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Aina täyttä koneasiaa.

Toimivuustakuun kanssa toimitettavat innovatiiviset

Tuottavuusratkaisut!

KEMPER

savunimulaitteet
kaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.
www.airwell.fi

s. 14
VIIMEISTELY TEHOSTUI
SIEVISSÄ
Levynhiontaa ja
reunanpyöristystä R2:een

KEHITETÄÄN
TUOTTAVUUTTA
YHDESSÄ

Löydä tuotantoon oikeat ratkaisut

ISCARin älykkäistä
lastuavista työkaluista
LOGI

THREE FLUTE

3CHAM
CHAMDRILL

HIGH FEED

s. 16
KUITULASERILLA
30 MM SAAKKA
12 kW lisätehoa
esikäsittelytöihin

GRIP HOLDER

s. 20
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Lataa sovellus
puhelimeen!
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Kuitulaseraika alkoi
Reisjärvellä
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Ongelmia teräksen kanssa?

Tehosta konepajasi toimintaa

Teräsvarastojärjestelmät ratkaisee ongelmasi!

• Säästää lattiapinta-alaa • Helppo purkaa ja täyttää
• Pitää varaston järjestyksessä
Tule tutustumaan
koneisiin esittelytiloihimme!

Sahausteknologian tiennäyttäjä!

• HBE-mallisarja konepajoille • Tehokas
• Tarkka • Kompakti
WWW.PRODMAC.FI

Kelatie 82 CB 4• •01450
01450Vantaa
Vantaa•• p.
p. 010
010 666
666 3140
3140 •• mika.koivuniemi@prodmac.fi
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Universal Robots on tanskalainen
yhteistyörobottivalmistaja.

Uusi tuotesukupolvi käsittää yhteistyörobotit, joiden hyötykuorma
on 3, 5, 10 tai 16 kg ja ulottuvuus mallista riippuen 500-1300mm.

Yhteistyöroboteilla tehoa tuotantoon
Universal Robots työllistää yli
700 henkilöä ja vuoden 2019
liikevaihto oli 248M US$.
2018 lanseerattu uusin
UR-tuotesukupolvi käsittää yhteistyörobotit, joiden
hyötykuorma on 3, 5, 10 tai
16 kg ja ulottuvuus mallista
riippuen 500-1300mm.
Uuden mallisarjan merkittävimpiä uusia ominaisuuksia on sen edistyksellinen
voimantunnistus, jota hyödyntäen yhteistyörobotilla
voidaan tunnistaa kontakti

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy on solminut yhteistyösopimuksen
tanskalaisen Universal Robots A/S:n kanssa. Vuonna 2005 perustettu Universal Robots
on yksi maailman tunnetuimpia yhteistyörobottien eli cobottien valmistajia.

tai ohjelmoida voima ja sille
suunta, eli käytännössä painaa tai vetää, jolloin erillisiä
voimasensoreita ei tarvita,
kuten vanhemman sukupolven malleissa.
Turvallista
työskentelyä

Yhteistyörobotteja käskyte-

KONE

tään ensisijaisesti kosketusnäytölliseltä tabletilta ja ohjelmointi tapahtuu yksinkertaisimmillaan kädestä pitäen
ohjaamalla, jolloin aikaisempaa kokemusta robottien ohjelmoinnista ei käytännössä
vaadita. Parhaimmillaan aika
paketin avaamisesta ensimmäisen yksinkertaisen poi-

mintaohjelman suorittamiseen on alle tunti.
Sisäiset turvamekanismit
sallivat UR:n yhteistyörobottien käytön ympäristössä, jossa työskentelee myös
ihmisiä jolloin, vallitsevan riskianalyysin puitteissa, erillisiä turvalaitteita ja -rajoja ei
välttämättä tarvita. Yhteis-

työrobotille voidaan asettaa alueita koko sen toiminta-avaruudessa, joissa se ei
saa liikkua ollenkaan tai liike
on sallittu ainoastaan alennetulla nopeudella ja voimalla.
Vastaavasti näitä alueita voidaan valvoa ja aktivoida ulkoisilla sensoreilla.
Insinööritoimisto Ismo Lin-

KURIIRI.fi

dberg Oy:n näyttelyhallissa
Muuramessa on pysyvästi
esillä ja koeajettavissa UR10e
(10kg/1300mm). Kevyemmän UR5E:n (5kg/850mm)
esittely käy asiakkaan luona. (5kg/850mm). Tarttujat
ja muut lisälaitteet, koulutukset, huollot ja varaosapalvelut on saatavissa samalta taholta. Kilpailukykyinen hinta
ja alhaiset käyttökustannukset mahdollistavat nopean
takaisinmaksuajan myös pienemmille yrityksille.

31.
vuosikerta

SEURAAVA NUMERO 3/2021 ilmestyy 18.3. • Varaa ilmoitustilasi 11.3. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

OLE DYNAAMINEN!

TYÖSTÖKONEET
MANUKONEET
• sorvit,
jyrsinkoneet,
porakoneet
CNC-KONEET
• koneistuskeskukset,
sorvit
LEVYTYÖKONEET
• mankelit, särmärit, giljotiinit
ALUMIINIKONEET
• profiilijyrsimet, routerit, sahat

TEHOKKAAT JA NOPEAT RADAT
OVAT TÄÄLLÄ - MASTERCAMIN
DYNAAMISEN LIIKKEEN TEKNOLOGIA
Lue lisää osoitteessa: www.mastercam.fi

MITTAKONEET
Extol
konepajan
lattialle
Extol
robottisoluun
Horizonlineaarimoottorikone
CNC-koneen
työkalujen
automaattinen kompensointi
Kreon 3D -nivelvarsikoneet
Artec Leo 3D -skannerit

KUITULASERIT
- 1300x900 koko 1 kw alkaen 54.000,- eri koot paletinvaihtajalla
- yhdistelmäkoneet
- 5-akseinen putkilaseri
LUKUISIA REFERENSSEJÄ SUOMESSA

Puh. 09 879 2266, info@rensi.fi, www.rensi.fi
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Työkaluja, koneita ja laitteita

Pirkanmaan Työkalukeskus avasi pysyvän näyttelytilan Tampereelle
Pirkanmaan Työkalukeskus
on tamperelainen konepajatuotteiden tukku- ja vähittäismyyntiin keskittynyt maahantuontiliike. Tuotepaletissa
ovat konepajateollisuudessa
käytettävät työkalut, koneetja mittalaitteet
Vuonna 1992 perustettu ja
siten ensi vuonna toimintansa 30-vuotismerkkipaalun saavuttava Pirkanmaan Työkalukeskus on toiminut nykyisissä
toimitiloissaan Hakametsässä
vuosikymmenen. Tiloissa toimii perinteinen kivijalkamyymälä, toimisto sekä varasto.
Yrityksen oma jakeluauto
liikkuu päivittäin Tampereen
alueella ja toimittaa tuotteet
parhaimmillaan jopa tilauspäivänä.
Pysyvä näyttelytila
tuote-esittelyyn

Uutuutena Pirkanmaan Työkalukeskus avasi alkuvuodesta
Tampereen tiloihinsa pysyvän
näyttelytilan, jossa esitellään
keskeisiä esimerkkejä talon
tuotevalikoimasta.
”Keväällä toimme osan Konepajamessuille tarkoitetuista
koneista esittelyyn tiloihimme

Pirkanmaan

sovittaessa muulloinkin”, sanoo Marko Pentikäinen.

Työka-

lukeskus on avannut
näyttelytilan

Henkilökunta vahvistui
Tampereella

toimiti-

loihinsa Tampereen
Hakametsään.

Pai-

kanpäällä on esillä
päämiesten

tuottei-

ta, esimerkiksi esiasetuslaitteita, lämpökutistekoneita sekä
työkalu- ja kiinnitintarjontaa.
K A R I HA R J U
TEKSTI & KUVAT

ja totesimme pian, että mahdollisuus koneisiin ja laitteisiin
tutustumiseen täällä kiinnosti asiakkaitamme. Koska kysyntää selvästi oli, päätimme
saamamme palautteen ja hyvien kokemusten perusteella
kehittää esittelytarkoituksiin
pysyvän näyttelytilan”, kertoo
toimitusjohtaja Marko Pentikäinen.
Vuodenvaihteessa avatussa näyttelytilassa on mukana mm. lastuavia työkaluja ja
kiinnittimiä sekä maistiaisia
Pirkanmaan Työkalukeskuksen konetarjonnasta, tällä

Pirkanmaan Työkalukeskuksen näyttelytilassa Tampereella on esillä talon keskeistä
tarjontaa. Myynnin henkilöstöön kuuluu nyt neljä henkilöä, vasemmalta Kai Talvio,
Joni Seppälä, Marko Pentikäinen ja Aki Alarvo.
hetkellä kaksi Haimerin Uno
20/40-esiasetuslaitetta sekä saman valmistajan Power
Clamp Comfort i4.0 -lämpökutistekone uuden sukupolven
induktiokäämillä.
”Näyttelyn sisältö uudistuu
aina kun esittelykoneet vaihtuvat, pyrimme pitämään aina
uusinta tekniikkaa esillä
Tila on avoinna päivittäin
toimiston aukioloaikoina tai

Haimerin puoliautomaattinen esiasetuslaite Uno Autofocus 20/40 oli helmikuulla yksi näyttelytilan koneista.

Vaikka viime vuosi oli tunnetusti teollisuudessakin hankalaa aikaa, kasvusuunnassa
viime vuodet edennyt Pirkanmaan Työkalukeskus jatkaa
Marko Pentikäisen mukaan
tähän vuoteen luottavaisin
ottein. Teollisuus tarvitsee
näinäkin aikoina laadukkaita
työkaluja sekä laitteita.
Ajan haasteiden voittamiseen yritys on pyrkinyt kehittämään muiden alan yritysten
lailla osin uusia toimintatapoja. Vierailut asiakkailla ovat
korvautuneet varsin laajasti
toistaiseksi muilla yhteydenpitotavoilla.
Suunta yrityksellä on eteenpäin. Yhtenä sen osoituksena
yrityksen henkilökunta Tampereella kasvoi hiljattain kuuteen henkilöön, joista neljä
henkilöä toimii alueellisessa
myynnissä Suomen eri puolilla.
Pirkanmaan Työkalukeskuksen liikevaihto viime kaudella
oli noin 2 miljoonaa euroa.

Talvenselän tarinoita
Helmikuu. Aurinko kiipeää pikkuhiljaa
korkeammalle.
Jos täällä eteläisemmässä Suomessa
on viime talvina haikailtu lumen ja vanhan ajan pakkasten perään, on niistä nyt
päästy nauttimaan.
Muutenkin asiat etenevät, mm. Teknologiateollisuuden katsaus vahvistaa
tarinaa, jota monelta taholta muualtakin
nyt kuullaan. Se kertoo käänteestä myönteiseen.
Asiat kirkastuvat, kun pandemia hel-

pottaa. Kesälle on rohjettu ennakoida nykyisestä huomattavasti helpompaa aikaa.
Saapa nähdä.
Silti maassa riittää haasteitakin. Niistä täräytti muistumaa valtiovarainministeriön tilaama helmikuun alussa julkaistu
virkamiesraportti, missä niputettiin railakkain otsikoin työmarkkinoiden rakenteiden ongelmiin tai tuottavuuteen liittyviä
kipupisteitä, ja niihin liittyen tälläkin palstalla monesti mainittu investointitaso oli
esillä. Enemmän tulisi investoida, jotta

vuosien kuilu saataisiin kurottua umpeen.
Raportti huomattiin ja keskustelua
syntyi. Se oli tietenkin tarkoituskin. Yksityiskohtiin enempiä menemättä raportin huolenaiheet olivat varmasti monen
mielestä aitoja ja oikeansuuntaisia, mutta liiallinen synkkyyskin kommenteissa
mainittiin. Mutta olihan se nyt tehokas
ravistusyritys, sellaisia joskus tarvitaan,
jos muutosta tavoitellaan.
Viime kädessä tavoite on viitoittaa
pohjaa korjaaville toimenpiteille jatkos-

sa. Jos niissä sitten eteenpäin päästään,
hyvä niin.
Keskitalvea eletään, ja mitä tämän
julkaisun aihepiiriin eli konemarkkinoihin
tulee, investointien etsikkoaika jatkuu.
Nyt kannattaa toimia. Niihin pohdintoihin tämä helmikuun konepaketti tarjoaa
mainioita mahdollisuuksia. Sujuvaa talvenselkää kaikille!

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 | 31. 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. 17 500 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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RAKENNETAAN KILPAILUETU
VAAKAKARAISET
4- JA 5-AKSELISET
TYÖSTÖKESKUKSET

vossi.fi/grob4virtual

Saksalainen työstökonejätti GROB julkistaa 15.3. virtuaalisessa
Open House -tapahtumassaan huippusuorituskykyiset
vaakaraiset 4-akselityöstökeskukset G440, G640 ja G840
sekä niiden täydellisen automaation.

Kysy ennakkotiedot ja tarjous!

NYT MYÖS 4-AKSELISET VAAKAKESKUKSET

GROB VIRTUAL OPEN HOUSE 15.-19.3.2021

vossi.fi/amob

UUSI EDUSTUS!

