenttia myyn-
nistämme”, Petri Aro kertoo

”Ceratizit-edustus vahvis-
taa jatkossa myös yrityksen 

myyntiorganisaatiota ja -ko-
konaisuutta. Aro myy tuot-
teensa laajalti paikallisesti 
edustajaverkkonsa kautta. 
Jatkossa paikallisten edus-
tajien määrä kasvaa, etsim-
me halukkaita paikallisia 
jälleenmyyjiä vahvistamaan 
verkostoamme. Luvassa on 
lisärekrytointeja myös talon 
omaan työkalumyyntiin”, 
Petri Aro toteaa.

TUOTTAJANTIE 21, 60100 SEINÄJOKI 
Puh. 06 4140 454, info@epmigjakone.fi 

www.epmigjakone.fi 
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ByStar Fiber 15 kW – kaikki mitä tarvitset.

Kuituleikkausta 
ilman kompromisseja.

Best choice.

Bystronic Scandinavia
Petteri Perälä
Tel. 0400 887 558
petteri.perala@bystronic.com
Jari Enontekiö
Tel. 040 1722 985
jari.enontekio@bystronic.com

Laser  ı  Automaatio  ı  Särmäys
www.bystronic.fi

Nyt myös levykoot 8000 x 2500 mm asti!

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut 

I Parempi suorituskyky
I Nopeat kappaleajat
I Lyhyet asetusajat 
I Avoin ja vapaa työtila
I Paljon työkalupaikkoja
I Tilaasäästävä rakenne
I Tarkka ja kätevä
 työkalujärjestelmä
I Hyvä energiatehokkuus

Aina askeleen edellä

INDEX-TRAUB AB 

Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Puh. 010 843 2000
www.index-traub.fi
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Olaf Heiseler  p. 045 802 0069  •  contact@worldwide-laserservice.com

Etsitkö korkealaatuista kuitulaseria 
ja ammattimaista tukea?
- ainutlaatuinen leikkauspää
- parempi leikkauspinta
- nopeampi leikkaus
- koneen mitat 3x1,5m - 12x2,5m

Aisikon vahvistaa sorvauskapasiteettiaan 

Vankkaa osaamista ja modernia kalustoa

Wirtain Metallin tytäryhtiö Aisikon Oy panostaa 

laatuun sekä toimitusaikoihin. Yritys investoi kak-

sikaraiseen Nakamura-Tomen uuden sukupolven 

Super NTJX -sorvauskeskukseen. Kyseessä on 

toinen valmistajan kone Aisikonin tuotannossa, 

aiemmin investoitu Super NTJ-100 on ollut talossa 

parisen vuotta.

osallistumaan myös suunnit-
teluprosessiin, mikä tuo sääs-
töjä valmistuskustannuksiin”, 
yrittäjä, toimitusjohtaja Arto 
Taisto kertoo. 

”Nykyaikaisen konekan-
nan lisäksi sekä Virroilla että 
Ähtärissä on käytössä mit-
tavan kokoiset materiaali-
varastot ruostumattomia ja 
haponkestäviä teräksiä, mes-
sinkiä, alumiinia sekä muove-
ja.” Taisto jatkaa. 

Osaaminen, luotettavuus 
sekä reagointinopeus ovat 
tärkeitä asioita, kilpaillulla 
metallialan alihankintaken-
tällä. Näihin asioihin on sekä 
Aisikonilla että Wirtain Me-
tallilla kiinnitetty erityistä 
huomiota.

Huippulaatua 
pienemmillä 
kustannuksilla

Yksi aivan keskeinen tekijä 
alalla menestymisessä on 
ajantasainen konekanta. Sii-
hen niin Virroilla kuin Ähtä-
rissäkin on vuosien mittaan 
panostettu.

”Konekannan kehittä-
minen on jatkuva prosessi, 
se on ikään kuin aina työn 
alla. Teknologian kehittyes-
sä ja tarjotessa uusia mah-
dollisuuksia toimintojen 
tehostamiseen, asiasta on 
mielestäni järkevää olla kiin-
nostunut. Uudella koneella 
saadaan usein tuotetuksi 
huipputarkka kappale aiem-
paa nopeammin ja monessa 
tapauksessa myös asiakkaal-
le aiempaa halvempaan hin-
taan. Jos edut ovat selkeät, 
fiksuahan sellaisen hankinta 

Aisikon Oy Ähtäristä on toi-
minut metallialan alihankin-
takentässä vuodesta 1986. 
Yhteistyö on tiivistä Virroilla 
toimivan konsernin emoyri-
tyksen Wirtain Metallin kans-
sa. Molemmilla yrityksillä on 
selkeät painopistealueet, 
jotka täydentävät toisiaan 
luoden monipuolisesti pal-

”Ydinidea on tarjo-
ta asiakkaillemme laaja ja 
monimuotoinen palvelu-
kokonaisuus. Tuotteiden 
valmistuksessa käytämme 
työstön suunnittelussa Ed-
geCam ohjelmistoja, jonka 

on”, tiivistää Taisto.
Uusiin koneisiin investoi-

daan vuosittain, viime vuo-
sina satsaukset ovat koh-
distuneet erityisesti uuteen 
sorvauskalustoon.  Muuta-
ma vuosi sitten Aisikonille 
hankittiin tankoautomaatilla 
varustettu Nakamura-Tomen 
Super NTJ-100 ja viime kesä-
nä kalusto laajeni Super NT-
JX-mallilla, joka on uuden su-
kupolven koneen ensimmäi-
nen toimitus Suomeen.

”Korvasimme uudella ko-
neella aiempaa kapasiteettia 
ja hankinnan taustalla olivat 
hyvät kokemukset niin val-
mistajan teknologiasta kuin 
maahantuojan palvelustakin. 
Lindbergin tuki ja huolto on 
toiminut hyvin”, kertoo Arto 
Taisto.

Nykyaikaista 
teknologiaa

Nakamura-Tome Super NTJX 
on japanilaisvalmistajan kak-
sikarainen sorvauskeskus, 
missä yläpuolinen jyrsinpää 
on varustettu työkalumaka-
siinilla, alapuolinen työkalu-
revolveri pyörivillä työkaluilla 
ja Y-akselilla. 

Pääkaran (Ø65 mm, 
18,5/15 kW) ja vastakaran 
(Ø51 mm, 11/7,5 kW) max. 
kierrokset ovat 6000 kierros-
ta minuutissa.

Sorvauskapasiteetti ko-
neessa on 245 mm ja sor-
vauspituus 1090 mm, ohjaus-
järjestelmä Fanuc-pohjainen 
Nakamura-Tomen SmartX.

”Nämä koneet tukevat 
ajatteluamme siitä, mitä 
tarkoittaa ajanmukainen ja 
tehokas valmistus. Uusi NT-
JX on ollut käytössä muu-
taman kuukauden ja sen 
sujuvaa käyttöönottoa on 
edistänyt kokemuksemme 
NTJ-100-mallista”, Taisto 
toteaa. 

velevan kokonaisuuden.
Aisikonin vahvuuksiin lu-

keutuvat hienomekaaniset, 
hoikat ja pitkänomaiset kap-
paleet piensarjoina, hyvänä 
esimerkkinä venttiilinneulat. 
Wirtain Metalli sen sijaan te-
kee kookkaampaa tavaraa, 
maksimisorvaushalkaisijal-
taan jopa 1,2 metriin saakka.

avulla luomme työstöradat 
3D-mallia hyödyntäen. Käy-
tössämme on Solidworks 
ohjelmisto, jolla pystymme 
valmistamaan 3D-mallit myös 
itse. Pystymme nykyaikaisten 
työkalujen avulla tarvittaessa 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Aisikon investoi uuteen sorvausteknologiaan. Konekannan kehittäminen on jatkuva pro-
sessi, toteaa Arto Taisto. 

Tankoautomaatti mahdollistaa osaltaan keskeytymättömän valmistuksen.

Super NTJX on kaksikarainen 
sorvauskeskus, missä yläpuo-
linen jyrsinpää on varustettu 
työkalumakasiinilla, alapuo-
linen työkalurevolveri pyöri-
villä työkaluilla ja Y-akselilla. 
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Puh. 02 634 1900
Ojantie 36, 28130 Pori

retco@retco.fi   |   www.retco.fi 

ALL-IN MOBILE  / ALL-IN MOBILE PULSE*
MIG / MAG / PULSSI* / TIG / PUIKKORETCO PIKKUMUSTA

UUDEN SUKUPOLVEN MONITOIMIKONE

Hitsausta ei saa enää helpommaksi
Kaksi eri konevaihtoehtoa, joista PIKKUMUSTA
ALL-IN MOBILE PULSE on ohjelmallisesti 
kattavammin varusteltu.

RETCO PIKKUMUSTA on loistava yleishitsauslaite 
kiinteään työpisteeseen, keikkakoneeksi 
rakennus- ja asennustyömaille, paalutustyöhön, 
maatalouskäyttöön, autokorjaamoille,
vaativalle harrastelijalle kotikäyttöön jne.

• Kaikille materiaaleille kuten alumiinilanka
 1,0-1,2 mm, umpilanka 0,6-1,2 mm asti, metalli-,
 emäs, rutiilitäytelanka 1,2 mm, kaasuton
 täytelanka 1,2-1,6mm asti (1,6 mm SSW-10
 langalle RETCEA erikoisohjelma), pronssi,
 tig- ja puikkohitsaus**

• Lankakela 15 kg tai 5 kg vakiona,
 suojattu tila lankakelalle

• Teliveto (neljä värikoodattua
 syöttöpyörää 0,6–1,6 mm)

• Napaisuuden vaihto +/-
 (mm. kaasuttomalle langalle)

• Helppo käyttää, kevyt kuljettaa 21 kg

• Tehokas ammattikone (250 A/35%)

• SSW-10 kaasuttomalle täytelangalle oma
 räätälöity erikoisohjelma (Retco SSW-10)

• Poltin euro-liittimellä, valittavana
 useampia poltintyyppejä/pituuksia,
 käyttötarkoituksen mukaan.

• puikko- ja tig***-kaapelit lisävarusteena.

Keskustele
aiheesta
myyjän

kanssa!

Lankahalkaisĳ at 0,6 – 1,6 mm. Saatavana Retco Oy:n erikoisohjelma 1,6 mm kaasuttomalle täytelangalle teolliseen käyttöön.
** vaatii lisävarusteen *** nostosytytys

MIG / MAG / PULSSI* / TIG / PUIKKORETCO PIKKUMUSTA

Pikkumusta on suunniteltu monitoimikoneeksi,
joka kattaa käytännössä kaikki

yleisimmät kaarihitsausmenetelmät 

Bodor 12kW+ P koneita on tehty 
2020 vuoden alusta jo yli 250 kappaletta!
Bodor on toimittanut 2020 ensimmäisenä asiakkaalle tuotantoon 
25 kw kuitulaserkoneen sekä julkaissut maailman ensimmäisen 
40 kW kuitulaserleikkauskoneen. 

Bodor on toimittanut 12 kW+ CE-koneita myös moniin EU maihin vuonna 2020.

Bodor 12 kW+ -koneiden nopeus on mullistavaa, jopa 5 x vrt. 4 kW sekä edullista. 
Paineilmalla voidaan 12 kW teholla leikata 15 mm mustaa terästä, 
30 mm ruostumatonta terästä sekä 12 mm alumiinilevyä hyvin pienillä kuluilla!

Bodor on ainoa laservalmistaja Kiinassa, jolla on Dekran CE-sertifionti.

12kW+ koneissa lisäksi 
vakiona/erona ns. vakiomalliin:

• Precitec Pro Cutter 2.0 polttopää, Bodor-suuritehoversiona.
• Suuremman kantavuuden pöytä, kuparivahvistuksella sekä 
 valurautaiset kammat.
• Tehokas savukaasun poistolaite suodatuksella, alkaen 6000 m3/h . 
• Paineen säätö Happi, Typpi ja Ilma suoraan ohjaukselta.
• Saatavilla MAX-Photonics tai IPG-Photonics laserlähteellä, takuu 36 kk.

Huolto-osastomme saa lisää vahvistusta marraskuun 
alussa, näin voimme palvella yhä paremmin.

Bodor tarjoaa nyt Bodor tarjoaa nyt 
merkittävän hintaedunmerkittävän hintaedun

12 kW + koneisiin, kysy tarjous!12 kW + koneisiin, kysy tarjous!

Soita myyjille tai laita sähköpostia ja kysy lisää!     JYVÄSKYLÄ Kari Riihimäki 050 4066 404, kari.riihimaki@fms-service.fi     RIIHIMÄKI Vesa Kivekäs 050 349 0067, vesa.kivekas@fms-service.fi

Bodor koneilla 
markkinoiden 
paras takuu 
sekä kattava 

varaosavarasto 
Suomessa.

Puh. 09 879 2266, info@rensi.fi, www.rensi.fi

NCSIMUL advanced 
digikaksosella 3-askeleen 
NC-ohjelman tarkistus
1. tarkistaa syntaksi-virheet 
  NC-koodista
2. tarkistaa törmäykset 
  koneeseen & kiinnittimiin
3. validioi valmiin kappaleen 
  toleransit ja mitat

KUUKAUDEN KONE 
50 % HINNALLA JOKA KUUKAUSI 

UUSI KUUKAUDEN 
KONE!!

€ 1.882,-per vuosi,
€ 157 per kk

KUUKAUDEN KONE - HAAS 5-axis UMC-750
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Metecno Oy toimittaa robotisoidun koneistusaseman 
Posiva Oy:n kapselointilaitokseen

Kiitokset!

Teollisuuden erikoiskonevalmistaja Metecno Oy ja ydinjätehuollon asiantuntija Posiva Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen 

robotisoidun koneistusaseman kokonaistoimituksesta. Sopimuksen mukaisesti Metecno Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa 

koneistusaseman Posivan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitokseen. 

Sopimuksen arvo on rahallisesti merkittävä ja sen arvioitu työllistämisvaikutus on useita henkilötyövuosia.

Koneistusasema koostuu 
robotin palvelemasta rää-
tälöidystä CNC-ohjatusta 
työstökeskuksesta, jonka 
tehtävänä on varmistaa 
ONKALOon loppusijoitet-
tavien polttoainekapselei-
den mitat ja pinnanlaatu. 
MeteCNC-erikoiskone jyr-
sii pois kapselista hitsauk-
sessa jääneet epätasaisuu-
det, jonka jälkeen asema 

Jyväskylän Kyllön terveys-
asema kiittää KSJ-Service 
Oy:tä lahjoituksesta Kyllön 
terveysaseman avosairaan-
hoidon vastaanottotyöhön.

”Saimme KSJ-Service 
Oy:ltä noin kuukausi sitten 
kaksi matkapuhelinta. Kän-
nykät tulivat enemmän kuin 
tarpeeseen, koska työtä näin 
koronaikana riittää. Känny-
kät ovat päivittäin käytössä 
hoitajilla potilaiden kontak-
tointia varten lähinnä ko-
ronatyössä. Kun koronati-
lanne alkoi pahentua täällä 

nalla varustetut kapselit 
voidaan laskea ONKA-
LOon.

Aiemmin Metecno Oy 
on ainoana Suomessa 
toimittanut CNC-ohjatun 
työstökoneen radioaktiivi-
sen materiaalin käsittelyyn 
VTT:n kuumakammioon. 
Kuten siinäkin projektissa, 
myös tässä on haasteena 
valmistaa ennalta määrä-

alusta alkaen myöntei-
sessä hengessä. Samalla 
sopimus alleviivaa Metec-
no Oy:n asemaa Suomen 
johtavana räätälöityjen 
CNC-koneiden kokonais-
valmistajana”, kommentoi 
Metecno Oy:n toimitusjoh-
taja Matti Metsähonkala.

”Metecno on Posivalle 
uusi mielenkiintoinen toi-
mittaja, joka vakuutti Po-

suorittaa kapselin mitto-
jen ja pinnanlaadun tar-
kastuksen. Robotti hoitaa 
prosessissa muita aputeh-
täviä, kuten NDT-mittalait-
teiden käsittelyn ja jyrsit-
tyjen lastujen imuroinnin. 
Käytännössä koneistusase-
ma suorittaa kapseleiden 
loppusijoitusprosessissa 
tärkeän vaiheen, sillä vain 
täysin virheettömällä pin-

Keski-Suomessa, meillä oli 
huutava pula puhelimista, ja 
nämä kännykät tulivat kuin 
tilauksesta oikealla hetkel-
lä avuksi. Haluamme sydä-
mellisesti kiittää vielä myös 
näin alan julkaisun välityk-
sellä KSJ-Service Oy:tä tästä 
avusta. Pieni teko varmasti 
yritykselle mutta iso apu Jy-
väskylän kaupungin avosai-
raanhoidolle!” 

Ystävällisin terveisin Jy-
väskylän kaupungin sosiaali- 
ja terveyspalvelut, Kyllön ter-
veysasema, avosairaanhoito.

tyssä aikataulussa uniikki, 
säteilyn kestävä ratkaisu.

”Haaste olla osaltaan 
turvaamassa käytetyn 
ydinpolttoaineen turvalli-
nen loppusijoitus on suuri, 
mutta koko henkilöstöm-
me suhtautuu projektiin 
innolla. Posiva on alansa 
edelläkävijä loppusijoitus-
ratkaisussa ja neuvotte-
lut sopimuksesta sujuivat 

sivan neuvotteluissa ko-
neistusosaamisellaan. So-
pimusneuvottelut etenivät 
hyvässä yhteishengessä. 
Samaa odotamme myös 
projektilta”, kertoo Posi-
va Oy:n hankintapäällikkö 
Jussi Näveri. Robotisoitu 
koneistusasema valmis-
tuu vuoden 2022 lopulla, 
jolloin se asennetaan heti 
käyttöön.

