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savunimulaitteet
kaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.
www.airwell.fi
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koneistusta tulostamalla

s. 24
LISÄKETTERYYTTÄ
VALMISTUKSEEN
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Multi-Tasking
Machines

CNC
Turning
Centers

Vertical
Machining
Centers

Automation

DISCOVER MORE

MANUFACTURING SOLUTIONS

Horizontal
Machining
Centers
Laser
Processing
Machines

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

Lisätietoa: www.mazakeu.com

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

5-Axis
Machining
Centers
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Lankasaha
pienempään kokoluokkaan
Kipinätyöstön kone- ja laitevalmistaja Ona täydentää mallistoaan. Uusi Ona
AD25-lankasaha on valmistajan valikoimassa edullisin ja liikealueeltaan pienin, mutta kuitenkin riittävän iso moniin perustöihin korjaamojen tai työkalunvalmistajien käytössä.
Ona on markkinoilla tullut
tunnetuksi suurempien uppokipinätyöstökoneiden ja lankasahojen valmistajana. Ona
AD25 laajentaa nyt mallistoa
pienemmässä kokoluokassa.
Uutuus on suunniteltu
helppokäyttöiseksi työkalupajan perussahaksi. Koneen
rakenne on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja
luotettavaksi, joka suunnittelussa on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Uutuuslankasahoja on
toimitettu Onan asiakkaille
ja testattu käytännön töissä ennen koneen julkaisua
markkinoilla. Tulokset tarkkuudesta ja luotettavuudesta ovat valmistajan mukaan
olleet erittäin hyviä. Tarkkuudet mallissa ovat alle 5µm.
X- ja Y-akseleiden liikkeet on toteutettu tarkoilla
lineaarimoottoreilla, joilla
on pienemmät ylläpitokus-

tannukset sekä matala virrankulutus. Mittasauvat ovat
kaikilla akseleilla ja vankka
valurautainen runko on hyvä
perusta pitkälle käyttöiälle ja
tarkkuudelle.
Näin kynnys lankasahan
hankintaan ja käyttöönottoon on valmistajan mukaan
nyt matalampi ja helpompi
jo pelkästään edullisemman
hankintahinnankin takia. Uutena asiakaskuntana ovat
3D-tulosteiden tekijät, joille
helppokäyttöinen saha sopii
hyvin. Tulostetun kappaleen
sahaaminen peruslevystä ilman mekaanisia työstövoimia
on turvallinen menetelmä.
Liikealueet lineaarimoottorein vauhditetuilla X- ja
Y-akseleilla ovat 400x300
mm,
U-ja
V-akseleilla
100x100 mm ja Z-akselilla
190 mm. Maksimi kappalekoko on 790 x 560 x 190
mm ja -paino 700 kg. Lan-

KONE

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

Ona25 on suunniteltu
helppokäyttöiseksi työkalupajan perussahaksi.

Uusi kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli.

Lineaarimoottorit X- ja Y-akseleilla.

KURIIRI.fi

30.
vuosikerta

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

VIE UUSI VERSIO KOEAJOLLE

2-aks.
jyrsintä
3-aks.
jyrsintä

4 & 5 -aks.
jyrsintä
Sorvi &
pyörivät
työkalut
(09) 879 2266

www.rensi.fi
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Seco Assistant pitää työkalutiedot ja lastuamisarvot
aina saatavilla. Saat tuotetiedot sekunneissa, kun luet
pakkauksen viiva- tai QRkoodin puhelimellasi.
Pystyt hakemaan tuotteita
ja käyttämään jyrsinnän,
sorvauksen ja porauksen
laskimia myös ilman internetyhteyttä offline-tilassa.

SECO ASSISTANT
WWW.SECOTOOLS.COM

Ajan merkkejä
Erikoisaika, erikoisratkaisut. Kun kans-

sakäyminen ei ole mahdollista yhteen
kokoontumalla, on mietittävä muita tapoja yhteydenpitoon. Kevään ja syksyn
mittaan se on tarkoittanut etäratkaisuja.
Metallin alalla konekaupan alalla useat yritykset ovat kehittäneet virtuaalitapahtumia kontaktointiin asiakkaiden kanssa, ja
toimivia kokonaisuuksia ne ovat olleetkin.
Mietittäessä sitä, miten nopeasti ne
on järjestäjien kannalta pitänyt suunnitella ja toteuttaa, on todettava, että myös
onnistuttu monella taholla vähintäänkin

kohtuullisesti. Verkkotapahtumat jatkuvat
ja ratkaisut kehittyvät.
Aika on heittänyt ison haasteen myös
messujärjestäjille. Viimeinenkin syksyn
kotimainen eli marraskuun alun pitkään
kalentereissa sinnitellyt Pohjanmaan Teollisuus 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 halusivat tarjota alalle kokoontumisareenan

ajankohtaisten teemojen ja teknologioiden esittelyyn ja henkilökohtaisiin yhteyksiin tänäkin aikana. Ja sepä siinä tärkeää
olikin. Kehitys kun ei poikkeusaikaan pysähdy, ja kaikki mikä pitää virettä yllä, on
perustaltaan hyvä asia.
Syksyn ja alkutalven messutapahtumista pidetään virtuaalisena myös mm.
ainetta lisäävän valmistuksen Formnext
sekä täällä meillä kotoinen Alihankinta.
Kannattaa huomioida niiden mahdollisuudet, kun ajankohtaisiksi tulevat. Toivon
mukaan ensi vuonna päästään messuta-

pahtumissa kuitenkin jälleen perinteisempäänkin tunnelmaan, onhan se aivan eri
asia. Hybridimessuista jatkossa puhutaan,
yhteydenpidon keinovalikoimaan virtuaalisuus on tullut jäädäkseen.
Alan ajankohtaiseen konetarjontaan
tutustumiseen ja ideoihin ja tiedon hankintaan riittää sinänsä mahdollisuuksia.
Tässä jälleen tuttu, luotettava alan viestinviejä eli Konekuriiri ja marraskuun keskeiset koneasiat, printtinä ja siellä verkossa.
Mukavia lukuhetkiä!
T E R V E I S I N K A R I H A R J U & K A U KO H A AV I S T O

LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
| www.konekuriiri.fi |

KONE

KURIIRI.fi

PÄÄTOIMITTAJA

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

ILMOITUKSET

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

10 numeroa vuodessa | 30. vuosikerta
JULKAISIJA

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

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

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

JAKELU

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

SIVUNVALMISTUS

Japlan Oy, Maarit Korpela
p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA

Botnia Print, Kokkola

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.
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AIKA UUDISTAUTUA
20kW 6G

EAGLE INSPIRE KUITUTASOLASERIT
TÄYSIN YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY!
Katso uskomattomat videot:

www.vossi.fi/20kw

BAYKAL SÄRMÄYSPURISTIMET JA LEVYLEIKKURIT
Nyt myös servosärmäyskoneet – 30 % suurempi tuottavuus,
äänettömyys ja ei hydrauliöljyjä!

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

CNC-PUTKENTAIVUTUSKONEET
SEKÄ PÄÄNMUOVAUSKONEET
Täysservokoneet, kun vaaditaan huipputarkkuutta,
-tehokkuutta ja -luotettavuutta.

AKIRA SEIKI TYÖSTÖKESKUKSET
SEKÄ CNC-SORVIT

LEVYN-, PROFIILIN- JA SÄILIÖPÄÄDYN
TAIVUTUSKONEET

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

Johtavaa taivutusosaamista
kaikkein vaativimpiinkin tarpeisiin.

BOMAR VANNE- JA PYÖRÖSAHAT

FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET

Suomen suosituimmat sahat erittäin laajasta
valikoimasta.

Tshekkiläisvalmistajalta modernit ratkaisut
keskiraskaisiin ja raskaisiin koneistuksiin.

MYYNTI
010 8200 500
HUOLTO
010 8200 530
VARAOSAT 010 8200 540

vossi.fi

KONE

KURIIRI.fi
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K ARI HARJ U
TEKSTI

Työkalutalo Petri Aro Oy vahvistaa tuoteohjelmaansa. Marraskuusta alkaen globaalin työkaluvalmistajan
Ceratizit Groupin tuotteet kuuluvat yrityksen edustuspalettiin yksinmyntioikeudella Suomessa.

Ceratizitin työstötyökalusektori kokonaisuudessaan edustukseen

Petri Aro Oy vahvistaa tuotepalettiaan
Petri Aro on turkulainen maahantuontiyritys, joka on toiminut vuodesta 1995.
Yritys tuo maahan eurooppalaisvalmistajien lastuavia työkaluja mm. poraukseen, avarruksen, viimeistelyyn sekä muihin työstömenetelmiin.
Työkalujen maahantuonnin lisäksi palveluun kuuluivat konsultointi, menetelmi-

en suunnittelu sekä toteutus
asiakkaan toiveiden mukaan.
Petri Aro Oy:n tuotepalettiin kuuluivat tällä vuosituhannella yli vuosikymmenen
ajan myös Kometin työkalut.
”Ceratizit osti Kometin
vuonna 2018, minkä jälkeen
Groupin tuotepaletin eri
tuotteet ovat Suomessakin
kuuluneet useamman maahantuojan ohjelmaan. Mar-

raskuusta lähtien Ceratizit
Group keskittää tuoteohjelmaansa siten, että Ceratizitin
tuotteiden maahantuojana
toimii Petri Aro Oy.
Ceratizit Group on maailman neljänneksi suurin alan
valmistaja ja sen ohjelmaan
kuuluvat kovametalliset lastuavat työkalut ja niiden pinnoitteet. Valmistusperinteitä
yrityksellä on yli 95 vuoden

ajalta.
Tuotteensa Ceratizit valmistaa malmista lähtien. Hallussa 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 yritykselle mieluisa uutinen.
”Tämä järjestely tapah-

tuu Ceratizit aloitteesta ja
on meille iso asia. Jatkossa
Ceratizit on tarjonnallaan
meille keskeinen päämies
ja tulemme keskittymään
asiaan edustukseen täysin
panoksin. Jatkossa Ceratizitin tuotteet muodostavat
jopa 85-90 prosenttia myynnistämme”, Petri Aro kertoo
”Ceratizit-edustus vahvistaa jatkossa myös yrityksen

myyntiorganisaatiota ja -kokonaisuutta. Aro myy tuotteensa laajalti paikallisesti
edustajaverkkonsa kautta.
Jatkossa paikallisten edustajien määrä kasvaa, etsimme halukkaita paikallisia
jälleenmyyjiä vahvistamaan
verkostoamme. Luvassa on
lisärekrytointeja myös talon
omaan työkalumyyntiin”,
Petri Aro toteaa.

FMB JUPITER-CN VANNESAHA
HETI
TOIMITUKSEEN
HINTAAN
FMB
JUPITER-CN VANNESAHA
FMB
FMB JUPITER-CN
JUPITER-CN VANNESAHA
VANNESAHA
HETI
HINTAAN
FMB TOIMITUKSEEN
JUPITER-CN VANNESAHA
HETI
HETI TOIMITUKSEEN
TOIMITUKSEEN HINTAAN
HINTAAN
HETI TOIMITUKSEEN HINTAAN

16 900€
16
900€
16
16 900€
900€

,alv0%

,alv0%
,alv0%
,alv0%
,alv0%
KATSO MUUT MALLIT JA VARASTOKONEET

WWW.EPMIGJAKONE.FI
KATSO
MUUT
MALLIT JA
VARASTOKONEET
KATSO
KATSO MUUT
MUUT MALLIT
MALLIT JA
JA VARASTOKONEET
VARASTOKONEET
WWW.EPMIGJAKONE.FI
KATSO MUUT
MALLIT JA VARASTOKONEET
WWW.EPMIGJAKONE.FI
TUOTTAJANTIE 21, 60100 SEINÄJOKI
WWW.EPMIGJAKONE.FI
Puh. 06 4140 454, info@epmigjakone.fi
WWW.EPMIGJAKONE.FI
TUOTTAJANTIE www.epmigjakone.fi
21, 60100 SEINÄJOKI
TUOTTAJANTIE 21, 60100 SEINÄJOKI
TUOTTAJANTIE
21, 60100 SEINÄJOKI
Puh.
06 4140 454, info@epmigjakone.fi
Puh. 06 4140 454, info@epmigjakone.fi
www.epmigjakone.fi
Puh.
06 4140 454, info@epmigjakone.fi
TUOTTAJANTIE
21, 60100 SEINÄJOKI
www.epmigjakone.fi
www.epmigjakone.fi
Puh. 06 4140 454, info@epmigjakone.fi
www.epmigjakone.fi
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Kuituleikkausta
ilman kompromisseja.

Best choice.

ByStar Fiber 15 kW – kaikki mitä tarvitset.

Nyt myös levykoot 8000 x 2500 mm asti!

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

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut
I
I
I
I
I
I
I

Parempi suorituskyky
Nopeat kappaleajat
Lyhyet asetusajat
Avoin ja vapaa työtila
Paljon työkalupaikkoja
Tilaasäästävä rakenne
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

KONE

KURIIRI.fi
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Aisikon investoi uuteen sorvausteknologiaan. Konekannan kehittäminen on jatkuva prosessi, toteaa Arto Taisto.

Tankoautomaatti mahdollistaa osaltaan keskeytymättömän valmistuksen.

Aisikon vahvistaa sorvauskapasiteettiaan

Vankkaa osaamista ja modernia kalustoa
Super NTJX on kaksikarainen
sorvauskeskus, missä yläpuolinen jyrsinpää on varustettu
työkalumakasiinilla, alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla.

KA R I HA R J U
TEKSTI & KUVAT

Wirtain Metallin tytäryhtiö Aisikon Oy panostaa
laatuun sekä toimitusaikoihin. Yritys investoi kaksikaraiseen Nakamura-Tomen uuden sukupolven
Super NTJX -sorvauskeskukseen. Kyseessä on
toinen valmistajan kone Aisikonin tuotannossa,
aiemmin investoitu Super NTJ-100 on ollut talossa
parisen vuotta.
Aisikon Oy Ähtäristä on toiminut metallialan alihankintakentässä vuodesta 1986.
Yhteistyö on tiivistä Virroilla
toimivan konsernin emoyrityksen Wirtain Metallin kanssa. Molemmilla yrityksillä on
selkeät painopistealueet,
jotka täydentävät toisiaan
luoden monipuolisesti pal-

velevan kokonaisuuden.
Aisikonin vahvuuksiin lukeutuvat hienomekaaniset,
hoikat ja pitkänomaiset kappaleet piensarjoina, hyvänä
esimerkkinä venttiilinneulat.
Wirtain Metalli sen sijaan tekee kookkaampaa tavaraa,
maksimisorvaushalkaisijaltaan jopa 1,2 metriin saakka.