AMOB CNC-PUTKENTAIVUTUSJA PÄÄNMUOVAUSKONEET
CNC-taivutuskoneet järeään Ø420 mm kokoluokkaan
asti edistyneellä ohjauksella ja nopealla toimitusajalla.

vossi.fi/fermat

FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET
Modernit avarrus- ja jyrsinkoneet ovat räätälöitävissä täysin
asiakkaan vaatimuksien mukaisesti tehokkaaseen ja joustavaan
raskaaseen sekä keskiraskaaseen koneistukseen.

20kW 6G
TÄYSIN YLIVOIMAINEN
SUORITUSKYKY!

EAGLE TASOKUITULASERIT

vossi.fi/20kw

Maailman nopeimmat tasokuitulaserit jopa 20 kW laserteholla,
6 G kiihtyvyydellä sekä vain 9 sekunnin pöydänvaihtoajalla
aina pöytäkokoon 3x16 m asti.

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

vossi.fi
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LVD esitteli Strippit PL:n

Yhdistelmäkone joustavaan valmistukseen
indeksoitavalla asemalla, ja
ne on valmistajan mukaan
suunniteltu kestämään suuria sovelluksia.

Konevalmistaja LVD laajentaa tuotevalikoimaansa. Valmistajan uutuuksiin kuuluu lävistyksen/kuitulaserleikkauksen Strippit PL-yhdistelmäkone.

Pienet erät, lyhyet läpimenoajat ja yhä monimutkaisemmat kappaleet lisäävät joustavan valmistuksen tarvetta
teollisuudessa tänä päivänä.
Yksi ratkaisu joustavuuden
lisäämiseksi tuotannossa on
prosessien yhdistäminen yhteen yksikköön.
LVD:n tuore uutuus teemaan on Strippit PX- tai
V-sarjan lävistysominaisuuksien ja kuitulaserleikkuun
yhdistäminen samaan koneeseen. Uusi Strippit PL on
saatavilla yhden lävistyspään
Strippit PX 1530-L- mallina
ja joko thick- tai thin- turret-tyyppisenä Strippit V
1530-L kokoonpanona.
Etuja yhdistelmällä

LVD:n mukaan yhdistelmätekniikan edut tuotannossa

ovat monet, teknologioiden
yhdistäminen parantaa mm.
laatua, lyhentää tuotantoaikaa ja alentaa sitä kautta
osakohtaisia kustannuksia
niin pienillä erillä kuin suurissa tuotantoajoissa.
Koneessa lävistin tekee
reiät ja muotoilut, kuitulasermuotoleikkuun sisä- ja ulkopintoihin. Strippit PL leikkaa
laserilla 10 mm:iin vahvuuksiin saakka ja tekee reikiä
6,35 mm:iin. Taivutuspituus
on 90 mm ja -korkeus 75 mm
(Strippit X 1530-L.)
Pitkin perintein

LVD:n lävistyksen/laserleikkuun yhdistävä Strippit
esiteltiin ensi kerran vuonna 1978. Vuosien myötä laserleikkaus- ja lävistysteknologia ovat kehittyneet

Lisätehokkuutta
automaatiolla

Strippit PL on LVD:n uutuus lävistyksen ja kuitulaserleikkauksen
yhdistelmäteknologian alueelle.

huimasti, ja tämän päivän
kuitulaserteknologia mahdollistaa suuret leikkausnopeudet ja komponentteja on
sen rakenteessa vähän, minkä myötä ylläpitokulut ovat
alhaiset.

Strippit PL on saatavilla 3
kW- tai 4 kW:n kuitulaserlähteellä. Strippit PX:n iskuteho
on 20 tonnia ja 20 indeksoitavaan työkaluasemaan mahtuu mikä tahansa työkalu
max. 90 mm halkaisijalla.

Strippit V thick-turret
mallissa on 48-asemainen
torni ja Strippit V thin-turret
-mallissa se on 40-asemainen. Molemmat 30 tonnin
koneet on varustettu neljällä ohjelmoitavalla 88,9 mm

Strippit PL:lla voidaan käsitellä 3048 mm x 1524 mm:n
työkappale, leikattujen osien
poistoon työalueelta on 406
mm x 1524 mm:n kouru.
Rack- ja pinion-käyttöjärjestelmä eliminoi takaiskua ja
edistää tarkkaa paikannusta.
Automaatioon on tarjolla
useita mahdollisuuksia. LVD
tarjoaa mukaan MOVit-valikoiman automaatiojärjestelmiä, kuten TAS (Tower
Automation System) ja WAS
(Warehouse Automation System). MOVit-mallistossa on
myös Compact Tower (CT-P)
materiaalien ja valmiiden
osien lastaamiseen, purkamiseen ja varastointiin. LVD:n
tuotteita ovat mm. laserleikkausjärjestelmät, levyleikkauskoneet, särmäyspuristimet, automaatiojärjestelmät
ja ohjelmistot. Suomen edustaja on Prodmac.

Omavaraisella
sähköntuotannolla
säästöä ja kilpailukykyä
SUORAKAUPPA TAI LEASING

Miksi valita Elektroway Solar
aurinkosähkö-kumppaniksi?
Palvelulupauksemme on toteuttaa ensiluokkaista laatua ja
luotettavuutta, alan parhailla tuotteilla ja erikoisosaamisellamme.
Olemme luotettava ja ammattitaitoinen kumppani projektin
alusta loppuun, ja enemmän. Autamme yrityksen energiatuen
hakemisessa, olemme tukena ja oppaana lupa-asioissa.
SUN – ENERGY AND MORE

Lisää syitä osoitteessa ewsolar.ﬁ
Olli Palvas

YRITYSMYYNTI - AURINKOSÄHKÖ

050 571 6888
olli.palvas@elektroway.ﬁ
Group: elektroway.ﬁ - ewsolar.ﬁ - novoka.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
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Koneen viisteleikkauspää sekä porausyksikkö (etualalla)
tuovat uusia mahdollisuuksia tuotantoon.

Koneella leikkaa 120 mm vahvuuksiin saakka. Christian Friisin (oikealla) ja
Ari Tikkalan tarkastelussa kuvassa hieman ohuempaa materiaalia.

Kookas plasma tuotantoon Kokkolassa

Hiltop vahvistaa kapasiteettiaan raskaassa levynkäsittelyssä
totarpeisiimme. Koneessa
on mukana mm. viisteleikkauspää. Toinen keskeinen
piirre on porausyksikkö, mikä mahdollistaa porausten
lisäksi myös kierteitykset ja
senkkaukset samalla koneella”, kehityspäällikkö Ari Tikkala toteaa.
Microstepin MG 8001.25:n
toimitti tehtaan suomalaisedustaja Machinery. Slovakialainen Microstep valmistaa koneita esimerkiksi
plasma-, kuitulaser- ja polttoleikkaustekniikoin, ja tekee
myös koneidensa ohjausjärjestelmät.
Machineryn edustuksessa
valmistajan koneet ovat olleet viime vuoden alkupuolelta saakka, tuolloin Machinery osti aiemman edustajan
FredExin toiminnot.
Uusi plasma mahdollistaa
laadukkaat leikkaukset 1-120
mm materiaalivahvuuksiin
(FE/RST), nopeutta vankkarakenteisen ja siten myös toiminnassaan vakaan koneen
toimintoihin tuovat X- ja Y
-liikesuuntien lineaarijohteet.

Ab Hiltop Oy kehittää eteenpäin raskaan levynkäsittelyn

toimintojaan.

Kokkolalainen
kookkaan

koko-

luokan levyjen ja
putkien käsittelyn
erikoistalo

vaihtoi

syksyllä aiemman
vesileikkauskoneensa plasmaan
monipuolisin

omi-

naisuuksin. Pöytäkoko koneessa on
3x9 metriä.

KARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

Hiltop on erikoistunut levymateriaalien leikkaukseen ja
särmäystöihin, ja niihin liittyvistä erityyppisistä töistä
yrityksellä riittää kokemusta
useiden vuosikymmenien mitalta. Alkuaan turkistarhauksen laitetoimittajana aloittanut yritys keskitti toimintansa tämän vuosituhannen
alussa metallin alihankintaan
ja sillä tiellä ollaan edelleen.
Yritys leikkaa, särmää ja
hitsaa asiakkailleen laajalla
paketilla eri puolilla Suomea,
tärkeitä asiakassegmenttejä
ovat tänä päivänä esimerkiksi
koneteollisuus sekä rakentaminen. Rannikolla kun ollaan,
yksi asiakasryhmä on veneteollisuus. Kaikkiaan asiakkaita
on pitkälle toista sataa.
Liikevaihto yrityksellä on
6,4 miljoonan euron tasolla ja
henkilökuntaa suunnittelussa
ja tuotannossa palveluksessa
kolmisenkymmentä henkilöä.
”Joustavuus on valttimme
ja nopeat toimitukset asiakkaidemme etu. Osaavan

Kokoa ja näköä.
Uuden plasman pöytäkoko on 3000x9000mm.

Ohjausyksikkö.
Kone leikkaa Microstepin AsperWin-leikkausohjelmalla.

porukan ja asiallisten koneiden lisäksi sen mahdollistaa
iso varasto, mistä löytyvät
nopesti tärkeimmät materiaalit alumiinista haponkestävään teräkseen, rakenneteräksiin ja kulutuslevyihin”,
kertoo tuotantopäällikkö/
yrittäjä Christian Friis, perheyrityksen toisen sukupolven edustaja. Sukupolvenvaihdos yrityksessä tehtiin
vuonna 2003.
Isojen levyjen
käsittelijä

Hiltop palvelee asiakkaitaan
monenlaisissa ja monen kokoluokan toimeksiannoissa,
mutta muutaman viime vuoden aikana yritys on kehittänyt alihankintayrityksenä
toimintansa kärkeä vahvasti

isojen levyjen ja sitä myöden
kappaleiden käsittelyyn.
”Isot pöytäkoot mahdollistavat sujuvasti suoraan
isompien tuotteiden valmistamisen yhdestä kappaleesta
ja siten korvata tarvetta hitsaussaumoihin. Sitä arvostavat monet asiakkaamme.
Toki muutakin pienemmänkin kokoluokan tuotantoa
voidaan niillä tehdä, sitähän
iso pöytäkoko ei sulje mitenkään pois”, Friis sanoo.
Yrityksen konekantaa on
kehitetty vastaamaan kookkaan materiaalin käsittelytarpeeseen, yrityksen käytössä on muutaman vuoden
ikäinen 8 kW:n kuitulaser
2500x10 000 mm:n työalueella sekä useita särmäyspuristimia eri kokoluokkiin.

Niistä kookkaimpien levyjen
käsittelyn mahdollistaa tandemina kaksi kappaletta 500
tonnin särmäyspuristinta. Käsittelyleveys on yhteensä 8,9
metriä.
Yhtenä keskeisenä tuotantoyksikkönä Kokkolassa on
toiminnassa 3,6 kW:n putkilaser, mikä mahdollistaa
halkaisijaltaan 250 mm:n ja
pituudeltaan 6,5 metrin putkien käsittelyn. Putkilaserin
hankkijana yritys oli aikanaan
maan ensimmäisiä.
Kookas plasma
9 metrin pöydällä

Parhaillaan Hiltop kehittää
kookkaan materiaalin konekantaansa eteenpäin.

Viime vuoden lopulla hankittu ja samalla tuorein tulokas talon konearsenaalissa
on 3000x9000 mm pöydällä
varustettu CNC-plasmaleikkauskone, mikä korvaa yrityksen kalustossa aiemmin
käytössä olleen pöytäkooltaan kuusimetrisen vesileikkauskoneen.
Ison pöydän ohella uusi kone tuo mukanaan lisämahdollisuuksia yrityksen
tuotantoon.
”Vesileikkauskoneella alkoivat tulla ns. kilometrit täyteen ja koimme, että uuden
vesileikkauskoneen sijaan
kookkaalla pöydällä varustettu plasma on sitä parempi
vaihtoehto nykyisiin tuotan-

Uudet markkinat
tutkinnassa

Hiltopille uusi plasma tuo
monipuolisuutta asiakaspalveluun ja mahdollistaa osaltaan markkinoiden laajentamisen ja sitä kautta lisäkasvun jatkossa.
”Olemme tutkineet kotimaan markkinoiden lisäksi mahdollisuuksia Ruotsin
suunnalla, ja muutamia yksittäisiä projekteja olemme
toimittaneetkin. Ruotsi on
täältä rannikolta katsoen lähellä ja etuna on myös kielen
hallinta. Helppo suunta ei ole
kyseessä, mutta selkeä mahdollisuus se on, sanoo Christian Friis.
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Suoraan varastosta!
KUBE 1200

öljysumuimuri

HETI
VARASTOSTA
MYÖS
KUBE 800
KUBE 2500

MICROIL 1200
öljysumuimuri
esisuodatuksella

HETI VARASTOSTA MYÖS
MICROIL 800, 2000 JA 3000

EASY 100

kangassuodatinyksikkö

KALAMIT 75

magneettierottelija
KYSY
TARJOUS!