DUSTRY 4.0

INTELLIGENTLYMACHINING 
w w w. i s c a r. f i

Vasen - ja oikeakätiset vaihtoterät
leveyksillä 0,25 - 3,18 mm

InnovatiivinenMonipuolinen
geometriatarjonta

eri sovelluksiin

Kaikille 
materiaali-
tyypeille

Kierteytys

Urapisto

Muotosorvaus

Katkaisu ja
pistosorvaus

Takasorvaus

Pistosorvaukseen ja uran ajoon 
voittava ratkaisu on

Taloudellinen

5 leikkuusärmällä varustettu
erittäin tukeva vaihtoterä jolla 
voidaan sorvata seinämän vieressä

LOGIQ ADS_FINLAND.indd   2 28/08/2018   15:38:13

Ahmotuote Oy    |    Ahertajankaarto 19, 74130 Iisalmi
puh. 017 820 2100    |     www.ahmotuote.fi

Koneenosien, sisähammaskehien, 
hammaspyörien ja -tankojen valmistus, 

erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

Alihankinta koneistus: 
Vierintäjyrsintä ja -pisto, vetoavennus, CNC-Koneistus



11
9 • 2020 marraskuu

Kuitupioneeri päivitti kalustoaan
Bystronic-teknologiaa Helsingin Levytyölle

Helsingin Levytyö Oy on ajellut kuitulaserilla ke-

sästä 2011 saakka. Yritys oli tuolloin ensimmäi-

nen yritys Suomessa, joka investoi Bystronicin 

kuitulaseriin. Nyt alkusyksystä hyvin  palvellutta 

tekniikkaa korvattiin hankkimalla uusi kone sa-

malta valmistajalta.

Helsingin Levytyö on vuonna 
1993 perustettu yritys Helsin-
gin Suutarilassa. Yritys tekee 
ohutlevytöiden alihankintaa 
mm. rakennusteollisuuteen, 
ja paletissa on myös omia 
tuotteita samalle sektorille, 
listoja, lattialuukkuja, säleik-
köjä ja suihkukouruja.

Yrityksen palveluihin kuu-
luvat alan työt tuotteiden 
Solidworks-suunnittelusta 
kokoonpanoihin saakka, ja 
konekanta mahdollistaa la-
serleikkaukset, levytyökes-
kustyöt, särmäykset ja hit-
saukset. Jälkikäsittelytyöt 
yritys hankkii yhteistyökump-
paneiltaan. 

Käsiteltäviä materiaaleja 
10 henkilön voimin toimi-
valla yrityksellä ovat lähinnä 
ruostumaton sekä haponkes-
tävä teräs, mutta konekanta 
mahdollistaa hyvin myös alu-
miinin, kuparin ja messingin 
käsittelyn.

Viime vuodet Helsingin 
Levytyöllä ovat sujuneet va-
kaan eteenpäin menemisen 
ja sopivan kasvun merkeissä, 
liikevaihtoa yritys tekee kah-
den miljoonan euron koko-
luokassa. 

”Koronavuosi näkyy ti-
lauskirjoissamme, mutta 
rakennusalan suuntaan toi-
miville yrityksille vaikutuk-
set ovat toistaiseksi olleet 
suhteellisen rajoitetut. Laaja 
asiakaskuntamme tasoittaa 
osaltaan vaikutuksia”, tiivis-

vaatia pikkuhiljaa päivitystä 
tilalle. Uusi kone merkitsee 
toimitusvarmuutta ja tämän 
päivän mahdollisuuksia”, 
kertoo Tuononen.

Lisää nopeutta,  
uusia ominaisuuksia

Uuden kuitulaserinsa yritys 
hankki samalta taholta kuin 
kaksikilowattisen pioneeriko-
neensakin, Bystronicilta.

”Tämän merkin koneil-
la olemme oppineet teke-
mään töitä ja uuden koneen 
hankinta tutulta taholta oli 
luontevaa. Koneinvestoin-

tää yrityksen toimitusjohtaja 
Eero Tuononen.

Kuitutaustaa pian 
kymmeneltä vuodelta

Helsingin Levytyön osaamis-
ta ovat ohutlevytyöt ja laser-
leikkaukset on tehty alusta 
alkaen kuitulaserilla. 

Yritys oli aikanaan kui-
tulaserin hankinnassa maan 
etulinjassa, ja peräti ensim-
mäinen Bystronicin kuidun 
hankkinut yritys. Tuolloin 
elettiin kesää 2011 ja tehoa 
koneessa oli 2 kW.

Yritys aloitti laserleikkaus-
työt ja kuitulaserteknologia 
oli tuolloin uusi asia. Teknolo-
gia mahdollisuuksineen kiin-
nosti kovin, joten yritys hank-
ki koneen ja pääsi nopeasti 
sen kanssa sinuiksi. Isoja 
etuja teknologian suhteen 
olivat alusta lähtien mm. no-
peus ja vähäiset huoltokulut. 
Ne ovat valtteja edelleenkin.

Koska vuodet eivät vain 
kulu, vaan kuluttavat ja sa-
maan aikaan teknologia 
etenee, Helsingin Levytyö 
investoi tänä vuonna uuteen 
ja ajanmukaiseen koneeseen. 

Tehot hyppäsivät saman 
tien kahdesta kuuteen kilo-
wattiin.

”Hyvä konehan kaksiki-
lowattinen oli edelleenkin, 
mutta kilpailukyvystä huoleh-
timinen ja ikääntyvän koneen 
myötä huoltotarpeen kas-
vuun liittyvät asiat alkoivat 

neissa tärkeää on valmistajan 
tuki- ja huoltopuolen toimin-
ta, johon olemme olleet tyy-
tyväisiä. Ne olivat vankkoja 
meriittejä uutta konetta va-
littaessa”, sanoo Tuononen.

Uusi kone tuo mukanaan 
tuotantoon lisää nopeutta. 
Kuuden kilowatin tehot ovat 
yrityksen tarpeisiin sopivat.

”Leikkaamme ohuita ma-
teriaaleja, ja tällä pärjääm-
me hyvin”, sanoo Eero Tuo-
nonen.

Lisänopeuden ohella tär-
keä seikka Tuonosen mu-
kaan uudessa koneessa on 
Bysoft7-ohjelmisto, sitä ai-

emmassa koneessa ei ollut. 
Bysoft 7 -ohjelmisto on apu-
väline osien valmistukseen 
ja laskentaan, leikkaussuun-
nitelmien ja särmäysohjelmi-
en laatimiseen ja prosessien 

suunnitteluun sekä valvon-
taan. 

Uusi kuitulaser asennet-
tiin Helsingin Levytyön käyt-
töön syyskuussa. Työt sillä al-
koivat saman tien.

Nyt kaikki
lastuavat työkalut 
meiltä.

Petri Aro Oy
010 1474500
info@p-aro.com

Kuuden kilowatin tehot tuovat leikkaustöihin aiempaan 
kahden kilowatin koneeseen verraten lisää nopeutta. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Helsingin Levytyö investoi Bystronic-kuitulaseriin.Kone leikkaa teräksiä, ja myös alumiinia, kuparia ja messinkiä. 
Koneenkäyttäjänä Jussi Karttunen.
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p. 03 358 2700 
0400 232 310 Markku 

 
maketek@maketek.fi 

Niittyhaankatu 8, Tampere

PILOUS-sahavalmistajalta  
uudet mallit mittavasteradoista

Katso lisätietoja ja videoita radoista www.maketek.fi  

Varastossamme kattava valikoima uusia sahoja 
 

Tekoäly auttaa operaattoria 
Mazakin työstökeskuksella

Yamazaki Mazak tuo työstökonemarkkinoille CNC-ohjauksen, jonka tekoäly 

(Ai Artificial Intelligence) auttaa CNC-operaattoria eri työvaiheissa. 

puohjaus on täysin yhteen-
sopiva Industry 4.0:n kanssa. 
IoT-valmis koneistuskeskus 
voidaan liittää tietosuojan 
kautta yrityksen toimiston 
verkkoon, joten etäyhteydel-
lä voidaan helposti seurata 
koneen työskentelyvaihei-
ta, saada tieto mahdollisista 
hälytyksistä ja siten tehostaa 
koneen käyttösuhdetta. Työ-
kalutietojen hallinta onnistuu 
myös etänä, kuten koneen 
CNC-ohjelmointikin. Osa 
toiminnoista vaatii tiettyjen 
lisäoptioiden hankkimista. 

Yksi SmoothAi-ohjauk-
sen uutuusominaisuuksista 
on työstökoneen digitaali-
nen kaksonen (Digital Twin). 
Digitaalisessa kaksoismallis-
sa on samat vakiovarusteet, 
kiinnittimet ja lisävarusteet 
kuin todellisessa työstöko-
neessa. Malli sisältää myös 
ohjelmiin tehdyt muutokset 
ja työkalutiedot. Mikäli tie-
tokone on kytketty samaan 
verkkoon työstökoneen 
kanssa päivitykset tapahtu-
vat reaaliaikaisesti.

Tekoälyä on  
saatavilla myös 
jyrsinkaraan

Yamazaki Mazak tarjoaa 
C-600-koneistuskeskukseen 
kiinnostavana optiona uu-
tuusjyrsinkaran (SmoothAi 
Spindle), joka tunnistaa ko-
neistuksen aikana mahdol-
lisesti syntyvän värinän ja 
muuttaa työstöarvoja auto-
maattisesti. Lopputuloksena 
syntyy aina tasainen koneis-
tusjälki. 

Työstöarvojen säätö on 

Älykäs 
lämpötilankompensointi 
vähentää mittavirheitä

Mazak Variaxis C-600 -työs-
tökeskuksen ohjaukseen 
liitettävä älykäs lämpötilan-
kompensointi (Ai Thermal 
Shield) oppii, miten ympä-
ristö käyttäytyy työviikon 
kuluessa. Opittua sekä me-
kaanisilla antureilla koneen 
rungosta mitattua lämpöti-
latietoa käytetään älykkäästi 
hyväksi: mahdollisia lämpöti-

si reikäpiirin porattavat reiät 
ohjelmoidaan osoittamalla 
kosketusnäytöltä yhtä rei-
kää, jolloin se tunnistetaan ja 
SmoothAi-ohjaus asettaa au-
tomaattisesti reikien koordi-
naatit kohdalleen ohjelmaan 
(kaikki samanlaiset reiät yh-
dellä kertaa nopeasti). Sa-
malla tavalla ohjaus tunnistaa 
myös jyrsittävän taskun muo-
dot, ja hankalakin geometria 
voidaan luoda nopeasti ja vir-
heettömästi vain muutamalla 

erittäin nopea prosessi – 
huomattavasti nopeampi 
kuin perinteinen käsin tehtä-
vä muutos. Älykäs jyrsinkara 
ei myöskään muuta työstöar-
voja pelkästään hitaampaan 
suuntaan vaan myös paran-
taa koneistuksen tehokuutta, 
mikäli sen huomataan olevan 
mahdollista.

Mazak Variaxis C-600 
-koneistuskeskus

Uusi Mazak VRX C-600 on 
nykyaikainen 5-akselinen 
koneistuskeskus, jonka suun-
nittelussa on otettu Ai-tek-
nologian lisäksi erityisesti 
huomioon helppo automa-
tisointi. Optiona koneeseen 
on saatavana muun muassa 
automaattinen sivuovi ro-
bottilatausta varten, hyd-
rauliikan tuonti paletin läpi 
kiinnittimiä varten ja pale-
tinvaihtaja (2 APC) keskey-
tymätöntä tuotantoa varten. 

Koneen tärkeimmät 
tekniset tiedot ovat:  

• Tukeva ja tarkka silta-
 tyyppinen rakenne ja 
 molemmista päistä 
 tuettu kehtopöytä
• Pöydän koko Ø 600 mm 
• Suurin kappalekoko 
 Ø 730 x 450 mm, 
 paino 500 kg
• Liikkeet X = 650, Y = 550,
 Z = 530 mm, B = 150°, 
 C = 360°
• Karavaihtoehdot BT 40 /
 HSK-A63, 11–46 kW, 
 12 000–20 000 k/min
• Koneen paino 11 000 kg

www.machinetools.wihuri.fi

lamuutoksia pystytään kom-
pensoimaan ja ennakoimaan 
entistä tarkemmin, mikä vä-
hentää selkeästi lämpöti-
lanmuutoksista aiheutuvia 
mittavirheitä työstettävissä 
kappaleissa. 

SmoothAi-ohjaus 
hyödyntää 3D-mallia

Työkappaleen 3D-mallia 
voidaan käyttää apuna, 
kun luodaan työstöratoja 
CNC-ohjelmaan. Esimerkik-

painalluksella. 
SmoothAi toimii Mazat-

rol-ohjelmointitavalla, jossa 
enintään neljää akselia voi-
daan ohjata samanaikaisesti. 
SmoothAi-ohjaus ymmärtää 
tällä hetkellä CAM-suunnit-
telijalta tulevia 3D-malleja 
STEP- ja Parasolid-tiedos-
toina. 

Uutuusohjaus on 
Industry 4.0 -valmis 

Yamazaki Mazakin uusi huip-

Molemmista päistä tuettu pöytä 
parantaa koneen tukevuutta.

Smooth Ai -jyrsinkara toimii 
tekoälyn avulla automaattisesti.

Mazatrol SmoothAi 
-ohjauspaneeli kahdella 

kosketusnäytöllä.

Mazak Variaxis C-600 
-koneistuskeskukset 
sekä suurin osa niissä 
käytettävistä kompo-
nenteista valmiste-
taan Yamazaki Ma-
zakin omilla tehtailla 
Japanissa. 

Reaaliaikainen 
digitaalinen kaksonen 
työstökoneesta 
tehostaa 
tuotannonohjausta.

KARI HARJU
TEKSTI

Uusi 5-akselinen 
koneistuskeskus Mazak Variaxis C-600.
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kimmo.kankare@creamaster.fi          044-550 8792           www.creamaster.fi

Creamaster Oy on luotettava kumppanisi metalliteollisuuden levykoneiden hankinnassa ja niiden ylläpidossa.  Meillä 
on yli 25 vuoden kokemus leikkauslasereista, särmäyspuristimista, levyleikkureista sekä niihin liittyvästä automaatiosta ja 

             huollosta.  Meiltä löydät ADH -merkkiset , särmäyspuristimet ja levyleikkurit sekä HSG -merkkiset tasolaserit, 
yhdistelmälaserit, putkilaserit .  Omien edustustemme lisäksi  huollamme ja korjaamme 

Amada -merkkiset laserit ja särmäyspuristimet sekä useimmat kiinalaisvalmisteiset laserit. Meidän päämäärämme on turvata 
tuotantosi avainkoneiden hankinta ja niiden toiminta, siksi meillä vastataan puheluihin  myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Laser HS-G 3015A 4kW IPG
195.000 € alv 0%

Putkilaser HSG-TH65 2kW IPG
215.000 € alv 0%

Särmäyspuristin ADH WAD 125T/3200
7 akselia / Delem DA66T
85.000 € alv 0%

Hinnat voimassa 12/2020 loppuun mennessä tilattuihin koneisiin.

Uutuuksia työkaluautomaatioon sekä MMS-ohjaukseen 

Keskitetyssä työkalujärjestel-
mässä on jopa 4000 työkalun 
varasto, josta robotit hake-
vat ja tuovat osa-aikaisesti 
oikeat työkalut yksittäisille 
työstökoneille. MMS ohjaa 
automaattisesti työkalujen 
koordinointia NC-ohjelmien 
aikatauluvaatimusten ja työ-
kalun ajantasaisen elinkaari-
tiedon perusteella.

GTS-järjestelmä mahdol-
listaa työkalujen jakamisen 
työstökoneiden välillä mini-
moiden sisartyökalujen mää-
rää. Tämä synnyttää merkit-
tävää säästöä työkalukuluis-
sa sekä minimoi operaattorin 
osuutta työkaluvaihdoissa. 
Aikaa vapautuu manuaalises-
ta työstä sekä virhemahdol-
lisuudet vähenevät. Työkalu-

-valmistamisen sekä estävät 
työkalujen väärinlataami-
sesta johtuvat susitukset ja 
koneiden tarpeettomat py-
sähtymiset. Etuja ovat myös 
pienempi investointikustan-
nus ja lyhyempi takaisinmak-
suaika. Työkaluautomaatio 
on lisättävissä FMS-järjes-
telmään myöhemminkin kuin 

naisuudet sekä yleisesti Fas-
temsin työkaluautomaation 
edut ja hyödyt valmistuk-
sessa. Lisäksi virtuaalisemi-
naarissa käsitellään kuinka 
vähentää viivettä, elimi-
noida virheet, maksimoida 
turvallisuus ja ergonomia. 
Seminaarissa on myös usei-
ta muita esityksiä modernin 

jen tehokas jakaminen konei-
den välillä mahdollistaa myös 
koneiden työkalumakasiinin 
koon pienentämisen. Uuden 
muotoilun myötä asennusai-
ka on lyhentynyt ja laitteisto-
kulut ovat matalammat kuin 
aiemmin.

MMS-ohjausta on kehi-
tetty käyttäjäystävälliseen 
suuntaan. Parannusta on 
nopeampi työkalun tiedo-
netsintätoiminto, parempi 
näkymä NS-ohjelmiin, ja no-
peampia reagointi yllättäviin 
konepysäyksiin liittyen.

Fastemsin työkalunhal-
lintatuotteet mahdollistavat 
työkalujen asetusten val-
mistelun etukäteen ja kes-
kitetysti, työkalujen jakami-
sen koneiden välillä ja 24/7 

alkuperäisen investoinnin yh-
teydessä on huomioitu. 

Ilmainen 
virtuaaliseminaari 

Fastems järjestää 4.11. il-
maisen virtuaaliseminaarin 
”Productivity Beyond Machi-
ne Tending”, jossa esitellään 
tarkemmin uudistuneet omi-

tehdasautomaationympärillä 
olevista teemoista, ja myös 
kysymyksiä on mahdollista 
esittää kysymyksiä esitysten 
yhteydessä. 

Tapahtumaan ilmoittau-
dutaan Fastemsin verkkosi-
vujen kautta.

Fastems on esitellyt uusia ominaisuuksia Gantry 

Tool Storae -työkalujärjestelmään (GTS) ja Ma-

nufacturing Management Software -ohjelmistoon 

(MMS). Valmistustehokkuus lisääntyy, työergono-

mia kohenee ja kokonaisvaltainen käyttökoke-

mus paranee, erityisesti MMS-ohjatun joustavan 

valmistusjärjestelmän (FMS) ja uudistetun GTS:n 

avulla voidaan Fastemsin mukaan saavuttaa jopa 

yli 95 prosentin käyttöaste järjestelmään liitetyille 

työkoneille.
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Toivalan Metalli Oy on pitkän 
linjan konepaja, jonka pääasi-
akkaita ovat koneenraken-
tajat, rakennusliikkeet sekä 
hissialan yritykset. Tuotanto-
perinteet ulottuvat 1970-lu-
vulle, tuolloin Raimo Koleh-
mainen osti kaverinsa kanssa 

aiemmalta työnantajaltaan 
puusepänverstaan työpajan. 
Kun kaveri muutamaa vuotta 
sitten luopui omistuksestaan, 
Raimo Kolehmainen jatkoi 
pajan pyörittämistä yksin. 
Tänä päivänä työtä yrityksen 
luotsaajina jatkavat pojat Ti-

mo ja Juha. Kaikkiaan töissä 
talon palveluksessa on nyt 
parisenkymmentä metallin 
ammattilaista.