”Ydinidea on tarjota asiakkaillemme laaja ja
monimuotoinen palvelukokonaisuus. Tuotteiden
valmistuksessa käytämme
työstön suunnittelussa EdgeCam ohjelmistoja, jonka

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

Etsitkö korkealaatuista kuitulaseria
ja ammattimaista tukea?
-

ainutlaatuinen leikkauspää
parempi leikkauspinta
nopeampi leikkaus
koneen mitat 3x1,5m - 12x2,5m

Olaf Heiseler p. 045 802 0069 • contact@worldwide-laserservice.com

osallistumaan myös suunnitteluprosessiin, mikä tuo säästöjä valmistuskustannuksiin”,
yrittäjä, toimitusjohtaja Arto
Taisto kertoo.
”Nykyaikaisen konekannan lisäksi sekä Virroilla että
Ähtärissä on käytössä mittavan kokoiset materiaalivarastot ruostumattomia ja
haponkestäviä teräksiä, messinkiä, alumiinia sekä muoveja.” Taisto jatkaa.
Osaaminen, luotettavuus
sekä reagointinopeus ovat
tärkeitä asioita, kilpaillulla
metallialan alihankintakentällä. Näihin asioihin on sekä
Aisikonilla että Wirtain Metallilla kiinnitetty erityistä
huomiota.
Huippulaatua
pienemmillä
kustannuksilla

Yksi aivan keskeinen tekijä
alalla menestymisessä on
ajantasainen konekanta. Siihen niin Virroilla kuin Ähtärissäkin on vuosien mittaan
panostettu.
”Konekannan kehittäminen on jatkuva prosessi,
se on ikään kuin aina työn
alla. Teknologian kehittyessä ja tarjotessa uusia mahdollisuuksia toimintojen
tehostamiseen, asiasta on
mielestäni järkevää olla kiinnostunut. Uudella koneella
saadaan usein tuotetuksi
huipputarkka kappale aiempaa nopeammin ja monessa
tapauksessa myös asiakkaalle aiempaa halvempaan hintaan. Jos edut ovat selkeät,
fiksuahan sellaisen hankinta

on”, tiivistää Taisto.
Uusiin koneisiin investoidaan vuosittain, viime vuosina satsaukset ovat kohdistuneet erityisesti uuteen
sorvauskalustoon. Muutama vuosi sitten Aisikonille
hankittiin tankoautomaatilla
varustettu Nakamura-Tomen
Super NTJ-100 ja viime kesänä kalusto laajeni Super NTJX-mallilla, joka on uuden sukupolven koneen ensimmäinen toimitus Suomeen.
”Korvasimme uudella koneella aiempaa kapasiteettia
ja hankinnan taustalla olivat
hyvät kokemukset niin valmistajan teknologiasta kuin
maahantuojan palvelustakin.
Lindbergin tuki ja huolto on
toiminut hyvin”, kertoo Arto
Taisto.
Nykyaikaista
teknologiaa

Nakamura-Tome Super NTJX
on japanilaisvalmistajan kaksikarainen sorvauskeskus,
missä yläpuolinen jyrsinpää
on varustettu työkalumakasiinilla, alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla
ja Y-akselilla.
Pääkaran (Ø65 mm,
18,5/15 kW) ja vastakaran
(Ø51 mm, 11/7,5 kW) max.
kierrokset ovat 6000 kierrosta minuutissa.
Sorvauskapasiteetti koneessa on 245 mm ja sorvauspituus 1090 mm, ohjausjärjestelmä Fanuc-pohjainen
Nakamura-Tomen SmartX.
”Nämä koneet tukevat
ajatteluamme siitä, mitä
tarkoittaa ajanmukainen ja
tehokas valmistus. Uusi NTJX on ollut käytössä muutaman kuukauden ja sen
sujuvaa käyttöönottoa on
edistänyt kokemuksemme
NTJ-100-mallista”, Taisto
toteaa.
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UUDEN SUKUPOLVEN MONITOIMIKONE
KUUKAUDEN KONE - HAAS 5-axis UMC-750

RETCO PIKKUMUSTA

ALL-IN MOBILE / ALL-IN MOBILE PULSE*
MIG / MAG / PULSSI* / TIG / PUIKKO

Pikkumusta on suunniteltu monitoimikoneeksi,
joka kattaa käytännössä kaikki
yleisimmät kaarihitsausmenetelmät
• 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)

Hitsausta ei saa enää helpommaksi

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
€ 1.882,-per vuosi,
€ 157 per kk

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.

• Napaisuuden vaihto +/(mm. kaasuttomalle langalle)

Keskustele
aiheesta
myyjän
kanssa!

• 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.

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

JOKA KUUKAUSI
UUSI KUUKAUDEN
KONE!!

Puh. 02 634 1900
Ojantie 36, 28130 Pori
retco@retco.ﬁ | www.retco.ﬁ

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

Bodor tarjoaa nyt
merkittävän hintaedun
12 kW + koneisiin, kysy tarjous!

Bodor 12kW+ P koneita on tehty
2020 vuoden alusta jo yli 250 kappaletta!

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

Bodor on toimittanut 2020 ensimmäisenä asiakkaalle tuotantoon
25 kw kuitulaserkoneen sekä julkaissut maailman ensimmäisen
40 kW kuitulaserleikkauskoneen.

• 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.

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.

Soita myyjille tai laita sähköpostia ja kysy lisää!

Bodor koneilla
markkinoiden
paras takuu
sekä kattava
varaosavarasto
Suomessa.

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

JYVÄSKYLÄ Kari Riihimäki 050 4066 404, kari.riihimaki@fms-service.fi

RIIHIMÄKI Vesa Kivekäs 050 349 0067, vesa.kivekas@fms-service.fi
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Pistosorvaukseen ja uran ajoon
voittava ratkaisu on
Kierteytys

Koneenosien, sisähammaskehien,
hammaspyörien ja -tankojen valmistus,
erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

Urapisto

Alihankinta koneistus:

Vierintäjyrsintä ja -pisto, vetoavennus, CNC-Koneistus

Muotosorvaus

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

Katkaisu ja
pistosorvaus

5 leikkuusärmällä varustettu
erittäin tukeva vaihtoterä jolla
voidaan sorvata seinämän vieressä

Monipuolinen
geometriatarjonta
eri sovelluksiin

Kaikille
materiaalityypeille

Innovatiivinen

MACHINING INTELLIGENTLY

Takasorvaus

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

DUSTRY 4.0

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

LOGIQ ADS_FINLAND.indd 2

Kiitokset!
Jyväskylän Kyllön terveysasema kiittää KSJ-Service
Oy:tä lahjoituksesta Kyllön
terveysaseman avosairaanhoidon vastaanottotyöhön.
”Saimme KSJ-Service
Oy:ltä noin kuukausi sitten
kaksi matkapuhelinta. Kännykät tulivat enemmän kuin
tarpeeseen, koska työtä näin
koronaikana riittää. Kännykät ovat päivittäin käytössä
hoitajilla potilaiden kontaktointia varten lähinnä koronatyössä. Kun koronatilanne alkoi pahentua täällä

Keski-Suomessa, meillä oli
huutava pula puhelimista, ja
nämä kännykät tulivat kuin
tilauksesta oikealla hetkellä avuksi. Haluamme sydämellisesti kiittää vielä myös
näin alan julkaisun välityksellä KSJ-Service Oy:tä tästä
avusta. Pieni teko varmasti
yritykselle mutta iso apu Jyväskylän kaupungin avosairaanhoidolle!”
Ystävällisin terveisin Jyväskylän kaupungin sosiaalija terveyspalvelut, Kyllön terveysasema, avosairaanhoito.

28/08/2018 15:38:13

Metecno Oy toimittaa robotisoidun koneistusaseman
Posiva Oy:n kapselointilaitokseen
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 räätälöidystä CNC-ohjatusta
työstökeskuksesta, jonka
tehtävänä on varmistaa
ONKALOon loppusijoitettavien polttoainekapseleiden mitat ja pinnanlaatu.
MeteCNC-erikoiskone jyrsii pois kapselista hitsauksessa jääneet epätasaisuudet, jonka jälkeen asema

suorittaa kapselin mittojen ja pinnanlaadun tarkastuksen. Robotti hoitaa
prosessissa muita aputehtäviä, kuten NDT-mittalaitteiden käsittelyn ja jyrsittyjen lastujen imuroinnin.
Käytännössä koneistusasema suorittaa kapseleiden
loppusijoitusprosessissa
tärkeän vaiheen, sillä vain
täysin virheettömällä pin-

nalla varustetut kapselit
voidaan laskea ONKALOon.
Aiemmin Metecno Oy
on ainoana Suomessa
toimittanut CNC-ohjatun
työstökoneen radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn
VTT:n kuumakammioon.
Kuten siinäkin projektissa,
myös tässä on haasteena
valmistaa ennalta määrä-

tyssä aikataulussa uniikki,
säteilyn kestävä ratkaisu.
”Haaste olla osaltaan
turvaamassa käytetyn
ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus on suuri,
mutta koko henkilöstömme suhtautuu projektiin
innolla. Posiva on alansa
edelläkävijä loppusijoitusratkaisussa ja neuvottelut sopimuksesta sujuivat

alusta alkaen myönteisessä hengessä. Samalla
sopimus alleviivaa Metecno Oy:n asemaa Suomen
johtavana räätälöityjen
CNC-koneiden kokonaisvalmistajana”, kommentoi
Metecno Oy:n toimitusjohtaja Matti Metsähonkala.
”Metecno on Posivalle
uusi mielenkiintoinen toimittaja, joka vakuutti Po-

sivan neuvotteluissa koneistusosaamisellaan. Sopimusneuvottelut etenivät
hyvässä yhteishengessä.
Samaa odotamme myös
projektilta”, kertoo Posiva Oy:n hankintapäällikkö
Jussi Näveri. Robotisoitu
koneistusasema valmistuu vuoden 2022 lopulla,
jolloin se asennetaan heti
käyttöön.
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Kone leikkaa teräksiä, ja myös alumiinia, kuparia ja messinkiä.
Koneenkäyttäjänä Jussi Karttunen.

Helsingin Levytyö investoi Bystronic-kuitulaseriin.

KA R I H A RJ U
TEKSTI & KUVAT

Bystronic-teknologiaa Helsingin Levytyölle

Kuitupioneeri päivitti kalustoaan
Helsingin Levytyö Oy on ajellut kuitulaserilla kesästä 2011 saakka. Yritys oli tuolloin ensimmäinen yritys Suomessa, joka investoi Bystronicin
kuitulaseriin. Nyt alkusyksystä hyvin palvellutta

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

tekniikkaa korvattiin hankkimalla uusi kone saLisää nopeutta,
uusia ominaisuuksia

malta valmistajalta.
Helsingin Levytyö on vuonna
1993 perustettu yritys Helsingin Suutarilassa. Yritys tekee
ohutlevytöiden alihankintaa
mm. rakennusteollisuuteen,
ja paletissa on myös omia
tuotteita samalle sektorille,
listoja, lattialuukkuja, säleikköjä ja suihkukouruja.
Yrityksen palveluihin kuuluvat alan työt tuotteiden
Solidworks-suunnittelusta
kokoonpanoihin saakka, ja
konekanta mahdollistaa laserleikkaukset, levytyökeskustyöt, särmäykset ja hitsaukset. Jälkikäsittelytyöt
yritys hankkii yhteistyökumppaneiltaan.
Käsiteltäviä materiaaleja
10 henkilön voimin toimivalla yrityksellä ovat lähinnä
ruostumaton sekä haponkestävä teräs, mutta konekanta
mahdollistaa hyvin myös alumiinin, kuparin ja messingin
käsittelyn.
Viime vuodet Helsingin
Levytyöllä ovat sujuneet vakaan eteenpäin menemisen
ja sopivan kasvun merkeissä,
liikevaihtoa yritys tekee kahden miljoonan euron kokoluokassa.
”Koronavuosi näkyy tilauskirjoissamme, mutta
rakennusalan suuntaan toimiville yrityksille vaikutukset ovat toistaiseksi olleet
suhteellisen rajoitetut. Laaja
asiakaskuntamme tasoittaa
osaltaan vaikutuksia”, tiivis-

tää yrityksen toimitusjohtaja
Eero Tuononen.
Kuitutaustaa pian
kymmeneltä vuodelta

Helsingin Levytyön osaamista ovat ohutlevytyöt ja laserleikkaukset on tehty alusta
alkaen kuitulaserilla.
Yritys oli aikanaan kuitulaserin hankinnassa maan
etulinjassa, ja peräti ensimmäinen Bystronicin kuidun
hankkinut yritys. Tuolloin
elettiin kesää 2011 ja tehoa
koneessa oli 2 kW.
Yritys aloitti laserleikkaustyöt ja kuitulaserteknologia
oli tuolloin uusi asia. Teknologia mahdollisuuksineen kiinnosti kovin, joten yritys hankki koneen ja pääsi nopeasti
sen kanssa sinuiksi. Isoja
etuja teknologian suhteen
olivat alusta lähtien mm. nopeus ja vähäiset huoltokulut.
Ne ovat valtteja edelleenkin.
Koska vuodet eivät vain
kulu, vaan kuluttavat ja samaan aikaan teknologia
etenee, Helsingin Levytyö
investoi tänä vuonna uuteen
ja ajanmukaiseen koneeseen.
Tehot hyppäsivät saman
tien kahdesta kuuteen kilowattiin.
”Hyvä konehan kaksikilowattinen oli edelleenkin,
mutta kilpailukyvystä huolehtiminen ja ikääntyvän koneen
myötä huoltotarpeen kasvuun liittyvät asiat alkoivat

Uuden kuitulaserinsa yritys
hankki samalta taholta kuin
kaksikilowattisen pioneerikoneensakin, Bystronicilta.
”Tämän merkin koneilla olemme oppineet tekemään töitä ja uuden koneen
hankinta tutulta taholta oli
luontevaa. Koneinvestoin-

neissa tärkeää on valmistajan
tuki- ja huoltopuolen toiminta, johon olemme olleet tyytyväisiä. Ne olivat vankkoja
meriittejä uutta konetta valittaessa”, sanoo Tuononen.
Uusi kone tuo mukanaan
tuotantoon lisää nopeutta.
Kuuden kilowatin tehot ovat
yrityksen tarpeisiin sopivat.
”Leikkaamme ohuita materiaaleja, ja tällä pärjäämme hyvin”, sanoo Eero Tuononen.
Lisänopeuden ohella tärkeä seikka Tuonosen mukaan uudessa koneessa on
Bysoft7-ohjelmisto, sitä ai-

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

emmassa koneessa ei ollut.
Bysoft 7 -ohjelmisto on apuväline osien valmistukseen
ja laskentaan, leikkaussuunnitelmien ja särmäysohjelmien laatimiseen ja prosessien

Nyt kaikki
lastuavat työkalut
meiltä.

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

suunnitteluun sekä valvontaan.
Uusi kuitulaser asennettiin Helsingin Levytyön käyttöön syyskuussa. Työt sillä alkoivat saman tien.
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Reaaliaikainen
digitaalinen kaksonen
työstökoneesta
tehostaa
tuotannonohjausta.

Mazak Variaxis C-600
-koneistuskeskukset
sekä suurin osa niissä
käytettävistä komponenteista valmistetaan Yamazaki Mazakin omilla tehtailla
Japanissa.

Mazatrol SmoothAi
-ohjauspaneeli kahdella
kosketusnäytöllä.

Molemmista päistä tuettu pöytä
parantaa koneen tukevuutta.

Smooth Ai -jyrsinkara toimii
tekoälyn avulla automaattisesti.

