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www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

MYYNTI  010 8200 500
HUOLTO  010 8200 530
VARAOSAT  010 8200 540 vossi.fi

vossi.�/fermat

20kW 6G

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

 FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET

RAKENNETAAN KILPAILUETU

AMOB CNC-PUTKENTAIVUTUS- 
JA PÄÄNMUOVAUSKONEET

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

EAGLE TASOKUITULASERIT

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

 

UUSI EDUSTUS!

NYT MYÖS 4-AKSELISET VAAKAKESKUKSET
GROB VIRTUAL OPEN HOUSE 15.-19.3.2021

TÄYSIN YLIVOIMAINEN
SUORITUSKYKY!

vossi.�/20kw

vossi.�/amob

Saksalainen työstökonejätti GROB julkisti 
huippusuorituskykyiset vaakakaraiset 
4-akselityöstökeskukset G440, G640 ja G840 
sekä niiden täydellisen automaation.
Kysy ennakkotiedot ja tarjous!

VAAKAKARAISET 
4- JA 5-AKSELISET
TYÖSTÖKESKUKSET vossi.�/grob4virtual
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WWW.PRODMAC.FI

Teräsvarastojärjestelmät ratkaisee ongelmasi!
• Säästää lattiapinta-alaa • Helppo purkaa ja täyttää
• Pitää varaston järjestyksessä

Sahausteknologian tiennäyttäjä! 
• HBE-mallisarja konepajoille • Tehokas 
• Tarkka • Kompakti

Tule tutustumaan 
koneisiin esittely-
tiloihimme!

Kelatie 8 C 4 • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 • mika.koivuniemi@prodmac.fi

Ongelmia teräksen kanssa?
Tehosta konepajasi toimintaaTEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA

www.prodmac.fi

Kelatie 2B • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 
• mika.koivuniemi@prodmac.fi

Optimoitua 
3D-tulosteiden sahaamista 
Behringer LPS-T 3D

Puoliautomaattisaha 
MEP Shark 282 SXI Evo

UUTUUS! Remmert-automaattivarastot 
pitkille materiaaleille, lavoille ja levyille
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OLE DYNAAMINEN!

Lue lisää osoitteessa: www.mastercam.fi

TEHOKKAAT JA NOPEAT RADAT
OVAT TÄÄLLÄ - MASTERCAMIN

DYNAAMISEN LIIKKEEN TEKNOLOGIA

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

ENSIS-malliston koneet on 
tarkoitettu nopeaan lävis-
tykseen ja kuitulaserleikkaa-
miseen monipuolisella mate-
riaalikirjolla. 

Sarjan koneet ovat olleet 
aiemmin markkinoilla 3-, 6 ja 
9 kW:n tehoin. Uudessa 12 
kW:n järjestelmässä ovat mu-
kana kaikki 6- ja 9 kW:n ver-
sioiden ominaisuudet, kuten 
muuttuvan säteen hallinta ja 
automaattinen kollimaatio 
sekä Amadan oma kuitulaser-
moottori, ja sen lisäksi kone 
tarjoaa lisää suorituskykyä 
leikkaustöihin. 

12 kW:n versiossa käyte-
tään 3 x 4 kW: n diodimo-
duuleja (tehokkain Amadan 
tuottama yksittäinen moduu-
li), mikä mahdollistaa säteen 
korkean laadun suurilla leik-
kausnopeuksilla. Rakennete-
rästä voidaan leikata typellä 

Uusi teholuokka 
Amadan kuitulasermallistoon

12 kW:n ENSIS AJ esiteltiin

15 mm saakka. Uusi ECO 
WACS -järjestelmä vahvan 
teräksen käsittelyyn hapella 
parantaa kokonaispakettia.

Nopea ja suoritus-
kykyinen paketti

Kuitulaserit ovat lisänneet 
nopeasti suosiotaan mm. 
nopeutensa ja alhaisten yllä-
pitokulujen ansioista. 

Uusi 12 kW:n ENSIS-AJ li-
sää edelleen 3-, 6- ja 9 kW 
-versioiden suorituskykyä.

Jos 3 kW:n kone pystyy kä-
sittelemään jo 25 mm:n teräs-
tä, vie 12 kW suorituskyvyn 
uudelle tasolle ECO WACS 
-toiminnon myötä. WACS (ve-
siavusteinen leikkausjärjes-
telmä) on ollut vakiona täys-
varustelluissa ENSIS-AJ-kui-
tulasereissa alkuperäisestä 
lanseerauksestaan vuodesta 
2014 lähtien, ja se mahdollis-

taa laadukkaan paksun teräk-
sen happikäsittelyn. 