Kasvun merkeissä

Toivalan Metalli on vuosien 
mittaan kehittänyt jatkuvas-
ti toimintaansa. Ytimessä on 
asiakaslähtöisyys, ja se tar-
koittaa yrityksen miesten 
mukaan aitoa halua kuun-
nella asiakasta, monipuolis-
ta palvelua, laatua ja luotet-
tavuutta. 

”Vahvuutemme on mai-
ne, jonka mukaan kiinnos-
tusta riittää niin pieniin kuin 

kolmen miljoonan euron ra-
jan. Kasvua viime vuodesta 
kertyy lähes parikymmentä 
prosenttia. Toki olemme teh-
neet myös töitä sen eteen, 
uusasiakashankinta on kasvu-
yritykselle tärkeä asia”, tiivis-
tää myynnin ja markkinoinnin 
asioita yrityksessä kehittävä 
Pasi Huhtinen. 

Vahva investoija

Pärjäämiseen tänä päivänä 
yksi iso tekijä liittyy ajanmu-
kaiseen tuotantokalustoon ja 
sen kehittämiseen. Yritys on 
ahkera investoija. 

Talon uutta kalustoa 
edustavat parin vuoden ta-
kainen tuotantoinvestointi 
eli Eaglen iNspire- sarjan 
6 kW:n lasertehon ja 6 G:n 
kiihtyvyyden kuitulaser sekä 
Timesavers 42-1350-WRB 
levyhioma- ja reunanpyöris-
tyskone. 

”Molemmat koneet ovat 
paikkansa ansainneet, niillä 
on iso merkitys tuotannos-
samme tänä päivänä. Mo-
lempien merkkien kanssa 
olimme liikkeellä varhain, 
Eaglen hankimme neljänte-
nä Suomessa, Timesaversin 
kanssa olimme toinen”, sa-
noo toimitusjohtaja Juha Ko-
lehmainen.

Koneet yritys hankki Vos-
sin kautta, mistä suunnas-

isompiinkin projekteihin ja 
toimeksiantoihin. Se on tuo-
nut mukanaan laajan ja mo-
nille teollisuuden sektoreille 
ulottuvan asiakaskunnan”, 
kertoo hallituksen puheen-
johtaja Timo Kolehmainen. 

Se on kantanut hyvin, sillä 
yritys on edennyt vahvassa 
vauhdissa viime vuodet. 

Ja se vauhti on jatkunut 
myös tänä poikkeusvuonna. 
Korona ei ole juuri yrityksen 
toimintoihin vaikuttanut, 
enemmänkin päin vastoin.

”Töiden lisääntymisen 
myötä yrityksen liikevaihto 
ylittää tällä tilikaudella jo 

ta hankittiin hiljattain myös 
RPS EVO7 3D-mittavarsi, 
mikä varmentaa tehdyn 
työn tarkasti ja nopeasti. 
Mahdollisten poikkeamien 
havaitseminen on helppoa 
ja nopeaa selkeän raportoin-
nin ansiosta. Myös mallinta-
minen kappaleesta, mikäli 
kappalekuvaa ei ole tai se on 
päivittämättä. Keveytensä ja 
siirreltävyyden ansiosta RPS 
3D-mittavartta voidaan käyt-
tää useissa eri työpisteissä.

Lisäksi vuodenvaihteessa 
myös tämän vuoden kook-
kain satsaus, uusi 3D-put-
kentaivutuskone sekä put-
kenpäänmuovauskone yri-
tyksen taivutuskalustoa täy-
dentämään.

Tässä välissä Toivalassa 
investoitiin kuitenkin tulos-
tuksen maailmaan, ja jälleen 
talossa oltiin aikataulullises-
ti kärjessä. Taloon saapui 
hiljattain Markforgedin tek-
nologiaa, X7 Gen2 -kompo-
siittitulostin. Se on Suomen 
ensimmäinen kaltaisensa. 

Kookas tulostusalue

X7 Gen2 on uusi päivitys 
Markforgedin X-sarjan teol-
lisuustason printtereistä ja 
sen erottaa meillä tutummas-
ta saman valmistajan Mark 
Two-koneista tulostusalueen 
koko. Koneen kasvatustila-

Toivalan Metalli korvaa 
koneistusta tulostamalla

Myös asiakastöitä saman tien 

Hiilikuitutulostus on uusi vaihtoehto tuotannon 

apuvälineiden ja pienten komponenttien valmis-

tukseen koneistuksen sijaan. Toivalan Metalli 

hankki hiljattain Markforgedin X7 Gen2 -kompo-

siittitulostimen putkentaivuttimella tarvittavien 

lestien valmistukseen. Töitä koneelle ilmeni välit-

tömästi yrityksen ulkopuoleltakin.  

Toivalassa investoidaan säännöllisesti. Hollantilaisen Timesaversin mallistoon kuuluvan 
42-1350-WRB levyhioma- ja reunanpyöristyskoneen rullien edessä vasemmalta Timo 
Kolehmainen, Juha Kolehmainen ja Pasi Huhtinen.

Markforged X7 Gen2 -hiilikuitutulostin on ottanut paikkansa Toivalan Metallin tuotannossa. 
Vierellä Toni Pasanen.

Tehokkaasti kuitulaserilla. Eaglen iNspire 6kW 6G 
on leikannut Toivalan Metallilla jo parin vuoden ajan. 

Markforged X7 Gen2:sen tulostusalue on kookas, kasva-
tustilavuus on 330x270x200 mm. Tulostus käy tuplanope-
udella valmistajan suosittuun Mark Two -malliin verraten.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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vuus on 330x270x200 mm. 
Toisena eroavaisuus on 

koneen tulostusnopeus, se 
on varustettu toiminnol-
la, jonka myötä nopeus on 
työstä riippuen jopa kaksin-
kertainen Mark Two -malliin 
verraten. 

Koneen ominaisuudet 
ovat muutenkin asialliset, la-
sermikrometri skannaa tulos-
tusalusta 1 µm:n tarkkuudella 
ja tekee pintamuotokartan. 
Sen myötä tulostuspään kor-
keus pysyy optimaalisena.

Tulostusteknologiaa han-
kittiin Toivalaan tiettyä tar-
koitusta varten. 

”Ideana oli ja on yhä teh-
dä jatkossa putkentaivutus-
koneiden lestit tulostamal-
la, sitä varten koneeseen on 
tänne investoitu. Perintei-
sesti nämä lestit tehdään ko-
neistamalla, ja koska meillä 
itsellämme ei koneistustek-
nologiaa ole, ne on täytynyt 
teettää muualla. Printterin 
myötä voimme tehdä lestit 
itse, mikä säästää niin vaivaa 
kuin kustannuksiakin.”

”Ja aikaakin säästyy. Kone 
tulostaa toki aikansa, mutta 
aikaa menee lestien muualla 
teettämiseenkin ja sen hallin-
nointiin. Tällä koneella hom-
ma on nyt kokonaan omassa 
hallussamme”, sanoo tulos-
tustoimintoihin talossa pe-
rehtynyt hitsauspuolen esi-
mies Toni Pasanen. 

Uusia  
mahdollisuuksia

Ainetta lisäävä valmistus on 
teknologiana vielä uusi asia 
kuten sen hyödyntäminen-
kin. 

Teema kiinnostaa, mutta 
käyttöönotto voi mietityt-

Etätuki on ollut mahdollista 
jo vuosikymmeniä ohjausjär-
jestelmillä varustettuihin ko-
nepajojen tuotantolaitteisiin. 
Jotkut ehkä saattavat muis-
taa koneiden sähkökaap-
peihin sijoitetut mystiset 
modeemipurkit, jotka olivat 
kytkettynä ulkomaailmaan 
lankapuhelinverkon kautta. 
Konevalmistajien erikois-
asiantuntijat saattoivat vi-
katilanteissa tutkia koneen 
tulojen ja lähtöjen tilatieto-
ja erikoissovellusten ja etä-
yhteyden avulla ja selvittää 
ongelman.

Tänä päivänä saattaa olla 
tilanteita, missä etäyhteydet 
ovat usein rajoittuneet tiet-
tyihin avainkoneisiin ja niiden 
todellinen käyttö on ollut 
melko vähäistä. Kun etätu-
elle tulee tarve, saatetaan 
huomata, että etäyhteys ei 
toimikaan niin kuin pitäisi 
tai sitten sitä ei enää osata 
käyttää. 

Esimerkkinä tietoverkko-
jen palomuurit saattavat es-
tää vanhentuneet yhteydet 
tai tehtaan tietoverkossa 
on tehty muutoksia, joiden 
johdosta etäyhteys ei enää 
toimi. Tuttuja juttuja näiden 
asioiden parissa työskente-
leville, mutta aivan turhia 
ongelmia silloin kun kone 
seisoo.

Kehittyvät ratkaisut

Digitalisointi on muuttanut 
maailmaa merkittävästi ja 
tämä näkyy myös etäyhte-
yksien kehittymisenä aivan 
uudelle tasolle. Nykyään on 
varsin tavallista, että etätu-
kea antava henkilö saa omal-
le laitteellensa (PC, tabletti 
tai älypuhelin) saman näky-
män mikä näkyy koneen oh-
jausjärjestelmän näytöllä.

Tukihenkilö pystyy myös 
liikkumaan koneen eri va-
likoissa ja käyttämään oh-
jauksen sisäisiä diagnos-
tiikkatoimintoja aivan kuin 
oltaisiin koneen vieressä 
operoimassa laitetta. Tämä 
mahdollistaa tehokkaan via-
netsinnän ongelmatilanteissa 
ja esim. vikaantunut laite tai 
komponentti voidaan paikal-
listaa etäyhteyden avulla ja 
varaosa saadaan toimituk-
seen erittäin nopeasti. 

Etätuen tarve kasvaa 
konepajaympäristössä

Etätuki saatetaan mieltää itsestään selvyytenä, 

mutta todellisuus saattaa yllättää kiireisessä arjessa. 

Takavuosiin verraten nykyteknologia mahdollistaa etäyhteyksien hyödyntämisen 

aivan uudella tasolla. 

Mikäli havaitaan, että 
huoltokäynti on tarpeellinen, 
niin voidaan lähettää kysei-
seen ongelmaan perehtynyt 
huoltoteknikko paikan päälle 
sopivilla erikoistyökaluilla ja 
dokumenteilla varustettuna. 
Parhaimmillaan ongelma rat-
keaa pelkän etätuen avulla, 
jolloin vältytään erilliseltä 
huoltokäynniltä ja kone saa-
daan nopeasti takaisin tuo-
tantokäyttöön pienin huolto-
kustannuksin.

Suomi on pitkä maa, jossa 
etäisyydet huollon ja asiak-
kaan välillä ovat usein varsin 
suuret. Tällöin etätuen avulla 
voidaan saada aikaan merkit-
täviä säästöjä huoltokustan-
nuksissa. Erikoisasiantuntijat 
pystyvät tukemaan paikallis-

ta huoltohenkilöstöä, jolloin 
ongelmanratkaisu sujuu yh-
dessä toimien ja varsin kus-
tannustehokkaasti. Etäyhte-
yksien avulla voidaan myös 
varmuuskopioida ohjausjär-
jestelmän tietoja, siirtää loki-
tiedostoja, muokata koneen 
säätöarvoja jne. Koneen tuo-
tantokäyttö ei kuitenkaan ole 
etäyhteydellä sallittua.

Tehdasympäristöä kehi-
tettäessä kannattaa ottaa 
huomioon etätuen tarpeet.

Suomessa on moneen 
muuhun maahan verrattuna 
toimiva verkko-infrastruktuu-
ri, mikä mahdollistaa etätuen 
toteutuksen. Tavallisesti in-
ternet yhteys koneiden lä-
hellä on riittävä valmius ja 
toimivan verkon rakennus ei 

kustannusmielessä ole ko-
vin kallista. Lisäksi nykyinen 
4G-verkko on jo Suomessa, 
niin kattava ja tehokas, että 
langattomat laitteet ovat 
myös varteenotettava vaih-
toehto.

Toimivia ja tehokkaita 
etäyhteyksiä

MTC Flextek SMART con-
nect -etätukipalvelu on yksi 
ratkaisumalli asiantuntevan 
etätuen ja toimivien etäyh-
teyksien järjestämiseen työs-
tökoneille, joissa on valmius 
Ethernet liitäntään

SMART connect -etätu-
kipalvelu sisältää työstöko-
neasiantuntijoiden tarjoamaa 
etätukea puhelimen, PC-etä-
yhteyksien ja älypuhelinso-
vellusten kautta. 

Etäyhteyslaitteisto asen-
netaan kaikkiin uusiin Oku-
ma-työstökoneisiin konea-
sennusten yhteydessä, jol-
loin etäyhteydet toimivat 
heti käyttöönotosta alkaen 
ja palvelu on veloituksetta 
käytössä koneen takuuajan.

Etäyhteys muodostetaan 
ensisijaisesti mobiiliyhteyden 
avulla käyttäen tietoturval-
lista VPN-reititintä, joka on 
palomuurilla suojattu. Myös 
muu yhteyden muodostus on 
mahdollinen, esimerkiksi teh-
taan oma verkko.

Etäyhteyden muodos-
tamisessa käytetään istun-
tokohtaisia salasanoja sekä 
salausavaimia. Etäyhteys-
laitteisto on normaalisti eril-
lään asiakkaan tietoverkosta 
ja sen hallinta on palveluntar-
joajan käsissä, jolloin asiak-
kaan tietoverkon ja palomuu-
rin muutokset eivät vaikuta 
etäyhteyden toimintaan. 

Näin saadaan toimiva ja 
tehokas etäyhteysratkaisu, 
joka täyttää tietoturvavaa-
timukset.

Nyt koronapandemian 
aikana on pakon edessä 
jouduttu minimoimaan sosi-
aaliset kontaktit, jolloin asi-
antunteva etätuki ja toimivat 
etäyhteydet ovat havaittu 
toimiviksi ratkaisuiksi moni-
naisissa ongelmatilanteissa. 
Tuotannon pitää pyöriä, oli 
pandemiaa tai ei.

Tämän päivän mahdollisuuksia. Suora näyttönäkymä ja yhteys 
ohjauksen diagnostiikkaan PC:n, tabletin tai älypuhelimen 
kautta mahdollistaa etätuen antajalle tehokkaan vianetsinnän 
ongelmatilanteissa.

Etäyhteyslaitteiston rakenne VPN yhteydellä

RPS EVO7 3D-mittavarsi varmentaa tehdyn työn tarkasti 
ja nopeasti. Mahdollisten poikkeamien havaitseminen on 
helppoa ja nopeaa selkeän raportoinnin ansiosta. Myös 
mallintaminen kappaleesta, mikäli kappalekuvaa ei ole 
tai se on päivittämättä. Keveytensä ja siirreltävyyden 
ansiosta RPS 3D-mittavartta voidaan käyttää useissa eri 
työpisteissä.

tää, niin kuin nyt uudet asiat 
yleensäkin. Toivolan Metal-
lilla hommat ovat sujuneet. 

”Kynnys ei ole iso, sillä 
kone on yksinkertainen ottaa 
käyttöön, peruskoulutus hoi-
tuu päivässä. Myös käyttö on 
sujuvaa. Tuotteiden suunnit-
telu ottaa oman aikansa, sillä 
mm. rakenteen kestävyyden 
suhteen on otettava eri asioi-
ta huomioon kuin koneistuk-
sen yhteydessä. Kokemus 
karttuu ajan myötä. Oma 
kiinnostus edistää asioita”, 
sanoo Pasanen, jonka mu-
kaan tukea on tarjolla niin 
maahantuojan taholta kuin 
somen Markforged-ryhmis-
täkin. 

Sidosmateriaaleina talos-
sa käytössä ovat Onyx (nylon 
ja pilkottu hiilikuitu), palon-
kestävä Onyx  ja nylon sekä 
pitkänä kuituna hiilikuitu, 
kevlar, lasikuitu ja sekä läm-
mönkestävä lasikuitu.

Toivalan Metallille syys-lo-
kakuun vaihteessa tulleen 
koneen mahdollisuudet kiin-
nostavat talon omien töiden 
ohella ympäristöä ja talon 
asiakkaita laajemminkin, ja 
myös palvelupuoli on ko-
neella pääsemässä alkuun 
saman tien.

”Yllätys oli, että eräs asi-
akkaamme kiinnostui tästä 
uudesta mahdollisuudesta 
heti. Heillä oli tarkoituksena 
investoida vastaavaan lait-
teeseen tiettyjä komponent-
teja varten, mutta kun me 
hankimme koneen, heidän 
mielestään me voimme teh-
dä ne osat heille. Kyseessä 
ovat tietyt, tulostettaviksi so-
veltuvat paperikoneen osat. 
Mielenkiintoisia näkymiä”, 
sanoo Timo Kolehmainen.
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sa. Puolassa tehdään myös 
johdinsarjoja. Klaukkalassa 
valmistetaan ohutlevyosia 
ja tehdään elektroniikka- ja 
sähkölaitteita.

Coastone solmi kaupan 
Darekonin kanssa keskellä 
heinäkuun helteitä eli par-
haimpaan lomakauteen. Yk-
si Darekonin vanhemmista 
puristimista oli juuri sanonut 
työsopimuksen irti ja korjaus-
kustannukset näyttivät ylittä-
vän järkevyyden rajat. 

Darekonilla oli kaikille 
puristimelle melkoinen työ-
taakka ja kuten hyvin tunne-
taan, kesällä loma-aikaan on 
muutenkin haastavaa pysyä 
aikataulussa ilman konerik-
kojakin. Darekonilla muistet-
tiinkin nopeasti sähköposti-
viesti, jossa Coastone ilmoitti 
servokäyttöisten puristimien 
tulevan pian mukaan yrityk-
sen tuoteperheeseen. 