SKIMMEREITÄ – katso lisää: www.tekupit.fi
Jari Vainio 040 7090 509
jari.vainio@tekupit.fi
tekupit.fi

Myynti • Maahantuonti • Huolto • Varaosat • Asennukset

Tarjoamme laadukkaat ratkaisut
metalliteollisuuden tarpeisiin
lastuavissa työkaluissa,
hiomatarvikkeissa ja tuotannon
koneissa 80 vuoden kokemuksella
Cosen – Vanne- ja pyörösahavaihtoehdot
kattavat niin pienemmät manuaaliset koneet
kuin suuren kapasiteetin automaattilinjastotkin

Wikus – Vannesahanterät myös mittojen
mukaan nopealla toimituksella

Dormatec – Ilmansuodattimet, imupöydät,
leikkuunesteen puhdistusjärjestelmät sekä
paljon muita koneiden oheislaitteita

Scantool – Laaja valikoima koneita hiontaan,
poraukseen, sahaukseen sekä levyjen työstöön

Assfalg – Nosto- ja pöytämagneetit sekä
monipuolinen valikoima muita magneetteja
metalliteollisuuden erilaisiin tarpeisiin
Puh. 029 006 130 • maantera@maantera.fi • www.maantera.fi
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DMG Mori Digital Event

Vuoden avaus verkossa, uusia konemalleja esittelyssä
DMG Morin perinteinen toimintavuoden aloitus Open
House järjestettiin
helmikuun

alus-

sa verkossa Digital Event-teemalla.
Tapahtuma tarjosi
2.–4.2.2021 katsauksen talon kehitystrendeihin digitaalisesti ja interaktiivisesti. Kolme
koneuutuutta

esi-

teltiin.

KARI HARJ U
TEKSTI

Helmikuun alun avasivat DMG Morin pääjohtaja Masahiko Mori (oikealla) ja DMG Mori Aktiengesellschaftin
johtokunnan puheenjohtaja Christian Thönes. Keskellä markkinointijohtaja Irene Bader.

DMG Morin alkuvuoteen on
vuosia sijoittunut tuttu Open
House Pfrontenissa.
Tänä vuonna tapahtuman
korvasi Digital Event, joka
tarjosi osallistujille live-esityksiä sekä asiantuntijakeskusteluja, trendejä ja näkymiä
viimeaikaiseen kehitykseen.
Yksi päivä esiteltiin uusinta
teknologista kehitystä uusien konemallien esittelyjen
myötä, muut päivät keskittyivät automaatioon ja digitalisointiin.
Tapahtuman tunnuksena
oli ”tapaa asiantuntijasi”, ja
sen puitteissa osallistujilla
oli mahdollisuus yksityiskohtaisiin verkkokeskusteluihin
yhteyshenkilöidensä kanssa.
Digital Showroomissa DMG
MORI esitteli yli 25 koneyksikköä, monet niistä automatisoituina valmistusratkaisuina.
CLX 450 TC
aloittaa sarjan

Digital Eventin avasivat
DMG Mori Company Limitedin pääjohtaja Masahiko
Mori ja DMG Mori Aktiengesellschaftin johtokunnan
puheenjohtaja Christian Thönes ja yleisesittelyjen jälkeen
tapahtuman kärjessä olivat
uusien konemallien maailmanensi-illat. Niitä oli nyt kolme.
Ensimmäinen uutuuksista
oli CLX 450 TC-koneistuskeskus, kuudelta sivulta koneistuksen mahdollsta uutuusmalli, minkä myötä DMG Mori aloittaa uuden konesarjan.
Sen keskeinen elementti on
compactMASTER-sorvaus
-/jyrsintäkaralla varustettu
B-akseli, mikä vähentää mm.
tarvetta työkalunvaihtoihin.
Pää- ja vastakaralle tarvitaan
vain yksi työkalu kummallekin

ja vaativa koneistus mahdollistuu vakiotyökaluilla.
Uusi malli vastaa valmistajan mukaan teollisuuden kasvaviin tuotantovaatimuksiin
myös pienemmillä sarjoilla ja
tuo joustavuutta koneistukseen. Asetusajat lyhenevät
ja tuotannon nopeus kasvaa.
Koneessa on mukana myös
automaattinen työkalunvaihtaja.
Uusi
kompaktikeskus M1

Toinen esitelty kone oli kolmiakselinen pystykarainen
uutuuskoneistuskeskus M1.
Kuuden neliömetrin lattia-alaan sopiva ja 550 × 550
× 510 mm:n työalueella ja
850 × 650 mm:n pöydällä
varustettu kone on DMG Morin uusi economy-malli 600 kg
painaville työkappaleille.
Kyseessä on uusi linja
DMG Morin laajaan 45 tuotelinjan palettiin, joka pajan
yleiskone monipuolisin ominaisuuksin, mutta taloudelliseen hintaluokkaan. Korkea
staattinen ja dynaaminen
jäykkyys, värinänvaimen-

nus ja korkea lämpövakaus
ovat varsin ainutlaatuisia
ominaisuuksia luokassaan.
Kyseessä on tarkka ja vahva
paketti vaikeampiinkin jyrsintäolosuhteisiin ja pitkäaikaiseen käyttöön. M1 oli esillä
loppusyksyllä Suomessakin
DMG Morin Open Housessa
Pirkkalassa.
DMF 300|8
pitkille kappaleille

Kolmantena uutuutena DMG
Morin Digital Eventissä oli
esillä pitkien kappaleiden koneistukseen tarkoitettu DMF

300|8-koneistuskeskus.
Koneen 3 000 mm:n pituinen pöytä tarjoaa joustavuutta pitkien työkappaleiden
koneistukseen koko pöydän
mitalta tai pöytä voidaan jakaa myös kahteen erilliseen
työtilaan, jolloin toisella puolella koneistettaessa voidaan
toisella puolella tehdä asetustöitä.
Kone on kookas laajennus
valmistajan DMF 200|8:n
rinnalle. Konekonsepti on
DMF 200|8:n kaltainen, pitkä kannakepalkki mahdollistaa tasaisen jyrsinnän koko

DMF 300|8 -uutuusmallin 3000 mm:n pituinen pöytä tarjoaa
joustavuutta pitkien työkappaleiden koneistukseen koko pöydän
mitalta tai pöytä voidaan jakaa myös kahteen erilliseen työtilaan.

työtilassa, ja työkalun vaihto
tapahtuu työpöydän takana
prosessiturvallisesti – työkalun pituus on max. 400 mm.
Koneeseen on saatavilla oleva jyrsintä-sorvaus-optio. Integroitu jäähdytyskonsepti
takaa korkean pitkän aikavälin lämpötarkkuuden.
Ohjelmistotuotteita
digitalisaatioon

Teollisuuden digitalisointi
jatkaa tunnetusti etenemistään, ja se muuntaa myös
työstökonemaailmaa ja nii-

CLX 450 TC
-sorvimalli
lanseerattiin
tapahtumassa.
CompactMASTERkääntö-/
jyrsinkaralla
varustettu
B-akseli korvaa
perinteisen
työkalutornin.

den valmistusta. DMG Morin mukaan sen tavoitteena
on mahdollistaa asiakkailleen
kokonaisvaltainen ja kokonaisvaltainen prosessiketjun
digitalisointi. DMG Mori on
laajentanut osaamistaan ytimestään eli korkean teknologian koneista digitaalisiin
tuotteisiin ja palveluihin,
tarjonnan kirjoon kuuluu
monenlaista alkaen tuotantokoneiden älykkyydestä ja
datapohjaisiin järjestelmiin
liitettävyydestä työn valmistelua, tuotannon suunnittelua
sekä huoltoa ja korjausta varten aina yritysten verkkojen
esteettömään integrointiin
ja hajautettuihin arvonluontijärjestelmiin. Mahdollisuudet olivat esillä myös Digital
Eventissä, talon asiantuntijat
seuraavat käyttäjiä konsultoinnista uusien liiketoimintamallien kumppanuuteen
perustuvaan käyttöönottoon.
Uusia
automaatioratkaisuja
esittelyssä

Toinen yleinen kehitystrendi on automaation lisääntyminen. DMG Morin mukaan
automatisoidut valmistusprosessit tekevät paljon
muutakin kuin vähentävät
työvoimakustannuksia, ne
lisäävät tehokkuutta, laatua
ja joustavuutta jopa paikallisen tuotannon avulla. DMG
Mori voi tarjota lähes jokaisen CNC-koneen valikoimassaan automatisoituna valmistusratkaisuna. DMG MORI:n
automaatioportfolion viimeisimpään kehitykseen kuuluu
ensinnäkin palettijärjestelmä PH Wheel. DMG Mori on
laajentanut automatisoitujen
ohjattujen ajoneuvojen (AGV)
aluetta TH-AGV:n avulla. Automaattikuljetusjärjestelmä
mahdollistaa jopa 16 muotin
autonomisen siirron vastaaviin koneisiin. DMG Morin Digital Event järjestettiin 2-4.
helmikuuta.

M1 on DMG Morin uusi economy-malli
600 kg painaville työkappaleille.
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Fermat WFT13 CNC avarruskone (X=3m, Y=2,5m, Z=2m ja W=800 mm) on räätälöity
pitkälle YSAKO:n tarpeiden mukaisesti ja siinä on mm. 25 m/min pikaliikkeet mahdollistavat lineaarijohteet, 4000 1/min kara, servomoottoreilla toimiva nopeaindeksointinen
Fermat UHAmi SD 0,001° universaalikulmapää, automaattinen kulmapäänvaihtoasema,125 työkalun robottityökalunvaihtaja, 70 barin läpikaranjäähdytys ja 5 kierrosta
minuutissa pyörivä 1800x2200 mm pöytä Fermatin 0-pistekiinnitysjärjestelmällä.

Kuvassa vasemmalta Vossin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Vossi, toimitusjohtaja
Marko Vossi, Metallityö Vainio -yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio, toimitusjohtaja Tommi Lähteinen sekä Vossin elinkaaripäällikkö Jari Järvinen.

Fermat WFT13 CNC -avarruskone YSAKO:lle
Iisalmessa sijaitseva lujaa kasvava keskiraskaaseen sarjakoneistukseen erikoistunut YSAKO Oy on tehnyt merkittävän investoinnin
huippumoderniin Fermat WFT13 CNC avarruskoneeseen (X=3m, Y=2,5m, Z=2m ja W=800 mm).
Kone on räätälöity täysin
yrityksen tarpein mukaisesti ja siinä on mm. 25 m/min
pikaliikkeet mahdollistavat
lineaarijohteet, 4000 1/min

kara, servomoottoreilla toimiva nopeaindeksointinen
Fermat UHAmi SD 0,001°
universaalikulmapää, automaattinen kulmapäänvaih-

toasema, 125 työkalun robottityökalunvaihtaja, 70
barin läpikaranjäähdytys ja
5 kierrosta minuutissa pyörivä 1800×2200 mm pöytä

Fermatin 0-pistekiinnitysjärjestelmällä.
YSAKO Oy kuuluu Metallityö Vainio -yhtiöihin, jotka
ovat erikoistuneet pitkälle

vietyyn sopimusvalmistukseen merkittävien konevalmistajien kanssa mm. Normet ja Ponsse. Yritys pystyy
omissa tiloissaan suoritta-

maan mm. koneistukset,
hitsaukset, sinkopuhallukset,
maalaukset, kokoonpanot
sekä testaukset.
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Uusi M20 MILLTURN

Kompakti uutuuskeskus vaativiin koneistustöihin
Itävaltalaisvalmis-

M20 Millturn edustaa
WFL:n uudistunutta konetarjontaa.

taja WFL uudistaa
tuotepalettiaan. Uusi M20 Millturn on
laajennus tuotevalikoimaan, valmista-

Työkappaleiden automaattiseen lastaamiseen ja
purkamiseen on tarjolla erilaisia automaatiovaihtoehtoja. Integroitu työkappaleen
käsittely- ja/tai latausjärjestelmä, mikä voidaan lisätä
koneen oikealle puolelle,
edustaa uutta automaatiovaihtoehtoa.

jan tarjonnassa kokoluokaltaan kompakti kone tarjoaa
suorituskykyistä
teknologiaa
käällä

älyk-

konseptilla

Ø 500 mm:n kokoluokkaan.