KA RI H A R J U
TEKSTI

Tekoäly auttaa operaattoria
Mazakin työstökeskuksella
Älykäs
lämpötilankompensointi
vähentää mittavirheitä

Mazak Variaxis C-600 -työstökeskuksen ohjaukseen
liitettävä älykäs lämpötilankompensointi (Ai Thermal
Shield) oppii, miten ympäristö käyttäytyy työviikon
kuluessa. Opittua sekä mekaanisilla antureilla koneen
rungosta mitattua lämpötilatietoa käytetään älykkäästi
hyväksi: mahdollisia lämpöti-

lamuutoksia pystytään kompensoimaan ja ennakoimaan
entistä tarkemmin, mikä vähentää selkeästi lämpötilanmuutoksista aiheutuvia
mittavirheitä työstettävissä
kappaleissa.
SmoothAi-ohjaus
hyödyntää 3D-mallia

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

Yamazaki Mazak tuo työstökonemarkkinoille CNC-ohjauksen, jonka tekoäly
(Ai Artificial Intelligence) auttaa CNC-operaattoria eri työvaiheissa.

si reikäpiirin porattavat reiät
ohjelmoidaan osoittamalla
kosketusnäytöltä yhtä reikää, jolloin se tunnistetaan ja
SmoothAi-ohjaus asettaa automaattisesti reikien koordinaatit kohdalleen ohjelmaan
(kaikki samanlaiset reiät yhdellä kertaa nopeasti). Samalla tavalla ohjaus tunnistaa
myös jyrsittävän taskun muodot, ja hankalakin geometria
voidaan luoda nopeasti ja virheettömästi vain muutamalla

painalluksella.
SmoothAi toimii Mazatrol-ohjelmointitavalla, jossa
enintään neljää akselia voidaan ohjata samanaikaisesti.
SmoothAi-ohjaus ymmärtää
tällä hetkellä CAM-suunnittelijalta tulevia 3D-malleja
STEP- ja Parasolid-tiedostoina.
Uutuusohjaus on
Industry 4.0 -valmis

Yamazaki Mazakin uusi huip-

PILOUS-sahavalmistajalta
uudet mallit mittavasteradoista
Katso lisätietoja ja videoita radoista www.maketek.fi
Varastossamme kattava valikoima uusia sahoja

Uusi 5-akselinen
koneistuskeskus Mazak Variaxis C-600.

p. 03 358 2700
0400 232 310 Markku
maketek@maketek.fi
Niittyhaankatu 8, Tampere

puohjaus on täysin yhteensopiva Industry 4.0:n kanssa.
IoT-valmis koneistuskeskus
voidaan liittää tietosuojan
kautta yrityksen toimiston
verkkoon, joten etäyhteydellä voidaan helposti seurata
koneen työskentelyvaiheita, saada tieto mahdollisista
hälytyksistä ja siten tehostaa
koneen käyttösuhdetta. Työkalutietojen hallinta onnistuu
myös etänä, kuten koneen
CNC-ohjelmointikin. Osa
toiminnoista vaatii tiettyjen
lisäoptioiden hankkimista.
Yksi SmoothAi-ohjauksen uutuusominaisuuksista
on työstökoneen digitaalinen kaksonen (Digital Twin).
Digitaalisessa kaksoismallissa on samat vakiovarusteet,
kiinnittimet ja lisävarusteet
kuin todellisessa työstökoneessa. Malli sisältää myös
ohjelmiin tehdyt muutokset
ja työkalutiedot. Mikäli tietokone on kytketty samaan
verkkoon työstökoneen
kanssa päivitykset tapahtuvat reaaliaikaisesti.
Tekoälyä on
saatavilla myös
jyrsinkaraan

Yamazaki Mazak tarjoaa
C-600-koneistuskeskukseen
kiinnostavana optiona uutuusjyrsinkaran (SmoothAi
Spindle), joka tunnistaa koneistuksen aikana mahdollisesti syntyvän värinän ja
muuttaa työstöarvoja automaattisesti. Lopputuloksena
syntyy aina tasainen koneistusjälki.
Työstöarvojen säätö on

erittäin nopea prosessi –
huomattavasti nopeampi
kuin perinteinen käsin tehtävä muutos. Älykäs jyrsinkara
ei myöskään muuta työstöarvoja pelkästään hitaampaan
suuntaan vaan myös parantaa koneistuksen tehokuutta,
mikäli sen huomataan olevan
mahdollista.
Mazak Variaxis C-600
-koneistuskeskus

Uusi Mazak VRX C-600 on
nykyaikainen 5-akselinen
koneistuskeskus, jonka suunnittelussa on otettu Ai-teknologian lisäksi erityisesti
huomioon helppo automatisointi. Optiona koneeseen
on saatavana muun muassa
automaattinen sivuovi robottilatausta varten, hydrauliikan tuonti paletin läpi
kiinnittimiä varten ja paletinvaihtaja (2 APC) keskeytymätöntä tuotantoa varten.
Koneen tärkeimmät
tekniset tiedot ovat:

• Tukeva ja tarkka siltatyyppinen 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
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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.
kimmo.kankare@creamaster.fi

044-550 8792

www.creamaster.fi

Uutuuksia työkaluautomaatioon sekä MMS-ohjaukseen
Fastems on esitellyt uusia ominaisuuksia Gantry
Tool Storae -työkalujärjestelmään (GTS) ja Manufacturing Management Software -ohjelmistoon
(MMS). Valmistustehokkuus lisääntyy, työergonomia kohenee ja kokonaisvaltainen käyttökokemus paranee, erityisesti MMS-ohjatun joustavan
valmistusjärjestelmän (FMS) ja uudistetun GTS:n
avulla voidaan Fastemsin mukaan saavuttaa jopa
yli 95 prosentin käyttöaste järjestelmään liitetyille
työkoneille.
Keskitetyssä työkalujärjestelmässä on jopa 4000 työkalun
varasto, josta robotit hakevat ja tuovat osa-aikaisesti
oikeat työkalut yksittäisille
työstökoneille. MMS ohjaa
automaattisesti työkalujen
koordinointia NC-ohjelmien
aikatauluvaatimusten ja työkalun ajantasaisen elinkaaritiedon perusteella.
GTS-järjestelmä mahdollistaa työkalujen jakamisen
työstökoneiden välillä minimoiden sisartyökalujen määrää. Tämä synnyttää merkittävää säästöä työkalukuluissa sekä minimoi operaattorin
osuutta työkaluvaihdoissa.
Aikaa vapautuu manuaalisesta työstä sekä virhemahdollisuudet vähenevät. Työkalu-

jen tehokas jakaminen koneiden välillä mahdollistaa myös
koneiden työkalumakasiinin
koon pienentämisen. Uuden
muotoilun myötä asennusaika on lyhentynyt ja laitteistokulut ovat matalammat kuin
aiemmin.
MMS-ohjausta on kehitetty käyttäjäystävälliseen
suuntaan. Parannusta on
nopeampi työkalun tiedonetsintätoiminto, parempi
näkymä NS-ohjelmiin, ja nopeampia reagointi yllättäviin
konepysäyksiin liittyen.
Fastemsin työkalunhallintatuotteet mahdollistavat
työkalujen asetusten valmistelun etukäteen ja keskitetysti, työkalujen jakamisen koneiden välillä ja 24/7

-valmistamisen sekä estävät
työkalujen väärinlataamisesta johtuvat susitukset ja
koneiden tarpeettomat pysähtymiset. Etuja ovat myös
pienempi investointikustannus ja lyhyempi takaisinmaksuaika. Työkaluautomaatio
on lisättävissä FMS-järjestelmään myöhemminkin kuin

alkuperäisen investoinnin yhteydessä on huomioitu.
Ilmainen
virtuaaliseminaari

Fastems järjestää 4.11. ilmaisen virtuaaliseminaarin
”Productivity Beyond Machine Tending”, jossa esitellään
tarkemmin uudistuneet omi-

naisuudet sekä yleisesti Fastemsin työkaluautomaation
edut ja hyödyt valmistuksessa. Lisäksi virtuaaliseminaarissa käsitellään kuinka
vähentää viivettä, eliminoida virheet, maksimoida
turvallisuus ja ergonomia.
Seminaarissa on myös useita muita esityksiä modernin

tehdasautomaationympärillä
olevista teemoista, ja myös
kysymyksiä on mahdollista
esittää kysymyksiä esitysten
yhteydessä.
Tapahtumaan ilmoittaudutaan Fastemsin verkkosivujen kautta.
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Markforged X7 Gen2:sen tulostusalue on kookas, kasvatustilavuus on 330x270x200 mm. Tulostus käy tuplanopeudella valmistajan suosittuun Mark Two -malliin verraten.

kolmen miljoonan euron rajan. Kasvua viime vuodesta
kertyy lähes parikymmentä
prosenttia. Toki olemme tehneet myös töitä sen eteen,
uusasiakashankinta on kasvuyritykselle tärkeä asia”, tiivistää myynnin ja markkinoinnin
asioita yrityksessä kehittävä
Pasi Huhtinen.

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

Vahva investoija

Myös asiakastöitä saman tien

Toivalan Metalli korvaa
koneistusta tulostamalla
Hiilikuitutulostus on uusi vaihtoehto tuotannon
apuvälineiden ja pienten komponenttien valmistukseen koneistuksen sijaan. Toivalan Metalli
hankki hiljattain Markforgedin X7 Gen2 -komposiittitulostimen putkentaivuttimella tarvittavien
lestien valmistukseen. Töitä koneelle ilmeni välittömästi yrityksen ulkopuoleltakin.
Toivalan Metalli Oy on pitkän
linjan konepaja, jonka pääasiakkaita ovat koneenrakentajat, rakennusliikkeet sekä
hissialan yritykset. Tuotantoperinteet ulottuvat 1970-luvulle, tuolloin Raimo Kolehmainen 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 jatkuvasti toimintaansa. Ytimessä on
asiakaslähtöisyys, ja se tarkoittaa yrityksen miesten
mukaan aitoa halua kuunnella asiakasta, monipuolista palvelua, laatua ja luotettavuutta.
”Vahvuutemme on maine, jonka mukaan kiinnostusta riittää niin pieniin kuin

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

KA RI H A R J U
TEKSTI & KUVAT

isompiinkin projekteihin ja
toimeksiantoihin. Se on tuonut mukanaan laajan ja monille teollisuuden sektoreille
ulottuvan asiakaskunnan”,
kertoo hallituksen puheenjohtaja 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

Pärjäämiseen tänä päivänä
yksi iso tekijä liittyy ajanmukaiseen tuotantokalustoon ja
sen kehittämiseen. Yritys on
ahkera investoija.
Talon uutta kalustoa
edustavat parin vuoden takainen tuotantoinvestointi
eli Eaglen iNspire- sarjan
6 kW:n lasertehon ja 6 G:n
kiihtyvyyden kuitulaser sekä
Timesavers 42-1350-WRB
levyhioma- ja reunanpyöristyskone.
”Molemmat koneet ovat
paikkansa ansainneet, niillä
on iso merkitys tuotannossamme tänä päivänä. Molempien merkkien kanssa
olimme liikkeellä varhain,
Eaglen hankimme neljäntenä Suomessa, Timesaversin
kanssa olimme toinen”, sanoo toimitusjohtaja Juha Kolehmainen.
Koneet yritys hankki Vossin kautta, mistä suunnas-

ta hankittiin hiljattain myös
RPS EVO7 3D-mittavarsi,
mikä 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.
Lisäksi vuodenvaihteessa
myös tämän vuoden kookkain satsaus, uusi 3D-putkentaivutuskone sekä putkenpäänmuovauskone yrityksen taivutuskalustoa täydentämään.
Tässä välissä Toivalassa
investoitiin kuitenkin tulostuksen maailmaan, ja jälleen
talossa oltiin aikataulullisesti kärjessä. Taloon saapui
hiljattain Markforgedin teknologiaa, X7 Gen2 -komposiittitulostin. Se on Suomen
ensimmäinen kaltaisensa.
Kookas tulostusalue

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

Tehokkaasti kuitulaserilla. Eaglen iNspire 6kW 6G
on leikannut Toivalan Metallilla jo parin vuoden ajan.
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vuus on 330x270x200 mm.
Toisena eroavaisuus on
koneen tulostusnopeus, se
on varustettu toiminnolla, jonka myötä nopeus on
työstä riippuen jopa kaksinkertainen Mark Two -malliin
verraten.
Koneen ominaisuudet
ovat muutenkin asialliset, lasermikrometri skannaa tulostusalusta 1 µm:n tarkkuudella
ja tekee pintamuotokartan.
Sen myötä tulostuspään korkeus pysyy optimaalisena.
Tulostusteknologiaa hankittiin Toivalaan tiettyä tarkoitusta varten.
”Ideana oli ja on yhä tehdä jatkossa putkentaivutuskoneiden lestit tulostamalla, sitä varten koneeseen on
tänne investoitu. Perinteisesti nämä lestit tehdään koneistamalla, ja koska meillä
itsellämme ei koneistusteknologiaa 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 hallinnointiin. Tällä koneella homma on nyt kokonaan omassa
hallussamme”, sanoo tulostustoimintoihin talossa perehtynyt hitsauspuolen esimies Toni Pasanen.
Uusia
mahdollisuuksia

Ainetta lisäävä valmistus on
teknologiana vielä uusi asia
kuten sen hyödyntäminenkin.
Teema kiinnostaa, mutta
käyttöönotto voi mietityt-

tää, niin kuin nyt uudet asiat
yleensäkin. Toivolan Metallilla hommat ovat sujuneet.
”Kynnys ei ole iso, sillä
kone on yksinkertainen ottaa
käyttöön, peruskoulutus hoituu päivässä. Myös käyttö on
sujuvaa. Tuotteiden suunnittelu ottaa oman aikansa, sillä
mm. rakenteen kestävyyden
suhteen on otettava eri asioita huomioon kuin koneistuksen yhteydessä. Kokemus
karttuu ajan myötä. Oma
kiinnostus edistää asioita”,
sanoo Pasanen, jonka mukaan tukea on tarjolla niin
maahantuojan taholta kuin
somen Markforged-ryhmistäkin.
Sidosmateriaaleina talossa käytössä ovat Onyx (nylon
ja pilkottu hiilikuitu), palonkestävä Onyx ja nylon sekä
pitkänä kuituna hiilikuitu,
kevlar, lasikuitu ja sekä lämmönkestävä lasikuitu.
Toivalan Metallille syys-lokakuun vaihteessa tulleen
koneen mahdollisuudet kiinnostavat talon omien töiden
ohella ympäristöä ja talon
asiakkaita laajemminkin, ja
myös palvelupuoli on koneella pääsemässä alkuun
saman tien.
”Yllätys oli, että eräs asiakkaamme kiinnostui tästä
uudesta mahdollisuudesta
heti. Heillä oli tarkoituksena
investoida vastaavaan laitteeseen tiettyjä komponentteja varten, mutta kun me
hankimme koneen, heidän
mielestään me voimme tehdä ne osat heille. Kyseessä
ovat tietyt, tulostettaviksi soveltuvat paperikoneen osat.
Mielenkiintoisia näkymiä”,
sanoo Timo Kolehmainen.

Etätuen tarve kasvaa
konepajaympäristössä
Etätuki saatetaan mieltää itsestään selvyytenä,
mutta todellisuus saattaa yllättää kiireisessä arjessa.
Takavuosiin verraten nykyteknologia mahdollistaa etäyhteyksien hyödyntämisen
aivan uudella tasolla.

Etätuki on ollut mahdollista
jo vuosikymmeniä ohjausjärjestelmillä varustettuihin konepajojen tuotantolaitteisiin.
Jotkut ehkä saattavat muistaa koneiden sähkökaappeihin sijoitetut mystiset
modeemipurkit, jotka olivat
kytkettynä ulkomaailmaan
lankapuhelinverkon kautta.
Konevalmistajien erikoisasiantuntijat saattoivat vikatilanteissa tutkia koneen
tulojen ja lähtöjen tilatietoja erikoissovellusten ja etäyhteyden avulla ja selvittää
ongelman.
Tänä päivänä saattaa olla
tilanteita, missä etäyhteydet
ovat usein rajoittuneet tiettyihin avainkoneisiin ja niiden
todellinen käyttö on ollut
melko vähäistä. Kun etätuelle tulee tarve, saatetaan
huomata, että etäyhteys ei
toimikaan niin kuin pitäisi
tai sitten sitä ei enää osata
käyttää.
Esimerkkinä tietoverkkojen palomuurit saattavat estää vanhentuneet yhteydet
tai tehtaan tietoverkossa
on tehty muutoksia, joiden
johdosta etäyhteys ei enää
toimi. Tuttuja juttuja näiden
asioiden parissa työskenteleville, mutta aivan turhia
ongelmia silloin kun kone
seisoo.

kustannusmielessä ole kovin kallista. Lisäksi nykyinen
4G-verkko on jo Suomessa,
niin kattava ja tehokas, että
langattomat laitteet ovat
myös varteenotettava vaihtoehto.
Toimivia ja tehokkaita
etäyhteyksiä

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

Kehittyvät ratkaisut

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.

Digitalisointi on muuttanut
maailmaa merkittävästi ja
tämä näkyy myös etäyhteyksien kehittymisenä aivan
uudelle tasolle. Nykyään on
varsin tavallista, että etätukea antava henkilö saa omalle laitteellensa (PC, tabletti
tai älypuhelin) saman näkymän mikä näkyy koneen ohjausjärjestelmän näytöllä.
Tukihenkilö pystyy myös
liikkumaan koneen eri valikoissa ja käyttämään ohjauksen sisäisiä diagnostiikkatoimintoja aivan kuin
oltaisiin koneen vieressä
operoimassa laitetta. Tämä
mahdollistaa tehokkaan vianetsinnän ongelmatilanteissa
ja esim. vikaantunut laite tai
komponentti voidaan paikallistaa etäyhteyden avulla ja
varaosa saadaan toimitukseen erittäin nopeasti.