Aiemmin Amada käytti 
ECO Cut -tekniikkaa ohuem-
pien materiaalien (10-15 mm) 
happikäsittelyyn, nyt ECO 
WACS yhdistää ominaisuu-
det ja mahdollistaa paksun 
teräksen laadukkaan käsitte-
lyn suurilla nopeuksilla ja vah-
voilla lävistysominaisuuksilla.

Suuri teho tuo etua myös 
paksumman teräksen typ-
pikäsittelyyn. 12 kW: n EN-
SIS-AJ pystyy käsittelemään 
15 mm:n terästä typellä. 
Käytössä on Amadan Clean 
Fast Cut (CFC) -prosessi, mi-
kä lisää leikkausnopeutta ja 
vähentää kaasun kulutusta 
jopa 70% verrattuna typpi-
käsittelyyn. 

Suuremmat leikkausno-
peudet mahdollistavat no-
peat toimitukset loppukäyt-

täjälle.

Variable Beam Control

Yksi keskeinen ENSIS-AJ-kui-
tulaserien ominaisuus on Va-
riable Beam Control -tekno-
logia, missä lasersäde mu-
kautuu nopeasti erityyppisille 
ja -paksuisille materiaaleille ja 
sovittaa säteen automaatti-
sesti kuhunkin tarpeeseen 
sopivaksi. Kun käytössä on 
vain yksi linssi eri materiaa-
leille, koneen käyttö tehos-
tuu ja käyttäjän virheet elimi-
noituvat.

Suuritehoisten kuitulase-
rien Auto Collimation -tek-
nologia lisää kokonaisuuteen 
vielä säteen halkaisijan ja tar-
kennuspisteen hallinnan, mi-
kä vähentää tarvetta jälkivii-
meistelyyn. 

Automaattinen kollimaatio 
puolestaan tuottaa leveäm-

män leikatun reunan pak-
summille materiaaleille, mikä 
helpottaa osien poistamista 
arkilta ja lyhentää käsittely-
aikoja

”Yhdistämällä jo vuodesta 
2014 käyttämämme Variab-
le Beam Control -teknologia, 
Auto Collimation -teknologia 
ja 12 kW: n teho samaan pa-
kettiin antaa suuritehoinen 
ENSIS-malli asiakkaillemme 
merkittävän edun markki-
noilla. Myös käsittelyaikoja 
nopeuttaa noin 1 sekun-
nin lävistysaika esimerkik-
si 25mm teräksellä”, sanoo 
Matt Wood, Amada Europen 
tuotepäällikkö.

Intuitiivinen  
AMNC 3i-ohjaus 

ENSIS-mallien helppokäyttöi-
syyttä helpottaa intuitiivinen 
AMNC 3i -ohjain ja 16-ase-

mainen automaattinen suut-
timenvaihtaja tuo osaltaan 
luotettavuutta tuotantoon.

ENSIS-AJ-koneille on tar-
jolla monia automaatiovaih-
toehtoja, joiden avulla käyt-
täjät voivat lisätä tuottavuut-
ta ja säästää työvoimakustan-
nuksissa. Esimerkiksi ASF-EU 
/ ASLUL-tornijärjestelmät la-
taavat ja purkavat arkkia au-
tomaattisesti, arkinvaihtoai-
ka on alle 90 sekuntia. 

Saatavana on myös TK EU 
-järjestelmä laserleikattujen 
osien automaattikeräilyyn, 
lajitteluun ja pinoamiseen. 
Toisen purkuaseman avulla 
osia ja kehikoita voidaan pur-
kaa leikkuupaletin kolmelta 
sivulta. Toisen purkuaseman 
kolmas leikkuupaletti tuo 
näin ollen järjestelmään lisää 
joustavuutta ja tuottavuutta.

www.amada.fi

Amada laajentaa ENSIS AJ-kuitulasermalliston tehovalikoimaa. 
Sarjan kuitulaserit ovat markkinoilla uutena laajennuksena nyt myös 12 kW:n tehoin. 
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|   www.konekuriiri.fi   |

Pitkänsitkeätä
On maaliskuu. Eipä aikakaan, kun on 
taas jo kesä. Sitä kohti.

Kevät etenee ja päivät pitenevät, mut-
ta tämän pandemian kanssa tuntuu pai-
nimista riittävän. 