Neuvottelujen aikana saa-
tiin hinta sovittua molempia 
osapuolia tyydyttäväksi. Ai-
noa ongelma oli toimitusai-
ka, koska tarve koneelle oli 
mitä ajankohtaisin. 

”Vapaata konetta Suo-
mesta ei löytynyt ja lomien 
vuoksi olisi uuden koneen 
rakentaminen sijoittunut liian 
pitkälle tulevaisuuteen. On-
neksi tarvittava puristin kui-
tenkin löydettiin Ranskasta. 
Puristin oli toimitettu Rans-
kan maahantuojalle juuri en-
nen lomien alkua ja asennus 
paikalliselle asiakkaalle oli 
suunniteltu vasta syksylle. 
Ehtisimme tekemään uuden 
koneen ranskalaisille ja toi-
mittamaan Ranskasta puristi-
men 1,5 viikon toimitusajalla 
Darekonille”, kertoo Coasto-
nen Vesa Erkkilä.

”Tässä kaupassa oli jo 
tuuriakin mukana, sillä yleen-
sä kesäaikana vaikea löytää 
ratkaisuja varsinkaan toimi-
tusajan suhteen. Nyt se kui-
tenkin onnistui. Ainoa nega-
tiivinen asia on toimituksen 
hiilijalanjälki, josta tuli nor-
maalia suurempi puristimen 
käytyä pikaisesti Ranskassa 
kääntymässä. Mutta asia-
kastyytyväisyys on toki kes-
keistä. Sille on vaikea laskea 
hintaa”, Vesa Erkkilä sanoo.

ME OSTAMME KONEESI
TAKAAMME PARHAAN HINNAN!

Evomax Oy 
Ideaparkinkatu 11 C,
37570 Lempäälä
www.evomax.fi
Mauri Kautto 
044 4100 145

• Globaali käytettyjen
koneiden verkosto

• Myymme käytettyjä
työstökoneita

• Ostamme työstökoneita
• Hinta-arviot: veloituksetta

ja sitoumuksetta

www.gindumac.fi
Kaikki koneet hintoineen  
netissä: www.gindumac.fi

Coastone on vuodesta 2004 
alkaen toimittanut asiakkail-
leen satoja servokäyttöisiä 
särmäyspuristimia. Viime 
vuosina ohjelmassa ovat ol-
leet myös kierrekoneet, joilla 
on tasainen kysyntä vuodes-
ta toiseen. Servokäyttöiset 
radiaalipuristimet letkuliitin-
ten ja muiden komponent-
tien puristamiseen esiteltiin 
Saksassa messuilla viime 
vuonna. 

Kaikkien näiden koneiden 
keskeinen idea ja etu on juuri 
servokäyttöisyys. 

”Servokäyttö mahdollis-
taa erittäin hyvän tarkkuu-
den, sitä on helppo kont-
rolloida. Samoin huolto on 
todella helppoa ja edullista, 
kun sitä verrataan esimer-
kiksi hydrauliikkaan”, kertoo 
Janne Raittila Coastonelta. 

”Tämän hetken maail-
massa, kun sitä verrataan 

vuoteen 2004, paljon on 
muuttunut tekniikan saralla. 
Nykyään servokäytöt ovat 
arkipäivää, ja nyt sähköautot 
yleistyvät nopeasti. 

Kun alan lehdissä tänä 
päivänä ylistetään ominai-
suuksia, on keskustelussa 
paljon samaa kuin niissä 
keskusteluissa, joita käytiin 
takavuosina servokäytöistä 
työstökoneissa. Voimansiir-
ron yksinkertaisuus ja huol-
lon helppous ovat yhteisiä 
piirteitä”, Raittila tiivistää. 

Servomekaaninen 
inserttipuristin 
markkinoille

Koneen rakentamisprosessin 

kannalta iso etu servokäy-
töissä on myös monipuoli-
suus. 

Hyvin suunniteltu servo-
käyttö voidaan valjastaa mo-
neen käyttöön.

Tämä ajatus mielessä 
Coastonella aloitettiin viime 
vuonna asiakkaan kannusta-
mana kehitystyö servome-
kaanisen inserttipuristimen 
tiimoilta. 

Tarve markkinoilla oli niin 
lupaava, että suunnittelun 
prosessit voitiin käynnistää, 
sanoo Raittila.

”Koneen tarve kentällä 
konkretisoitui Alihankinta-
messuilla Tampereella, jol-
loin alustavasti sovittiin jo 

ajan kanssa ratkaistavissa.
Coastonella päätettiin, 

että konemalleja olisi kaksi, 
toinen viiden tonnin ja toinen 
kymmenen tonnin voimalla. 
Optioita otettaisiin mukaan 
sitä mukaa, kun prosessi ete-
nee. Ensin oli toki tärkeää 
tehdä toimiva peruskone.

Noin puolen vuoden ku-
luttua ensimmäinen puristin 
oli valmis lähtemään Tallin-
naan, ja juuri silloin, kun rajat 
oli pandemian takia suljettu. 
Ensimmäisen PressOne P1S-
5 koneen asennuksen Tallin-
naan teki paikallinen edusta-
ja 3MS Machinery videoyh-
teyden avulla. Seuraava kone 
meni Saksaan, missä se otet-
tiin käyttöön alkukesästä. 

Suomen ensimmäinen 
Klaukkalaan

Suomen ensimmäinen ko-
ne asennettiin heinäkuussa 
Klaukkalaan Darekon Oy:lle. 

Darekon Oy on lääke-
tieteellisten laitteiden ja 
teollisuuselektroniikan so-
pimusvalmistaja, jolla on 
kolme elektroniikkatehdas-
ta Haapavedellä, Savonlin-
nassa ja Gdanskissa Puolas-

kaupoistakin, kun kone vaan 
saadaan ensin tehdyksi.”

Coastonen suunnittelu-
prosessia helpotti huomat-
tavasti se tiedossa oleva 
seikka, että servomekaanisia 
särmäyspuristimia käytettiin 
kentällä myös niittien puris-
tamiseen. Ohjauspuoleen tu-
levat muutokset olivat näin 

Servokäyttöinen inserttipuristin 
Coastonen tarjontaan

Ensitoimitus Suomessa Darekonille 

Coastone täydentää 

tuotetarjontaansa. Yri-

tys toi markkinoille uu-

den PressOne PS-S 

-inserttipuristinmallin 

keväällä. Suomen en-

simmäinen uutuusko-

ne toimitettiin kesällä 

Darekon Oy:n käyttöön 

Klaukkalaan.

PressOne PS-S -inserttipuristin on uusi laajennus Coastonen 
tarjontaan.

Suomen ensimmäinen kone asennettiin heinäkuussa Klauk-
kalaan Darekon Oy:lle.
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Näinä aikoina muut kuin vir-
tuaalityyppiset tapahtumat 
ovat harvinaisia, mutta Pirk-
kalassa siis sellainen koettiin 
13.-14.10.

”DMG Mori on pitänyt vii-
me kuukausina useita verk-
kotapahtumia, mutta tämän 
TechDayn halusimme pitää 
ns. normaaliin tapaan ja tar-
jota asiakkaillemme mahdol-
lisuuden päästä konkreetti-
sesti tutustumaan ajankoh-
taiseen tarjontaan paikan 
päällä. Tapahtuma oli perin-
teistä pienimuotoisempi, ja 
turvallisuusasioista pidimme 
tarkasti huolta ”, kertoo toi-
mitusjohtaja Lauri Erkkola.

Digitalisointia  
askel  
kerrallaan

TechDayin painopisteessä 
olivat ensinnäkin uudet di-
gitaaliset mahdollisuudet, 
kuten my DMG Mori sekä 
WERKBLIQ. 

My DMG Mori on valmis-
tajan maksuton asiakaspor-
taali, mikä mahdollistaa tiiviin 
yhteistyön DMG Morin sekä 
asiakkaiden välillä. Mm. pal-
velupyyntöjen teko käy yh-
dellä napin painalluksella ja 
prosessien seuranta on reaa-
liaikaista. 

WERKBliQ puolestaan on 
my DMG Moriin yhdistettä-

vä huollon ja kunnossapidon 
sovellutus, millä voidaan hal-
linnoida haluttaessa kaikkia 
pajan koneita ja laitteita, 
niin DMG Morin koneita 
kuin muidenkin valmistajien 
laitekantaa. Mukana olevia 
toimintoja on mm. sisäinen 
palvelupyyntöjärjestelmä, 
laitepäiväkirja sekä huolto-
kalenteri muistutustoimin-
toineen vuorovaikutteisten 
tehtävälistojen tekomahdol-
lisuuksineen.

Lauri Erkkolan mukaan 
niin my DMG Mori ja WERKB-
liQ-kokonaisuuden ominai-
suudet kehittyvät parhaillaan 
eteenpäin nopein liikkein.

Suomen  
ensiesittelyssä  
uusi M1 

TechDayssa tuotantokoneita 
oli mukana kolme. Viisiakse-
linen DMU 50 oli mukana, 
ja sorvien puolelta tapahtu-
massa esiteltiin Sprint 32/8 
-sorvausautomaattia, mikä 
voi olla moneen pajaan huo-
mattavan järkevä erikoisko-
nevalinta tuotantoon mm. 
kookkaamman yleiskoneen 
sijaan.

Ehkä mielenkiintoisin ko-
ne oli Suomessa maailman-
laajuisestikin ajallisesti kär-
kiryhmässä esitelty pystyka-
rainen M1-koneistuskeskus, 
mikä samalla aloittaa DMG 
Morin täysin uuden ent-
ry-tyyppisen koneiden tuo-
tesarjan.

Kilpailukyisesti hinnoitel-
lun, vasta lanseeratun uu-
den peruskonesarjan kautta 
aiemmin ominaisuuksiltaan 
monipuolisiin ja siten hinnal-
taan korkeampien koneiden 
valmistamiseen profiloitunut 
DMG Mori laajentaa uuteen 
markkinasegmenttiin. 

”Tämä on peruskone, 

”Nämä kokonaisuudet 
mahdollistavat mm. ma-
nuaalisten huoltoprosessien 
korvaamisen huomattavas-
ti niitä tehokkaammilla ja 
nopeammilla järjestelmillä. 
Samalla ne ovat sujuva ja 
helposti hahmotettava siir-
tymä digitalisaation hyötyi-
hin tuotannossa. Liian usein 
digitalisaatio koetaan ker-
ralla liian laajana kokonai-
suutena, mikä sellaisena on 
vaikea ymmärtää ja aloittaa. 
Asiassa kannattaa kuitenkin 
edetä askel kerrallaan. Huol-
lon toimintojen digitalisointi 
voi olla hyvä ensimmäinen 
askel”, sanoo Lauri Erkkola.

mutta moneen pystyvä sellai-
nen. DMG Morille tuotealue 
on uusi, ja uusia asiakkuuk-
sia tavoittelemme. Edullinen, 
pätevä kone on uusi mahdol-
lisuus tuotteisiimme ja DMG 
Morin palveluun tutustumi-
selle”, sanoo aluemyynti-
päällikkö Tomi Koskinen. 

Varustukseltaan kolmena 
peruspakettina markkinoil-
le tuleva M1 on segmentti-
laajennuksen ensimmäinen 
tuote, ja jatkossa koneita on 
odotettavissa koko joukko 
lisää. Uudet M1-koneet val-
mistetaan Puolassa, runkora-
kenne on sama kuin Saksassa 
valmistetussa pystykeskus-
mallistossa. Koneessa on 
Siemens-ohjaus.

Viime kuukaudet ovat ol-
leet monessa mielessä haas-
tavia. Lauri Erkkolan mukaan 
DMG Morin vire on pysy-
nyt viime kuukaudet varsin 
myönteisenä.

”Asiakkaamme uusivat 
koneitaan ja järjestelmiään 
kuntoon tulevia aikoja ajatel-
len. Ja oikein onkin, nyt sii-
hen on hyvä mahdollisuus”, 
Erkkola sanoo.

DMG Mori TechDay Pirkkalassa

Uuden ajan mahdollisuuksia

Konetalo DMG Mori järjesti 

TechDay -tapahtuman toimipisteessään 

Pirkkalassa lokakuussa. Painopisteessä 

olivat uudet digitalisaatiomahdollisuudet, 

ja samalla esiteltiin ajankohtaista 

konetarjontaa, mm. mielenkiintoinen M1.

Uudet sovellukset korvaavat manuaaliset huoltoprosessit tehokkaammilla järjestelmillä, 
tiivistää Lauri Erkkola. Läppärillä demona WERKBLIQ.

Pystykarainen M1-koneistuskeskus aloittaa DMG Morilla uuden tuotesarjan. Malli nähtiin 
Pirkkalassa lokakuussa Suomen ensiesittelyssä.

Tuotantokoneita esittelyssä. Sprint-mallia käyttää kuvassa Toni Huurne.

5-akselinen DMU 50 oli TechDayssa koneistustöissä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Kun on vuosia takana, mat-
kalle mahtuu monia vaihei-
ta.  Insinööritoimisto Ismo 
Lindberg syntyi Tikkakos-
kella elokuussa 1980, mut-
ta juuret ulottuvat 1960- ja 
1970-luvuille. 

Perustaja Ismo Lindberg 
aloitti metallin työuransa 
Sarviksella ja Valmetilla ja 
kouluttautui sitten Tekusta 
insinööriksi vuonna 1968. 
Ura vei konemyyntiin Suo-
men Koneliikkeeseen, missä 
Lindberg sai alalle hyvät opit.

”Suomen Koneliikkeen eli 
myöhemmän Teollisuustek-
niikan Osmo Ivanoff oli uusia 
aukova henkilö. Ensinnäkin 
hän kannusti myyjät lähte-
mään toimistosta kentälle. 
Toiseksi, hän toi autokaupan 
toimintatapoja konemyyn-
tiin. Kun noina aikoina uu-
det ja vanhat työstökoneet 
myytiin tiiviisti toisistaan 
erillään, Ivanoff otti vanhat 
koneet vaihdossa ja myi ne 
eteenpäin. Se oli silloin uusi 
käytäntö. Käytetyille koneil-
le muodostuivat markkinat, 
mitä aiemmin ei oikeastaan 
ollut”, Ismo Lindberg kertoo.

”Minä jatkoin ja jalostin 
näitä toimintatapoja myö-
hemmin sitten omassa yri-
tyksessäni. Myin uusia ko-
neita, alkuun provisiolla 

Teollisuustekniikalle ja myö-
hemmin omin edustuksin, ja 
välitin käytetyt vaihtokoneet 
eteenpäin. Näin firma toimii 
perusajatukseltaan edelleen-
kin”, sanoo Ismo Lindberg.

Matkan varrella IL liittyi 
järjestöön nimeltä EAMTM 
(European association of 
Machine Tool Merchants), 
joka valvoo jäsenyritysten 
välistä kaupankäyntiä ja 
eettisten sääntöjen noudat-
tamista. Näin käytettyjen 
koneiden viennistä ja maa-
hantuonnista on saatu tur-
vallinen prosessi.

Uusien merkkien 
lanseeraaja

Insinööritoimisto Ismo Lin-
dberg on pitkään tunnettu 
konealalla uusien ja käytet-
tyjen koneiden kauppatalona 
ja myös erityisen aktiivisena 
uusien konemerkkien lansee-
raajana. 

Erityisesti Taiwanin ja 
myöhemmin kiinalaisten 
koneiden lanseeraamisessa 
Suomen markkinoille 1980- 
ja 1990-luvuilla yrityksen 
osuus on iso. 

”Japanilaisia koneita Suo-
men markkinoilla on toki ol-
lut pitkään, mutta Taiwanin 
suunta oli uutta. Näin taiwa-
nilaisia koneita ensi kerran 

aikanaan jo Japanin ja Neu-
vostoliiton messuilla, ja ajat-
telin, että nuohan sopisivat 
niin hinnaltaan kuin laatun-
sakin puolesta hyvin myös 
Suomen markkinoille. Siitä 
se lähti”, sanoo Lindberg.

Monien taiwanilaisten 
merkkien maahantuojana 
Lindberg oli päänraivaaja 
Euroopan alueellakin.

Myöhemmin, kun maa 
avautui, teema jatkui kiina-
laisten koneiden maahan-
tuonnilla.

Tätä kautta tuskin kukaan 
on lanseerannut uusia kone-
merkkejä Suomen markki-
noille enemmän kuin Ismo 
Lindberg. 

Myös lukumääräisesti toi-
mitettujen koneiden määrä 
on suuri. Talon nykypäämie-
histä esimerkiksi Johnfor-
din Suomeen toimitettujen 
koneiden määrä lähentelee 
kahtasataa. Yunnanin ma-
nuaalikärkisorveja Suomessa 
on jo pitkälti yli 400.

Uusille urille 
1990-luvulta

Insinööritoimisto Ismo Lin-
dbergin toiminnassa ve-
denjakaja osui 1990-luvulle, 
kun Muurameen siirtynyt ky 
ajautui laman seurauksena 
hankaluuksiin, mutta pelas-

tautui eri vaiheiden ja pankin 
aktiivisen osuuden jälkeen. 
Samassa yhteydessä yritys-
muodoksi vaihtui osakeyhtiö. 
Vuonna 2003 toimitusjohta-
jan saappaisiin astui Ismon 
poika Antti, jolloin Ismo siir-
tyi hallituksen puheenjohta-
jaksi ja se paikka hänellä on 
edelleenkin. Alan konkari 
toimii edelleen osa-aikaisesti 
apuna myös myynnissä.

Insinööritoimisto Ismo 
Lindberg on suunnannut 
tämän vuosituhannen puo-
lella osin uusille urille. Talo 
tunnetaan uusien koneiden 
osalta tänä päivänä parhai-
ten vahvojen japanilaisten ja 
saksalaisten konemerkkien 
suomalaisedustajana. 

Japanilaisten koneiden 
osalta palettiin kuuluu mm. 
Nakamura-Tome. Niitä talo 
on myynyt yli vuosikymme-
nen.

”Tehokkaat sorvit ovat 
sopineet Suomen markki-
noille hyvin. Nakamura-To-
men sorveja on myyty Suo-
meen viime vuosina lähes 50 
kappaletta”, toimitusjohtaja 
Antti Lindberg sanoo. Muita 
japanilaismerkkejä Lindber-
gin paletissa ovat Kiwa ja 
Toyoda. 