Itävaltalainen WFL tunnetaan varsinkin kookkaista
sorvaus-, poraus- ja jyrsintäkeskuksistaan.
Ne ovat olleet itävaltalaisen konevalmistajan WFL:n
toiminnan ydintä jo kolmen
vuosikymmenen ajan.
WFL valmistaa myös hieman pienemmän kokoluokan
koneita, ja niistä uusi M-sarjan täydennys M20 käypä
esimerkki. Kone on kehitetty
suhteellisen kompaktia, mutta suorituskykyistä koneistuskeskusta arvostaville ja
erityishuomiota teknologialtaan nyt kokonaan uudistetussa mallissa on valmistajan
mukaan kiinnitetty monipuolisuuteen. Integroitu moottorikara mahdollistaa vaativat
koneistusteknologiat ja sen
myötä koneen sovelluskirjo
on laaja, kone sopii hyvin esimerkiksi ilmailun, auto-, konepaja- ja muoviteollisuuden
vaativiin koneistustehtäviin.
Paketti
moneen tarpeeseen

WFL:n mukaan uutta M20
-konetta kehitettäessä ideana oli toteuttaa kompakti ja
tarkka paketti nykyaikaisin

Uusi visuaalinen
käyttöpaneeli

Työaluetta. Kone soveltuu
enintään Ø 500 mm:n työkappaleiden koneistukseen.
Työkalumakasiini.
Vakiona M20:n makasiiniin
mahtuu 40 työkalua.

koneistusmahdollisuuksin.
M20 on 5500 mm pitkä, leveyttä sillä on 3190 mm ja
korkeutta 2500 mm. Istukan
halkaisija koneessa on 250
mm tai 315 mm.
X-akselin liikematka koneessa on 575 mm (+475;
-100), Y-akselin liike 260 mm
(±130) ja Z-akselin liike 1250
mm. Kone soveltuu enintään
Ø 500 mm:n työkappaleiden
koneistukseen ja on varustettu 44 kW:n (32) pääkaralla 40
% (100 %). Maksimikierrokset ovat 4000 1/min.
Koneessa on B-akseli ja
kääntöalue ±120°, jyrsintäkaran kierrokset ovat 20 000

rpm. Näiden myötä tarjolla
ovat hyvät mahdollisuudet
myös suurnopeustyökalujen
käyttöön.
Integroitu moottorikarakonsepti koneen peruspiirteenä on keskeinen tekijä
koneen suorituskyvylle ja
sen myötä M20 Millturn sopii monipuolisiin ja vaativiin
koneistusprosesseihin.
Koneen runko on valmistettu pallografiitista, mikä
on vahva ja hyvät vaimennusominaisuudet tarjoava
materiaali. Värinää vaimentavan, valukomponentteja
sisältävän ja siten jäykän rakenteen vuoksi myös raskas

lastuaminen on mahdollista
värinättömästi.
Työkalujen
hallinta
ja automaatio

Joustava koneistus vaatii
laajaa työkalukapasiteettia,
M20:n makasiiniin mahtuu
40 tai optiona 80 työkalua
HSK-63- tai PSC63 (Capto C6) -kartiolla. Työkalun
enimmäispaino on 10 kg ja
suurin halkaisija on 90 mm
(vierekkäin) tai 130 mm (ei
vierekkäin). Tarvittaessa kone voidaan varustaa myös
tangonsyöttölaitteella.
Kätevä piirre järjestelmässä on automaattinen työkalun vaihto alempaan B-akselilla varustettuun työkalunpi-

timeen. Sen myötä työkalut
voidaan ladata koneistuksen
aikana ja käyttää sitten automaattisesti makasiinin työkaluja. Varastoidut työkalut
voidaan sijoittaa ylempääntai alempaan työkalupidikkeeseen.
B-akseli soveltuu myös
sorvaukseen. Koska B-akselin kulmaa voidaan muokata
koneistuksen aikana esim.
turbiinipyörien tai suurten
dieselmoottoreiden mäntien
koneistus voidaan tehdä
yhdellä työkalulla sen sijaan
normaalista vaadittavien
useiden työkalujen sijaan.
Tämä vähentää tarvittavien
työkalujen määrää ja tuottaa
myös paremman koneistustuloksen.

Ohjaus koneessa on Siemensin 840D sl kosketusnäytöllä. Innovatiivinen monikosketusversio, jossa laajakuva on 24 tuuman edessä
16:9-muodossa ja Full HD
(1920 x 1080), on asennettu
M20 Millturniin.
Näyttö voidaan myös jakaa
ja erilaisia ohjelmia voidaan
näyttää useilla alisivustoilla.
Se mahdollistaa toimintojen,
kuten WFL iControl -prosessin seurannan, grafiikan,
ohjelmien, tilastojen ja reaaliaikaisten tietojen näyttämisen rinnakkain. CrashGuard-,
CrashGuard Studio- ja Millturn PRO -ohjelmat voidaan
näyttää otsikkorivillä selkeästi jäsennellyllä tavalla. Tämän
alla olevaa ikkunaa käytetään
näyttämään tietoja akselien kuormista, työkaluista,
CrashGuard Viewerista, akselien liikkeistä reaaliajassa ja
paljon muuta. Tämä tarjoaa
koneistajille suuren määrän
vaihtoehtoja valmistusprosessin seurantaan.
WFL:n valikoimassa on yli
20 konetta työalueella 1000
– 14 000 mm, halk. 500 –
2000 mm. Valmistajan Suomen edustaja on Masentia.

TYÖSTÖKONEHUOLTO
Konepajateollisuuden huolto
palveluihin erikoistunut yhtiö
Ydinosaamistamme on
CNCtyöstökoneiden huolto
vuosikymmenien kokemuksella
valmistajasta ja ohjauksesta
riippumatta!

Suoritamme mm.
Ennakkohuollot ja vikakorjaukset
Vaaitukset, geometria- ja lasermittaukset
Kara- ja kulmapääkorjaukset, tasapainotukset
sekä laakerien kunnonvalvontamittaukset
Peruskunnostukset, johdetyöt ja
modernisoinnit
Konesiirrot

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Maint Way Oy
puh. 010 322 5450
info@maintway.fi
www.maintway.fi

The Productive Way

Koneeseen liitettävä työkappaleen käsittely- ja/tai latausjärjestelmä
edustaa uutta automaatiovaihtoehtoa.
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CNC
Turning
Centers

Automation
Vertical
Machining
Centers

Multi-Tasking
Machines

Horizontal
Machining
Centers

DISCOVER MORE

Laser
Processing
Machines

MANUFACTURING SOLUTIONS
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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Nauha edessä ja rullat takana. Ari Haikonen käyttää Timesavers 32 RB
Serie-1100-WRB levynhiomakonetta Scanfililla.

K ARI H ARJU
TEKSTI & KUVAT

medical-sektorille, ja esimerkiksi niihin liittyvien kappaleiden käsittelyyn kone soveltuu hyvin. Hankittu laite
mahdollistaa pienten reikien
sekä muiden eri muotoisten
aukkojen reunojen pyöristykset”, Huhtala kertoo.
Komennot selkeältä
kosketusnäytöltä

Uusi kuivaprosessin kone
Sievin viimeistelytoimintoihin. Koneen edessä Juha Pokela ja Ari Haikonen.
Levytöissä purseenpoisto, levynhionta ja kappaleen reunojen pyöristys ovat leikkuun jälkeen yleisiä operaatioita. Kun Scanfil hiljattain
korvasi viimeistelyn kapasiteettiaan Timesavers-monitoimikoneella, sujuvat nuo työt nyt
yhdellä koneella ja reunat pyöristyvät R2:een
saakka.

Scanfil on Sievissä päämajaansa pitävä elektroniikan
sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Yritys aloitti
toimintansa vuonna 1976 ja
on vuosien mittaan muuntunut markkinoiden kehityksen mukaan alan keskeisiin
kuuluvaksi toimijaksi Euroopassa ja laajemmallakin.
Pohjoismaissa se on markkinajohtaja.
Scanfil toteuttaa tuotteet
asiakkailleen usein kokonaisratkaisuina, asiakkaat saavat
samasta pisteestä palvelut
valmistukseen ja laadunvalvontaan, teollistamiseen,
kokonaistuotantoketjun hallintaan ja jakeluun saakka.
Myös tuotteiden suunnittelupalvelut kuuluvat palettiin,
niiden osalta Scanfil tekee
nykyisin yhteistyötä suomalaisen Etteplanin sekä ruotsalaisen Sigma Connectivityn
kanssa, lisäksi muutamassa
tehtaassa on myös omaa
suunnittelupalvelua.
Scanfilin globaalissa teh-

dasverkostossa on kymmenen tehdasta; Suomen lisäksi
kaksi tehdasta Puolassa, Saksassa ja Ruotsissa sekä lisäksi tehtaat Kiinassa, Virossa ja
Yhdysvalloissa. Vuonna 2019
Scanfilin liikevaihto oli yhteensä 579 miljoonaa euroa.
Henkilökuntaa palveluksessa
on noin 3300 henkilöä.
”Selkeä panostusalueemme on parhaillaan digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntämisen edistäminen
toiminnoissamme. Industry
4.0:n periaatteita jalostava
Scanfil Smart -ohjelma tuo
jatkossa uusia mahdollisuuksia tuotantoomme ja kokonaisuuksien hallintaan”, toteaa Operations Manager Juha
Pokela.
Kokonaisvaltainen
hiomapaketti

Sievin tehtaallaan Scanfil
valmistaa laajaa palettia asiakkaidensa toimeksiantoja
keskittyen vaativiin integroituihin tuotteisiin. Oma-

Levynhiontaa ja reunanpyöristystä R2:een

Viimeistely tehostui
Scanfililla
valmisteina lopputuotteisiin
valmistetaan myös ohutlevyosia, joiden viimeistely
on laserleikkauksen jälkeen
usein ehdoton välttämättömyys.
Näihin tehtäviin yritys investoi aiemman laitekantansa oheen viime keväänä Timesavers 32 RB-Serie-1100WRB:n.
”Haimme viimeistelyyn

Nihkeä pinta ja imutoiminto avittavat kappaleiden
asettua kuljettimelle. Niiden myötä mahdollistuu
myös varsin pienten kappaleiden käsittely.

Ohjaus tapahtuu selkein
komennoin kosketusnäytöltä.

tehostusta ja investoimme
vanhaa levyhiomakonettamme ja osin myös käsinhiontaa
korvaamaan monipuoliseen
kuivahiomakoneeseen. Se
tarjosi mielestämme tehokkaan ratkaisun, sillä luonnistuu sekä levyhionta että
kulmien pyöristys”, sanoo
Process Engineering Manager Janne Huhtala.
Timesavers WRB 32 malli

mahdollistaa pinnan hionnan nauhan avulla. Koneessa
nauha on kuljettimen kulkusuunnassa edessä ja pyörivät
harjat takana. Harjojen avulla koneella voidaan päästä
R2-tason levynreunanpyöristykseen. Kone sopii imupöydän myötä sekä isojen
että pienten kappaleiden
käsittelyyn.
”Teemme projekteja mm.

Timesavers on hollantilainen
konevalmistaja, joka valmistaa koneita levyhiontaan,
reunanpyöristykseen sekä
purseen- ja oksidinpoistoon.
Tausta on pitkä, tehdas on
toiminut vuodesta 1946 ja
koneita se laskee toimittaneensa vuosien mittaan yli
50 000 kappaletta.
Suomessa Timesaversiä
on reilut pari vuotta edustanut Vossi ja valmistajan koneita toimii useilla meikäläisillä konepajoilla.
Timesavers valmistaa
viimeistelykoneita eri kokoluokkiin. Scanfilin levynhioma-/reunanpyöristyskoneen koneen työleveys on
1100 mm ja materiaalivahvuus käsittelyyn enimmillään
100 mm.
Toimintojen säätömahdollisuuksia on laaja valikoima,
mm. nauhan, rullien ja kuljetinhihnan nopeusarvojen
syöttö käy sujuvasti kosketusnäytöltä. Lisäetua hiontatöihin tuovat hienosäädöt,
kuten nauhan oskillaatiomahdollisuus.
Koneella voidaan hioa
eri materiaaleja, Scanfililla
koneella käsitellään terästen lisäksi mm. alumiineja.
Materiaalinvaihdot vaativat
koneen täyspuhdistuksen
niiden välillä, sitä varten mukana on täysautomaattinen
puhdistustoiminto.
Kone vaatii teholtaan 4500
m3/h pölynpoiston, koneen
mukana toimitetaan sitä varten oma järjestelmänsä.
Scanfilin Timesavers tuli
keväällä Suomeen viime Konepajamessujen esittelykoneeksi. Kun messuille kävi
tunnetulla tavalla, kone saapui messukeikan sijaan keväällä Sieviin nopein liikkein.
”Kone selkeyttää tekemisiämme ja tuo uutta joustavuutta viimeistelyprosesseihin. Sitä kautta se on merkittävä lisä tehtaan viimeistelyn
konekantaan”, sanoo Janne
Huhtala.
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UUDEN SUKUPOLVEN MONITOIMIKONE
ALL-IN MOBILE / ALL-IN MOBILE PULSE*
MIG / MAG / PULSSI* / TIG / PUIKKO

RETCO PIKKUMUSTA

Pikkumusta on suunniteltu monitoimikoneeksi,
joka kattaa käytännössä kaikki yleisimmät
kaarihitsausmenetelmät

Varmista
työilmasi puhtaus

Keskustele
aiheesta
myyjän
kanssa!

Absolent-suodattimet ovat tehokkaita, säästävät energiaa sekä lisäävät
työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä.

•

99,97 % puhdistus yli 0,3 mikronin partikkeleille

•

Puhtaan lämpimän ilman takaisinkierto säästää energiaa

•

Ei tarvetta korvausilmalle

•

Saatavilla konekohtaiset ja
keskitetyt järjestelmät

Soita ja tilaa mittaus!

Soveltuu kaikille materiaaleille
alumiinilanka 1,0–1,2 mm,
umpilanka 0,6–1,2 mm,
metalli-, emäs, rutiilitäytelanka 1,2 mm,
kaasuton täytelanka 1,2–1,6 mm
(1,6 mm SSW-10 -langalle
Retco-erikoisohjelma),
pronssi, tig- ja puikkohitsaus
(vaatii lisävarusteen)

KAASUTON Retco SSW-10
on 1,6 mm täytelanka
jolla voit hitsata huoletta
ulkotiloissa, kaikissa
asennoissa, ilman
tuulisuojausta
ja raskasta
kaasupulloa!