Etäyhteyslaitteiston rakenne VPN yhteydellä
Mikäli havaitaan, että
huoltokäynti on tarpeellinen,
niin voidaan lähettää kyseiseen ongelmaan perehtynyt
huoltoteknikko paikan päälle
sopivilla erikoistyökaluilla ja
dokumenteilla varustettuna.
Parhaimmillaan ongelma ratkeaa pelkän etätuen avulla,
jolloin vältytään erilliseltä
huoltokäynniltä ja kone saadaan nopeasti takaisin tuotantokäyttöön pienin huoltokustannuksin.
Suomi on pitkä maa, jossa
etäisyydet huollon ja asiakkaan välillä ovat usein varsin
suuret. Tällöin etätuen avulla
voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä huoltokustannuksissa. Erikoisasiantuntijat
pystyvät tukemaan paikallis-

ta huoltohenkilöstöä, jolloin
ongelmanratkaisu sujuu yhdessä toimien ja varsin kustannustehokkaasti. Etäyhteyksien avulla voidaan myös
varmuuskopioida ohjausjärjestelmän tietoja, siirtää lokitiedostoja, muokata koneen
säätöarvoja jne. Koneen tuotantokäyttö ei kuitenkaan ole
etäyhteydellä sallittua.
Tehdasympäristöä kehitettäessä kannattaa ottaa
huomioon etätuen tarpeet.
Suomessa on moneen
muuhun maahan verrattuna
toimiva verkko-infrastruktuuri, mikä mahdollistaa etätuen
toteutuksen. Tavallisesti internet yhteys koneiden lähellä on riittävä valmius ja
toimivan verkon rakennus ei

MTC Flextek SMART connect -etätukipalvelu on yksi
ratkaisumalli asiantuntevan
etätuen ja toimivien etäyhteyksien järjestämiseen työstökoneille, joissa on valmius
Ethernet liitäntään
SMART connect -etätukipalvelu sisältää työstökoneasiantuntijoiden tarjoamaa
etätukea puhelimen, PC-etäyhteyksien ja älypuhelinsovellusten kautta.
Etäyhteyslaitteisto asennetaan kaikkiin uusiin Okuma-työstökoneisiin koneasennusten yhteydessä, jolloin etäyhteydet toimivat
heti käyttöönotosta alkaen
ja palvelu on veloituksetta
käytössä koneen takuuajan.
Etäyhteys muodostetaan
ensisijaisesti mobiiliyhteyden
avulla käyttäen tietoturvallista VPN-reititintä, joka on
palomuurilla suojattu. Myös
muu yhteyden muodostus on
mahdollinen, esimerkiksi tehtaan oma verkko.
Etäyhteyden muodostamisessa käytetään istuntokohtaisia salasanoja sekä
salausavaimia. Etäyhteyslaitteisto on normaalisti erillään asiakkaan tietoverkosta
ja sen hallinta on palveluntarjoajan käsissä, jolloin asiakkaan tietoverkon ja palomuurin muutokset eivät vaikuta
etäyhteyden toimintaan.
Näin saadaan toimiva ja
tehokas etäyhteysratkaisu,
joka täyttää tietoturvavaatimukset.
Nyt koronapandemian
aikana on pakon edessä
jouduttu minimoimaan sosiaaliset kontaktit, jolloin asiantunteva etätuki ja toimivat
etäyhteydet ovat havaittu
toimiviksi ratkaisuiksi moninaisissa ongelmatilanteissa.
Tuotannon pitää pyöriä, oli
pandemiaa tai ei.
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Ensitoimitus Suomessa Darekonille

Servokäyttöinen inserttipuristin
Coastonen tarjontaan
Coastone

täydentää

tuotetarjontaansa. Yritys toi markkinoille uuden

PressOne

PS-S

-inserttipuristinmallin
keväällä. Suomen ensimmäinen

uutuusko-

ne toimitettiin kesällä
Darekon Oy:n käyttöön
Klaukkalaan.

Coastone on vuodesta 2004
alkaen toimittanut asiakkailleen satoja servokäyttöisiä
särmäyspuristimia. Viime
vuosina ohjelmassa ovat olleet myös kierrekoneet, joilla
on tasainen kysyntä vuodesta toiseen. Servokäyttöiset
radiaalipuristimet letkuliitinten ja muiden komponenttien puristamiseen esiteltiin
Saksassa messuilla viime
vuonna.
Kaikkien näiden koneiden
keskeinen idea ja etu on juuri
servokäyttöisyys.
”Servokäyttö mahdollistaa erittäin hyvän tarkkuuden, sitä on helppo kontrolloida. Samoin huolto on
todella helppoa ja edullista,
kun sitä verrataan esimerkiksi hydrauliikkaan”, kertoo
Janne Raittila Coastonelta.
”Tämän hetken maailmassa, kun sitä verrataan

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

vuoteen 2004, paljon on
muuttunut tekniikan saralla.
Nykyään servokäytöt ovat
arkipäivää, ja nyt sähköautot
yleistyvät nopeasti.
Kun alan lehdissä tänä
päivänä ylistetään ominaisuuksia, on keskustelussa
paljon samaa kuin niissä
keskusteluissa, joita käytiin
takavuosina servokäytöistä
työstökoneissa. Voimansiirron yksinkertaisuus ja huollon helppous ovat yhteisiä
piirteitä”, Raittila tiivistää.
Servomekaaninen
inserttipuristin
markkinoille

Koneen rakentamisprosessin

kannalta iso etu servokäytöissä on myös monipuolisuus.
Hyvin suunniteltu servokäyttö voidaan valjastaa moneen käyttöön.
Tämä ajatus mielessä
Coastonella aloitettiin viime
vuonna asiakkaan kannustamana kehitystyö servomekaanisen inserttipuristimen
tiimoilta.
Tarve markkinoilla oli niin
lupaava, että suunnittelun
prosessit voitiin käynnistää,
sanoo Raittila.
”Koneen tarve kentällä
konkretisoitui Alihankintamessuilla Tampereella, jolloin alustavasti sovittiin jo

Suomen ensimmäinen kone asennettiin heinäkuussa Klaukkalaan Darekon Oy:lle.
kaupoistakin, kun kone vaan
saadaan ensin tehdyksi.”
Coastonen suunnitteluprosessia helpotti huomattavasti se tiedossa oleva
seikka, että servomekaanisia
särmäyspuristimia käytettiin
kentällä myös niittien puristamiseen. Ohjauspuoleen tulevat muutokset olivat näin

Evomax Oy
Ideaparkinkatu 11 C,
37570 Lempäälä
www.evomax.fi

ME OSTAMME KONEESI
TAKAAMME PARHAAN HINNAN!

Mauri Kautto
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•
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www.gindumac.fi

Globaali käytettyjen
koneiden verkosto
Myymme käytettyjä
työstökoneita
Ostamme työstökoneita
Hinta-arviot: veloituksetta
ja sitoumuksetta
Kaikki koneet hintoineen
netissä: www.gindumac.fi

ajan kanssa ratkaistavissa.
Coastonella päätettiin,
että konemalleja olisi kaksi,
toinen viiden tonnin ja toinen
kymmenen tonnin voimalla.
Optioita otettaisiin mukaan
sitä mukaa, kun prosessi etenee. Ensin oli toki tärkeää
tehdä toimiva peruskone.
Noin puolen vuoden kuluttua ensimmäinen puristin
oli valmis lähtemään Tallinnaan, ja juuri silloin, kun rajat
oli pandemian takia suljettu.
Ensimmäisen PressOne P1S5 koneen asennuksen Tallinnaan teki paikallinen edustaja 3MS Machinery videoyhteyden avulla. Seuraava kone
meni Saksaan, missä se otettiin käyttöön alkukesästä.
Suomen ensimmäinen
Klaukkalaan

Suomen ensimmäinen kone asennettiin heinäkuussa
Klaukkalaan Darekon Oy:lle.
Darekon Oy on lääketieteellisten laitteiden ja
teollisuuselektroniikan sopimusvalmistaja, jolla on
kolme elektroniikkatehdasta Haapavedellä, Savonlinnassa ja Gdanskissa Puolas-

sa. Puolassa tehdään myös
johdinsarjoja. Klaukkalassa
valmistetaan ohutlevyosia
ja tehdään elektroniikka- ja
sähkölaitteita.
Coastone solmi kaupan
Darekonin kanssa keskellä
heinäkuun helteitä eli parhaimpaan lomakauteen. Yksi Darekonin vanhemmista
puristimista oli juuri sanonut
työsopimuksen irti ja korjauskustannukset näyttivät ylittävän järkevyyden rajat.
Darekonilla oli kaikille
puristimelle melkoinen työtaakka ja kuten hyvin tunnetaan, kesällä loma-aikaan on
muutenkin haastavaa pysyä
aikataulussa ilman konerikkojakin. Darekonilla muistettiinkin nopeasti sähköpostiviesti, jossa Coastone ilmoitti
servokäyttöisten puristimien
tulevan pian mukaan yrityksen tuoteperheeseen.
Neuvottelujen aikana saatiin hinta sovittua molempia
osapuolia tyydyttäväksi. Ainoa ongelma oli toimitusaika, koska tarve koneelle oli
mitä ajankohtaisin.
”Vapaata konetta Suomesta ei löytynyt ja lomien
vuoksi olisi uuden koneen
rakentaminen sijoittunut liian
pitkälle tulevaisuuteen. Onneksi tarvittava puristin kuitenkin löydettiin Ranskasta.
Puristin oli toimitettu Ranskan maahantuojalle juuri ennen lomien alkua ja asennus
paikalliselle asiakkaalle oli
suunniteltu vasta syksylle.
Ehtisimme tekemään uuden
koneen ranskalaisille ja toimittamaan Ranskasta puristimen 1,5 viikon toimitusajalla
Darekonille”, kertoo Coastonen Vesa Erkkilä.
”Tässä kaupassa oli jo
tuuriakin mukana, sillä yleensä kesäaikana vaikea löytää
ratkaisuja varsinkaan toimitusajan suhteen. Nyt se kuitenkin onnistui. Ainoa negatiivinen asia on toimituksen
hiilijalanjälki, josta tuli normaalia suurempi puristimen
käytyä pikaisesti Ranskassa
kääntymässä. Mutta asiakastyytyväisyys on toki keskeistä. Sille on vaikea laskea
hintaa”, Vesa Erkkilä sanoo.
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Konetalo DMG Mori järjesti
TechDay -tapahtuman toimipisteessään
Pirkkalassa lokakuussa. Painopisteessä

Uuden ajan mahdollisuuksia

olivat uudet digitalisaatiomahdollisuudet,
ja samalla esiteltiin ajankohtaista

DMG Mori TechDay Pirkkalassa

konetarjontaa, mm. mielenkiintoinen M1.

5-akselinen DMU 50 oli TechDayssa koneistustöissä.

Suomen
ensiesittelyssä
uusi M1

Tuotantokoneita esittelyssä. Sprint-mallia käyttää kuvassa Toni Huurne.

Näinä aikoina muut kuin virtuaalityyppiset tapahtumat
ovat harvinaisia, mutta Pirkkalassa siis sellainen koettiin
13.-14.10.
”DMG Mori on pitänyt viime kuukausina useita verkkotapahtumia, mutta tämän
TechDayn halusimme pitää
ns. normaaliin tapaan ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustumaan ajankohtaiseen tarjontaan paikan
päällä. Tapahtuma oli perinteistä pienimuotoisempi, ja
turvallisuusasioista pidimme
tarkasti huolta ”, kertoo toimitusjohtaja Lauri Erkkola.

Digitalisointia
askel
kerrallaan

TechDayin painopisteessä
olivat ensinnäkin uudet digitaaliset mahdollisuudet,
kuten my DMG Mori sekä
WERKBLIQ.
My DMG Mori on valmistajan maksuton asiakasportaali, mikä mahdollistaa tiiviin
yhteistyön DMG Morin sekä
asiakkaiden välillä. Mm. palvelupyyntöjen teko käy yhdellä napin painalluksella ja
prosessien seuranta on reaaliaikaista.
WERKBliQ puolestaan on
my DMG Moriin yhdistettä-

vä huollon ja kunnossapidon
sovellutus, millä voidaan hallinnoida haluttaessa kaikkia
pajan koneita ja laitteita,
niin DMG Morin koneita
kuin muidenkin valmistajien
laitekantaa. Mukana olevia
toimintoja on mm. sisäinen
palvelupyyntöjärjestelmä,
laitepäiväkirja sekä huoltokalenteri muistutustoimintoineen vuorovaikutteisten
tehtävälistojen tekomahdollisuuksineen.
Lauri Erkkolan mukaan
niin my DMG Mori ja WERKBliQ-kokonaisuuden ominaisuudet kehittyvät parhaillaan
eteenpäin nopein liikkein.

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

KA R I H A RJ U
TEKSTI & KUVAT

”Nämä kokonaisuudet
mahdollistavat mm. manuaalisten huoltoprosessien
korvaamisen huomattavasti niitä tehokkaammilla ja
nopeammilla järjestelmillä.
Samalla ne ovat sujuva ja
helposti hahmotettava siirtymä digitalisaation hyötyihin tuotannossa. Liian usein
digitalisaatio koetaan kerralla liian laajana kokonaisuutena, mikä sellaisena on
vaikea ymmärtää ja aloittaa.
Asiassa kannattaa kuitenkin
edetä askel kerrallaan. Huollon toimintojen digitalisointi
voi olla hyvä ensimmäinen
askel”, sanoo Lauri Erkkola.

TechDayssa tuotantokoneita
oli mukana kolme. Viisiakselinen DMU 50 oli mukana,
ja sorvien puolelta tapahtumassa esiteltiin Sprint 32/8
-sorvausautomaattia, mikä
voi olla moneen pajaan huomattavan järkevä erikoiskonevalinta tuotantoon mm.
kookkaamman yleiskoneen
sijaan.
Ehkä mielenkiintoisin kone oli Suomessa maailmanlaajuisestikin ajallisesti kärkiryhmässä esitelty pystykarainen M1-koneistuskeskus,
mikä samalla aloittaa DMG
Morin täysin uuden entry-tyyppisen koneiden tuotesarjan.
Kilpailukyisesti hinnoitellun, vasta lanseeratun uuden peruskonesarjan kautta
aiemmin ominaisuuksiltaan
monipuolisiin ja siten hinnaltaan korkeampien koneiden
valmistamiseen profiloitunut
DMG Mori laajentaa uuteen
markkinasegmenttiin.
”Tämä on peruskone,

mutta moneen pystyvä sellainen. DMG Morille tuotealue
on uusi, ja uusia asiakkuuksia tavoittelemme. Edullinen,
pätevä kone on uusi mahdollisuus tuotteisiimme ja DMG
Morin palveluun tutustumiselle”, sanoo aluemyyntipäällikkö Tomi Koskinen.
Varustukseltaan kolmena
peruspakettina markkinoille tuleva M1 on segmenttilaajennuksen ensimmäinen
tuote, ja jatkossa koneita on
odotettavissa koko joukko
lisää. Uudet M1-koneet valmistetaan Puolassa, runkorakenne on sama kuin Saksassa
valmistetussa pystykeskusmallistossa. Koneessa on
Siemens-ohjaus.
Viime kuukaudet ovat olleet monessa mielessä haastavia. Lauri Erkkolan mukaan
DMG Morin vire on pysynyt viime kuukaudet varsin
myönteisenä.
”Asiakkaamme uusivat
koneitaan ja järjestelmiään
kuntoon tulevia aikoja ajatellen. Ja oikein onkin, nyt siihen on hyvä mahdollisuus”,
Erkkola sanoo.