Keinot muutokseen ovat olemassa, 
mutta materiaa puuttuu, niitä rokottei-
ta siis.

Kun tuossa vuodenvaihteen tienoilla 
tulivat läpimurrot rokotteiden kehitykses-
sä, oli helppo ajatella, että pianhan tämä 
tästä hoituu ja arki palaa. Mutta ei se ihan 

ihmisiä tapaa, yleiskuva on varsin myön-
teinen. Toki vaikutusta tähän kevääseen 
tilanteen pitkittymisellä ennakoidaan yri-
tyksille olevan, mutta keskimäärin pyörät 
ja rattaat ovat viime kesän jälkeen pyö-
rineet hyvin, ja niin ne näyttävät tekevän 
keskimäärin jatkossakin. Se on hyvä ja 
rohkaiseva merkki.

Ehkä voi ajatella, että tämän pande-
mian osalta eletään nyt jonkinlaista vii-
meisten isojen kiusausten aikaa. Se näky-
mä, joka viime aikoina on ollut, että kesäl-

niin mennyt. Ehkä tuotantohaasteet olivat 
ennakoitavissakin. Kun kapasiteetti on ra-
jallinen ja kysyntä valtava, niukkuudessa 
taistellaan.

Pitkänsitkeää on siis kehitys ja rajoitus-
ten kanssa eletään. Ne koskevat kaikkia, 
mutta työelämää ajatellen niiden vaikutus 
on varsin eriarvoinen. Esimerkiksi ravin-
tola- ja tapahtuma-ala kärsivät kovasti, 
mutta sitten teollisuuden alueella tilanne 
on toisen näköinen.

Kun alan teollisuudessa kiertelee ja 

lä yleistilanne voi olla jo aika erinäköinen 
kuin nyt, on edelleen vahvasti olemassa. 
Vielä pitää kuitenkin jaksaa.

Ja toki kehittää asioita. Tämän kevään 
teema tälläkin palstalla on ollut se, että 
nyt on investointien aika. Se tilanne on 
harvinaisen totta yhä ja edelleen. Kan-
nattaa laittaa tuotantoa kuntoon, ne rat-
kaisut poikivat hyvää jatkoon. 

Maaliskuisia lukuhetkiä!

TERVEISIN  KARI  HARJU & KAUKO HAAVISTO

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

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

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

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.

JAKELU Osoitteellinen n. 17 500 kpl.
 Kohdennetusti 
 uutiskirje- ja digikanavat.

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  31. vuosikerta

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

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

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola
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Suoraan varastosta!Suoraan varastosta!

Jari Vainio 040 7090 509
jari.vainio@tekupit.fi
tekupit.fi

Myynti  •  Maahantuonti  •  Huolto  •  Varaosat  •  Asennukset

Laitteet nähtävänä pysyvässä 
näyttelytilassamme –

tervetuloa tutustumaan!
>> Lasikaari 3, Pirkkala

ECOTECH 4000 AXO
öljysumuimuri
Tulee toukokuussa 2021

MICROIL 800, 
1200, 2000, 
3000 
öljysumuimuri

70 BARIN
muljupumppu 

cyclooni- ja 
elementtisuodattimella

SKIMMEREITÄ – katso lisää: www.tekupit.fi

EASY 100 
kangassuodatinyksikkö

KUBE 
800, 1200, 2500
öljysumuimuri

Rälssitie 7 B, 01510 Vantaa • 020 7434720 • myynti@awtools.fi

Rajoitettu erä! Rajoitettu erä!

Varastossa olevat Sievin jalkineet -50%AWtools Oy est. 1996

ESAB BUDDY ARC  
180
379,00
(305,65 alv 0%)
Buddy™ Arc 180 on luja ja kestävä virtalähde 
ammattihitsaajalle. Se tarjoaa kehittyneen 
IGBT-teknologian ansiosta huippuluokan 
hitsaustehoa ja luotettavuutta. Buddy™ Arc 
180 on käyttäjäystävällinen, lujarakenteinen, 
mutta kevyt puikko-/TIG-hitsauskone, joka 
on varustettu Live Tig -toiminnolla.

Bahco hylsysarja ¼
19,90
(16,05 alv 0%)
Kuusiohylsyt 4-13mm.

ESAB BUDDY TIG  
160HF + 17-4M
550,00
(443,55 alv 0%)
Buddy™ Tig 160 on helppokäyttöi-
nen, lujarakenteinen, mutta kevyt 
TIG-hitsauskone, jossa on HF-sytytys 
ja puikkohitsaustoiminto (MMA). 