Hitsausta ei saa enää helpommaksi
Kaksi eri konevaihtoehtoa, joista PIKKUMUSTA ALL-IN
MOBILE PULSE on ohjelmallisesti kattavammin varusteltu.
RETCO PIKKUMUSTA on loistava yleishitsauslaite
kiinteään työpisteeseen, keikkakoneeksi rakennusja asennustyömaille, paalutustyöhön, maatalouskäyttöön,
autokorjaamoille, vaativalle harrastelijalle kotikäyttöön jne.
Pikkumustan hitsauspolttimessa on kaasuttomalle
täytelangalle (Retco SSW-10) +/- painimet, hitsaustehon
kasvattamiseksi ja pienentämiseksi, muita säätöjä
ei tarvita. Laite säätää hitsausarvot automaattisesti.

050 568 5068 / Jukka Yläpoikelus

Vakuumipakattu
Lankahalkaisija: 1,6 mm
Kelakoot: 300 mm / 11,4 kg ja 200 mm / 3,6 kg

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

www.mtcflextek.fi

Creamaster Oy on luotettava kumppanisi metalliteollisuuden levykoneiden hankinnassa ja niiden ylläpidossa. Meillä
on yli 25 vuoden kokemus leikkauslasereista, särmäyspuristimista, levyleikkureista sekä niihin liittyvästä automaatiosta ja
huollosta. Meiltä löydät ADH-merkkiset särmäyspuristimet ja levyleikkurit sekä HSG-merkkiset tasolaserit,
yhdistelmälaserit, putkilaserit. Omien edustustemme lisäksi huollamme ja korjaamme
Amada-merkkiset laserit ja särmäyspuristimet sekä useimmat kiinalaisvalmisteiset laserit. Meidän päämäärämme on turvata
tuotantosi avainkoneiden hankinta ja niiden toiminta, siksi meillä vastataan puheluihin myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tämä kone on nyt meillä nähtävänä, soita ja sovi esittely
Kuitukombilaser HSG
3015 / 6m
4kW IPG / Precitec

Kone voidaan kokoonpanna myös kiinalaisella laserlähteellä, jolloin hinta on huomattavasti edullisempi.

kimmo.kankare@creamaster.fi

044-550 8792

www.creamaster.fi
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Jämerä levynkäsittelyjärjestelmä hankittiin
koneen oheen.

Metallin osavalmistuksen esikäsittelytöihin erikoistunut Tamminiitty Oy jatkaa teknologiapanostuksiaan Köyliössä. Uuden investointikokonaisuutensa kärjessä yritys laajensi leikkauskalustoaan hiljattain uuden 12 kW:n Bystronic
ByStar Fiberin myötä.

Tämän päivän teknologia tehostaa Tamminiityn leikkaustoimintoja, toteaa Marko Wessman. Nopea kone tekee laatuisaa jälkeä 30 mm vahvuuksiin saakka.
KARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

Kuitulaserilla 30 mm saakka

12 kW lisätehoa Tamminiityn esikäsittelytöihin
Tamminiitty Oy on vahvassa
vauhdissa. Yhdellä laserilla
ja parilla särmärillä vuonna
2013 käynnistyneestä yrityksestä on kasvanut vuosikymmenen mittaan kolmekymmentä henkilöä työllistävä
ja yli viiden miljoonan euron
liikevaihtoa tekevä monitoimitalo.
Tamminiitty toimii vuonna 2017 rakennuttamassaan
2500 neliömetrin teollisuushallissa Köyliön Ristolan
alueella. Lisää tilaakin toiminnalleen se hankki jälleen
viime vuonna.
Nyt varastokäytössä olevaan 3500 neliömetrin tilaan yrityksen päätoimitilan
vieressä sijoittunee jatkossa
myös tuotannollisia toimintoja.

Kokonaisuuksien
toimittaja

Tamminiitty käynnistyi levytyötalona, mutta nykyisin
kenttä on huomattavasti
laajempi.
Kun metallissa levytyöt
ovat yleensä oma alueensa
ja koneistus omansa, Tamminiitty panostaa kumpaankin.
”Jos rei’itykset ja kierteitykset syntyvät kappaleisiin
saman katon alla kuin missä
leikkaukset, särmäykset ja
hitsauksetkin, kokonaisprosessit sujuvoituvat ja nopeus
kasvaa”, sanoo toimitusjohtaja Marko Wessman.
Tamminiitty on metalliteollisuuden esikäsittely- ja osavalmistuspalveluiden tarjoaja
ja yhä enemmän myös sopimusvalmistaja.
”Sopimusvalmistus tuo

nopeutta tilaus-toimitusprosesseihin. Hoidamme asiakkaillemme sarjatuotteiden
valmistuksen ja tarvittaessa
myös varastoinnin”, myyntijohtaja Kalle Airisto toteaa.
Osaaminen, motivoitunut
porukka ja asiallinen teknologia limittyvät Wessmanin
mukaan yhteen.
”Tarkoituksenmukaisin
teknologia on tärkeä asia
tuottavuuden kannalta ja toisaalta siihen investoiminen lisää pajalla töiden tekemisen
motivaatiota. Teknologiapäivitys on jatkuvaa liikettä.”
Lisäiskua
kuitulaserteknogialla

Parhaillaan Tamminiityn investoinnit vievät talon teknologiaa taas useamman piirun
eteenpäin.

Tamminiityn uusi ByStar Fiber leikkaa 12 kW:n tehoin.

Köyliöön hankittiin viime
koronakesänä uusi kuitulaser,
Bystronicin 12 kW:n Bystar
Fiber.
Se edustaa samalla yhdenlaista teknologiasiirtymää talon kalustossa. Tamminiitty
on luottanut pitkään laserleikkaustöissään CO2-kalustoon, nyt kuitulaser tuo osin
uusia piirteitä leikkaustöihin.
”Leikkaamme pääosin
vahvempia materiaaleja, ja
siihen hiilidioksidilaserit ovat
olleet paras ratkaisu. Kuitulaserien tehot kuitenkin kasvavat ja leikkauslaatu kehittyy. Tänä päivänä kuitulaser
on tehokkain tapa leikata
laserilla. Iso etu on nopeus
ja myös leikkauslaatu vastaa
tarpeisiimme. Kone sinänsä
edustaa saman toimittajan
kalustoa kuin aiemmatkin la-

serimme. Luotamme muutamaan tuttuun toimittajaamme, lasereissa se on Bystronic”, sanoo Wessman.
Konekannan
kehitys jatkuu

ByStar Fiber on uuden teknologian kone. Mustaa rautaa se leikkaa hyvin 30 mm
vahvuuteen saakka. Tarkkuutta lisäävä BeamShaper
-toiminto on käytössä tarkkuutta lisäämässä, ja sen
myötä lasersäteen muoto
on mahdollista sovittaa optimaaliseksi levypaksuuksien
ja laatujen mukaan. Prosessivakautta lisää uusi leikkauspää. Koneen oheen Tamminiitty hankki levynkäsittelyjärjestelmän.
Konekannan kehitys ja sitä kautta mahdollisuuksien

laajentaminen kokonaisvaltaisuuden periaatteiden
mukaan jatkuu talossa parhaillaan uusien investointien
myötä. Talo on jo tilannut
koneistusosastolleen uuden
5-akselisen koneistuskeskuksen, mikä kehittää sen puolen kapasiteettia ja tuotantomahdollisuuksia edelleen
aiempaa vaativien työkappaleiden käsittelyyn. Vahvojen materiaalin käsittelyä
kehittää edelleen parhaillaan
tutkinnassa oleva plasmajärjestelmän hankinta.
Koneistuskeskus saapuu
kesällä, plasman aika on
myöhemmin.
”Plasman osalta kiirettä ei
ole, hankimme sen kun aika
sopiva. Se voi olla sitä ensi
syksynä”, Marko Wessman
sanoo.

Kokonaisvaltaisin ottein. Uusi vuonna 2017 valmistunut tuotantohalli
tarjoaa Tamminiityn toiminnoille avarat tilat.
Lisää tilaakin on kuitenkin valmiina käyttöön tuoreena hankintana.
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Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja

NIMITYKSIÄ

TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖKONEITA JA MITTALAITTEITA!
Kehittyviä
palvelu- ja
tuotantoprosesseja

MARKUS LEHTI
HT L ASERIN JA
ELEKMERKIN
TOIMITUSJ O H TA J A K S I

Teiskonen-konserniin
kuuluvien HT Laser Oy:n
ja Elekmerk Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Markus Lehti. Toimitusjohtaja toimii jatkossa
myös Teiskonen-konsernin
johtoryhmän puheenjohtajana.
Lehti (42) on toiminut
yhtiön palveluksessa vuodesta 2012, viimeisimpänä
HT Laserin varatoimitusjohtajana ja HT Laser Keuruun yksikönpäällikkönä.
Uudessa toimessaan HT
Laserin ja Elekmerkin toimitusjohtajana Lehti on jo
aloittanut.
Kannattavan
kasvun tiellä

”Yhtiöillämme HT Laserilla
ja Elekmerkillä on koronapandemian vuoksi takana
poikkeuksellinen vuosi.
Näin on tietysti monilla
yhtiöillä ja monilla eri toimialoilla. Onnistuimme
kuitenkin yhdessä vastaamaan asiakkaidemme
tarpeisiin ja säilyttämään
hyvän palvelutason. Lähdimme uuteen vuoteen va-

VA R AT O I M I T U S J O H TA J A K S I
SAMI TIIKKAINEN

HT Laserin varatoimitusjohtajaksi on nimitetty HT
Laser Vieremän yksikönpäällikkö Sami Tiikkainen.
Hän on Teiskonen-johtoryhmän jäsen, vastaa HT Laserin Tuotannon kehittäminen
ja koordinointi -toiminnos-

kaalta pohjalta ja luottavaisina omaan kykyymme reagoida markkinatilanteen ja
ympäristön muutoksiin”,
sanoo Teiskonen-konsernin hallituksen puheenjohtaja Hannu Teiskonen.
”Markus Lehden valinta HT Laserin ja Elekmerkin toimitusjohtajaksi oli
luonteva jatkumo viime
vuosien työlle. Uskomme,
että Lehti on oikea henkilö
luotsaamaan yhtiöitämme
kannattavan kasvun tiellä. Hänen kokemuksensa
ja vahvuutensa niin toimialaan sekä asiakkuuksien johtamiseen liittyen
luovat meille erinomaiset
edellytykset menestyä tulevaisuudessa, jossa digitaaliset ratkaisut, uudet
valmistusteknologiat ja
arvon tuotto verkostoissa
ovat ratkaisevassa roolissa”, jatkaa Teiskonen.

Markus Lehti arvostaa
mahdollisuutta olla osa
vahvan perheyrityksen
tarinaa ja viedä sitä kohti
seuraavaa vaihetta.
”Olemme läpi yhtiöidemme kolmikymmenvuotisen historian menestyneet olemalla rohkeita
ja uteliaita. Halu kasvaa
kannattavasti, kehittää toimintaa ja hyödyntää uusia
tuotantoteknologioita on
kummunnut ensisijaisesti
asiakkaidemme tarpeista.”
”Jatkuvasti muuttuvien
asiakastarpeiden pohjalta
olemme ennakkoluulottomasti kehittäneet palveluja tuotantoprosessejamme
sekä luoneet kokonaan
uusia. Tätä haluan omalla
työlläni jatkaa ja vahvistaa
myös tulevaisuudessa”,
kertoo Markus Lehti.
Lehti asuu Keuruulla, joka on myös Teiskonen-konsernin kotipaikkakunta. HT
Laser Keuruun yksikönpäällikön paikka avataan
hakuun helmikuun aikana.
Vt. yksikönpäällikkönä toimii tuotantopäällikkö Mika
Veija.

ta sekä jatkaa HT Laser Vieremän yksikönpäällikkönä.
Tiikkainen (39) on toiminut yhtiön palveluksessa
vuodesta 2008 ja vastannut HT Laser Vieremän
toiminnasta, tuloksesta ja
kehittämisestä lähes kymmenen vuoden ajan. Tiikkainen asuu Vieremällä ja
työskentelee sieltä käsin.

AUTOMAATIO JA ILMAMOOTTORIT
• MPC automation -tangonvetolaitteet CNC-sorville
• AKS TEKNIK -merkkaus- ja jäysteenpoistoistukat
CNC-koneille ja roboteille
• Ober ja E2 -kierteitys- ja porausyksiköt, myös ruuvaus!
• Ober-ilmamoottorit, erinomainen koko ja painotehosuhde. Yksi Euroopan johtavista valmistajista!