”Saksalaiskoneiden osalta 
edustuksessamme on SHW, 

joka valmistaa kookkaita pit-
käjyrsinkoneita. Myös näitä 
koneita maahan on toimitet-
tu useita.”

Edustuspaletin muok-
kauksen myötä yritys on 
panostanut viime vuosina 
vahvasti kokonaispalveluun, 
missä mm. huoltotoiminnoil-
la ja loppukäyttäjien koulu-
tuksella on iso rooli. 

”Konekaupan ala on 
muuttunut viime vuosikym-
menien aikana puhtaasta ko-
nemyynnistä yhä enemmän 
ratkaisujen toimittajaksi ja 
asiakkaidemme kumppa-
niksi. Tämä kattaa myynnin 
lisäksi tuen koneen koko 
elinkaaren ajan. Itse olem-
me panostaneet aivan olen-
naiseen, eli nopeaan ja osaa-
vaan huoltoon mittavasti, ja 
panostukset jatkuvat yhä. 
Häiriötilanteissa apu pitää 
olla asiakkaalla aina nopeasti 
ja luotettavasti saatavissa. Se 
on tänä päivänä ensisijainen 
asia”, sanoo Antti Lindberg.

Mukana  
muutoksessa

 Vuodet vierivät, teknologia 
etenee ja ala muuttuu. Vaik-
ka haasteita on, nyt tällä 
hetkellä isoimpana tietenkin 
tämä korona, Ismo ja Antti 
Lindberg näkevät tulevaisuu-
den myönteisenä.

”Suomalainen teollisuus 
ymmärtää uudistumisen 
merkityksen, ja viime vuosina 
alan teknologiaan on meillä 
monilla tahoilla myös satsat-
tu.  Se on hyvä asia, mikä vie 
eteenpäin. Toki investointi-
velkaa on verrattuna nyt vii-
meisiin hyviin vuosiin 2008, 
mutta kehitystä on kuitenkin 
tapahtunut”

”Tehokas teknologia pi-
tää valmistuksen kilpailukyi-
senä. Nyt juuri tähän koro-
na-aikaan myös julkisen val-
lan on syytä muistaa, miten 
tärkeä teollisuus tämän maan 
toiminnalle on, ja mistä tulot 
tänne tulevat. Teollisuutta tu-
kee kuunnella”, sanoo Antti 
Lindberg.

Hyvänä piirteenä tässä 
korona-ajassa Ismo Lindberg 
näkee sen, että töitä on pa-
lannut kauempaa jälleen 
Suomeen juuri viime kevään 
komponenttitoimitusten 
hankaluuksien jälkeen. 

Aika näyttää, onko ilmiö 
pysyvä.

Kaksikon mukaan tämä ai-
ka muuttaa myös konekau-
pan tapoja. Internet on pit-
kään ollut yksi toimintojen 
kanava, ja aika kiihdyttää vir-
tuaalisten mahdollisuuksien 
ja teknologian kehitystä. 

Siitä viestivät monet vir-
tuaaliset tapahtumat.

Internetin myötä nyky-
aikana myös koneiden ti-
laaminen suoraan tehtailta 
edustajan ohi on jo pitkään 
ollut yksi mahdollinen kuvio. 
Ismoja Antti Lindbergin mu-
kaan kotimaisille edustajilla 
on yhä tärkeä paikkansa ko-
konaisuudessa.

”Takuut, toimitukseen liit-
tyvät monet hallinnolliset ja 
logistiset käytännön kuviot 
ja juuri tukeen, huoltoon ja 
ennen kaikkea koneistajien 
koulutukseen liittyvät seikat 
ovat monille koneinvestoijil-
le keskeisiä seikkoja. Niiden 
toimivuuden takaaminen on 
meille tämän alan ammatti-
laisille keskeisin tehtävä nyt 
ja jatkossakin”, sanoo Antti 
Lindberg.

Notkea nelikymppinen
Lindberg panostaa palveluun

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy on 40-vuotias. Monessa mukana ollut, 
alan kauppatapoja uurtanut uusien ja käytettyjen koneiden kauppatalo 
vannoo vahvan tarjonnan ja kokonaispalvelun nimiin. Huolto- ja varaosa-
palveluihin satsataan erityisesti.KARI HARJU

TEKSTI & KUVAT

Asentajat kuvassa vasemmalta alkaen Ville Alen, 

Jussi Ruuska ja Tuomas Pöyry. Taustalla Nakamura-

Tomen (oikealla) ja Kiwan teknologiaa konenäyttelyssä.

Toiminnan miehiä ajankohtaisin varustein. Lindbergin myyntihenkilöstöä kuvassa, 

vasemmalta hallituksen puheenjohtaja Ismo Lindberg, tekninen myyjä Harri Nieminen, myyntijohtaja Antti Pöyry, 

menetelmämyyjä Timo Ritvanen ja toimitusjohtaja Antti Lindberg.



19
9 • 2020 marraskuu

HAN’S LASER
TASOKUITULASERKONEMALLIT
 3015 PRO  –  edullinen valinta
 G 3015 F  –  kustannustehokas
 G 3015 HF  –  alihankintateollisuuden 
   vaativiin tarpeisiin
 G 3015 HF-PRO  –  nopeutta arvostavalle

Meiltä myös
Han’s Laser -putkilaserkoneet
automatiikalla tai ilman
eri putki- ja profiilivahvuuksille.

Kanadalaiset CorActive-teholähteet –
markkinoiden edullisin hinta-laatusuhde

Parhaista materiaaleista valmistetut tehodiodit,
erittäin korkea virtatehokkuus (wall plug effective) 

lähes 40%, sietää eritttäin hyvin heijastavien 
materiaalien leikkuuta.

KORKEAMMAN LAATUTASON TASOKUITULASERIT 
KIINAN SUURIMMALTA VALMISTAJALTA
Maailman johtavan laserlaitteiden valmistajan kustannustehokkaat kuitulaserit 
CorAct-teholähteellä, 2–12 kW tehoisena erittäin edulliseen hintaan.

Han’s Laser 
valmistaa kaikki 
pääkomponentit

itse: laserteholähde, 
leikkuupää, 

optinen kuitu, 
CNC-tekniikka

KYSY 
LOPPUVUODEN 

TARJOUS 
HAN’S LASER

TEHO- 
LASEREISTA!

MYÖS 
EDULLINEN 
RAHOITUS-
TARJOUS!

MM Konemyynti Oy
Luhtikuja 4, 60550 Nurmo
p. 045 149 3599   |   mika.marttila@mmkonemyynti.fi
Lue lisää: www.mmkonemyynti.fi

    
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.

SUOMEN
TERÄTUONTI

suomenteratuonti.fi

SUOMEN
TERÄTUONTI

Loukinaistentie 3, 21420 Lieto
P. (02) 251 3780, myynti@stt.as

ZCC:ltä KAKSI UUTTA HUIPPUTASON
kovametalliporaa
UD-sarja 
•  Kehitetty erityisesti ruostumattomille  
 teräksille sekä kuumalujille seoksille

• Kevytleikkuinen ja erinomainen lastun  
 katkaisu sekä ennustettava kuluminen

•  Halkaisijat 3-20 mm 
 3xD sekä 5xD -pituisina

GD-sarja 
• Teräksille ja valuille

•  4 ohjainpintaa takaavat vakaan 
 prosessin myös kovilla syötöillä

• Yleisporiin verrattuna jopa 
 2,5 kertainen tuottavuus

•  Saatavina halkaisijioille 3-20 mm
 5xD -pituisena

ISO group Material Cutting speed Feed factor
  vc (m/min) Fm

Feed calculator

 Low-alloy steel 130 0,04

 High-alloy steel 100 0,03

 Cast iron 160 0,04

 Cast iron 130 0,03

P

K

ISO group Material Cutting speed Feed factor
  vc (m/min) Fm

Feed calculator

         M Stainless steels 80 0,02

         S Ni-/Co-based alloys 40 0,01

         S Titanium alloys 60 0,012

Esimerkkilaskelma:  Fn = 10 mm x 0,04 = 0,4 mm/r
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Lävistyksen ja kulmaleikkuun 
samaan konekokoon yhdistä-
vä Shear Genius kuuluu Pri-
ma Powerin konetarjonnan 
kovaan ytimeen. Yhdistel-
mäteknologia kehitettiin yli 
30 vuotta sitten, ja sitä on 
kehitetty eteenpäin vuosien 
varrella useaan otteeseen.

Konemallin menestykses-
tä markkinoilla kertoo se, 
että vuosien mittaan Shear 
Genius -malleja on toimitettu 
globaalisti yli 3000 konetta.

Nyt Prima Powerin lävis-
tyksen ja kulmaleikkuun yh-
distelmäteknologiaa on ke-
hitetty jälleen eteenpäin ko-
nemallin uuden sukupolven 
myötä. Uusimmasta teknolo-
giasta kertoo nimen jäljessä 
nyt tunnus EVO.

”Uuden sukupolven myö-
tä kone on aikaisempaan vas-
taavaan malliin verrattuna 
merkittävästi tehokkaampi ja 
tuottavampi, toiminnaltaan 
ekologinen ja taloudellinen”, 
kertoo Prima Powerin lävistä-
vien ja leikkaavien koneiden 
tuotepäällikkö Marko Piirto.

Tehokkaasti, 
taloudellisesti ja 
ekologisesti

Shear Genius -koneet sovel-
tuvat 0,5-5 mm:n levymate-
riaalien käsittelyyn. Levyn 
arkkikoko ja kappalekoko on 
maksimissaan 1500x3000 tai 
1500x4000 mm konemallista 
riippuen. Ja kuten aina, levyä 
ei tarvitse kääntää lävistys-
prosessin aikana. Leikkuuala 
kulmaleikkurin kertaiskulla 
on maksimissaan 1000x1500 
mm, toki myös pienempiä ja 

isompia kappaleita voidaan 
leikata. Kulmaleikkuu on säh-
köservokäytöllä varustettu 
kuten lävistyskin, jolloin leik-
kuuala määräytyy optimaali-
sesti kappalekoon mukaan.

Marko Piirron mukaan yk-
si keskeisistä uuden Shear 
Genius EVO:n eduista on sen 
merkittävästi aiempaa kor-
keampi tuotantokapasiteet-
ti. Kone on varustettu uudel-
la tehokkaalla nestauksella ja 
levyn reunan mittauksella, 
mikä lyhentää tuotantoaikoja 
ja mahdollistaa samalla levyn 
aiempaa monipuolisemman 
ja kokonaisvaltaisemman 
hyödyntämisen.

Samalla edellisen levyn 
loppurainan nopea poisto 
pöydältä tarkoitusta varten 
suunnitellun luukun kautta 

vähentää seuraavan levyn 
lastausaikaa.

”Kun kone integroidaan 
PSBB-valmistuslinjaan ja val-
mistetaan suuria paneeleja, 
kuten ovilehtiä tai hissipa-
neeleja, voidaan tuottavuu-

dessa päästä jopa 100%:n 
lisäykseen aikaisempaan 
malliin verrattuna”, Piirto 
tiivistää.

Prima Power on jo pitkään 
käyttänyt koneissaan säh-
köservoteknologiaa. Muun 

malliston tapaan myös uusi 
Shear Genius EVO on säh-
köservokone ja sen myötä 
täysiverinen Prima Powe-
rin Green Means -konsep-
tin edustaja.  Green Means 
-konsepti yhdistää korkeaa 

tuottavuutta pieneen hiilija-
lanjälkeen.

”Sähköservoteknologian 
etuja ovat esimerkiksi alhai-
nen energiankulutus ja öl-
jyttömyys, edulliset huolto-
kustannukset ja tehokas raa-
ka-aineenkäyttö. Teknologia 
on samaan aikaan sekä eko-
loginen että taloudellinen”, 
sanoo Piirto.

Luotettavaa 
tuotantoa myös 
miehittämättömänä

Leikkausteknologioita on 
markkinoilla tunnetusti mo-
nia. Muihin teknologioihin 
verrattuna kulmaleikkuutek-
nologialla on Marko Piirron 
mukaan omat kiistämättö-
mät etunsa.

”Kulmaleikkuutekniikka 
on luotettavin menetelmä 
kappaleen irrottamiseksi le-
vystä muihin teknologioihin 
verrattuna. Kun terät ovat 
alhaalla, kappale on var-
masti ja siististi levystä irti. 
Tämä ominaisuus tekee tek-
nologiasta varman ratkaisun 
myös miehittämättömään 
24/7-tuotantoon”, sanoo 
Marko Piirto.

Prima Power-järjestelmi-
en tuotepäällikön Lauri Ne-
valan mukaan Shear Genius 
-koneet toimitetaan usein 
varastojärjestelmän kanssa.

”SG osana järjestelmää 
soveltuu niin piensarjatuo-
tantoon kuin massatuotan-
toon, kiitos joustavien ohjel-
mistoratkaisujen. Automa-
tisoitua ja miehittämätöntä 
tuotantoa varten myös uu-
teen Shear Genius EVO:on 
voidaan helposti yhdistää eri-
laisia automaatiolaitteita ja 
varastoratkaisuja aina moni-
puolisiin PSBB-tuotantolinja-
ratkaisuihin saakka. Kappale-
virran automatisoinnilla tuo-
tantotehokkuutta voidaan 
edelleen kasvattaa”, Lauri 
Nevala toteaa.

Shear Genius EVO:n viral-
linen ensiesittely tapahtuu 
Prima@Home-virtuaalita-
pahtumassa 4. ja 5.11. Uusi 
Shear Genius EVO on näh-
tävillä Prima Powerin Seinä-
joen tehtaan näyttelytiloissa 
osana PSBB-järjestelmää ma-
teriaalivarastoon liitettynä. 
Joustavan lastaustoiminnon 
ansiosta PSBB-linja on liitet-
ty Night Train -varastoon 
90-asteen kulmassa. Esillä 
oleva PSBB-linjakonfiguraa-
tio sisältää Shear Geniuksen 
lisäksi pinonta-/poimintaro-
botin sekä kappaleen kään-
tolaitteen, minkä jälkeen on 
suora liitos automaattiseen 
taivutukseen.

Shear Geniuksen uusi sukupolvi on EVO

Lisää tehoa, monipuolista ekologisuutta

Prima Power 

julkaisee uuden 

Shear Genius 

-sukupolven. 

Uusi Shear 

Genius EVO 

tarjoaa töihin 

lisää tehoa ja 

samalla kone on 

aiempaa 

ekologisempi ja 

taloudellisempi.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVA

Shear Genius EVO on Prima Powerin lävis-
tys/kulmaleikkuuteknologian uusi sukupolvi. 

Uuden Shear Genius EVO:n 
etuja ovat lisätehot, taloudel-
lisuus ja ekologisuus, kertovat 
tuotepäälliköt Marko Piirto ja 
Lauri Nevala. Järjestelmä so-
veltuu niin massatuotantoon 
kuin yksittäistilauksiin ja mie-
hittämättömään 24/7-ajoon.

Uusi Shear Genius EVO Prima Powerin Seinä-
joen tehtaan näyttelytiloissa osana PSBB-jär-
jestelmää materiaalivarastoon liitettynä.
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KONEMYYNNIN EDELLÄKÄVIJÄ

• Hitsauslaserit UUTUUS!

• CO2- laserleikkauskoneet

• Puhdistuslaserit mm. ruosteen poistoon UUTUUS!

• 1500-4000kg Hyder- trukit: sähkökäyttöiset, 

 nykyaikaiset lithiumakut

• Savukaasuimurit mm. laserhitsaukseen ja -leikkaukseen

• OEM / TeKo

• Koneet suoraan asiakkaalle

• Kaikkien yleisempien lasertyöstölaitteiden kulutus- ja varaosat

• Erikseen saatavissa asennus, koulutus- ja huoltopalvelut

KONEISIIN ON MAHDOLLISTA TUTUSTUA 

PAIKAN PÄÄLLÄ KÄYTÄNNÖSSÄ, KYSY LISÄÄ!

SUOMEN TEKO OY

Puh: 020 730 5370

myynti@teollisuudenkoneet.fi

www.teollisuudenkoneet.fi

INSTAGRAM 
@suomentekooy

FACEBOOK 
Suomen TeKo Oy

Tutustu valikoimaamme ja 
koneuutuuksiin kotisivuillamme!

Seuraathan 
meitä!

ESIM. FB30
3 000 kg, 

lithium-akku, 
vapaanostopuomi 

ja nelipiste-
hydrauliikka!  
h. 24 600 eur  

alv 0 %

Automaatioradoilla 
tehokkuutta sahaukseen 

Sahauskustannusten pienen-
täminen on alati huomattava 
haaste vannesahojen valmis-
tajille.  Tshekkiläinen saha-
valmistaja Pilous esittelee 
muokattavan avun ongelman 
poistamiseksi automaattisen 
materiaalin siirtoon ja mitta-
tarkkaan pysäytykseen.  Nä-
mä komponentit toimivat 
erinomaisesti yhdessä Pi-
lousin puoliautomaattisten 
sekä automaattisten vanne-
sahojen kanssa.

Automaattisten vanne-
sahojen perusversiot on 
yleensä suunniteltu materi-
aalin syöttöön aina 500-1000 
mm:iin per syöttö. Moninker-
taisesta materiaalin syötöstä 
johtuen tällaisissa tilanteissa 
lyhennettäessä pituuksia yli 
kahdesta metristä tai vielä pi-
demmistä tulee tavallisesta 
automaattisahasta tehoton. 
Monihaku on hyvin aikaa vaa-
tiva toimenpide.  Sen sijaan 
tällä rataratkaisulla syöttö-/
pysäytysjärjestelmällä tällai-
set tehtävät voidaan hoitaa 
huomattavasti pienemmässä 
ajassa.

Älykäs järjestelmä

Pilousin järjestelmän perusta 
on korkealaatuisella teollisel-
la lineaariakselilla varustettu 
tukeva kuljetin.  Servokäyt-
tö huolehtii korkeasta syöt-
tönopeudesta ja 0.1 mm:n 
tarkkuudesta (mitasta). 
Käyttöä ohjataan kookkaasta 

kosketusnäyttötaulusta, joka 
sijaitsee erillisessä ohjauspa-
neelissa. 