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

Notkea nelikymppinen
K A R I HA R J U
TEKSTI & KUVAT

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 varaosapalveluihin satsataan erityisesti.
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n
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vasemmalta
itusjohtaja Antti Lindberg.
menetelmämyyjä Timo Ritvanen ja toim

Kun on vuosia takana, matkalle mahtuu monia vaiheita. Insinööritoimisto Ismo
Lindberg syntyi Tikkakoskella elokuussa 1980, mutta 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 Suomen Koneliikkeeseen, missä
Lindberg sai alalle hyvät opit.
”Suomen Koneliikkeen eli
myöhemmän Teollisuustekniikan Osmo Ivanoff oli uusia
aukova henkilö. Ensinnäkin
hän kannusti myyjät lähtemään toimistosta kentälle.
Toiseksi, hän toi autokaupan
toimintatapoja konemyyntiin. Kun noina aikoina uudet ja vanhat työstökoneet
myytiin tiiviisti toisistaan
erillään, Ivanoff otti vanhat
koneet vaihdossa ja myi ne
eteenpäin. Se oli silloin uusi
käytäntö. Käytetyille koneille muodostuivat markkinat,
mitä aiemmin ei oikeastaan
ollut”, Ismo Lindberg kertoo.
”Minä jatkoin ja jalostin
näitä toimintatapoja myöhemmin sitten omassa yrityksessäni. Myin uusia koneita, alkuun provisiolla

Teollisuustekniikalle ja myöhemmin omin edustuksin, ja
välitin käytetyt vaihtokoneet
eteenpäin. Näin firma toimii
perusajatukseltaan edelleenkin”, sanoo Ismo Lindberg.
Matkan varrella IL liittyi
järjestöön nimeltä EAMTM
(European association of
Machine Tool Merchants),
joka valvoo jäsenyritysten
välistä kaupankäyntiä ja
eettisten sääntöjen noudattamista. Näin käytettyjen
koneiden viennistä ja maahantuonnista on saatu turvallinen prosessi.
Uusien merkkien
lanseeraaja

Insinööritoimisto Ismo Lindberg on pitkään tunnettu
konealalla uusien ja käytettyjen koneiden kauppatalona
ja myös erityisen aktiivisena
uusien konemerkkien lanseeraajana.
Erityisesti Taiwanin ja
myöhemmin kiinalaisten
koneiden lanseeraamisessa
Suomen markkinoille 1980ja 1990-luvuilla yrityksen
osuus on iso.
”Japanilaisia koneita Suomen markkinoilla on toki ollut pitkään, mutta Taiwanin
suunta oli uutta. Näin taiwanilaisia koneita ensi kerran

aikanaan jo Japanin ja Neuvostoliiton messuilla, ja ajattelin, että nuohan sopisivat
niin hinnaltaan kuin laatunsakin 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 kiinalaisten koneiden maahantuonnilla.
Tätä kautta tuskin kukaan
on lanseerannut uusia konemerkkejä Suomen markkinoille enemmän kuin Ismo
Lindberg.
Myös lukumääräisesti toimitettujen koneiden määrä
on suuri. Talon nykypäämiehistä esimerkiksi Johnfordin Suomeen toimitettujen
koneiden määrä lähentelee
kahtasataa. Yunnanin manuaalikärkisorveja Suomessa
on jo pitkälti yli 400.
Uusille urille
1990-luvulta

Insinööritoimisto Ismo Lindbergin toiminnassa vedenjakaja osui 1990-luvulle,
kun Muurameen siirtynyt ky
ajautui laman seurauksena
hankaluuksiin, mutta pelas-

tautui eri vaiheiden ja pankin
aktiivisen osuuden jälkeen.
Samassa yhteydessä yritysmuodoksi vaihtui osakeyhtiö.
Vuonna 2003 toimitusjohtajan saappaisiin astui Ismon
poika Antti, jolloin Ismo siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja se paikka hänellä on
edelleenkin. Alan konkari
toimii edelleen osa-aikaisesti
apuna myös myynnissä.
Insinööritoimisto Ismo
Lindberg on suunnannut
tämän vuosituhannen puolella osin uusille urille. Talo
tunnetaan uusien koneiden
osalta tänä päivänä parhaiten vahvojen japanilaisten ja
saksalaisten konemerkkien
suomalaisedustajana.
Japanilaisten koneiden
osalta palettiin kuuluu mm.
Nakamura-Tome. Niitä talo
on myynyt yli vuosikymmenen.
”Tehokkaat sorvit ovat
sopineet Suomen markkinoille hyvin. Nakamura-Tomen sorveja on myyty Suomeen viime vuosina lähes 50
kappaletta”, toimitusjohtaja
Antti Lindberg sanoo. Muita
japanilaismerkkejä Lindbergin paletissa ovat Kiwa ja
Toyoda.
”Saksalaiskoneiden osalta
edustuksessamme on SHW,

joka valmistaa kookkaita pitkäjyrsinkoneita. Myös näitä
koneita maahan on toimitettu useita.”
Edustuspaletin muokkauksen myötä yritys on
panostanut viime vuosina
vahvasti kokonaispalveluun,
missä mm. huoltotoiminnoilla ja loppukäyttäjien koulutuksella on iso rooli.
”Konekaupan ala on
muuttunut viime vuosikymmenien aikana puhtaasta konemyynnistä yhä enemmän
ratkaisujen toimittajaksi ja
asiakkaidemme kumppaniksi. Tämä kattaa myynnin
lisäksi tuen koneen koko
elinkaaren ajan. Itse olemme panostaneet aivan olennaiseen, eli nopeaan ja osaavaan 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. Vaikka haasteita on, nyt tällä
hetkellä isoimpana tietenkin
tämä korona, Ismo ja Antti
Lindberg näkevät tulevaisuuden myönteisenä.
”Suomalainen teollisuus
ymmärtää uudistumisen
merkityksen, ja viime vuosina
alan teknologiaan on meillä
monilla tahoilla myös satsattu. Se on hyvä asia, mikä vie
eteenpäin. Toki investointivelkaa on verrattuna nyt viimeisiin hyviin vuosiin 2008,
mutta kehitystä on kuitenkin
tapahtunut”

”Tehokas teknologia pitää valmistuksen kilpailukyisenä. Nyt juuri tähän korona-aikaan myös julkisen vallan on syytä muistaa, miten
tärkeä teollisuus tämän maan
toiminnalle on, ja mistä tulot
tänne tulevat. Teollisuutta tukee kuunnella”, sanoo Antti
Lindberg.
Hyvänä piirteenä tässä
korona-ajassa Ismo Lindberg
näkee sen, että töitä on palannut kauempaa jälleen
Suomeen juuri viime kevään
komponenttitoimitusten
hankaluuksien jälkeen.
Aika näyttää, onko ilmiö
pysyvä.
Kaksikon mukaan tämä aika muuttaa myös konekaupan tapoja. Internet on pitkään ollut yksi toimintojen
kanava, ja aika kiihdyttää virtuaalisten mahdollisuuksien
ja teknologian kehitystä.
Siitä viestivät monet virtuaaliset tapahtumat.
Internetin myötä nykyaikana myös koneiden tilaaminen suoraan tehtailta
edustajan ohi on jo pitkään
ollut yksi mahdollinen kuvio.
Ismoja Antti Lindbergin mukaan kotimaisille edustajilla
on yhä tärkeä paikkansa kokonaisuudessa.
”Takuut, toimitukseen liittyvät monet hallinnolliset ja
logistiset käytännön kuviot
ja juuri tukeen, huoltoon ja
ennen kaikkea koneistajien
koulutukseen liittyvät seikat
ovat monille koneinvestoijille keskeisiä seikkoja. Niiden
toimivuuden takaaminen on
meille tämän alan ammattilaisille keskeisin tehtävä nyt
ja jatkossakin”, sanoo Antti
Lindberg.
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SUOMEN
TERÄTUONTI

Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.

ZCC:ltä KAKSI UUTTA HUIPPUTASON

kovametalliporaa
UD-sarja

GD-sarja

• Kehitetty erityisesti ruostumattomille
teräksille sekä kuumalujille seoksille
• Kevytleikkuinen ja erinomainen lastun
katkaisu sekä ennustettava kuluminen
• Halkaisijat 3-20 mm
3xD sekä 5xD -pituisina

• 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
Esimerkkilaskelma: Fn = 10 mm x 0,04 = 0,4 mm/r

Feed calculator

Feed calculator

ISO group

Material

Cutting speed
vc (m/min)

Feed factor
Fm

M
S

Stainless steels
Ni-/Co-based alloys

80
40

0,02
0,01

S

Titanium alloys

60

0,012

ISO group

Material

Cutting speed
vc (m/min)

Feed factor
Fm

P

Low-alloy steel
High-alloy steel

130
100

0,04
0,03

K

Cast iron
Cast iron

160
130

0,04
0,03

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

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

suomenteratuonti.fi

Han’s Laser
valmistaa kaikki
pääkomponentit
itse: laserteholähde,
leikkuupää,
optinen kuitu,
CNC-tekniikka

HAN’S LASER
TASOKUITULASERKONEMALLIT
3015 PRO –
G 3015 F –
G 3015 HF –
			

edullinen valinta
kustannustehokas
alihankintateollisuuden
vaativiin tarpeisiin

KYSY
LOPPUVUODEN
TARJOUS
HAN’S LASER
TEHOLASEREISTA!

G 3015 HF-PRO – nopeutta arvostavalle

MYÖS
EDULLINEN
RAHOITUSTARJOUS!

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.

MM Konemyynti Oy

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

Meiltä myös
Han’s Laser -putkilaserkoneet
automatiikalla tai ilman
eri putki- ja profiilivahvuuksille.
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Lisää tehoa, monipuolista ekologisuutta

Shear Geniuksen uusi sukupolvi on EVO
Shear Genius EVO on Prima Powerin lävistys/kulmaleikkuuteknologian uusi sukupolvi.

Prima Power
julkaisee uuden
Shear Genius
-sukupolven.
Uusi Shear
Genius EVO
tarjoaa töihin
lisää tehoa ja
samalla kone on
aiempaa
ekologisempi ja
taloudellisempi.
K ARI H ARJU
TEKSTI & KUVA

Lävistyksen ja kulmaleikkuun
samaan konekokoon yhdistävä Shear Genius kuuluu Prima Powerin konetarjonnan
kovaan ytimeen. Yhdistelmäteknologia kehitettiin yli
30 vuotta sitten, ja sitä on
kehitetty eteenpäin vuosien
varrella useaan otteeseen.
Konemallin menestyksestä markkinoilla kertoo se,
että vuosien mittaan Shear
Genius -malleja on toimitettu
globaalisti yli 3000 konetta.
Nyt Prima Powerin lävistyksen ja kulmaleikkuun yhdistelmäteknologiaa on kehitetty jälleen eteenpäin konemallin uuden sukupolven
myötä. Uusimmasta teknologiasta kertoo nimen jäljessä
nyt tunnus EVO.
”Uuden sukupolven myötä kone on aikaisempaan vastaavaan malliin verrattuna
merkittävästi tehokkaampi ja
tuottavampi, toiminnaltaan
ekologinen ja taloudellinen”,
kertoo Prima Powerin lävistävien ja leikkaavien koneiden
tuotepäällikkö Marko Piirto.

isompia kappaleita voidaan
leikata. Kulmaleikkuu on sähköservokäytöllä varustettu
kuten lävistyskin, jolloin leikkuuala määräytyy optimaalisesti kappalekoon mukaan.
Marko Piirron mukaan yksi keskeisistä uuden Shear
Genius EVO:n eduista on sen
merkittävästi aiempaa korkeampi tuotantokapasiteetti. Kone on varustettu uudella 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

Uuden Shear Genius EVO:n
etuja ovat lisätehot, taloudellisuus ja ekologisuus, kertovat
tuotepäälliköt Marko Piirto ja
Lauri Nevala. Järjestelmä soveltuu niin massatuotantoon
kuin yksittäistilauksiin ja miehittämättömään 24/7-ajoon.

vähentää seuraavan levyn
lastausaikaa.
”Kun kone integroidaan
PSBB-valmistuslinjaan ja valmistetaan suuria paneeleja,
kuten ovilehtiä tai hissipaneeleja, voidaan tuottavuu-

dessa päästä jopa 100%:n
lisäykseen aikaisempaan
malliin verrattuna”, Piirto
tiivistää.
Prima Power on jo pitkään
käyttänyt koneissaan sähköservoteknologiaa. Muun

malliston tapaan myös uusi
Shear Genius EVO on sähköservokone ja sen myötä
täysiverinen Prima Powerin Green Means -konseptin edustaja. Green Means
-konsepti yhdistää korkeaa

Tehokkaasti,
taloudellisesti ja
ekologisesti

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

Uusi Shear Genius EVO Prima Powerin Seinäjoen tehtaan näyttelytiloissa osana PSBB-järjestelmää materiaalivarastoon liitettynä.

tuottavuutta pieneen hiilijalanjälkeen.
”Sähköservoteknologian
etuja ovat esimerkiksi alhainen energiankulutus ja öljyttömyys, edulliset huoltokustannukset ja tehokas raaka-aineenkäyttö. Teknologia
on samaan aikaan sekä ekologinen että taloudellinen”,
sanoo Piirto.
Luotettavaa
tuotantoa myös
miehittämättömänä

Leikkausteknologioita on
markkinoilla tunnetusti monia. Muihin teknologioihin
verrattuna kulmaleikkuuteknologialla on Marko Piirron
mukaan omat kiistämättömät etunsa.
”Kulmaleikkuutekniikka
on luotettavin menetelmä
kappaleen irrottamiseksi levystä muihin teknologioihin
verrattuna. Kun terät ovat
alhaalla, kappale on varmasti ja siististi levystä irti.
Tämä ominaisuus tekee teknologiasta varman ratkaisun
myös miehittämättömään
24/7-tuotantoon”, sanoo
Marko Piirto.
Prima Power-järjestelmien tuotepäällikön Lauri Nevalan mukaan Shear Genius
-koneet toimitetaan usein
varastojärjestelmän kanssa.
”SG osana järjestelmää
soveltuu niin piensarjatuotantoon kuin massatuotantoon, kiitos joustavien ohjelmistoratkaisujen. Automatisoitua ja miehittämätöntä
tuotantoa varten myös uuteen Shear Genius EVO:on
voidaan helposti yhdistää erilaisia automaatiolaitteita ja
varastoratkaisuja aina monipuolisiin PSBB-tuotantolinjaratkaisuihin saakka. Kappalevirran automatisoinnilla tuotantotehokkuutta voidaan
edelleen kasvattaa”, Lauri
Nevala toteaa.
Shear Genius EVO:n virallinen ensiesittely tapahtuu
Prima@Home-virtuaalitapahtumassa 4. ja 5.11. Uusi
Shear Genius EVO on nähtävillä Prima Powerin Seinäjoen tehtaan näyttelytiloissa
osana PSBB-järjestelmää materiaalivarastoon liitettynä.
Joustavan lastaustoiminnon
ansiosta PSBB-linja on liitetty Night Train -varastoon
90-asteen kulmassa. Esillä
oleva PSBB-linjakonfiguraatio sisältää Shear Geniuksen
lisäksi pinonta-/poimintarobotin sekä kappaleen kääntolaitteen, minkä jälkeen on
suora liitos automaattiseen
taivutukseen.
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ESIM. FB30
3 000 kg,
lithium-akku,
vapaanostopuomi
ja nelipistehydrauliikka!
h. 24 600 eur
alv 0 %

Automaatioradat mahdollistavat ajan säästön ja kustannusten alentamisen.