KIERTEITYSKONEET JA TYÖKALUKEVENTIMET
• Markkinoiden tehokkaimmat, paineilmaja sähkötoimiset kierteityskoneet
M2–M36 suuntaisvarrella. Myös
kannettavat pistooli- ja suorat mallit!
• Vaijerikeventimet ja keventimet
suuntaisvarrella

MAGNEETTIPORAKONEET VAATIVAAN TUOTANTOKÄYTTÖÖN!
Englannissa ja Japanissa valmistetut,
Nitto Kohki- ja Magtron magneettiporakoneet.
Erinomainen koko-, paino-, tehosuhde.
Alkaen 595,00 € / Alv 0%

METALLINTYÖSTÖ- JA LEVYTYÖKONEET
Kattava valikoima manuaalija CNC-ohjattuja koneita
teolliseen tuotantokäyttöön

DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET – KUN LUOTETTAVUUS JA LAATU RATKAISEE!
Italialaiset Givi Misure -näyttölaitteet
ovat yhdet alan monipuolisimmista ja
luotettavimmista näyttölaitteista.
Sauvat pisimmillekin liikkeille, myös CNC
versiot. Erinomainen hinta-laatusuhde, esim.
pikkusorvi 250 x 1000 mm paketti 1190,00 € / Alv 0 %

ESIASETUSLAITTEET

Italialaiset luotettavat, monipuoliset ja
tarkat m.conti-esiasetuslaitteet työkalujen
mekaaniseen ja optiseen mittaamiseen
metalliteollisuudelle.
Erinomainen hinta-laatusuhde.
Alkaen 2499,00 € / Alv 0 %

KÄSIMITTAVÄLINEET
ASIMETO – kaikki mitä tarvitset!
Kompakti valikoima korkealaatuisia Saksassa suunniteltuja
tarkkuustyökaluja odottamattoman edulliseen hintaan.
Asimeto ABS premium työntömitta 307-56-2 Premium mitta
peruskäyttöön 55,90 € Alv 0%
Asimeto IP67 suojattu konepajan perusmitta 305-06-2
Ylivoimainen hinta laatu 99,00 € Alv 0%

PAINEILMATYÖKALUT
Jos mikään muu ei kestä käytössä!
Nitto Kohki ja Ober raskaansarjan ergonomiset ja
kestävät paineilmatyökalut vaativaan teolliseen tuotankäyttöön!

Gesacilta uudet sorvauslaadut
Gesac on tuonut markkinoille uudet sorvausterälaadut
GPT6110/6120/6130. Niitä
käytetään yleisesti teräksillä
metalli- ja konepajateollisuudessa.
Uusi teknologia G.Force
takaa tuotteiden korkean
laadun ja luotettavuuden.
Yhdistämällä kova ulkokerros, kovat toiminnalliset

pinnoitteet ja kolme erityistä
kovametallisubstraattia, saavutetaan teräksen sorvaukseen korkea hyötysuhde erilaisissa työstöympäristöissä.
´´Samppanja´´ (keltaruskea)
ulkokerros auttaa tunnistamaan kulumisen hyvin.
Uudet laadut on sijoitettu
lastunmurtajiin, joita käytetään yleisesti ISO P-alueella,

kuten QF/QM/QR (negatiiviset) ja MM (positiivinen)
lastunmurtajat, jotka soveltuvat teräksille yleisiin
koneistusolosuhteisiin suurilla tai keskisuurilla lastuamisnopeuksilla. Gesacin
maahantuoja Suomessa on
Maanterä Oy.

MEILTÄ MYÖS:
LOBSTER ja OBER -vetoniittauskoneet | NITTO KOHKI, TAMA ja OGURA -lävistimet | BALMA
-ruuvikompressorit | KERN, INNOVATEST ja NITTO KOHKI -mittarit | KERN-vaa`at | NITTO KOHKI
-pikaliittimet | Työstökonevarosat ja tarvikkeet, MACK WERKZEUGE, EU AUTOMATION, REPAR2,
KNUTH, SHUTON | MAC3 siirrettävät rakennuskompressorit ja paineilmatyökalut, LUNA-tuotteet |

Myynti ja Huolto
Puh. 010 311 7040
Federleynkatu 1, 33400 Tampere
www.linnatrade.fi
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Teknologiateollisuus: ripeää elpymistä
Suomalaisessa teknologiateollisuudessa on tapahtunut
selkeä käänne parempaan. Tilaukset kääntyivät viime vuoden lopulla selvään kasvuun,
tilauskanta vahvistui ja myös tarjouspyyntöjen määrä hypähti ylöspäin.

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

Lähde: Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelu. *pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun
sekä koronan vaikutuksia
erityisesti selvittävään koronapulssikyselyyn. Yritysten
vastaukset kerättiin tammikuussa.
Tuoreet tiedot kertovat,
että suomalainen teknologiateollisuus – samoin kuin
teollisuus maailmanlaajuisesti – on toipunut koronasta
odotettua ripeämmin. Tilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta kertoo kuitenkin,
että vain vajaat 40 prosenttia
suomalaisista teknologiayrityksistä arvioi koko vuoden
liikevaihtonsa olevan suurempi kuin koronavuonna 2020.
Jatkoon liittyy myös epävarmuutta, mutta heikko
kysyntä vaivaa kuitenkin
huomattavasti pienempää
joukkoa yrityksiä kuin aiemmin. Yksittäisten yritysten ti-

lanteissa on edelleen suuria
eroja.
”Teknologiateollisuudessa
ollaan tällä hetkellä suunnilleen samassa tilanteessa kuin
vuosi sitten. Ennakkotietojen
mukaan alan yritysten liikevaihto oli viime vuonna noin
83 miljardia euroa eli vajaat
kaksi prosenttia enemmän
kuin vuonna 2019. Uutinen
on erittäin ilahduttava viime
vuoden vaikeudet huomioon
ottaen”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti
Petteri Rautaporras.
Tilauskirjat kääntyivät
kasvuun

Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tilauskertymä
yllätti. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa
mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia
tilauksia loka–joulukuussa
euroina peräti 60 prosent-

tia enemmän kuin edellisellä
kvartaalilla ja 21 prosenttia
enemmän kuin vuosi sitten
vastaavana ajankohtana. Tilauskertymäänsä paransivat
kaikenkokoiset yritykset kaikilla teknologiateollisuuden
toimialoilla. Neljännekselle
osui myös muutamia arvoltaan erittäin suuria tilauksia, jotka osaltaan selittävät
merkittävää tilauskertymän
parantumista.
Myös
tarjouspyyntöjen määrä kääntyi kasvuun
vuodenvaihteessa. Tarjouspyyntöjä koskevan kyselyn
saldoluku oli tammikuussa
selvästi plussalla (+8), mikä
kertoo kysynnän piristymisestä viime vuoden lopulla
ja vuodenvaihteessa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 10 prosenttia suurempi kuin syyskuun
lopussa ja neljä prosenttia
suurempi kuin vuoden 2019

joulukuussa. Loppuvuoden
tilauskehityksen perusteella
voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden liikevaihto
on alkuvuonna suunnilleen
samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden
palveluksessa Suomessa oli
viime vuoden lopussa 308
000 henkilöä, mikä on noin
7 000 vähemmän kuin korkeimmillaan vuonna 2019.
Lomautusjärjestelyjen piirissä oli viime vuoden lopussa
28 000 henkilöä.
Pysytään kyydissä,
satsataan kasvuun

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola
sanoo kysynnän virkoamisen
olevan pitkään toivottu uutinen, mutta jalat on syytä pitää maassa.
”Maailmantalous elpyy, ja
olemme joutumassa todella
kovaan kansainväliseen kilpailuun. Jotta pärjäämme,
EU:n elpymispaketista tulevat rahat tulee kohdentaa
rohkeasti suuren vaikuttavuuden uudistumishankkeisiin digivihreän kasvun ja
viennin vauhdittamiseksi.
On hyödynnettävä vahvuutemme digitalisaatiossa ja
kestävässä kehityksessä, ja
TKI-rahoitus tulee nostaa pikimmiten hallituksen itsensä
asettamalle tavoitetasolle”,
Hirvola tähdentää.

PARANNA KILPAILUKYKYÄSI!
Koneet kohtuuhintaan Koskelalta – 42 vuotta laadukasta huoltoyhteistyötä.

Digitaaliset
mittalaitteet

Huoltopalvelut
ja varaosat
kaikkiin
merkkehin

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

Pyörityspöydät

Sorvaus- ja työstökeskukset,
opetettavat sorvit, VTL

Levyn- ja profiilinpyöristyskoneet,
putkentaivutuskonet
ja palkkilinjat, ym.

Työstökoneliike M. Koskela Oy
MACHINE TOOLS COMPANY SINCE 1978

Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA • www.mkoskela.fi

Levyleikkurit ja
särmärit

PYY
T A R J OD Ä
US!

KONEMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT Marko Koskela, p. 040 357 1222

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

UUTTA! BLM Groupin

Adige LT8.20 Compact

Kuituputkilaser putkien ja palkkien
leikkaukseen

Uusi panostuslaite soveltuu erityisen hyvin
yksittäisten putkien ja palkkien ajoon. Maksimi
aihiopituus on 12 metriä ja halkaisija 200x200
mm. Suomen ensimmäinen on käytössä Teräselementillä Lempäälässä. Pyydä lisätietoja!

UUTTA! Salvagninin

P2Lean Option Cut

Patentoitu taivuta ja leikkaa
-ominaisuus kapeille profiileille

Ainutlaatuinen taivuta ja leikkaa -optio saatavissa
nyt myös 2,1 metrin P2Lean- ja P4-L -taivutusautomaatteihin. Lisäksi entistä ergonomisempi
panostus ja poisto P2Lean-malleissa.
Pyydä tarjous!

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

N I M I T YS U U T I S I A M AC H I N E RY N
M E TA L L I N T Y Ö S T Ö N O S A S T O L L A

Mika Wendellistä varaosapäällikkö
Mika Wendell on nimitetty varaosapäälliköksi helmikuusta lähtien. Aiemmin Mika on toiminut varaosamyyjänä. Nyt uudessa roolissa Mika haluaa erityisesti
kehittää asiakaskommunikaation selkeyttä ja aktiivisuutta. Mikan lisäksi kulutus- ja varaosien parissa työskentelevät Esa Hietala, Ossi Hiitelä ja Jani Wendell.
Jani Wendellistä tuotepäällikkö/kulutusosat
Jani Wendell on nimitetty kulutusosien tuotepäälliköksi. Hän vastaa termisten leikkauskoneiden kulutusosamyynnistä. Aiemmin Jani toiminut Machineryssa
logistiikka- ja mittaustehtävissä.
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Virtuaalinen Open House maaliskuussa

GROB esittelee uudet vaakakaraiset 4-akselikeskukset
Saksalainen työstökonejätti GROB laajentaa
tuotepalettiaan, nyt vaakakaraisiin 4-akselikeskuksiin neljällä uudella mallilla G440, G640 ja
G840. Uutuuksiin on tarjolla älykkäät automaatioratkaisut sekä GROBin itsensä valmistamina
että yhteistyökumppaneiden kautta.

Suorituskykyisistä vaakakaraisista 5-akselikeskuksistaan ja älykkäästä automaatiosta tunnettu GROB haluaa
tarjota yhä kattavamman
valikoiman työstökeskuksia
eri asiakastoimialojen vaativiin tarpeisiin. Viime vuoden lopulla se esitteli uuden
huippudynaamisen ja tarkan
G150-mallin (X=450/Y=670/
Z=665 mm, A=-185/+45 °)
5-akselikeskusten mallisarjan pienimpään päähän.
Seuraavaksi GROB esittelee
15.–19.3. huippu-uutuudet
virtuaalisessa Open House
-tapahtumassaan – vaakakaraiset G440, G640 ja G840
4-akselikeskukset.

Euroopan suurin
työstökonetehdas

GROB kutsuu asiakkaat tutustumaan myös 16.–18.3.
sekä 23.–25.3. teknologiaja applikaatiokeskukseensa, mikä sijaitsee Euroopan
suurimman 180 000 m² ja n.
5000 hengen työstökonetehtaan yhteydessä. Tilaisuus järjestetään tiukkoja
korona-varotoimenpiteitä
noudattaen. Asiakkaille tarjotaan tilaisuus tutustua tarkemmin mm. uutuus G440,
G640 ja 840 sekä G150 –
konemalleihin sekä tuttuihin
G350, G550 ja G750-malleihin sekä niihin liittyvään automaatioon.

”GROB tarjoaa äärimmäistä suorituskykyä koneistukseen yhdistettynä älykkääseen paletti- ja kappaleautomaatioon. Kannattaakin olla

meihin yhteydessä ja kysyä
uutuuksista ennakkotarjous”, toimitusjohtaja Marko
Vossi kannustaa.
www.vossi.fi/grob4virtual

Vaakakaraisista 5-akselikeskuksistaan tunnettu GROB laajentaa tuotepalettiaan, nyt
vaakakaraisiin 4-akselikeskuksiin neljällä uudella mallilla G440, G640 ja G840.
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Leikkeenteko oman katon alle

Änäkkälän Teräksellä alkoi kuitulaseraika
K ARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

Kuitulaserin vaihtopöytäjärjestelmä sekä levynostin
helpottavat asetuksia ja levynvaihtoja.

Leikkaustyöt tehdään Änäkkälän Teräksellä jatkossa pääosin omalla kuitulaserilla.
Ohjauksella Ilpo Heinonen.

Ohjaus kuitulaserissa on Preview3.
Ohjaus tapahtuu 19 tuuman kosketusnäytöltä.