Mahdollisuus useasti käy-
tettyjen pituuksien tallenta-
miseen muistiin on mukana 
oleva tärkeä ominaisuus.  
Älykäs järjestelmä estää 
ylilastaukset ja liukumeka-
nismin vahingoittumisen. 
Maailmanlaajuinen hintojen 
aleneminen taajuusmuutta-
jissa, lineaarijohteissa, servo-
käytössä, hammaspyörissä, 
kosketusnäytöissä, PLC-oh-
jelmissa jne. mahdollista-
vat suunnittelijoille näitten 
oheislaitteitten helpomman 
saavutettavuuden. 

Ratkaisuja tuotannon 
vaatimuksiin

”Asiakas hyötyy ensi kädes-
sä sahaustoiminnon nopeu-
desta, sahaustarkkuudesta, 
luotettavuudesta ja koko 
toiminnon taloudellisesta 
vaikutuksesta. Tutkimus- ja 

kehitystyö on ollut aktiivista 
Pilousilla koko sen olemas-
saolon, toisin sanoen liki 
27 vuoden ajan.  Suunnitte-
luosasto kehittää jatkuvasti 
uusia ratkaisuja, jotka voisi-
vat paremmin vastata kohoa-
viin tuotannon vaativiin vaati-
muksiin. Tämän takia Pilousin 
suunnitteluosasto täydensi 
monivuotista yritystä mo-
dernisoida ja laajentaa sekä 
syöttö- että mittausjärjestel-
miä”, toteaa Markku Tavasti 
Maketekilta.

Kuluvan vuoden loppuun 
mennessä Pilous suunnitte-
lee esittelevänsä lastausma-
kasiinin, joka yhdistettynä 
syöttö- tai mittajärjestel-
mään helpottaa vielä enem-
män koko sahaustyövaihetta. 
Lisäksi Pilous on kehittänyt 
uuden ratamallin, ns. D-tyy-
pin radan kevyemmille ma-
teriaaleille. Tähän saadaan 
manuaalisia mittavasteita 
jopa kuuteen metriin saakka.

Automaatioradat mahdollistavat ajan säästön ja kustannusten alentamisen.

KPO 520 
NC-automaatioratkaisu.

Uusia ratkaisuja kohoaviin 
tuotannon vaatimuksiin. 

Kuvassa uusi ratamalli.

Käyttöä ohjataan kookkaas-
ta kosketusnäyttötaulusta, 

joka sijaitsee erillisessä 
ohjauspaneelissa.
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Amada laajentaa 3i-särmäys-
puristinmallistoaan. Uudet 
400 tonnin koneet 4-, 5- ja 6 
metrin kokoluokissa on tar-
koitettu raskaiden kappalei-
den käsittelyyn mm. maata-
loudessa, raskaan kaluston 
toiminnoissa, raideliiken-
teessä, rakennus- ja kaivos-
teollisuudessa sekä meriteol-
lisuudessa. Uudet HFE3i HT 
(High Tonnage) mallit tarjo-
avat tarkat ja voimaa vaativat 
taivutukset. Koneet on suun-
niteltu taivuttamaan terästä 
jopa 20 mm saakka.

Koneiden vahvaa taivu-
tuskapasiteettia tukee hyvin 
jäykkä runko, joka on kehi-
tetty tarjoamaan optimaalis-
ta suorituskykyä suuria voi-
mia vaativissa taivutuksissa. 
Myös Amadan kehittämä re-
aktiivinen alapalkki ratkaisu 
takaa yhdenmukaiset taivu-
tukset koko koneen mitalta.

Jäykkä runko, reaktiivinen 
alapalkki ja räätälöidyt 5-ak-
seliset takavasteet lisäävät 
tuottavuutta ja tekemisen 
helppoutta. Eritoten vah-
vat ja kestävät 5-akseliset ja 
NC-ohjatut takavasteet pys-
tyvät suoriutumaan raskais-
takin kuormista ja säilyttä-
mään paikoitustarkkuutensa. 
Standardina oleva yksittäi-
nen Delta-X takavaste, jota 
pystytään siirtämään eteen ja 
taaksepäin riippumatta toi-
sesta takavasteesta, mahdol-
listaa joustavan paikoituksen 
takavasteille, kun työstetään 
epäsymmetrisiä kappaleita. 
Optiona molemmat takavas-
teet ovat mahdollista saada 
myös Delta-X mallisena.

Poistoyksikön valinta hitsaus-
sovellukseen riippuu käytön 
ja tuotettujen hitsaussavujen 
määrästä. Kemperin mukaan 
vahvakapasiteettinen Smar-
tFil on suunniteltu monen-
tyyppisiin käyttökohteisiin.

Suorituskykyinen 
luokassaan

Laitteessa on 
vakiona luo
kassaan 
kookas 25 
neliömet-
rin varas-
tointi-
suodatin 
ja vielä 
suurempi 
42 neliö-
metrin 
vaih-

Uudet 400 tonnin HT-mallit 
4-, 5- ja 6 metrin kokoluokkiin

Liikuteltava 
savunpoistoyksikkö 

Kemperiltä

Pohjanmaan Teollisuus 
toukokuussa 2021

Laajennus Amadan HFE3i-särmäyspuristinmallistoon

Ammattilaisille ja uusille hitsaajille

Älykäs, 
helppokäyttöinen 
ohjaus

Niin kuin kaikki sarjan ko-
neet, HFE3i HT toimitetaan 
AMNC 3i -ohjauksella, joka 
on älykäs, mutta helppo op-
pia ja myös vähentää asetus-
aikoja. Särmäyspuristimen 
digitaalinen sydän, AMNC 
3i, mahdollistaa myös kappa-
leiden etäohjelmoinnin sekä 
integraation ja verkkoyh-
teyden Industry 4.0 tuotan-
tostrategian mukaisesti. Tätä 
käyttäjäystävällistä graafista 
käyttöliittymää ohjataan 18.5 
tuuman kosketusnäytöltä. 
Käyttöliittymä tarjoaa usei-
ta ohjelmointi tapoja ja myös 
mahdollisuuden ladata DXF- 
tai DWG-tiedosto koneelle 
ja kääntää nämä 3D-malliksi 
koneella.

Ohjausta täydentää VPSS 
3i Bend -etäohjelmointiohjel-
misto, joka automaattisesti 
valitsee työkalut, luo työka-
lu asetukset ja määrittää tai-
vutusjärjestyksen. Ohjelmat 
voidaan luoda automaatti-
sesti VPSS 3i Bend -ohjel-
mistossa ja ladata suoraan 
särmäyspuristimelle. Sär-
mäyspuristimelta nähdään 
haluttu kappale ja kaikki tar-
vittavat työkalut. Myös työ-
kalun opastin toiminta näyt-
tää käyttäjälle tarkalleen mi-
hin työkalut sijoitetaan koko 
koneen mitalta. 

Yksi hyöty asiakkaille on 
myös Amadan Eco-invertteri-
teknologia, joka tarkoittaa si-
tä, että kone lopettaa virran-
kulutuksen heti, kun taivutus 
on valmis. Energiatehokkuu-

tosuodatin ja muut lisävarus-
teet lisäävät suorituskykyä 
edelleen. SmartFil voidaan 
varustaa mm. automaattisel-
la käynnistys-/pysäytysjärjes-
telmällä ja LED-valaistuksella 
poistokuvussa.

Poistokupu on myös saa-
tavilla jatkossa yhdessä uu-
den 180 millimetrin  pois-
tovarren kanssa, mikä lisää 
poistotehoa edelleen. 

Jatkossa myös oma Blue-
tooth-kaiutin oman musiikin 
toistamiseen ja äänenvoi-
makkuuden säätö tekevät 
myös omalla laillaan hitsaus-
työstä entistä turvallisempaa 
ja miellyttävää.

Uusi muotoilu

Uutta laitteessa on myös 
muotoilupoistoyksikkö ei 
ole neliö vaan pyöreä. 

Koneessa on pyöreä 
tallennussuodatin, 

sen poisto käy helpos-
ti poistoyksiköstä. Liikutelta-
vuuden ja 360 asteen pyöri-
vän poistokuvun myötä kom-
paktia järjestelmää voidaan 
käyttää työpaikoilla jousta-
vasti. SmartFil suodattaa yli 
99,5 prosenttia mikroskoop-
pisista pölyhiukkasista.

den lisäksi älykäs hydraulinen 
energia järjestelmä vähentää 
huollon tarvetta, öljyn kulu-
tusta ja melua.

Ergonomista 
kappaleenkäsittelyä

Ergonomia on tärkeää, kun 
käsitellään isoja ja/tai paina-
via kappaleita. 

HFE3i HT -koneeseen on 
mahdollista saada lisävarus-
tuksena Amada SF200 levyn-
seuraajat (200kg per pöytä), 
jotka parantavat tarkkuutta 
ja turvallisuutta. 

SF200-pöydät seuraavat 
taivutusliikettä ja nopeutta, 

kun kappaletta taivutetaan. 
Näin tarve toiselle koneen 
käyttäjälle poistuu ja sääs-
tetään työvoima kustannuk-
sissa. Tarpeen vaatiessa on 
myös mahdollista asentaa 
koneeseen lisävarusteena 
automaattinen kulmanmit-
tausjärjestelmä: Bi-M laseri 
pystyy mittaamaan ja korjaa-
maan taivutuskulmaa reaali-
ajassa kappaletta taivuttaes-
sa. HFE3i HT on myös yhtä 
taitava ja tarkka ohuilla mate-
riaaleilla, joten se sopii hyvin 
myös materiaalipaksuuksilta 
vaihtelevaan tuotantoon.

www.amada.fi

400 tonnin HT-mallit ovat laajennus Amadan 3i-särmäyspuristinmallistoon.

Vahvojen materiaalien taivutusta. Koneet taivuttavat 
terästä 20 mm saakka. 

Amadan SF200-pöydät seuraavat taivutusliikettä ja 
nopeutta, kun kappaletta taivutetaan.

Kemper on lanseerannut liikuteltavan SmartFil-sa-

vunpoistoyksikön. Uutuus tarjoaa suorituskykyä 

taloudelliseen hintaluokkaan ja sopii niin pitkän 

linjan ammattilaisille kuin uudemmille hitsaajillekin.

Pohjanmaan Teollisuus on 
siirtynyt järjestettäväksi 
19.5.2021.

Alun perin viime keväälle 
suunniteltua tapahtumaa or-
ganisoitiin pitkään tälle mar-
raskuulle. Siirtopäätöksen 
taustalla on viranomaisten 

päivitetty suositus huonontu-
neen koronatilanteen vuoksi, 
yritysten matkustuskiellot ja 
etätyösuositukset sekä epä-
varmuus ihmisten osallistu-
misesta tapahtumiin, kerro-
taan Pohjanmaan Exposta. 

Liikuteltava SmartFil-savunpoistoyksikkö 
kuuluu Kemperin uutuuksiin.
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Metallin lävistyksessä lävis-
tettävä metallikappale on 
sijoitettu pistimen ja tyynyn 
väliin. Pistin liikkuu alaspäin 
tyynyyn ja metallikappalee-
seen syntyy reikä joka ker-
ta, kun pistin menee tyynyn 
(vastakappaleen, vastimen) 
sisään. Pistin työntää edel-
lään metallikappaleesta leik-
kautuneen romu-/hyötykap-
paleen pois. Tämä prosessi 
jättää metallilevyyn pistimen 
muotoisen reiän. Leikattu 
metalli voidaan ottaa talteen 
myöhempää käyttöä / kierrä-
tystä varten.

 Lävistysprosessin etuna 
on, sen kyky tuottaa erimuo-
toisia reikiä nopeasti ja ta-
loudellisesti. Prosessi toteu-
tetaan ilman leikkuunesteitä 
ja lastuja ei muodostu kuten 
poratessa. Muodostuva pyö-
reä aukko lävistettävään me-
talliin voi olla halkaisijoiden 
7 – 27 mm välillä tai haluttu 
muoto, joka mahtuu mak-
simissaan 27 mm ympyrän 
sisällä. 

Rei’ityksen laatuun vaikut-
taa muutama kriittinen tekijä. 
Sellaisia ovat pistimen koko 
/ muoto, käytetyn voiman 
määrä ja pistimen ja tyynyn 
kunto (lävistystyökalut ovat 
hyödyllisiä vain niin monel-
le lävistykselle, kun ne ovat 
riittävän hyvä kuntoisia tuot-
tamaan siistin ja laadukkaan 
lävistyksen). Lisäksi lävistet-
tävän metallin paksuus (pak-

Älykästä reikientekoa lävistämällä
Metallin lävistys on tapa tuottaa erimuotoisia reikiä nopeasti, taloudellisesti ja lastuttomasti. Retco 

on esitellyt uutuutena älykkäin toiminnoin varustetun kaksitoimisen siirrettävän lävistimen, joka on 

suunniteltu säästämään reikien teossa isosti aikaa ja kustannuksia.

sumpaa metallia on vaikea lä-
vistää siististi) ja lävistettävän 
metallin ”tyyppi” (lujempia 
metalleja on vaikeampi lävis-
tää) ovat laatuun vaikuttavia 
tekijöitä.

Esimerkiksi pyöreää rei-
kää lävistettäessä on suosi-
teltavaa, että reiän vähim-
mäishalkaisija olisi suurempi 
kuin metallin paksuus. Varsin-
kin lujemmilla materiaaleilla 
tämä on huomioitava, kuten 
alla olevasta käyrästöstä on 
havaittavissa. 

Seuraava kuva esittää 
yleisiä rei’itysmuotoja, jotka 
muodostuvat yhdellä lävisti-
men painalluksella.

Haluttu lävistysmuoto pitää 
mahtua 27mm ympyrän si-
sään.

  

Muodon koko määräytyy 
laitteen suurimman pyöreän 
lävistyshalkaisijan mukaan. 
Muoto, joka mahtuu ko. suu-
rimman halkaisijan sisään on 
periaatteessa mahdollista 

tehdä. 25mm reikä syntyy 
ilman lastuja muutamassa 
sekunnissa ja pistin-/tyyny-
työkalut kestävät normaali-
käytössä satoja lävistysker-
toja (tyypillisesti 1500 x). 
Työkalujen edullinen hinta 
yhdistettynä huippunope-
aan lävistykseen on erittäin 
taloudellinen tapa tuottaa 
reikiä.

Retco Oy on tuonut mark-
kinoille kaksitoimisen lävistä-
jän sisältäen automaattisen 
työkierron, lävistyksen ja pa-
lautuksen.

Promotech Puncher-lä-
vistimen hydrauliikkayksik-
kö HPP 700/1,5 tuottaa 700 
bar käyttöpaineen, virtaläh-
de 230V. Hydraulilävistimiä 
on kahta kokoa PRO 60 HP 
ja PRO 110 HP.

Suurin lävistyshalkaisija 
27 mm, lävistysyksikön äly-
käs, automaattinen ohjaus-
järjestelmä on varustettu 
lähestymistoiminnolla ja au-
tomaattisella kuormituksen 
tunnistuksella. Lävistettävän 
reiän paikoitus pistepuikon 
kololla samoin kuin porates-
sakin, pistimen päässä on 
kohdistuskärki. 

Lävistettävän reiän pai-

koitus pistepuikon kololla 
samoin kuin poratessakin, 
pistimen päässä on kohdis-
tuskärki.

 Siirtävää lävistin yksikköä 
voidaan käyttää eri asennois-
sa, konepaja- tai asennusolo-
suhteissa.

Laitteen siirrettävyydellä 
saavutetaan suuria etuja ver-
raten reikien poraamiseen 
kiinteässä porausasemassa. 
Tyypillisiä kohteita on esi-
merkiksi kuljettimien osat, 
johon tehdään huomattavia 
määriä reikiä mm. kansien 
kiinnittämistä varten läpi-
pulteilla. 

 Lävistimeen saatavan li-
säosan kanssa voidaan lävis-
tyspäätä kätevästi liu’uttaa 
pitkin esim. palkin reunaa, 
jolloin sen painoa ei tarvitse 
erikseen kannatella.

Kappaleen vaa’ittaminen 
vaakasuoraan porausase-
malla ja pitkän kappaleen 
siirrot aiheuttavat huomat-
tavan ylimääräisen sivuajan. 
On tehty tutkimuksia, joissa 
lävistämällä on saavutettu 
jopa noin 70% ajansäästö. 
Työturvallisuus myös para-
nee koska kappaleen siirrot 
minimoituvat ja porauksessa 
muodostuvat terävät lastut 
jäävät kokonaan pois häirit-

Retco Oy on tuonut mark-
kinoille kaksitoimisen lävis-
täjän sisältäen automaatti-
sen työkierron, lävistyksen 
ja palautuksen. 

Promotech Puncher-lävis-
timen hydrauliikkayksikkö 
HPP 700/1,5 tuottaa 700 
bar käyttöpaineen, virtaläh-
de 230V. Hydraulilävistimiä 
on kahta kokoa PRO 60 HP 
ja PRO 110 HP. 

Lävistettävän reiän pai-
koitus pistepuikon kololla 
samoin kuin poratessakin, 
pistimen päässä on kohdis-
tuskärki.

Laitetta voidaan käyttää 
lisävarusteena saatavalla 
jalustalla ja jalkapolkimella 
myös pöytämallina

Siirtävää lävistinyksikköä voidaan käyttää eri asennoissa, 
konepaja- tai asennusolosuhteissa.

semästä tapahtumaa. 
Laitetta voidaan käyttää 

lisävarusteena saatavalla 
jalustalla ja jalkapolkimella 
myös pöytämallina. 

www.retco.fi
TYYNY

LÄVISTYSPROSESSI

ROMU-/HYÖTYKAPPALE

VÄLYS

PISTINKAPPALE
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Lisätietoja: Juhana Moisio  

029 030 0132 

helpdesk@mtcflextek.fi 

www.mtcflextek.fi 

MTC Flextek SMART connect 
Etätuki säästää aikaasi! 

Vammalan Teollisuuspalvelu 
Oy on yli 30 vuotta vanha 
metallintyöstön ammattilai-
nen, jonka erityisosaamista 
on prototyyppien ja pien-
sarjojen teko asiakkaiden 
tarpeiden mukaan. Tämän 
lisäksi he tekevät laajasti 
asiakasrajapinnassa asen-
nusta, koneiden haalausta, 

Zayerin Xios kapasiteetia lisäämään 

Vammalan Teollisuuspalvelu panostaa ketteryyteen

korjausta sekä hitsausta. Hei-
dän tavoitteenaan on tarjota 
palvelu kokonaisvaltaisesti, 
laadukkaasti sekä nopeasti.