Automaatioradoilla
tehokkuutta sahaukseen
Sahauskustannusten pienentäminen on alati huomattava
haaste vannesahojen valmistajille. Tshekkiläinen sahavalmistaja Pilous esittelee
muokattavan avun ongelman
poistamiseksi automaattisen
materiaalin siirtoon ja mittatarkkaan pysäytykseen. Nämä komponentit toimivat
erinomaisesti yhdessä Pilousin puoliautomaattisten
sekä automaattisten vannesahojen kanssa.
Automaattisten vannesahojen perusversiot on
yleensä suunniteltu materiaalin syöttöön aina 500-1000
mm:iin per syöttö. Moninkertaisesta materiaalin syötöstä
johtuen tällaisissa tilanteissa
lyhennettäessä pituuksia yli
kahdesta metristä tai vielä pidemmistä tulee tavallisesta
automaattisahasta tehoton.
Monihaku on hyvin aikaa vaativa toimenpide. Sen sijaan
tällä rataratkaisulla syöttö-/
pysäytysjärjestelmällä tällaiset tehtävät voidaan hoitaa
huomattavasti pienemmässä
ajassa.

kosketusnäyttötaulusta, joka
sijaitsee erillisessä ohjauspaneelissa.
Mahdollisuus useasti käytettyjen pituuksien tallentamiseen muistiin on mukana
oleva tärkeä ominaisuus.
Älykäs järjestelmä estää
ylilastaukset ja liukumekanismin vahingoittumisen.
Maailmanlaajuinen hintojen
aleneminen taajuusmuuttajissa, lineaarijohteissa, servokäytössä, hammaspyörissä,
kosketusnäytöissä, PLC-ohjelmissa jne. mahdollistavat suunnittelijoille näitten
oheislaitteitten helpomman
saavutettavuuden.
Ratkaisuja tuotannon
vaatimuksiin

”Asiakas hyötyy ensi kädessä sahaustoiminnon nopeudesta, sahaustarkkuudesta,
luotettavuudesta ja koko
toiminnon taloudellisesta
vaikutuksesta. Tutkimus- ja

kehitystyö on ollut aktiivista
Pilousilla koko sen olemassaolon, toisin sanoen liki
27 vuoden ajan. Suunnitteluosasto kehittää jatkuvasti
uusia ratkaisuja, jotka voisivat paremmin vastata kohoaviin tuotannon vaativiin vaatimuksiin. Tämän takia Pilousin
suunnitteluosasto täydensi
monivuotista yritystä modernisoida ja laajentaa sekä
syöttö- että mittausjärjestelmiä”, toteaa Markku Tavasti
Maketekilta.
Kuluvan vuoden loppuun
mennessä Pilous suunnittelee esittelevänsä lastausmakasiinin, joka yhdistettynä
syöttö- tai mittajärjestelmään helpottaa vielä enemmän koko sahaustyövaihetta.
Lisäksi Pilous on kehittänyt
uuden ratamallin, ns. D-tyypin radan kevyemmille materiaaleille. Tähän saadaan
manuaalisia mittavasteita
jopa kuuteen metriin saakka.

• 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

Tutustu valikoimaamme ja
koneuutuuksiin kotisivuillamme!

Älykäs järjestelmä

Pilousin järjestelmän perusta
on korkealaatuisella teollisella lineaariakselilla varustettu
tukeva kuljetin. Servokäyttö huolehtii korkeasta syöttönopeudesta ja 0.1 mm:n
tarkkuudesta
(mitasta).
Käyttöä ohjataan kookkaasta

KONEMYYNNIN EDELLÄKÄVIJÄ

KONEISIIN ON MAHDOLLISTA TUTUSTUA
PAIKAN PÄÄLLÄ KÄYTÄNNÖSSÄ, KYSY LISÄÄ!
Uusia ratkaisuja kohoaviin
tuotannon vaatimuksiin.
Kuvassa uusi ratamalli.

Seuraathan
meitä!

INSTAGRAM

@suomentekooy

FACEBOOK

Suomen TeKo Oy

SUOMEN TEKO OY
Puh: 020 730 5370
Käyttöä ohjataan kookkaasta kosketusnäyttötaulusta,
joka sijaitsee erillisessä
ohjauspaneelissa.

myynti@teollisuudenkoneet.fi
KPO 520
NC-automaatioratkaisu.

www.teollisuudenkoneet.fi
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Liikuteltava SmartFil-savunpoistoyksikkö
kuuluu Kemperin uutuuksiin.

Ammattilaisille ja uusille hitsaajille

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

Liikuteltava
savunpoistoyksikkö
Kemperiltä
Kemper on lanseerannut liikuteltavan SmartFil-sa-

Laajennus Amadan HFE3i-särmäyspuristinmallistoon

vunpoistoyksikön. Uutuus tarjoaa suorituskykyä
taloudelliseen hintaluokkaan ja sopii niin pitkän

Uudet 400 tonnin HT-mallit
4-, 5- ja 6 metrin kokoluokkiin
Amada laajentaa 3i-särmäyspuristinmallistoaan. Uudet
400 tonnin koneet 4-, 5- ja 6
metrin kokoluokissa on tarkoitettu raskaiden kappaleiden käsittelyyn mm. maataloudessa, raskaan kaluston
toiminnoissa, raideliikenteessä, rakennus- ja kaivosteollisuudessa sekä meriteollisuudessa. Uudet HFE3i HT
(High Tonnage) mallit tarjoavat tarkat ja voimaa vaativat
taivutukset. Koneet on suunniteltu taivuttamaan terästä
jopa 20 mm saakka.
Koneiden vahvaa taivutuskapasiteettia tukee hyvin
jäykkä runko, joka on kehitetty tarjoamaan optimaalista suorituskykyä suuria voimia vaativissa taivutuksissa.
Myös Amadan kehittämä reaktiivinen alapalkki ratkaisu
takaa yhdenmukaiset taivutukset koko koneen mitalta.
Jäykkä runko, reaktiivinen
alapalkki ja räätälöidyt 5-akseliset takavasteet lisäävät
tuottavuutta ja tekemisen
helppoutta. Eritoten vahvat ja kestävät 5-akseliset ja
NC-ohjatut takavasteet pystyvät suoriutumaan raskaistakin kuormista ja säilyttämään paikoitustarkkuutensa.
Standardina oleva yksittäinen Delta-X takavaste, jota
pystytään siirtämään eteen ja
taaksepäin riippumatta toisesta takavasteesta, mahdollistaa joustavan paikoituksen
takavasteille, kun työstetään
epäsymmetrisiä kappaleita.
Optiona molemmat takavasteet ovat mahdollista saada
myös Delta-X mallisena.

linjan ammattilaisille kuin uudemmille hitsaajillekin.

Poistoyksikön valinta hitsaussovellukseen riippuu käytön
ja tuotettujen hitsaussavujen
määrästä. Kemperin mukaan
vahvakapasiteettinen SmartFil on suunniteltu monentyyppisiin käyttökohteisiin.

Älykäs,
helppokäyttöinen
ohjaus

Niin kuin kaikki sarjan koneet, HFE3i HT toimitetaan
AMNC 3i -ohjauksella, joka
on älykäs, mutta helppo oppia ja myös vähentää asetusaikoja. Särmäyspuristimen
digitaalinen sydän, AMNC
3i, mahdollistaa myös kappaleiden etäohjelmoinnin sekä
integraation ja verkkoyhteyden Industry 4.0 tuotantostrategian mukaisesti. Tätä
käyttäjäystävällistä graafista
käyttöliittymää ohjataan 18.5
tuuman kosketusnäytöltä.
Käyttöliittymä tarjoaa useita ohjelmointi tapoja ja myös
mahdollisuuden ladata DXFtai DWG-tiedosto koneelle
ja kääntää nämä 3D-malliksi
koneella.
Ohjausta täydentää VPSS
3i Bend -etäohjelmointiohjelmisto, joka automaattisesti
valitsee työkalut, luo työkalu asetukset ja määrittää taivutusjärjestyksen. Ohjelmat
voidaan luoda automaattisesti VPSS 3i Bend -ohjelmistossa ja ladata suoraan
särmäyspuristimelle. Särmäyspuristimelta nähdään
haluttu kappale ja kaikki tarvittavat työkalut. Myös työkalun opastin toiminta näyttää käyttäjälle tarkalleen mihin työkalut sijoitetaan koko
koneen mitalta.
Yksi hyöty asiakkaille on
myös Amadan Eco-invertteriteknologia, joka tarkoittaa sitä, että kone lopettaa virrankulutuksen heti, kun taivutus
on valmis. Energiatehokkuu-

Suorituskykyinen
luokassaan

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

Laitteessa on
vakiona luo
kassaan
kookas 25
neliömetrin varastointisuodatin
ja vielä
suurempi
42 neliömetrin
vaih-

Vahvojen materiaalien taivutusta. Koneet taivuttavat
terästä 20 mm saakka.
den lisäksi älykäs hydraulinen
energia järjestelmä vähentää
huollon tarvetta, öljyn kulutusta ja melua.
Ergonomista
kappaleenkäsittelyä

Ergonomia on tärkeää, kun
käsitellään isoja ja/tai painavia kappaleita.
HFE3i HT -koneeseen on
mahdollista saada lisävarustuksena Amada SF200 levynseuraajat (200kg per pöytä),
jotka parantavat tarkkuutta
ja turvallisuutta.
SF200-pöydät seuraavat
taivutusliikettä ja nopeutta,

kun kappaletta taivutetaan.
Näin tarve toiselle koneen
käyttäjälle poistuu ja säästetään työvoima kustannuksissa. Tarpeen vaatiessa on
myös mahdollista asentaa
koneeseen lisävarusteena
automaattinen kulmanmittausjärjestelmä: Bi-M laseri
pystyy mittaamaan ja korjaamaan taivutuskulmaa reaaliajassa kappaletta taivuttaessa. HFE3i HT on myös yhtä
taitava ja tarkka ohuilla materiaaleilla, joten se sopii hyvin
myös materiaalipaksuuksilta
vaihtelevaan tuotantoon.
www.amada.fi

tosuodatin ja muut lisävarusteet lisäävät suorituskykyä
edelleen. SmartFil voidaan
varustaa mm. automaattisella käynnistys-/pysäytysjärjestelmällä ja LED-valaistuksella
poistokuvussa.
Poistokupu on myös saatavilla jatkossa yhdessä uuden 180 millimetrin poistovarren kanssa, mikä lisää
poistotehoa edelleen.
Jatkossa myös oma Bluetooth-kaiutin oman musiikin
toistamiseen ja äänenvoimakkuuden säätö tekevät
myös omalla laillaan hitsaustyöstä entistä turvallisempaa
ja miellyttävää.
Uusi muotoilu

Uutta laitteessa on myös
muotoilupoistoyksikkö ei
ole neliö vaan pyöreä.
Koneessa on pyöreä
tallennussuodatin,
sen poisto käy helposti poistoyksiköstä. Liikuteltavuuden ja 360 asteen pyörivän poistokuvun myötä kompaktia järjestelmää voidaan
käyttää työpaikoilla joustavasti. SmartFil suodattaa yli
99,5 prosenttia mikroskooppisista pölyhiukkasista.

Pohjanmaan Teollisuus
toukokuussa 2021
Pohjanmaan Teollisuus on
siirtynyt järjestettäväksi
19.5.2021.
Alun perin viime keväälle
suunniteltua tapahtumaa organisoitiin pitkään tälle marraskuulle. Siirtopäätöksen
taustalla on viranomaisten

päivitetty suositus huonontuneen koronatilanteen vuoksi,
yritysten matkustuskiellot ja
etätyösuositukset sekä epävarmuus ihmisten osallistumisesta tapahtumiin, kerrotaan Pohjanmaan Exposta.
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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.

KAPPALE

PISTIN

VÄLYS

ROMU-/HYÖTYKAPPALE

TYYNY

LÄVISTYSPROSESSI

Metallin lävistyksessä lävistettävä metallikappale on
sijoitettu pistimen ja tyynyn
väliin. Pistin liikkuu alaspäin
tyynyyn ja metallikappaleeseen syntyy reikä joka kerta, kun pistin menee tyynyn
(vastakappaleen, vastimen)
sisään. Pistin työntää edellään metallikappaleesta leikkautuneen romu-/hyötykappaleen pois. Tämä prosessi
jättää metallilevyyn pistimen
muotoisen reiän. Leikattu
metalli voidaan ottaa talteen
myöhempää käyttöä / kierrätystä varten.
Lävistysprosessin etuna
on, sen kyky tuottaa erimuotoisia reikiä nopeasti ja taloudellisesti. Prosessi toteutetaan ilman leikkuunesteitä
ja lastuja ei muodostu kuten
poratessa. Muodostuva pyöreä aukko lävistettävään metalliin voi olla halkaisijoiden
7 – 27 mm välillä tai haluttu
muoto, joka mahtuu maksimissaan 27 mm ympyrän
sisällä.
Rei’ityksen laatuun vaikuttaa muutama kriittinen tekijä.
Sellaisia ovat pistimen koko
/ muoto, käytetyn voiman
määrä ja pistimen ja tyynyn
kunto (lävistystyökalut ovat
hyödyllisiä vain niin monelle lävistykselle, kun ne ovat
riittävän hyvä kuntoisia tuottamaan siistin ja laadukkaan
lävistyksen). Lisäksi lävistettävän metallin paksuus (pak-

sumpaa metallia on vaikea lävistää siististi) ja lävistettävän
metallin ”tyyppi” (lujempia
metalleja on vaikeampi lävistää) ovat laatuun vaikuttavia
tekijöitä.
Esimerkiksi pyöreää reikää lävistettäessä on suositeltavaa, että reiän vähimmäishalkaisija olisi suurempi
kuin metallin paksuus. Varsinkin lujemmilla materiaaleilla
tämä on huomioitava, kuten
alla olevasta käyrästöstä on
havaittavissa.
Seuraava kuva esittää
yleisiä rei’itysmuotoja, jotka
muodostuvat yhdellä lävistimen painalluksella.

Haluttu lävistysmuoto pitää
mahtua 27mm ympyrän sisään.

tehdä. 25mm reikä syntyy
ilman lastuja muutamassa
sekunnissa ja pistin-/tyynytyökalut kestävät normaalikäytössä satoja lävistyskertoja (tyypillisesti 1500 x).
Työkalujen edullinen hinta
yhdistettynä huippunopeaan lävistykseen on erittäin
taloudellinen tapa tuottaa
reikiä.
Retco Oy on tuonut markkinoille kaksitoimisen lävistäjän sisältäen automaattisen
työkierron, lävistyksen ja palautuksen.
Promotech Puncher-lävistimen hydrauliikkayksikkö HPP 700/1,5 tuottaa 700
bar käyttöpaineen, virtalähde 230V. Hydraulilävistimiä
on kahta kokoa PRO 60 HP
ja PRO 110 HP.
Suurin lävistyshalkaisija
27 mm, lävistysyksikön älykäs, automaattinen ohjausjärjestelmä on varustettu
lähestymistoiminnolla ja automaattisella kuormituksen
tunnistuksella. Lävistettävän
reiän paikoitus pistepuikon
kololla samoin kuin poratessakin, pistimen päässä on
kohdistuskärki.
Lävistettävän reiän paiLaitetta voidaan käyttää
lisävarusteena saatavalla
jalustalla ja jalkapolkimella
myös pöytämallina

koitus pistepuikon kololla
samoin kuin poratessakin,
pistimen päässä on kohdistuskärki.
Siirtävää lävistin yksikköä
voidaan käyttää eri asennoissa, konepaja- tai asennusolosuhteissa.
Laitteen siirrettävyydellä
saavutetaan suuria etuja verraten reikien poraamiseen
kiinteässä porausasemassa.
Tyypillisiä kohteita on esimerkiksi kuljettimien osat,
johon tehdään huomattavia
määriä reikiä mm. kansien
kiinnittämistä varten läpipulteilla.
Lävistimeen saatavan lisäosan kanssa voidaan lävistyspäätä kätevästi liu’uttaa
pitkin esim. palkin reunaa,
jolloin sen painoa ei tarvitse
erikseen kannatella.

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

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

Lävistettävän reiän paikoitus pistepuikon kololla
samoin kuin poratessakin,
pistimen päässä on kohdistuskärki.

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

Retco Oy on tuonut markkinoille kaksitoimisen lävistäjän sisältäen automaattisen työkierron, lävistyksen
ja palautuksen.

semästä tapahtumaa.
Laitetta voidaan käyttää
lisävarusteena saatavalla
jalustalla ja jalkapolkimella
myös pöytämallina.
www.retco.fi

Promotech Puncher-lävistimen hydrauliikkayksikkö
HPP 700/1,5 tuottaa 700
bar käyttöpaineen, virtalähde 230V. Hydraulilävistimiä
on kahta kokoa PRO 60 HP
ja PRO 110 HP.
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Vammalan Teollisuuspalvelu Oy investoi tänä vuonna Zayer XIOS 3000 pitkäjyrsinkoneeseen.
Uusi kone täydentää hyvin olemassa olevaa konekantaa.