Änäkkälän Teräs on Pohjois-Pohjanmaan Reisjärvellä toimiva yritys, jonka alaa
ovat metallirakenteet teräsrakentamisen tarpeisiin. Yritys tekee tilaustöinä runkorakenteita, sisä- ja ulkoportaita, erilaisia kaiderakenteita
sekä kierreportaita. Tuotteet
toimitetaan pintakäsiteltyinä
ja useimmiten myös asiakkaille valmiiksi asennettuina.
Nyt neljätoista henkilöä
työllistävä perheyritys aloitti toimintansa vuonna 1997.
Alkuaan toimittiin Valmistusja Asennuspalvelu Änäkkälä
Oy:n nimellä, ja kun nuorempi sukupolvi siirtyi yrityksen
johtoon muutama vuosi sitten, vaihtui nimikin. Nyt se
on nasevasti Änäkkälän Teräs.

rimme olemaan asiakkaillemme luotettava kumppani, pidämme toimitusajoista kiinni
ja hintatason kilpailukykyisenä”, toteaa yrittäjä ja toimitusjohtaja Jari Änäkkälä.
Noin kahden miljoonan
liikevaihtoa pyörittävän yrityksen tuotantokalustoon
kuuluu monenlaista kaiteen
ja portaantekoon tarvittavaa
kalustoa, mutta yhtä konetta talon kapasiteettiin on kaivattu kovasti.

Änäkkälän Teräksellä mietittiin pitkään oman kuitulaserin hankintaa leikkausprosesseja sujuvoittamaan. Kun lisätilaa järjestyi ja sopiva kone löytyi viime syksynä, vuosien unelma omasta laserista
toteutui nopein liikkein.

”Omaa laserleikkauskonetta olemme haaveilleet
tänne jo pitkään. Olemme
hankkineet tähän mennessä
laserleikkeet verkostostamme lähistön laserleikkaajilta.
Periaatteessahan homma on
toki sujunut, mutta aikaa toki
menee alihankintaverkoston
kautta tapahtuviin hankintoihin, joskus hermostuttavan
kauan”, Änäkkälä sanoo.
”Tulppa saadaan poistumaan hankkimalla tänne oma

laser, sen olemme tienneet
pitkään, ja siirto toteutui nyt
sitten viime vuoden lopulla”,
sanoo yrityksen toinen omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Pelo.
Oma kuitulaser
käyttöön

Prosessi laserinhankintaan
lähti vireille, kun yritys osti
lisähallin toimitilansa vierestä. Sen myötä järjestyivät tilat koneelle.

Teräsrakenteita
monipuolisesti

Yrityksen keskeistä toiminta-aluetta on Pohjois-Pohjanmaa, Reisjärveltä parisataa kilometriä eri suuntiin,
Jyväskylästä pohjoiseen
Oulun Tornion tasolle saakka ja maan leveyssuunnassa Pohjanlahden rannikon
keskuksista pitkälle itäiseen
Suomeen. Kauempanakin on
projekteja tehty.
”Asiakkaitamme ovat niin
teollisuus- ja liikelaitokset
kuin yksityiset tahotkin. Py-

Esimerkiksi näitä. Kone nopeuttaa toimituksia asiakkaille ja tekee myös alihankintaa,
sanovat Jari Änäkkälä (oikealla) ja Heikki Pelo.

Itse koneeksi valikoitui
markkinoiden tutkinnan ja
vakaan harkinnan jälkeen
kompakti kuitulaser Mazakin mallistosta, ja lopullisesti asiat etenivät, kun kustannuksiltaan puolen miljoonan
euron hankkeeseen saatiin
35 prosentin Ely-rahoitus Vipuvoimaa EU:sta hankkeelta.
”Paikallinen yrityspalvelupäällikkö auttoi hakemuslomakkeiden kanssa”, sanoo
Jari Änäkkälä.
Uusi kone, Yamazaki Mazakin Optiplex Nexus 3015
on 2D-kuitulaser 1525x3015
mm:n työalueella ja 4 kW:n
lasertehoin. Se mahdollistaa mustan teräksen leikkaamisen aina 20 mm:iin
saakka. Kirkkailla päästään
12 mm:iin. Sitä vahvemmat
leikkeet yritys hankkii jatkossakin verkostostaan.
Vakiovarusteisiin kuuluu
monia tuttuja koneen käyttöä ja asetusten tekoa helpottavia ominaisuuksia, kuten tutut säteen autofocus
tai suuttimen automaattivaihto, ohjaus on Preview3 ja
käyttö tapahtuu tabletin tai
kännykän näyttöä muistuttavalta 19 tuuman näytöllä.
Änäkkälän Teräkselle etuna ovat ennen kaikkea nopeutuneet omien tuotteiden
toimitukset aiempaan tilanteeseen verrattuna.

”Uusi laser nopeuttaa
jatkossa aikataulujamme, ja
hyöty siitä koituu asiakkaillemme. Se mahdollistaa aiempaa nopeammat ja usein
myös kustannustehokkaammat toimitukset”, Änäkkälä
sanoo.
Myös tuotevalikoima laajenee, yrityksen tarkoituksena on leikata laserleikkeitä
jatkossa myös alihankintaan.
Uutta
oppimalla
eteenpäin

Uusi Nexus-kuitulaser on
Reisjärvellä paikallaan ja nyt
on opintojen aika.
”Kenelläkään meillä täällä
ei ole aiempaa kokemusta
kuitulasereista, joten onhan
tässä opiskeltavaa ja aikaa
tietenkin kuluu, ennen kuin
koneen tehot saadaan kaikkineen hyödynnettyä. Hyvällä tiellä toki olemme ja tuotantoa on saatu koneella jo
käyntiin. Tehtaan ja Wihurin
tuki ovat olleet alussa isona
apuna”, kertoo Jari Änäkkälä.
Reisjärvellä alkuvaiheessa koneella on kaksi käyttäjää, jatkossa lisähenkilöstön
palkkaaminen on mahdollista. Nykyaikainen särmäyspuristin uuden laserin kaveriksi hankittaneen yritykseen
seuraavaksi.
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SUOMALAISET
NOSTOLAITTEET
L A A T U A

J O

• Trukkihaarukat
• Jatkohaarukat

V U O D E S T A

onko tuotannossa tilantarvetta
tAI Ylimääräisiä Koneita?

1 9 2 7

• Trukkihaarukkalaitteet
• Lavanostimet • Nostopuomit

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY

KOMPRESSOREITA EDULLISESTI

Otamme myyntiin ja välitettäväksi
kaikki käytöstä poistetut
CNC- ja manuaalityöstökoneet,
robotit, levyntyöstökoneet ym.

www.kyrontakomo-helin.fi 02-486 2186
myynti@kyrontakomo-helin.fi

Nyt hyvä valikoima
ruuvikompressoreita heti
toimitukseen!

(Koneet voivat olla myös viallisiakin
jotka myydään varaosiksi tai korjattavaksi.)

Tee hyvät kaupat kanssamme!
Meiltä huollot ja korjaukset vankalla kokemuksella.

HELSINGIN PAINEHUOLTO
Jäähdytintie 4, 00770 Helsinki

ENDOR OY • Vantaa • Since 1989

puh. 010 581 3450, www.hph.fi

p. 0400 483 030 Markku Mäenpää
markku.maenpaa@endor.fi

www.cam.fi

VALTUUTETTU HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS

KONEET KIERTOON

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

KONE

KURIIRIlla

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

Timtos Online

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

TIMTOS -messutapahtuma siirtyy
eteenpäin. TIMTOS Online järjestetään suunnitellusti maaliskuussa.
TIMTOS on perinteinen taiwanilainen konetapahtuma. Taitran ja TAMIn
järjestämä Taipei International Machine Tool Show (TIMTOS 2021) oli alun
perin tarkoitus järjestää TWTC Hall 1:
ssä ja Nangang-näyttelyhalleissa 1 ja
2 15.-20.3.2021.

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Pohjanmaan Teollisuus
marraskuulle

Helmikuun Konekuriiri-ristikko
Ristikon ratkaisu www.konekuriiri.fi sekä seuraavassa numerossa.
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sisaltopalvelu.kokko@elisanet.fi

Tammikuun ristikon ratkaisu:

JUHLAN
EDELLÄ
FANILTA

U

Pohjanmaan Teollisuus-tapahtuma siirtyy keväältä
eteenpäin. Uusi ajankohta Seinäjoki Areenassa pidettävälle tapahtumalle on 24.11.2021.
Yhden päivän aikana järjestettävän tapahtuman
vuoden 2021 teema on Kestävä kehitys.
Ajankohdan muutoksesta huolimatta tapahtuman
valmisteluja jatketaan entiseen malliin, ohjelmaa
päivitetään ajankohtaiseksi ja teemaa vastaavaksi, ja
kumppanuudet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.
Tapahtuman järjestää Pohjanmaan Expo, yhteistyössä ovat mukana ovat alueen kauppakamarit, INTO
Seinäjoki, Teknologiakeskus Merinova, Yrittäjäjärjestöt, Concordia ja Kosek.

MONTTEERATA

MONEN
MAAN TYTTÖ

KASVI

Tapahtuma siirtyy eteenpäin pandemiatilanteen takia. Näyttelyn uusi
aikataulu julkistetaan pian virallisella
näyttelysivustolla.
TIMTOS 2021 Online järjestetään
aikataulun mukaisesti ja verkkotapahtumaan osallistuu lähes 1 000 näytteilleasettajaa. TIMTOS 2021 Onlinen
ajankohta on 15.-20.3.2021.
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Ajankohtaisteemoja webtapahtumassa

Autoteollisuuden muutos tuo uusia mahdollisuuksia
myös työvälinevalmistajille
KARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

Työväline ja Muoviteollisuuden alkuvuoden tapahtumiin
kuuluvat neuvottelupäivät, ja tällä kertaa
tapahtuma pidettiin,
kuinkas muuten,
webinaarimuodossa
tammikuun lopulla.
Ajankohtaisasioita
niputtanut tapahtuma

Markku Mikkola

luotasi mm. sähköautojen ja sähköautojen akkutuotannon
muutoksia ja
mahdollisuuksia
työkalunvalmistajille.

Toimialaryhmän puheenjohtajan Kai Syrjälän mukaan
tapahtuman oli koottu aiemmasta poikkeavia uusia
näkökulmia, ja Suomessa
erityisesti Valmet Automotiven siirtojen myötä hyvin
ajankohtainen sähköauto- ja
sähköautojen akkuteema on
niistä yksi.
”Kyseessä on uusi ja potentiaalinen bisnes, mihin
meillä Suomessa on osaamista ja mahdollisuuksia.
Sellaisena se tuo uusia mahdollisuuksia myös työvälinevalmistuksen alueelle”, Syrjälä tiivisti.

Jukka Palokangas

Myönteistä
taloudesta

Tapahtuman alkuun esiteltiin
talouden tunnelmia ja näkymiä. Teknologiateollisuuden
ekonomisti Jukka Palokangas kiteytti ajankohtaisen
suhdannekatsauksen teemoja, ja lupaaviltahan teollisuuden näkymät näyttävät.
Iso asia on, että Euroopan alueella teollisuus ei
romahtanut viime vuonna
ja kääntyi vuoden lopulla
nousuun. Sikäli kehitys poikkeaa isosti toistakymmentä
vuotta sitten tapahtuneesta
ja edelleen hyvin muisteissa
olevasta finanssikriisistä.
Osana Eurooppaa Suomen teollisuuden kehitys
viime kriisivuonna kuitenkin
kohtuullista.
”Pudotus teknologiateollisuuden alueella on jäänyt
jopa hämmästyttävän pieneksi”, totesi Palokangas.
Haasteetkin silti ovat tutut,
ja isosti ne liittyvät investointeihin tässä maassa. Kaulaa
kilpailijamaihin riittää, ja sen
kaulan kuromisessa on tekemistä, totesi Palokangas.

Ilkka Heikkilä

Muoviteollisuuden katsauksen esitti toimitusjohtaja
Vesa Kärhä. Alueella vuosi
oli vaiherikas, kokonaistuotanto laski viime vuonna lähes kuusi prosenttia, mutta
toisaalta lääkehuollon tarvikkeiden valmistajille mitattiin
saman verran kasvua. Ruiskuvalupuolella viime vuosi
toi vaihteluja, kotoilu ja uuden turvallisuusjärjestelyt,
testaus ja nyt viime aikoina
vallinnut lumitalvi ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia,
joihin on vastattu.
Jatkoa Kärhä kuvasi arvoitukselliseksi, terveyspuolen
laitteiden kysyntä tasaantuu,
mutta rästiprojekteja voi olla
edessä paljonkin. Yksi hyvin
potentiaalinen sektori alueella on liikenteen sähköistys,
sanoi Kärhä.
Omassa osiossaan asiak-

kuuden hallinnan vaateita koronatilanteeseen liittyen tiivisti Meconetin asiakkuus- ja
myyntijohtaja Markku Kuismin. Meconetilla se on mm.
merkinnyt eneneviä yhteyksiä verkon kautta, myös omia
palveluja, verkkonäkymisen
kehitystä ja uutiskirjetoimintoja on kehitetty. Teams-palaverit jäänevät osin elämään
mm. ensi vaiheen asiakaskontaktoinnissa myös kriisin
jälkeen, totesi Kuismin.
Ilmiöitä ja
mahdollisuuksia

Alkuvuoden ajankohtaisseminaarissa esillä on ollut
kerta kerralta uusia mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen. Aika lailla ne
painottuivat webtapahtuman luonteeseenkin liittyen
digipuolelle. VTT:n Senior

Scientist Markku Mikkola toi
cybernäkökulmaa tulevaisuuden tehtaan arvoketjuihin.
Teemana oli mm. digitalisoinnin turvallisuus ja verkkohyökkäykset teollisuuslaitoksiin. Näihin ilmiöihin on
muutoksessa varauduttava,
ja näitä asioita vie eteenpäin
juuri mm. Euroopan laajuinen
projekti, jossa VTT on mukana. Projektiin osallistuu
28 partneria Euroopasta ja
myös Kanadasta.
Aalto-yliopiston Professori
Jari Juhanko teki yleiskatsauksen datan mahdollisuuksiin ja sen hyödyntämiseen
liiketoimintaverkostoissa.
Alustoja ja mahdollisuuksia
on paljon, yksi viesti alustoihin liittyen oli huomio eri
toimintatapojen yhteensopivuuteen muiden toimijoiden
kanssa.