”Meidän vahvuutem-
me konepajana on se, et-
tä pystymme reagoimaan 
asiakkaan toimeksiantoihin 
nopeasti. Olemme valmiita 
tekemään pieniä ja joissain 

tilanteissa hankaliakin osia 
tiukassa aikataulussa. Tulem-
me tulevaisuudessa yhä ene-
nevissä määrin keskittymään 
siihen, että asiakas saa kai-
ken kauttamme saman katon 
alta, oli kyse sitten yksittäi-
sestä koneistuskappaleesta 
tai kokonaisvaltaisesta tilauk-
sesta sisältäen suunnittelun, 

toteutuksen ja asennuksen”,  
kommentoi Vammalan Teolli-
suuspalvelun toimitusjohtaja 
Susanna Rask. 

Kilpailuetuna nopeus, 
pitkät asiakassuhteet  
ja paikallisuus

Perheyritys toimii Sastama-
lassa hieman alle 30 työn-
tekijän voimin. Suuri osa 
työntekijöistä työskentelee 
verstaan puolella.  Vammalan 
Teollisuuspalvelun asiakas-
kunta koostuu suurimmaksi 
osaksi paikallisista alan yri-
tyksistä, joiden luottamuk-
sen he ovat ansainneet pitkä-
kestoisten asiakassuhteiden 
kautta. Pitkäaikaiset asia-
kassuhteet mahdollistavat 
sen, että asiakkaat pystyvät 
luottamaan toiminnan suju-
miseen tietyllä tavalla.

”Tyypillinen asiakkaamme 
tarvitsee palvelua nopeasti. 
Toimeksiantona on usein jo-
kin erikoisempi koneistetta-
va kappale, johon tarvitaan 
avuksi suunnittelupalveluam-
me. Pyrimme toimimaan 
joustavasti ja tekemään niin 
pieniä kuin isompiakin pro-
jekteja tarpeen mukaan. 
Useiden asiakkaiden kanssa 
meillä on jo pidempi historia. 
Uusien asiakkaiden kannat-
taa ensimmäistä kertaa yh-
teyttä ottaessaaan olla en-
sisijaisesti yhteydessä Petri 
Raskiin”, kertoo Susanna 
Rask Vammalan Teollisuus-
palvelun asiakkaista. 

Vuoden 2020 suurin 
investointi: Zayer 
XIOS 3000 NC 
-pitkäjyrsinkone

Investointeja omien sanojen-
sa mukaan harkitsevasti te-
kevä Vammalan Teollisuus-
palvelu päätti vuonna 2019 
uuden pitkäjyrsinkoneen 

hankinnasta. Tarkoituksena 
oli, että uusi kone olisi kor-
vannut jo vanhaksi käyneen 
Zayer 20 KFU 3500 NC pit-
käjyrsinkoneen, mutta yritys 
päätyi pitämään sen toistai-
seksi, joilloin saimme kone-
kapasiteettimme kasvamaan 
merkittävästi. Prosessi koko-
naisuutena, ennen päätöstä, 
kesti noin puolen vuoden 
ajan sisältäen kilpailutuksen, 
vertailun sekä lopulta kone-
pajan layoutin uudelleen 
suunnittelun. Kesällä 2019 
yritys päätti tilata tutulta 
konetoimittajalta Machinery 
Oy:ltä espanjalaisen koneval-
mistajan Zayerin pitkäjyrsin-
koneen XIOS 3000. 

”Päätökseen vaikuttivat 
monet seikat. Yhtenä helpot-
tavana tekijänä oli lisärahoi-
tuksen saaminen ELY-keskuk-
selta, joka mahdollisti yhden 
uuden työntekijän palkkaa-
misen tänä hieman hanka-
lanakin aikana. Lisäksi Zayer 
oli merkkinä meille tuttu ja 
koneen ominaisuudet oli-
vat jo entuudestaan tiedos-
sa. Machinery Oy on myös 
meille tuttu alan pitkäaikai-
nen toimija, jonka kanssa 
olemme tehneet yhteistyötä 
jo pidemmän aikaa vuosien 
varrella”, kommentoi Susan-
na Rask hankintaprosessia. 

”Zayerin liikkuvapöytäi-
nen konemalli XIOS räätälöi-
dään aina asiakkaan tarpeen 
mukaiseksi. Maksimi liikea-
lueet ovat X-5000, Y-1500 ja 
Z-2000 mm. Täydet suojat 
mahdollistavat korkeapainei-
sen jäähdytysnesteen käytön 
ja pöydän molemmin puolin 
sijoitetut lastunkuljettimet 
pitävät työalueen siistinä. 
Kone on suunniteltu myös 
nopeaan työstöön maksikier-
rosnopeuden ollessa 6 000 
rpm ja syöttönopeuden 15 

m/min. Vastaavasti koneen 
pikaliikkeet ovat 30 m/min. 
Koneen rammi on erittäin 
tukeva ja siihen on hiottu 
bombeeraus rammin pudo-
tuksen aiheuttaman virheen 
eliminoimiseksi. Zayerin 
jyrsinpään jakotarkkuus on 
0.001 astetta ja sen saa myös 
jatkuvalla käännöllä 5-akseli-
seen jyrsintään. XIOS- malli 
voidaan myös varustella pa-
lettiratkaisulla tai vaikkapa 
sorvauspöydällä”, kertoo 
Machineryn toimialajohtaja 
Kari Pirttilä Zayer XIOS 3000 
konemallista. 

Tällä hetkellä kumpikin 
pitkäjyrsinkone on kovassa 
käytössä. Koneilla pystytään 
yhdessä tekemään töitä mo-
nipuolisesti ja toiminnot tu-
kevat hyvin toinen toisiaan. 
Uuden koneen käyttö on 
lähtenyt mutkattomasti pie-
nien alkuongelmien jälkeen 
liikkeelle ja asiakkaita pysty-
tään nyt palvelemaan entistä 
ketterämmin. 

Tulevaisuuden  
näkymät 

Vallitseva koronatilanne on 
heikentänyt tilauskantaa hie-
man keväästä lähtien. Toden-
näköistä on,  että syksystä 
on tulossa haastava. Pyrim-
me reagoimaan tilanteeseen 
nopeasti ja uskon että  yh-
teistyöllä tästäkin haasteesta 
selviämme.

”Metalliteollisuuden ja 
alihankintayritysten menes-
tymisen edellytys on mieles-
täni ennakkoluuloton asenne 
uusia tekniikoita kohtaan ja 
halu kehittyä. Uudistumista 
ja uusia tekniikoita on tulos-
sa, mutta kilpailutilannetta 
sekä alan trendejä seuraa-
malla pysymme varmasti 
kehityksen mukana”, sanoo 
Susanna Rask. 

Vammalan Teollisuuspalvelu Oy investoi tänä vuonna Zayer XIOS 3000 pitkäjyrsinkoneeseen. 
Uusi kone täydentää hyvin olemassa olevaa konekantaa. 

Zayer XIOS 3000 pitkäjyrsinkone toimii yhteistyössä 
vanhan saman merkkisen pitkäjyrsinkoneen kanssa. Ko-
neiden ominaisuudet täydentävät toinen toisiaan ja toi 
toivottua lisäkapasiteettia tekemiseen. Kuvassa Vam-
malan Teollisuuspalvelun toimitusjohtaja Susanna Rask. 
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KONEET KIERTOON

Lähetä aineistosi: toimitus@konekuriiri.fi  •  p. 0400 857 800

KONE      KURIIRIlla

SUOMALAISET
NOSTOLAITTEET
• Trukkihaarukat  • Trukkihaarukkalaitteet
• Jatkohaarukat  • Lavanostimet    • Nostopuomit

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY
www.kyrontakomo-helin.fi
myynti@kyrontakomo-helin.fi

02-486 2186

L A A T U A  J O  V U O D E S T A  1 9 2 7

Hei onko tuotannossa tilantarvetta 
ja ylimääräisiä koneita? 

Endor Oy.  Hyvinkää, Lahti, Helsinki  
p. 0400 483 030 Markku Mäenpää

e-mail: markku.maenpaa@endor.fi

Otamme myyntiin ja välitettäväksi 
kaikki käytöstä poistetut

CNC ja manuaali työstökoneet, 
robotit, levyntyöstökoneet ym.  

Koneet voivat olla myös viallisiakin 
jotka myydään varaosiksi tai korjattavaksi. 

Tee hyvät kaupat kanssamme.

ari.laukkanen@avertas.fi, p. 0400 937 789

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

VALTUUTETTU HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS

KOMPRESSOREITA EDULLISESTI

Jäähdytintie 4, 00770 Helsinki
puh. 010 581 3450, www.hph.fi

HELSINGIN PAINEHUOLTO

Nyt hyvä valikoima 
ruuvikompressoreita heti 

toimitukseen!

Lävistys- ja särmäystyökaluja kaikkiin
markkinoilla oleviin koneisiin.

CLE Finland Oy p. +358 (0) 207 519 600
Trollbergintie 12, 10650 Tammisaari • info@cle.fi

MYYDÄÄN!
Muotorautaleikkuri 

Geeka 55 tonnia
särmari toisessa päässä

Särmäri 100 tonnia 
(Virtanen)

Sorvi 16 K 20
Savukaasu-imureita

RUKAN METALLI
tiedustelut 

0400 570 725

HETI VARASTOSTA!

Alkuperäisiä

”MULJU-
PUMPPUJA”

Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin

koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELU- 
JÄRJESTELMÄT

Yli 50 erilaista annostelijaa 
varastossa, myös keskus-
voiteluyksiköt, sekä laaja 

valikoima muita tarvikkeita.

ÖLJY- 
SKIMMERIT

Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

www.tekupit.fi
 Jari Vainio 040 7090 509

MEILTÄ MYÖS  
LASTUNKULJETTIMET  
JA ÖLJYSUMUIMURIT

Pääjohtajana Blomqvist on 
vastuussa Sandvik Coroman-
tin johtoaseman vahvistami-
sesta valmistustyökalujen ja 
koneistusratkaisujen aloilla 
sekä asiantuntemuksen ja-
kamisesta tavalla, joka vie 
valmistusteollisuutta eteen-
päin. Blomqvist raportoi hil-
jattain nimitetylle Sandvik 
Machining Solutions -osas-
ton pääjohtajalle Nadine 
Crauwelsille, ja hän kuuluu 
jatkossa Sandvik Machining 
Solutions -johtoryhmään. 
Hän aloittaa uudessa ase-
massaan 1.12.2020.

Blomqvistilla tuli Sandvik 
Coromantin palvelukseen 
tutkijainsinööriksi vuonna 
2003. Hän on toiminut 17 
vuoden ajan erilaisissa johto-
tehtävissä tuotehallinnassa ja 
tutkimuksessa ja tuotekehi-
tyksessä sekä myynnissä, jos-
sa hän toimi Pohjois-Euroo-
pan myyntialueen toimitus-
johtajana. Hänellä on kaksi 
patenttia, ja hänet nimettiin 

Sandvik Coromant on nimittänyt uudeksi 

pääjohtajaksi Helen Blomqvistin, 

joka seuraa tehtävässä Nadine Crauwelsia. 

EuroBlech 2020 Digital In-
novation Summit- virtuaali-
tapahtuma järjestettiin lo-
kakuun lopulla.

Tämän vuoden messujen 
alkuperäisenä ajankohtana 
pidetty virtuaalikokonaisuus 
tarjosi tuote-esittelyjä, mah-
dollisuuden virtuaaliseen 
verkottumiseen sekä webi-
naariohjelman. Virtuaaliesi-
tysteatterissa oli näytteillea-
settajaesittelyjä tuoteinno-
vaatioista ja -teknologioista. 
Matchmaking-järjestelmän 
kautta osallistujat voivat 
räätälöidä ja aikatauluttaa 
tapaamisiaan   ennen tapah-
tumaa. 

Lisäksi mukana oli päivit-
täinen verkkoseminaarioh-
jelma tarjoaa tietoa markki-
nakehityksestä sekä teknistä 

asiantuntemusta uusista alan 
sovelluksista ja ratkaisuista. 
Oma kokonaisuus keskittyi 
ohutlevytuoteteollisuuteen 
keskeisillä maantieteellisillä 
alueilla, tarjosi analyyseja ny-
kyhaasteista ja strategioista 
mm. Covid-19-pandemiaan 
sopeutumiselle.

Virtuaalinen Euroblech 
Innovation Summit järjeste-
tettiin tiistaista perjantaihin 
27.-30.10. 2020. EuroBlech 
2021 -messutapahtuma Han-
noverissa on kalentereissa 
9.-12.3.2021.

vuonna 2018 Sandvik Coro-
mantin vuoden johtajaksi. 

Blomqvist on Ruotsin kan-
salainen, ja hänellä on tohto-
rintutkinto rakennekemiasta 
Tukholman yliopistosta. 

  ”Minulle on ilo ja kunnia 
saada tilaisuus johtaa Sand-
vik Coromantia. Yrityksellä 
on erinomainen sijainti mark-
kinoilla ja se tarjoaa tuottei-
ta ja ratkaisuja, jotka antavat 
lisäarvoa asiakkaille. Odotan 
innolla yhteistyötä niin San-
dvik Coromantin johtoryh-
män kuin sen työntekijöiden 
ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa, jotta voimme jatkos-
sakin kehittää tarjontaamme 
ja innovaatiovoimaamme 
sekä toteuttaa yhtiön stra-
tegiaa, jonka tarkoituksena 
on viedä alaa eteenpäin ja 
muovata valmistusteollisuu-
den tulevaisuutta. Keskityn 
erityisesti vahvistamaan roo-
liamme markkinajohtajana”, 
Blomqvist sanoo.

Sandvik Coromantin 
pääjohtaja vaihtuu

Virtuaalinen EuroBlech 

KITAMURA HX-400i (2001)
Vaakakarainen koneistuskeskus paletinvaihtajalla

Paletit 400 x 400 mm, Työkalupaikkoja 50 tai 150 kpl,
Kara 13000 rpm, Liikealue 660 x 610 x 560 mm

(mm. kuularuuvit vaihdettu)

MANSNER OYMANSNER OY Hienomekaniikka  |  Sami Mansner 0400 472 364, sami.mansner@mansner.fi Hienomekaniikka  |  Sami Mansner 0400 472 364, sami.mansner@mansner.fi

MYYDÄÄN 
TYÖSTÖKONEITA
Myymme työstökoneen 

suoraan tuotantokäytöstä, 
konekannan 

uusimisen vuoksi.
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Työstökoneliike M. Koskela Oy
Machine Tools Company since 1978
Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA
www.mkoskela.fi

KONEMYYNTI JA 
HUOLTOPALVELUT 
Marko Koskela 040 357 1222

RASKAASEEN TYÖSTÖÖN

PARANNA KILPAILUKYKYÄSI!
K O N E E T  K O H T U U H I N T A A N  K O S K E L A L T A

42 VUOTTA LAADUKASTA HUOLTOYHTEISTYÖTÄ.

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

Huippunopeat 
3–5-akseliset 

keskukset

Levyn- ja profiilin-
pyöristyskoneet, 

putkentaivutuskoneet 
ja palkkilinjat, ym.

Levyleikkurit
ja 

särmärit

Sorvaus- ja 
työstökeskukset, 
opetettavat sorvit,

VTL

KarusellisorvitAarporat, 
pitkäjyrsinkoneet, 
portaalit

PYYDÄ
TARJOUS!

Hexagon NCSIMUL-ohjelmat tuotepalettiin

Vahvistus Rensin Shop Floor ohjelmistojen myyntiin

Rensin tuoteohjelma laajentuu  Hexagonin 

konepajaohjelmistot kokonaisuudessaan 

mukaan lukien NCSIMUL, älykäs ja korkean 

suorituskyvyn CNC-työstön tarkistus- /

simulointiohjelmisto kuuluvat tuotepalettiin.

CAM-ohjelmia Rensi on toi-
mittanut vuodesta 1993 ja on 
usemman vuoden toiminut 
Hexagon- yhtiön ohjelmisto-
jen jakelijana. Tuotepalettiin 
kuuluvat Surfcam, PEPS, Ra-
dan, WorksNC, ja nyt myös 
muut Hexagonin konepa-
jaohjelmistot ja erityisesti 
NCSIMUL, älykäs, korkean 
suorituskyvyn CNC-työstön 
tarkistus- / simulointiohjel-
mistokokemus.

NCSIMUL G-koodin tar-
kistustekniikka on yhdistel-
mä korkeaa suorituskykyä, si-
mulointiohjelmistoa ja nyky-
päivän ohjelmistotarjonnan 
helppokäyttöisyyden stan-
dardia. Suoraan G-koodista 
työstökoneen digikaksosen 
avulla toiminnan simuloiva ja 
tarkistava NCSIMUL on saa-
tavana sorvaukseen, porauk-
seen, jyrsintään (3-5 akselia), 
monitoimityökaluun tai jopa 
monimutkaisempaan työs-
töön sekä CNC-ohjelmien 
simulointiin, tarkistamiseen 
ja optimointiin. 

Digital Twin 
G-koodisimuloija

NC-työstökoneiden ohjelmi-
en valmistelu ja virheenkor-
jaus ovat mahdollisuuksia li-

sätä tuottavuutta. Tähän on 
useita syitä, kuten työkalu-
jen ja työkalujen valmistelu, 
suunnittelu, määräajat, käyt-
tötavat jne., NC-ohjelmointi 
ja ohjelmien muutokset ja 
mahdolliset törmäykset niis-
sä sekä tekniikka: leikkaus- 
ja kiristysolosuhteet, erikois-
työstö, materiaalit, koneet ja 
lisävarusteet jne. Esimerkik-
si ohjelmien määrä, testit 
NC-työstökoneilla, koneen ja 
kiinnittimien rikkoutuminen, 
ohjelmoijan koodin puutteel-
linen tarkistus, romukappa-
leet ja vialliset kappaleet, uu-
delleenkoneistus, desynkro-
nointi, asetusten purkaminen 
ja asentaminen aiheuttavat 
kustannuksia, kun NC-oh-
jelmien virheenkorjauksessa 
ilmenee ongelmia:

Erillisenä ohjelmistona 
saatava NCSIMUL Machine 
on suunniteltu helpottamaan 
CNC-tarkistusprosessia ja in-
tegroimaan IT-järjestelmän 
tiukasti CAD / CAM-rajapin-
tojen kautta.