Vammalan Teollisuuspalvelu panostaa ketteryyteen

Zayerin Xios kapasiteetia lisäämään
Vammalan Teollisuuspalvelu
Oy on yli 30 vuotta vanha
metallintyöstön ammattilainen, jonka erityisosaamista
on prototyyppien ja piensarjojen teko asiakkaiden
tarpeiden mukaan. Tämän
lisäksi he tekevät laajasti
asiakasrajapinnassa asennusta, koneiden haalausta,

korjausta sekä hitsausta. Heidän tavoitteenaan on tarjota
palvelu kokonaisvaltaisesti,
laadukkaasti sekä nopeasti.
”Meidän vahvuutemme konepajana on se, että pystymme reagoimaan
asiakkaan toimeksiantoihin
nopeasti. Olemme valmiita
tekemään pieniä ja joissain

tilanteissa hankaliakin osia
tiukassa aikataulussa. Tulemme tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin keskittymään
siihen, että asiakas saa kaiken kauttamme saman katon
alta, oli kyse sitten yksittäisestä koneistuskappaleesta
tai kokonaisvaltaisesta tilauksesta sisältäen suunnittelun,

MTC Flextek SMART connect
Etätuki säästää aikaasi!

Lisätietoja: Juhana Moisio
029 030 0132
helpdesk@mtcflextek.fi

www.mtcflextek.fi

toteutuksen ja asennuksen”,
kommentoi Vammalan Teollisuuspalvelun toimitusjohtaja
Susanna Rask.
Kilpailuetuna nopeus,
pitkät asiakassuhteet
ja paikallisuus

Perheyritys toimii Sastamalassa hieman alle 30 työntekijän voimin. Suuri osa
työntekijöistä työskentelee
verstaan puolella. Vammalan
Teollisuuspalvelun asiakaskunta koostuu suurimmaksi
osaksi paikallisista alan yrityksistä, joiden luottamuksen he ovat ansainneet pitkäkestoisten asiakassuhteiden
kautta. Pitkäaikaiset asiakassuhteet mahdollistavat
sen, että asiakkaat pystyvät
luottamaan toiminnan sujumiseen tietyllä tavalla.
”Tyypillinen asiakkaamme
tarvitsee palvelua nopeasti.
Toimeksiantona on usein jokin erikoisempi koneistettava kappale, johon tarvitaan
avuksi suunnittelupalveluamme. Pyrimme toimimaan
joustavasti ja tekemään niin
pieniä kuin isompiakin projekteja tarpeen mukaan.
Useiden asiakkaiden kanssa
meillä on jo pidempi historia.
Uusien asiakkaiden kannattaa ensimmäistä kertaa yhteyttä ottaessaaan olla ensisijaisesti yhteydessä Petri
Raskiin”, kertoo Susanna
Rask Vammalan Teollisuuspalvelun asiakkaista.
Vuoden 2020 suurin
investointi: Zayer
XIOS 3000 NC
-pitkäjyrsinkone

Investointeja omien sanojensa mukaan harkitsevasti tekevä Vammalan Teollisuuspalvelu päätti vuonna 2019
uuden pitkäjyrsinkoneen

Zayer XIOS 3000 pitkäjyrsinkone toimii yhteistyössä
vanhan saman merkkisen pitkäjyrsinkoneen kanssa. Koneiden ominaisuudet täydentävät toinen toisiaan ja toi
toivottua lisäkapasiteettia tekemiseen. Kuvassa Vammalan Teollisuuspalvelun toimitusjohtaja Susanna Rask.

hankinnasta. Tarkoituksena
oli, että uusi kone olisi korvannut jo vanhaksi käyneen
Zayer 20 KFU 3500 NC pitkäjyrsinkoneen, mutta yritys
päätyi pitämään sen toistaiseksi, joilloin saimme konekapasiteettimme kasvamaan
merkittävästi. Prosessi kokonaisuutena, ennen päätöstä,
kesti noin puolen vuoden
ajan sisältäen kilpailutuksen,
vertailun sekä lopulta konepajan layoutin uudelleen
suunnittelun. Kesällä 2019
yritys päätti tilata tutulta
konetoimittajalta Machinery
Oy:ltä espanjalaisen konevalmistajan Zayerin pitkäjyrsinkoneen XIOS 3000.
”Päätökseen vaikuttivat
monet seikat. Yhtenä helpottavana tekijänä oli lisärahoituksen saaminen ELY-keskukselta, joka mahdollisti yhden
uuden työntekijän palkkaamisen tänä hieman hankalanakin aikana. Lisäksi Zayer
oli merkkinä meille tuttu ja
koneen ominaisuudet olivat jo entuudestaan tiedossa. Machinery Oy on myös
meille tuttu alan pitkäaikainen toimija, jonka kanssa
olemme tehneet yhteistyötä
jo pidemmän aikaa vuosien
varrella”, kommentoi Susanna Rask hankintaprosessia.
”Zayerin liikkuvapöytäinen konemalli XIOS räätälöidään aina asiakkaan tarpeen
mukaiseksi. Maksimi liikealueet ovat X-5000, Y-1500 ja
Z-2000 mm. Täydet suojat
mahdollistavat korkeapaineisen jäähdytysnesteen käytön
ja pöydän molemmin puolin
sijoitetut lastunkuljettimet
pitävät työalueen siistinä.
Kone on suunniteltu myös
nopeaan työstöön maksikierrosnopeuden 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 pudotuksen aiheuttaman virheen
eliminoimiseksi. Zayerin
jyrsinpään jakotarkkuus on
0.001 astetta ja sen saa myös
jatkuvalla käännöllä 5-akseliseen jyrsintään. XIOS- malli
voidaan myös varustella palettiratkaisulla tai vaikkapa
sorvauspöydällä”, kertoo
Machineryn toimialajohtaja
Kari Pirttilä Zayer XIOS 3000
konemallista.
Tällä hetkellä kumpikin
pitkäjyrsinkone on kovassa
käytössä. Koneilla pystytään
yhdessä tekemään töitä monipuolisesti ja toiminnot tukevat hyvin toinen toisiaan.
Uuden koneen käyttö on
lähtenyt mutkattomasti pienien alkuongelmien jälkeen
liikkeelle ja asiakkaita pystytään nyt palvelemaan entistä
ketterämmin.
Tulevaisuuden
näkymät

Vallitseva koronatilanne on
heikentänyt tilauskantaa hieman keväästä lähtien. Todennäköistä on, että syksystä
on tulossa haastava. Pyrimme reagoimaan tilanteeseen
nopeasti ja uskon että yhteistyöllä tästäkin haasteesta
selviämme.
”Metalliteollisuuden ja
alihankintayritysten menestymisen edellytys on mielestäni ennakkoluuloton asenne
uusia tekniikoita kohtaan ja
halu kehittyä. Uudistumista
ja uusia tekniikoita on tulossa, mutta kilpailutilannetta
sekä alan trendejä seuraamalla pysymme varmasti
kehityksen mukana”, sanoo
Susanna Rask.
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KOMPRESSOREITA EDULLISESTI
Sandvik Coromantin
pääjohtaja vaihtuu
Sandvik Coromant on nimittänyt uudeksi
pääjohtajaksi Helen Blomqvistin,
joka seuraa tehtävässä Nadine Crauwelsia.
Pääjohtajana Blomqvist on
vastuussa Sandvik Coromantin johtoaseman vahvistamisesta valmistustyökalujen ja
koneistusratkaisujen aloilla
sekä asiantuntemuksen jakamisesta tavalla, joka vie
valmistusteollisuutta eteenpäin. Blomqvist raportoi hiljattain nimitetylle Sandvik
Machining Solutions -osaston pääjohtajalle Nadine
Crauwelsille, ja hän kuuluu
jatkossa Sandvik Machining
Solutions -johtoryhmään.
Hän aloittaa uudessa asemassaan 1.12.2020.
Blomqvistilla tuli Sandvik
Coromantin palvelukseen
tutkijainsinööriksi vuonna
2003. Hän on toiminut 17
vuoden ajan erilaisissa johtotehtävissä tuotehallinnassa ja
tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä myynnissä, jossa hän toimi Pohjois-Euroopan myyntialueen toimitusjohtajana. Hänellä on kaksi
patenttia, ja hänet nimettiin

vuonna 2018 Sandvik Coromantin vuoden johtajaksi.
Blomqvist on Ruotsin kansalainen, ja hänellä on tohtorintutkinto rakennekemiasta
Tukholman yliopistosta.
”Minulle on ilo ja kunnia
saada tilaisuus johtaa Sandvik Coromantia. Yrityksellä
on erinomainen sijainti markkinoilla ja se tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka antavat
lisäarvoa asiakkaille. Odotan
innolla yhteistyötä niin Sandvik Coromantin johtoryhmän kuin sen työntekijöiden
ja yhteistyökumppaneiden
kanssa, jotta voimme jatkossakin kehittää tarjontaamme
ja innovaatiovoimaamme
sekä toteuttaa yhtiön strategiaa, jonka tarkoituksena
on viedä alaa eteenpäin ja
muovata valmistusteollisuuden tulevaisuutta. Keskityn
erityisesti vahvistamaan rooliamme markkinajohtajana”,
Blomqvist sanoo.

Nyt hyvä valikoima
ruuvikompressoreita heti
toimitukseen!
HELSINGIN PAINEHUOLTO
Jäähdytintie 4, 00770 Helsinki
puh. 010 581 3450, www.hph.fi
VALTUUTETTU HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS

Hei onko tuotannossa tilantarvetta
ja ylimääräisiä koneita?
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.
Endor Oy. Hyvinkää, Lahti, Helsinki
p. 0400 483 030 Markku Mäenpää
e-mail: markku.maenpaa@endor.fi
HETI VARASTOSTA!

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

Alkuperäisiä

”MULJUPUMPPUJA”
Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin
koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄT

Yli 50 erilaista annostelijaa
varastossa, myös keskusvoiteluyksiköt, sekä laaja
valikoima muita tarvikkeita.

www.kristerlindh.fi

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

ÖLJYSKIMMERIT
0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

MEILTÄ MYÖS
LASTUNKULJETTIMET
JA ÖLJYSUMUIMURIT
www.tekupit.fi

Virtuaalinen EuroBlech
EuroBlech 2020 Digital Innovation Summit- virtuaalitapahtuma järjestettiin lokakuun lopulla.
Tämän vuoden messujen
alkuperäisenä ajankohtana
pidetty virtuaalikokonaisuus
tarjosi tuote-esittelyjä, mahdollisuuden virtuaaliseen
verkottumiseen sekä webinaariohjelman. Virtuaaliesitysteatterissa oli näytteilleasettajaesittelyjä tuoteinnovaatioista ja -teknologioista.
Matchmaking-järjestelmän
kautta osallistujat voivat
räätälöidä ja aikatauluttaa
tapaamisiaan ennen tapahtumaa.
Lisäksi mukana oli päivittäinen verkkoseminaariohjelma tarjoaa tietoa markkinakehityksestä sekä teknistä

Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

Jari Vainio 040 7090 509

MYYDÄÄN!

www.cam.fi
asiantuntemusta uusista alan
sovelluksista ja ratkaisuista.
Oma kokonaisuus keskittyi
ohutlevytuoteteollisuuteen
keskeisillä maantieteellisillä
alueilla, tarjosi analyyseja nykyhaasteista ja strategioista
mm. Covid-19-pandemiaan
sopeutumiselle.
Virtuaalinen Euroblech
Innovation Summit järjestetettiin tiistaista perjantaihin
27.-30.10. 2020. EuroBlech
2021 -messutapahtuma Hannoverissa on kalentereissa
9.-12.3.2021.

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

särmari toisessa päässä

Särmäri 100 tonnia

MYYDÄÄN
TYÖSTÖKONEITA

Vaakakarainen koneistuskeskus paletinvaihtajalla

Myymme työstökoneen
suoraan tuotantokäytöstä,
konekannan
uusimisen vuoksi.

Paletit 400 x 400 mm, Työkalupaikkoja 50 tai 150 kpl,
Kara 13000 rpm, Liikealue 660 x 610 x 560 mm
(mm. kuularuuvit vaihdettu)

KITAMURA HX-400i (2001)

(Virtanen)

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

Lävistys- ja särmäystyökaluja kaikkiin
markkinoilla oleviin koneisiin.

Muotorautaleikkuri
Geeka 55 tonnia

Sorvi 16 K 20
Savukaasu-imureita

RUKAN METALLI
tiedustelut
0400 570 725

SUOMALAISET
NOSTOLAITTEET
L A A T U A

J O

• Trukkihaarukat
• Jatkohaarukat

V U O D E S T A

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY
CLE Finland Oy

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

1 9 2 7

• Trukkihaarukkalaitteet
• Lavanostimet • Nostopuomit

www.kyrontakomo-helin.fi 02-486 2186
myynti@kyrontakomo-helin.fi
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NC-ohjelmansa integroimalla yrityksen osaaminen

Vahvistus Rensin Shop Floor ohjelmistojen myyntiin

NCSIMUL 4CAM

Hexagon NCSIMUL-ohjelmat tuotepalettiin
Rensin tuoteohjelma laajentuu Hexagonin
konepajaohjelmistot kokonaisuudessaan
mukaan lukien NCSIMUL, älykäs ja korkean
suorituskyvyn CNC-työstön tarkistus- /
simulointiohjelmisto kuuluvat tuotepalettiin.
CAM-ohjelmia Rensi on toimittanut vuodesta 1993 ja on
usemman vuoden toiminut
Hexagon- yhtiön ohjelmistojen jakelijana. Tuotepalettiin
kuuluvat Surfcam, PEPS, Radan, WorksNC, ja nyt myös
muut Hexagonin konepajaohjelmistot ja erityisesti
NCSIMUL, älykäs, korkean
suorituskyvyn CNC-työstön
tarkistus- / simulointiohjelmistokokemus.
NCSIMUL G-koodin tarkistustekniikka on yhdistelmä korkeaa suorituskykyä, simulointiohjelmistoa ja nykypäivän ohjelmistotarjonnan
helppokäyttöisyyden standardia. Suoraan G-koodista
työstökoneen digikaksosen
avulla toiminnan simuloiva ja
tarkistava NCSIMUL on saatavana sorvaukseen, poraukseen, jyrsintään (3-5 akselia),
monitoimityökaluun tai jopa
monimutkaisempaan työstöön sekä CNC-ohjelmien
simulointiin, tarkistamiseen
ja optimointiin.
Digital Twin
G-koodisimuloija

NC-työstökoneiden ohjelmien valmistelu ja virheenkorjaus ovat mahdollisuuksia li-

sätä tuottavuutta. Tähän on
useita syitä, kuten työkalujen ja työkalujen valmistelu,
suunnittelu, määräajat, käyttötavat jne., NC-ohjelmointi
ja ohjelmien muutokset ja
mahdolliset törmäykset niissä sekä tekniikka: leikkausja kiristysolosuhteet, erikoistyöstö, materiaalit, koneet ja
lisävarusteet jne. Esimerkiksi ohjelmien määrä, testit
NC-työstökoneilla, koneen ja
kiinnittimien rikkoutuminen,
ohjelmoijan koodin puutteellinen tarkistus, romukappaleet ja vialliset kappaleet, uudelleenkoneistus, desynkronointi, asetusten purkaminen
ja asentaminen aiheuttavat
kustannuksia, kun NC-ohjelmien virheenkorjauksessa
ilmenee ongelmia:
Erillisenä ohjelmistona
saatava NCSIMUL Machine
on suunniteltu helpottamaan
CNC-tarkistusprosessia ja integroimaan IT-järjestelmän
tiukasti CAD / CAM-rajapintojen kautta.
Olemassa olevat CAM-tiedot voidaan tuoda ohjelmistoon, mikä eliminoi tarpeen
lisätä työkalukirjastoja. NCSIMUL Optitool analysoi
leikkausolosuhteet, vähentää

NCSIMUL kuvaruutu digikaksonen ja oikealla
simuloitava HH koodi,
alhaalla punaisella ongelmakohdat.