Santtu Kuparinen Hasco
Nordicilta esitteli tapahtuman seuraajille muotinvalmistajille
tarkoitettu
Hasco-onlineportaalia, minkä
kautta on mahdollista tilata
muotinosia verkosta. Ideana on suoraviivaistaa suunnittelu ja hankintaprosesseja
valmisosien ja verkon esittely- ja tilausmahdollisuuksien
kautta.
Sähköautot ja akut

Sähköautot tulevat ja tiedossa on, että niiden tuotanto
muuttaa autoihin liittyvien
komponenttien tuotantoa
ja vaikuttaa sitä kautta myös
työkalunvalmistukseen.
Mielenkiintoisessa katsauksessaan Uddeholmin
Product Manager Berne
Högman tiivisti esitykseensä sähköautovalmistuksen

vaikutuksia työkaluntekijöille materiaalipuolella.
Muutos on kokonaisvaltainen ja se koskee autoissa
komponentteja rungoista akkuihin ja moottoreihin. Yksi
yhteinen nimittäjä on materiaalien kestävyys, jatkossa
yhä enemmän osia tehdään
AHSS/UHSS -teräksistä, ja
kehittyneempien työkaluterästen tarve kasvaa niin kylmä- kun kuumamuotoilussa.
Auton komponentit ovat
usein myös aiempaa kookkaampia, usein ohuempiakin,
jotka tuovat uusia vaatimuksia myös materiaaleille.
Myös vaihdevoimat tuovat
uusia vaatimuksia teräksille.
Muovisosien osalta kulutuskestävyyden vaatimukset
kasvavat.
Toinen alueen esitelmä
kuultiin liittyen sähköautojen akkutuotannon erikoisvaatimuksiin työkalunvalmistukseen liittyen, Valmet
Automotiven Sourcing Manager Ilkka Heikkilä esiintyi.
Vaatimustasolla ehdoton
edellytys työkalunvalmistajille on ISO 9001, ja toinen
autoteollisuuden yleinen koko tuotantoketjun laadunhallintajärjestelmä IATF 16949,
mikä sisältää monenlaisia
vaatimuksia mm. laatuun,
sen kehitykseen, tuotannon
ja materiaalienhallintaan.
Toimittajille keskeinen on
PPAP (Production Part Approval Process) ja sen myös
työkalunvalmistajia määrittelevät erityisvaatimukset mm.
tarkkuuteen, sen mittauksiin
ja raportointiin liittyen. Työtä alan järjestelmien ylösajo
vaatii, mutta pelästyä ei pidä,
kannusti Kai Syrjälä esityksen
jälkeen. Työtä motivoivat sarjatuotannon mahdollisuudet.
Teknologiateollisuus
ry:n Työvälineiden
valmistajien
toimialaryhmä

Teknologiateollisuus ry:n
Työvälineiden valmistajien
toimialaryhmän organisoima
ajankohtaistapahtuma on perinteisesti suosittu kokonaisuus, ja keräsi webmuodossakin jälleen kokoon kymmeniä osallistujia. Suomalaiset
työvälinevalmistajat tuottavat muotteja muoviteollisuudelle sekä meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä
metalliteollisuudelle sekä
tekevät muottien huoltoa ja
korjausta. Toimialaryhmä on
perustettu vuonna 1975.
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www.auto-kulmala.fi
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

AVOLAVA PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ
-16
SPRINTER 316 CDI AVOLAVA
1.OM, AJ. 91 TKM, SIISTI MERKKIHUOLLETTU, 163 HV, FASSI
NOSTIMELLA !! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOP.RAJ. !!
44.500; sis.alv

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

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

AVOLAVA PAKETTIAUTO

AVOLAVA PAKETTIAUTO

AVOLAVA PAKETTIAUTO

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

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

AVOLAVA PAKETTIAUTO
VOLKSWAGEN CRAFTER
2.0 TDI

-14

1.OM, 163 HV, VAIN 22 TKM
AJETTU PITKÄHYTTINEN!!
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
29.800; sis. alv.

AVOLAVA KUORMA-AUTO

AVOLAVA PAKETTIAUTO

OPEL MOVANO
-14
2.3 CDTI NOSTIMELLA
1.OM SIISTI PITKÄHYTTINEN
AVOLAVA KUORMA-AUTO
MOVANO-NOSTIMELLA !!

OPEL MOVANO 2.3 CDTI
-11
AJ. 86 TKM, SIISTI JA HYVIN
HUOLLETTU, PITKÄLLÄ
LAVALLA JA FERRARINOSTIMELLA!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
26.500; sis. alv.

26.800; sis. alv.

AVOLAVA KUORMA-AUTO

4-VETO PAKETTIAUTO

4-VETO PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT
-08
2.4 TDCI
AJ. 362 TKM, HYVÄNOLOINEN
140 HV, HIAB-NOSTIMELLA!!
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!!
10.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
-02
SPRINTER 413 CDI 2+4 HLÖ AJ.
387 TKM, HYVÄNOLOINEN 2+4
HLÖ:N AVOLAVA SPRINTER !!
KATSASTETTU 26.1.2021 !!
RAHOITUS ILMAN KÄSIRAHAA !!
6.750; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-16
SPRINTER 316 CDI 4X4
1.OM, AJ. 60 TKM, SIISTI JA
HYVIN VARUSTELTU, 163 HV
4-VETO !! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOP.RAJ. !!
49.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI 4X4
1.OM, AJ. 51 TKM, SIISTI JA
HYVIN VARUSTELTU, 163 HV
4-VETO, SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !! EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
47.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

PITKÄ PAKETTIAUTO

9 HLÖN KUORMA-AUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI A
1.OM, AJ. 137 TKM, MERKKIHUOLLETTU JA HYVIN VARUSTELTU, 163 HV, SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
25.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-14
SPRINTER 313 CDI A
1.OM, 222 TKM, HIENO JA HYVIN
VARUSTELTU UUDEMMALLA
KORIMALLILLA SEKÄ AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA !!
21.900; sis.alv

4-VETO PAKETTIAUTO

4-VETO PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI 4X4
Katsastettu 17.12.2020 !!
1.OM, AJ. 71 TKM, SIISTI JA
HYVIN VARUSTELTU, 163 HV
4-VETO, SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !! 47.500; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI 4X4
1.OM, AJ. 113 TKM, SIISTI JA
HYVIN VARUSTELTU, 163 HV
4-VETO, SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !! EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
44.500; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI A
1.OM, AJ. 225 TKM, MERKKIHUOLLETTU 163 HV, PALFINGER-PERÄLAUTANOSTIMELLA
JA AUTOM.VAIHTEISTOLLA !!
29.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI A
1.OM, AJ. 115 TKM, MERKKIHUOLLETTU JA HYVIN
VARUSTELTU, 163 HV, SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
26.990; sis.alv

PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ
-12
SPRINTER
1. OMISTAJALTA, AJ. 270 TKM,
TODELLA SIISTI SPRINTER !!
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
11.900;

MERCEDES-BENZ VITO
-12
116 CDI AUTOMAATTI
1.OM, AJ. 294 TKM, HIENO
MERKKIHUOLLETTU, 163 HV,
AUTOMAATTIVAIHTEISENA !!
KATSASTETTU 20.10.2020 !!
9.950; sis.alv

RENAULT TRAFIC
-13
2.0 DCi
AJ. 170 TKM, SIISTI TRAFIC
PAKETTIAUTO !!
RAHOITUS ILMAN KÄSIRAHAA !!
KATSASTETTU 1.2.2021 !!
9.850; sis. alv.

TILA-AUTO 9 HLÖ:N CARSPORT

8 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER
-13
2.0 TDI CARSPORT
1.OM VAIN 25 TKM AJETT, SIISTI
JA HYVIN VARUSTELTU. SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
39.900; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI
1.OM, AJ. 128 TKM, HYVIN
VARUSTELTU !! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
PÄÄSTÖTASO EURO 6 !!
38.800; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-17
2.0 TDI
AJ. 202 TKM, TYYLIKÄS CRAFTER !! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !! PÄÄSTÖTASO
EURO 6 !!
29.900; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI
AJ. 204 TKM, TYYLIKÄS 9 HLÖ:N
TILA-AUTO CRAFTER !! SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
PÄÄSTÖTASO EURO 6 !!
26.500; sis.alv

CITROEN JUMPER
-16
2.2 HDI
AJ. 143 TKM, SIISTI 9 HLÖ:N
TILA-AUTO JUMPER !! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!

9 HLÖN TILA-AUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

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

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
516 CDI A
1.OM, AJ. 219 TKM, SIISTI JA
MERKKIHUOLLETTU, PERÄLAUTANOSTIMELLA, THERMOKING
KYLMÄL. SEKÄ AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA !! 35.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -12
319 CDI AUTOMAATTI
AJ. 179 TKM, MERKKIHUOLLETTU PITKÄ SPRINTER CARRIERKYLMÄLAITTEELLA, 190 HV V6,
AUTOMAATTIVAIHTEISTO !!
32.500;

IVECO DAILY 2.3
-15
AJ. 164 TKM, THERMOKING
KYLMÄLAITTEELLA !! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOPEUDENRAJOITINTA !!

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

29.800; sis.alv

26.900; sis.alv

TOYOTA HIACE
-11
2.5 D4-D
AJ. 169 TKM, CARRIER KYLMÄLAITTEELLA !! KYLMÄLAITE
TEKEE PAKKASTA -20°C !! SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
19.950; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

4X4 PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT
-14
2.2 TDCI PITKÄ PAKETTIAUTO
1.OM, 72 TKM, TODELLA SIISTI
JA VÄHÄN AJETTU TÄYSKORKEA
TRANSIT !! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
19.950; sis.alv

FORD TRANSIT
-14
2.2 TDCI
1.OM, 191 TKM, HIENO JA
HYVIN VARUSTELTU MET.HOPEA
4-VETO !! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
19.900; sis.alv

2.5 D-4D 4WD

9 HLÖN TILA-AUTO

TOYOTA HILUX
-07
2.5 D-4D 4WD
YKSITYISKÄYTÖSTÄ SIISTI
MET.VIHREÄ 4-VETO PICK-UP !!
KATSASTETTU 8.1.2021 !!
RAHOITUS ILMAN KÄSIRAHAA !!
11.400; sis.alv

16.900; sis. alv.

PAKETTIAUTO
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.0 TDI
AJ. 208 TKM, SIISTI JA
HYVÄNOLOINEN
TRANSPORTER PAKU !!

-11

12.900; sis.alv

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

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

24.500; sis.alv

RAHOITUS
JÄRJESTYY!

KONE

KURIIRI.fi
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Kansainväliset
huippulaserit
FMS-Service Oy:ltä!
Nämä koneet
ovat lunastaneet
lupauksensa asiakkaidemme
keskuudessa ja edustavat
kuitulaserkoneteollisuuden
kärkeä.

Tehokkuus, toimintavarmuus ja
äärimmäinen toimintakyky.

• P-sarjan tasolaserit 1 kW–12 kW
• PT- sarjan yhdistelmälaserit levyn ja putken
laserleikkaukseen 1 kW – 6 kW
• X- ja T-sarjan putkilaserit pyöreän, neliön ja
suorakaiteen muotoisille putkille
• Premium-tason S-sarja 6 kW – 40 kW
• Viime vuonna uusiutunut erittäin kompakti I-sarja
• Tänä vuonna julkaistu täysin uusi C-sarja

Tutustu valikoimiimme
www.fms-service.fi ja pyydä tarjous!

www.fms-service.fi

Kari Riihimäki 050 4066 404, Vesa Kivekäs 050 349 0067

FMS-Service Oy
@fmsserviceoy

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

Yhteistyörobotit

Hyötykuorma
Ulottuvuus
Jalustan ala
Paino
Hinta (alv. 0%)

UR3e

UR5e

UR16e

UR10e

3 kg
500 mm
Ø 128 mm
11,2 kg
22.700 €

5 kg
850 mm
Ø 149 mm
20,6 kg
27.000 €

16 kg
900 mm
Ø 190 mm
33,1 kg
39.050€

10 kg
1300 mm
Ø 190 mm
33,5 kg
35.500 €