Olemassa olevat CAM-tie-
dot voidaan tuoda ohjelmis-
toon, mikä eliminoi tarpeen 
lisätä työkalukirjastoja. NC-
SIMUL Optitool analysoi 
leikkausolosuhteet, vähentää 

dramaattisesti ”ilmaleikkaus-
ta”, optimoi syöttömäärät ja 
antaa käyttäjien luoda pa-
rempia leikkausstrategioita. 
Etuja ovat tuotantosyklien ly-
hentäminen, leikkaustoimin-
tojen parantaminen ja uusien 
G-koodille optimoitujen tie-
dostojen nopea kehitys tule-
via sovelluksia varten. 

NCSIMUL-kone-moduu-
lin avulla voidaan optimoida 
NC-ohjelmien työkalupituu-

NC-ohjelmansa integroimal-
la yrityksen osaaminen

NCSIMUL 4CAM 

NCSIMUL 4CAM mahdollis-
taa virtaviivaisen, kaksisuun-
taisen ja saumattoman työs-
töprosessin ja 

rikastuttaa nykyistä 
CAM-prosessia CNC-ohjel-
moinnin yksinkertaistami-
seksi. Sen avulla voidaan 
muuttaa kohdekone yhdellä 
napsautuksella ilman CAM:in 
uudelleenohjelmointia.

NCSIMUL 4CAM tuottaa 
pää-CAM-ohjelmasta (CA-
TIA, NX, Creo, TOPSOLID 
CAM, MASTERCAM, ...) tai 
olemassa olevista CNC-oh-
jelmista G-koodimuotoa 
suoraan ilman ulkoista jälki-
käsittelijää ja 

mahdollistaa entisten 
CNC-ohjelmien kirjoittami-
sen uudelle koneelle ja nii-
den muokkaamisen ilman 
uudelleenohjelmointia, tuo-
tanto-osien vaihdon konei-
den välillä viime hetkellä, 
työstöratojen osan suun-
nittelun ja ohjelmoinnin uu-
delleen, jälkikäsittelijöiden 
kehittämisen ja ylläpidon 
G-koodiohjelmien luomisek-
si ja isojen kirjainten käytön 
G-koodiohjelmassa. 

Etuja ovat myös uusien 
CNC-koneohjelmien luonti 
automaattisesti muodolli-
sesti luodusta CNC-työstö-
radasta, työn vaihto lennos-
ta eri CNC-koneiden välillä 
ilman uudelleenohjelmointia, 
nykyisten APT- tai G-koodi-
tiedostoja uudelleenkäytön 
vain kopiointi / liitä-napsau-
tuksella. 

Ulkoisia  jälkiprosesso-
reita ei tarvita integroidun 
CNC-prosessorin ansiosta ja 
konejärjestelmien väliset yh-
teydet lasketaan automaat-
tisesti optimaalisella tavalla.

Hybridiohjelma tarjoaa 
natiivin CNC-koodausohjel-
moinnin all-in-one-ratkaisu-
na. 

Surfcam-käyttäjät saa-
vat nyt Surfcamin kanssa 
APT-koodista simuloivan NC-
SIMUL -ohjelman. Kyseessä 
on riisuttu versio sikäli, että 
siinä ei ole työstökonemal-
lia eli digikaksosta mukana, 
muutoin se on huomattava 
uusi etu Surfcam käyttäjil-
le. Surfcam-käyttäjät voivat 
päivittää ylöspäin G-koodi 
pohjaiseen digikaksosella 
varustettuun NCSIMUL Ma-
cine -versioon.

Rensin ohjelmassa ovat 
Kreon 3D-nivelvarsi ja Aber-
link CNC-mittakoneet sekä 
Hexagon Surfcam, PEPS, Ra-
dan ja WorkNC-ohjelmistot, 
muovi-, puu-, alumiinikoneet 
ja monitoimisorvit teräksen 
koneistukseen. Rensi tekee 
myös mittauspalveluja sekä 
asiakkaalla että omissa tilois-
saan Klaukkalassa.

www.rensi.fi

det, ilman leikkaamisen ja 
leikkausolosuhteet (3-5 ak-
selin simulointiohjelmisto), 
vähentää ohjelmien toimin-
tajaksoa ja parantaa työn 
laatua. NCSIMUL Machine 
vakiona mahdollistaa työka-
lun pituuden optimoinnin, 
vähentää taivutusilmiöitä ja 
törmäysriskejä työkalun tu-
ella (kiinnitys + jatkeet), eli-
minoi törmäykset työkalutu-
keen sekä vähentää työkalun 

vääntymistä.

Kätevä NCSIMUL 
Optitool

NCSIMUL Optitool -työkalun 
ansiosta NCSIMUL-koneen 
käyttäjä voi määritellä oman 
lähestymistapansa ja vetää 
sisään liikeparametrit ilman 
leikkauksen minimoimiseksi 
ja nopean liikkeen (tai suurel-
la nopeudella toimivan syö-
tön) maksimoimiseksi.

NCSIMUL Optitool sisäl-
tää monikriteerisen hakutoi-
minnon, jonka avulla voidaa 
analysoida yhtä tai useampaa 
NC-ohjelmasarjaa yhdelle tai 
useammalle työkalulle niiden 
leikkausparametrien mukai-
sesti. NCSIMUL Optitool 
pystyy etsimään työkalun 
muutosohjelmia (jotka voi-
daan asettaa työkalun hal-
kaisijan mukaan), jotka eivät 
vastaa käyttäjien määrittele-
miä leikkausolosuhteita.

NCSIMUL Optitool si-
sältää teollisuuden viimeis-
ten 20 vuoden ajan käyt-
tämän tärkeimmän TMP: 
n työalueiden muodossa. 
NCSIMUL-koneen käyttä-
jät voivat optimoida leik-
kausolosuhteet (syöttö- ja 
pyörimisnopeudet) vaaditun 
työstösyvyyden ja -leveyden 
(Ap, Ae) ja etukäteen mää-
ritetyn strategian (työkalun 
käyttöikä, suurin syöttöarvo, 
karheus jne.) mukaan.

NCSIMUL Optitool antaa 
käyttäjille mahdollisuuden 
myös tallentaa oma TMP-työ-
pajassa saadun kokemuksen 
mukaan ja siten optimoida 

NCSIMUL kuvaruutu di-
gikaksonen ja oikealla 
simuloitava HH koodi, 
alhaalla punaisella on-
gelmakohdat.

NCSIMUL Optitool on 
poistanut ilmaliikkeitä 
ja optimoinut syöttöjä 
ja kierroslukuja. Koneis-
tusaika putosi 18 %.
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AUTO-KULMALA OY

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 316 CDI
1.OM, MERKKIHUOLLETTU, 
VAIN 45 TKM AJETTU, 
SPRINTER FERRARI 
-NOSTIMELLA!!
 42.900; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT -14
2.2 TDCI 155 HV
1. OM, PITKÄHYTTINEN, 
76 TKM AJETTU, FERRARI-
NOSTIMELLA!! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
 31.900; sis. alv.
 

AVOLAVA PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -14
2.0 TDI 
1. OM, 163 HV, VAIN 47 TKM 
AJ. PITKÄHYTTINEN. SAA AJAA 
HLÖAUTOKORTILLA!! 
EI NOPEUDENRAJOITINTA!!
 31.800;  sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -14
2.0 TDI 
1.OM, 163 HV, VAIN 22 TKM 
AJETTU PITKÄHYTTINEN!!
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA!!

 29.800; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ -16
SPRINTER 314 CDI
1. OM, 145 TKM, MERKKIHUOL-
LETTU SPRINTER PITKÄLLÄ 
PIAKON LAVALLA!! SAA AJAA 
HLÖAUTOKORTILLA!!
 29.500; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

OPEL MOVANO 2.3 CDTI -11 
AJ. 86 TKM, SIISTI JA HYVIN 
HUOLLETTU, PITKÄLLÄ 
LAVALLA JA  FERRARI-
NOSTIMELLA!! SAA AJAA 
HLÖAUTOKORTILLA !!
 28.500;  sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

OPEL MOVANO 2.3 CDTI -15 
1. OM, AJETTU 56 TKM, 
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA!!  EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA!!

 27.500; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT -11
2.4 TDCI
1. OM, AJETTU 46 TKM, 
PALFINGER NOSTIMELLA
JA PIAKON LAVALLA!! SAA AJAA 
HLÖAUTOKORTILLA!!
 26.500; sis. alv.
 

AVOLAVA PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT -10
2.2 TDCI
AJETTU 67 TKM, 
NOSTIMELLA!! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA!! 
KATSASTETTU 10.7.2020!!
 24.900; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

NISSAN INTERSTAR -10
2.5 dCi 
AJ. 124 TKM, HIENO JA HYVIN 
HUOLLETTU NISSAN HIAB- 
NOSTIMELLA!! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
 23.900; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT -08
2.4 TDCI 
AJ. 368 TKM, HYVÄNOLOINEN 
140 HV, HIAB-NOSTIMELLA!! 
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA!! KATS. 17.7.2020!!
 2.900; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -15
SPRINTER 316 CDI A 
1. OM, AJ. 143 TKM, MERK-
KIHUOLLETTU JA HYVIN VA-
RUSTELTU, 163 HV!! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
 25.900; sis. alv.

PITKÄ PAKETTIAUTO

IVECO DAILY -15
50C15 3.0  
1. OM, AJ. 98 TKM, HIENO JA 
VARUSTELTU!! TÄMÄ ON OLLUT 
HUOLENPITOSOPIMUKSELLA!!
KATSASTETTU 23.9.2020!!
 23.900; sis. alv.

PITKÄ KUORMA-AUTO

VOLKSWAGEN  -13
CRAFTER 2.0 TDI
1. OM, AJ. 93 TKM, SIISTI MET.
MUSTA PITKÄN MALLIN CRAF-
TER KUORMA-AUTO!!

 22.900; sis. alv.

PITKÄ KUORMA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -13
2.0 TDI 
1. OM, 93 TKM, SIISTI MET.MUS-
TA PITKÄN MALLIN CRAFTER 
KUORMA-AUTO!!

 22.900; sis. alv.

PITKÄ KUORMA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER  -14
2.0 TDI 163 HV 
AJ. 321 TKM, TYYLIKÄS MET.
RUSKEA!! SAA AJAA HENKILÖ-
AUTOKORTILLA!!

 21.900; sis. alv.

9 HLÖN TILA-AUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 316 CDI 
1.OM, MERKKIHUOLL, AJ. 300 
TKM, 163 HV, UUDEMPI KORI-
MALLI!! SAA AJAA HENKILÖ-
AUTOKORTILLA!! EI NOP.RAJ!!
 14.900; sis. alv.

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -13
SPRINTER 216 CDI 
A PROSTYLE
HIENO JA HYVÄNOLOINEN, AJ. 
559 TKM, MERKKIHUOLLETTU!, 
AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA!!
 13.900; sis. alv.

9 HLÖN TILA-AUTO

RAHOITUS
JÄRJESTYY!

Anssi Kulmala  040 5630 568
Juha Sjöblom  040 501 6804
Jari Kulmala  0400 623 225

Tuottotie 8, Ylöjärvi   •   ARK. 10–17   •   LA 10–14

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 319 CDI 3.0 V6 
1. OM, AJ. 187 TKM, TYYLIKÄS 5 
HLÖ:N RETKEILYAUTO 
VÄKEVÄLLÄ 190 HV V6 
DIESELILLÄ!!
 47.900; sis. alv.

AUTOMAATTI RETKEILYAUTO

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 316 CDI
AJ. 183 TKM, 163 HV PITKÄ 
PAKETTIAUTO AUTOMAATTI-
VAIHTEISENA!! SAA AJAA 
HLÖAUTOKORTILLA!!
 33.500; sis. alv.

SPRINTER PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ -17 
SPRINTER 316 CDI 
163 HV, AJ. 123 TKM, PITKÄ PA-
KETTIAUTO AUTOMAATTIVAIH-
TEISENA!! SAA AJAA HENKILÖ-
AUTOKORTILLA!!
 32.500; sis. alv.

AUTOMAATTI PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -14
2.0 TDI 
1. OM, AJ. 93 TKM, HIENO MET.
MUSTA PITKÄN MALLIN 
CRAFTER KUORMA-AUTO!!

 29.900; sis. alv.

3+3 HLÖN KUORMA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -16
2.0 TDI CARSPORT 
1. OM, AJ. 254 TKM, TYYLIKÄS 
LINJA-AUTO HYVILLÄ VARUS-
TEILLA!! D1-AJOKORTILLA 
AJETTAVISSA!!
 29.500; sis. alv.

1+10 HLÖN LINJA-AUTO

MERCEDES-BENZ VITO
116 CDI AUTOMAATTI -12
1.OM, AJ. 294 TKM, HIENO 
MERKKIHUOLLETTU, AUTO-
MAATTIVAIHTEINEN!!
KATS. 20.10.2020!!
 12.950; sis. alv.

163 HV PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CADDY -15
2.0 TDI
1.OM, AJ. 147 TKM, 4-VETO-
CADDY HYVILLÄ VARUSTEILLA!!

 15.900; sis. alv.

NELIVETO PAKETTIAUTO

ISUZU D-MAX -08
3.0 DOUBLE CAB 
AJ. 348 TKM, TYYLIKÄS MET.
SININEN PICK-UP 3.0 MOOTTO-
RILLA JA AUTOMAATTIVAIHTEIS-
TOLLA!! KATS. 8.9.2020 !!
 11.900; 

NELIVETO PITKÄLLÄ HYTILLÄ

MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 316 CDI 
1. OM, AJ. 300 TKM, MERKKI-
HUOL. 163 HV, UUDEMMAN KO-
RIMALLIN SPRINTER!! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
 14.900; sis. alv.

PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -15 
CRAFTER 2.0 TDI 
AJ. 98 TKM, PITKÄ 6 HLÖ:N
163 HV RETKEILYAUTO!! 
SAA AJAA HENKILÖAUTO-
KORTILLA!!
 35.500; sis. alv.

CRAFTER RETKEILYAUTO

MERCEDES-BENZ  -15
SPRINTER 516 CDI A
1. OM, AJ. 98 TKM, SIISTI, 
THERMOKING-
KYLMÄLAITTEELLLA SEKÄ
AUTOMAATTIVAIHT!!
 44.500; sis. alv.

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -15
SPRINTER 516 CDI A 
1. OM, AJ. 219 TKM, SIISTI JA 
MERKKIHUOLLETTU, THERMO-
KING-KYLMÄLAITTEELLA SEKÄ 
AUTOMAATTIVAIHT!!
 38.900; sis. alv.

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -12
SPRINTER 416 CDI 
AJ. 199 TKM, 163 HV, PITKÄ MAL-
LI, CARRIER-KYLMÄLAITTEELLA 
JA PERÄLAUTANOSTIMELLA!!

 29.800; sis. alv.

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -12
SPRINTER 
AJ. 278 TKM, PITKÄ MALLI, 
THERMOKING-KYLMÄLAITTEEL-
LA!! SAA AJAA HENKILÖAUTO-
KORTILLA!!
 26.800; sis. alv.

KYLMÄAUTO

CARSPORT RETKEILYAUTO

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 319 CDI 3.0  V6 A 
1. OM, AJ. 36 TKM, HUIPPU-
HIENO JA KATTAVASTI 
VARUSTELTU 5 HLÖ:N 
CARSPORT!!
 68.500; sis. alv.

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -12
SPRINTER 319 CDI A 
AJ. 179 TKM, MERKKIHUOL., 
PITKÄ, CARRIER-KYLMÄLAIT. 
JA VÄKEVÄLLÄ 190 HV V6 
-MOOTTORILLA. KATS. 
19.05.2020!! 35.500; sis. alv.

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 516 CDI
1. OM, 217 TKM, SIISTI, UUDEM-
PI KORIMALLI, MERKKIHUOL-
LETTU, 163 HV, PERÄLAUTA-
NOSTIN, FOKORIN KOPPI!!
 24.550; sis. alv.

KUORMA-AUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 313 CDI A 
1. OM, 222 TKM, ERINOM. HIE-
NO JA HYVIN VARUST., UUDEMPI 
KORIMALLI, AUTOMAATTIVAIHT. 

 25.900; sis. alv.

9 HLÖN KUORMA-AUTO
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Bodor P3015T (6m) 
Teholuokat 1-6kW IPG/MAX  
• Työalue levyt 3000x1500 mm, levynvahvuus 25 mm saakka
• Työalue putki 20–6000 mm, halkaisijat 20–230 mm (isompi pakka)
• Bodor Pro 2.0 3D integroituna, WIN7, 21,5” -kosketusnäyttö
• Automaattinen suuttimen vaihtaja, valurautarunko jne.

Soita meille ja kysy lisää: Kari Riihimäki 050 4066 404 tai Vesa Kivekäs 050 349 0067

Kompaktiluokan Bodor i5 -kone uudistui,
ainoa valurautarunkoinen kone markkinoilla. 
• Työalue 1500x1000mm, läpiajo 1500 mm leveänä
• 1500W IPG-Photonics + Bodor Genius Autofocus
• Leikkauskyky 10 mm Teräs, 6 mm RST, 3 mm Alu
• Bodor Pro 2.0 2D CAM, suora DXF tuki, 21” -touch screen

OLEMME ALIHANKINTA-MESSUILLA OSASTO A918
Messutarjous 99.900 € alv 0%

Komp-
ressoreita

nopeaan
toimitukseen!

1 KPL BODOR P3015 2 KW MAX MFMC 
ERIKOISHINTAAN, KYSY TARJOUS!

Erinomainen paketti monipuoliseen piensarjavalmistukseen.
Vaihtopöydät 3000x1500mmm, Auto-Focus, CAM, yms.

8 kpl 
P+T myyty 
Suomeen!

Vain 
messukone 
saatavilla 

tähän 
hintaan

19 Bodor-laseria Suomessa, 
siirry sinäkin Kuitulaser-aikaan! 
IPG ja MAX-Photonics laserlähteet teholuokissa 1000–40 000 W! 

1. Maailmassa Bodorilla 40 kW.

Kaikkiin koneisiimme on saatavilla konerahoitus ilman käsirahaa.