NCSIMUL Optitool on
poistanut ilmaliikkeitä
ja optimoinut syöttöjä
ja kierroslukuja. Koneistusaika putosi 18 %.
dramaattisesti ”ilmaleikkausta”, optimoi syöttömäärät ja
antaa käyttäjien luoda parempia leikkausstrategioita.
Etuja ovat tuotantosyklien lyhentäminen, leikkaustoimintojen parantaminen ja uusien
G-koodille optimoitujen tiedostojen nopea kehitys tulevia sovelluksia varten.
NCSIMUL-kone-moduulin avulla voidaan optimoida
NC-ohjelmien työkalupituu-

det, ilman leikkaamisen ja
leikkausolosuhteet (3-5 akselin simulointiohjelmisto),
vähentää ohjelmien toimintajaksoa ja parantaa työn
laatua. NCSIMUL Machine
vakiona mahdollistaa työkalun pituuden optimoinnin,
vähentää taivutusilmiöitä ja
törmäysriskejä työkalun tuella (kiinnitys + jatkeet), eliminoi törmäykset työkalutukeen sekä vähentää työkalun

PARANNA K ILPAILUKYKYÄSI!
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

R ASKAASEEN T YÖSTÖÖN
Aarporat,
pitkäjyrsinkoneet,
portaalit

Sorvaus- ja
työstökeskukset,
opetettavat sorvit,
VTL

Karusellisorvit

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

Huippunopeat
3–5-akseliset
keskukset

Levyn- ja profiilinpyöristyskoneet,
putkentaivutuskoneet
ja palkkilinjat, ym.

Levyleikkurit
ja
särmärit
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Työstökoneliike M. Koskela Oy
Machine Tools Company since 1978
Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA
www.mkoskela.fi

K O N E MYYN T I J A
H U O L T O PAL VE L U T
Marko Koskela 040 357 1222

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

PY YD Ä
TA RJ OU S!

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 suurella nopeudella toimivan syötön) maksimoimiseksi.
NCSIMUL Optitool sisältää monikriteerisen hakutoiminnon, jonka avulla voidaa
analysoida yhtä tai useampaa
NC-ohjelmasarjaa yhdelle tai
useammalle työkalulle niiden
leikkausparametrien mukaisesti. NCSIMUL Optitool
pystyy etsimään työkalun
muutosohjelmia (jotka voidaan asettaa työkalun halkaisijan mukaan), jotka eivät
vastaa käyttäjien määrittelemiä leikkausolosuhteita.
NCSIMUL Optitool sisältää teollisuuden viimeisten 20 vuoden ajan käyttämän tärkeimmän TMP:
n työalueiden muodossa.
NCSIMUL-koneen käyttäjät voivat optimoida leikkausolosuhteet (syöttö- ja
pyörimisnopeudet) vaaditun
työstösyvyyden ja -leveyden
(Ap, Ae) ja etukäteen määritetyn strategian (työkalun
käyttöikä, suurin syöttöarvo,
karheus jne.) mukaan.
NCSIMUL Optitool antaa
käyttäjille mahdollisuuden
myös tallentaa oma TMP-työpajassa saadun kokemuksen
mukaan ja siten optimoida

NCSIMUL 4CAM mahdollistaa virtaviivaisen, kaksisuuntaisen ja saumattoman työstöprosessin ja
rikastuttaa
nykyistä
CAM-prosessia CNC-ohjelmoinnin yksinkertaistamiseksi. Sen avulla voidaan
muuttaa kohdekone yhdellä
napsautuksella ilman CAM:in
uudelleenohjelmointia.
NCSIMUL 4CAM tuottaa
pää-CAM-ohjelmasta (CATIA, NX, Creo, TOPSOLID
CAM, MASTERCAM, ...) tai
olemassa olevista CNC-ohjelmista G-koodimuotoa
suoraan ilman ulkoista jälkikäsittelijää ja
mahdollistaa entisten
CNC-ohjelmien kirjoittamisen uudelle koneelle ja niiden muokkaamisen ilman
uudelleenohjelmointia, tuotanto-osien vaihdon koneiden välillä viime hetkellä,
työstöratojen osan suunnittelun ja ohjelmoinnin uudelleen, jälkikäsittelijöiden
kehittämisen ja ylläpidon
G-koodiohjelmien luomiseksi ja isojen kirjainten käytön
G-koodiohjelmassa.
Etuja ovat myös uusien
CNC-koneohjelmien luonti
automaattisesti muodollisesti luodusta CNC-työstöradasta, työn vaihto lennosta eri CNC-koneiden välillä
ilman uudelleenohjelmointia,
nykyisten APT- tai G-kooditiedostoja uudelleenkäytön
vain kopiointi / liitä-napsautuksella.
Ulkoisia jälkiprosessoreita ei tarvita integroidun
CNC-prosessorin ansiosta ja
konejärjestelmien väliset yhteydet lasketaan automaattisesti optimaalisella tavalla.
Hybridiohjelma tarjoaa
natiivin CNC-koodausohjelmoinnin all-in-one-ratkaisuna.
Surfcam-käyttäjät saavat nyt Surfcamin kanssa
APT-koodista simuloivan NCSIMUL -ohjelman. Kyseessä
on riisuttu versio sikäli, että
siinä ei ole työstökonemallia eli digikaksosta mukana,
muutoin se on huomattava
uusi etu Surfcam käyttäjille. Surfcam-käyttäjät voivat
päivittää ylöspäin G-koodi
pohjaiseen digikaksosella
varustettuun NCSIMUL Macine -versioon.
Rensin ohjelmassa ovat
Kreon 3D-nivelvarsi ja Aberlink CNC-mittakoneet sekä
Hexagon Surfcam, PEPS, Radan ja WorkNC-ohjelmistot,
muovi-, puu-, alumiinikoneet
ja monitoimisorvit teräksen
koneistukseen. Rensi tekee
myös mittauspalveluja sekä
asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa.
www.rensi.fi
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www.auto-kulmala.fi
AVOLAVA PAKETTIAUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI

-14

1.OM, MERKKIHUOLLETTU,
VAIN 45 TKM AJETTU,
SPRINTER FERRARI
-NOSTIMELLA!!

42.900; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO
OPEL MOVANO 2.3 CDTI

-15

1. OM, AJETTU 56 TKM,
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!! EI NOPEUDENRAJOITINTA!!

27.500; sis. alv.

AUTOMAATTI PAKETTIAUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI

-17

AVOLAVA PAKETTIAUTO
FORD TRANSIT
2.2 TDCI 155 HV

-14

1. OM, PITKÄHYTTINEN,
76 TKM AJETTU, FERRARINOSTIMELLA!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!

31.900; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO
FORD TRANSIT
2.4 TDCI

-11

1. OM, AJETTU 46 TKM,
PALFINGER NOSTIMELLA
JA PIAKON LAVALLA!! SAA AJAA
HLÖAUTOKORTILLA!!

26.500; sis. alv.

PITKÄ PAKETTIAUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI A

-15

1. OM, AJ. 143 TKM, MERKKIHUOLLETTU JA HYVIN VARUSTELTU, 163 HV!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!

3+3 HLÖN KUORMA-AUTO

9 HLÖN KUORMA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI

-14

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

29.900; sis. alv.

1+10 HLÖN LINJA-AUTO
VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI CARSPORT

-16

1. OM, AJ. 254 TKM, TYYLIKÄS
LINJA-AUTO HYVILLÄ VARUSTEILLA!! D1-AJOKORTILLA
AJETTAVISSA!!

29.500; sis. alv.

NELIVETO PITKÄLLÄ HYTILLÄ
ISUZU D-MAX
3.0 DOUBLE CAB

-08

AJ. 348 TKM, TYYLIKÄS MET.
SININEN PICK-UP 3.0 MOOTTORILLA JA AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA!! KATS. 8.9.2020 !!

11.900;

25.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 313 CDI A

-14

1. OM, 222 TKM, ERINOM. HIENO JA HYVIN VARUST., UUDEMPI
KORIMALLI, AUTOMAATTIVAIHT.

25.900; sis. alv.

-14

AJ. 321 TKM, TYYLIKÄS MET.
RUSKEA!! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!!

21.900; sis. alv.

KYLMÄAUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 516 CDI A
1. OM, AJ. 98 TKM, SIISTI,
THERMOKINGKYLMÄLAITTEELLLA SEKÄ
AUTOMAATTIVAIHT!!

-14

1. OM, 163 HV, VAIN 47 TKM
AJ. PITKÄHYTTINEN. SAA AJAA
HLÖAUTOKORTILLA!!
EI NOPEUDENRAJOITINTA!!

AVOLAVA PAKETTIAUTO
VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI

AVOLAVA PAKETTIAUTO
FORD TRANSIT
2.2 TDCI

-10

AJETTU 67 TKM,
NOSTIMELLA!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
KATSASTETTU 10.7.2020!!

24.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI

29.800; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO
NISSAN INTERSTAR
2.5 dCi

AJ. 124 TKM, HIENO JA HYVIN
HUOLLETTU NISSAN HIABNOSTIMELLA!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!

23.900; sis. alv.

-14

MERCEDES-BENZ VITO
116 CDI AUTOMAATTI

KUORMA-AUTO

12.950; sis. alv.

1. OM, 217 TKM, SIISTI, UUDEMPI KORIMALLI, MERKKIHUOLLETTU, 163 HV, PERÄLAUTANOSTIN, FOKORIN KOPPI!!

24.550; sis. alv.

IVECO DAILY
50C15 3.0

HIENO JA HYVÄNOLOINEN, AJ.
559 TKM, MERKKIHUOLLETTU!,
AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA!!

23.900; sis. alv.

44.500; sis. alv.

1. OM, AJ. 219 TKM, SIISTI JA
MERKKIHUOLLETTU, THERMOKING-KYLMÄLAITTEELLA SEKÄ
AUTOMAATTIVAIHT!!

38.900; sis. alv.

29.500; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO
FORD TRANSIT
2.4 TDCI

-08

AJ. 368 TKM, HYVÄNOLOINEN
140 HV, HIAB-NOSTIMELLA!!
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!! KATS. 17.7.2020!!

2.900; sis. alv.

VOLKSWAGEN CADDY
2.0 TDI

-15

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 319 CDI A

AJ. 179 TKM, MERKKIHUOL.,
PITKÄ, CARRIER-KYLMÄLAIT.
JA VÄKEVÄLLÄ 190 HV V6
-MOOTTORILLA. KATS.
35.500; sis. alv.
19.05.2020!!

-11

AJ. 86 TKM, SIISTI JA HYVIN
HUOLLETTU, PITKÄLLÄ
LAVALLA JA FERRARINOSTIMELLA!! SAA AJAA
HLÖAUTOKORTILLA !!

28.500; sis. alv.

SPRINTER PAKETTIAUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI

-17

AJ. 183 TKM, 163 HV PITKÄ
PAKETTIAUTO AUTOMAATTIVAIHTEISENA!! SAA AJAA
HLÖAUTOKORTILLA!!

33.500; sis. alv.

PAKETTIAUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI

15.900; sis. alv.

14.900; sis. alv.

VOLKSWAGEN
CRAFTER 2.0 TDI

PITKÄ KUORMA-AUTO
-13

1. OM, AJ. 93 TKM, SIISTI MET.
MUSTA PITKÄN MALLIN CRAFTER KUORMA-AUTO!!

22.900; sis. alv.

AUTOMAATTI RETKEILYAUTO
-17

47.900; sis. alv.

KYLMÄAUTO
-12

OPEL MOVANO 2.3 CDTI

1. OM, AJ. 300 TKM, MERKKIHUOL. 163 HV, UUDEMMAN KORIMALLIN SPRINTER!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!

1. OM, AJ. 187 TKM, TYYLIKÄS 5
HLÖ:N RETKEILYAUTO
VÄKEVÄLLÄ 190 HV V6
DIESELILLÄ!!

68.500; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

1.OM, AJ. 147 TKM, 4-VETOCADDY HYVILLÄ VARUSTEILLA!!

1. OM, AJ. 36 TKM, HUIPPUHIENO JA KATTAVASTI
VARUSTELTU 5 HLÖ:N
CARSPORT!!

AUTO-KULMALA OY
Tuottotie 8, Ylöjärvi • ARK. 10–17 • LA 10–14

1. OM, 145 TKM, MERKKIHUOLLETTU SPRINTER PITKÄLLÄ
PIAKON LAVALLA!! SAA AJAA
HLÖAUTOKORTILLA!!

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 319 CDI 3.0 V6

KYLMÄAUTO
-15

-16

MERCEDES-BENZ
-17
SPRINTER 319 CDI 3.0 V6 A

13.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 516 CDI A

-15

CARSPORT RETKEILYAUTO
-13

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 314 CDI

PITKÄ KUORMA-AUTO

1. OM, AJ. 98 TKM, HIENO JA
VARUSTELTU!! TÄMÄ ON OLLUT
HUOLENPITOSOPIMUKSELLA!!
KATSASTETTU 23.9.2020!!

KYLMÄAUTO
-15

-12

PITKÄ KUORMA-AUTO
-14

AVOLAVA PAKETTIAUTO

NELIVETO PAKETTIAUTO

1.OM, AJ. 294 TKM, HIENO
MERKKIHUOLLETTU, AUTOMAATTIVAIHTEINEN!!
KATS. 20.10.2020!!

14.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 216 CDI
A PROSTYLE

-10

163 HV PAKETTIAUTO

1.OM, MERKKIHUOLL, AJ. 300
TKM, 163 HV, UUDEMPI KORIMALLI!! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!! EI NOP.RAJ!!

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 516 CDI

-14

1.OM, 163 HV, VAIN 22 TKM
AJETTU PITKÄHYTTINEN!!
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA!!

31.800; sis. alv.

9 HLÖN TILA-AUTO

9 HLÖN TILA-AUTO
VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI 163 HV

VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI

PAKETTIAUTO

163 HV, AJ. 123 TKM, PITKÄ PAKETTIAUTO AUTOMAATTIVAIHTEISENA!! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!!

32.500; sis. alv.

AVOLAVA PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 416 CDI

-13

1. OM, 93 TKM, SIISTI MET.MUSTA PITKÄN MALLIN CRAFTER
KUORMA-AUTO!!

22.900; sis. alv.

CRAFTER RETKEILYAUTO
VOLKSWAGEN
CRAFTER 2.0 TDI

-15

AJ. 98 TKM, PITKÄ 6 HLÖ:N
163 HV RETKEILYAUTO!!
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!!

35.500; sis. alv.

KYLMÄAUTO
-12

AJ. 199 TKM, 163 HV, PITKÄ MALLI, CARRIER-KYLMÄLAITTEELLA
JA PERÄLAUTANOSTIMELLA!!

29.800; sis. alv.

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

VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI

MERCEDES-BENZ
SPRINTER

-12

AJ. 278 TKM, PITKÄ MALLI,
THERMOKING-KYLMÄLAITTEELLA!! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!!

26.800; sis. alv.

RAHOITUS
JÄRJESTYY!
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19 Bodor-laseria Suomessa,
siirry sinäkin Kuitulaser-aikaan!
IPG ja MAX-Photonics laserlähteet teholuokissa 1000–40 000 W!
1. Maailmassa Bodorilla 40 kW.

8 kpl
P+T myyty
Suomeen!

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.

Kaikkiin koneisiimme on saatavilla konerahoitus ilman käsirahaa.
1 KPL BODOR P3015 2 KW MAX MFMC
ERIKOISHINTAAN, KYSY TARJOUS!
Erinomainen paketti monipuoliseen piensarjavalmistukseen.
Vaihtopöydät 3000x1500mmm, Auto-Focus, CAM, yms.

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%

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

Vain
messukone
saatavilla
tähän
hintaan