Hikoki G13 SB4 
129,00€
(104,03€ Alv 0%)
125mm kulmahimakone  
1400w.

Hikoki G23ST
99,00€
(79,84€ Alv 0%)
230mm kulmahiomakone  
2000w.

Soveltuu myös
aggregaattikäyttöön.

• Hitsauskoneet, -lisäaineet, -tarvikkeet ja -kaasut
• Työkalut, koneet ja suojaimet
• Asiantunteva palvelu

AWtools–ilmot2021->.indd   1 11.3.2021   16.56
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JYRSINTÄ

SORVAUS

MONITOIMI

GibbsCAMin avulla työlle on helppo vaihtaa 
täysin erityyppinen kone, esimerkiksi 

jyrsin->sorvi->monitoimikone. 
Tämä tarjoaa ohjelmointiin 

joustavuutta.

Powerfully Simple, Simply Powerful
 
GibbsCAM on yhden käyttöliittymän CAM-ohjelmisto, 
jolla selviydyt kaikista erilaisista CNC-ohjelmoinneista – 
yksinkertaisesta 2D-jyrsinnästä moniakseliseen työstöön. 

Huippuohjelmiston ja laajan kokemuksemme avulla 
CAM- ja CNC-ohjelmoinnista autamme asiakkaitamme 
laajentamaan osaamistaan ja potentiaaliaan. 
”Together, we drive the future of manufacturing.”

Tuotannon 
CAM ohjelmisto

www.cenic.fi
Nordic distributor: Fructus Data AB

-

Rakenteilla olevan Sarigölin uuden tehtaan 
pinta-ala on 7500 neliömetriä. Havainnekuva.

Sarigöl on tuttu nimi lastun-
kuljettimien valmistajana 
maailmalla ja myös Suomes-
sa. 

Vuonna 2008 aloittanut, 
perinteensä jo 1990-luvul-
le ulottava yritys valmistaa 
tuotteitaan kolmeen tuote-
ryhmään. Ne ovat lastunkul-

jettimet ja varastointijärjes-
telmät, yksittäiset keskus-
nesteensuodatusjärjestelmät 
sekä lastunkäsittelyjärjestel-
mät.

Noin 70 henkilön työpa-
noksella toimiva yritys vie 
tuotteitaan eli 20 maahan 
lähinnä Euroopan alueelle 

sekä kotimaahan Turkkiin. 
Asiakkaina on useita kook-
kaita työstökoneiden valmis-
tajia, kuten Doosan, Spinner 
ja AFM.

”Notkea valmistaja”

Suomessa tehtaan edustaja-
na toimii Tekupit Oy, jonka 

tuotepalettin Sarigölin las-
tunkuljettimet ovat kuulu-
neet nyt muutaman vuoden 
ajan. Ohjelmassa ovat niin 
lamelli-, magneetti- kuin ko-
latyyppisetkin lastunkuljetin-
ratkaisut.

Näistä lamellikuljettimet 
on tarkoitettu raskaan las-
tun kuljetukseen, kolakuljet-
timia käytetään esimerkiksi 

raakaraudan, kupariseosten 
ja alumiiniseosten kuljetuk-
seen. Magneettikuljettimet 
soveltuvat lastujen ja valmii-
den työkalukappaleiden kul-
jetukseen.

Tekupit Oy:n toimitusjoh-
tajan Jari Vainion mukaan 
Sarigöl on markkinoilla not-
kea toimija, ja yhteistyö on 
toiminut hyvin. 

”Sarigöl reagoi kyselyi-
hin nopeasti ja toimitukset 
sujuvat. Yksi asia on myös 
yrityksen tarjoama toimiva 
ja luotettava tekninen tuki”, 
kertoo Tekupit Oy:n toimi-
tusjohtaja Jari Vainio.

Uusi 7500 neliömetrin 
tehdas

Sarigöl on viime vuosina ke-
hittänyt ja modernisoinut 
toimintaansa investoinnein. 

Niitä on tehty niin konei-
siin, laitteisiin kuin ohjelmis-
toihinkin. Yritys toimii TSE ja 
CE-sertifioituna. Myös mark-
kinointiin ja markkinointima-
teriaaliin on panostettu.

Sarigölin toiminnassa iso 
hyppäys tapahtui vuonna 
2010, kun Sarigölin käyttöön 
valmistui moderni tehdas. 
Parhaillaan yritys valmistelee 
jälleen uutta loikkaa tuotan-
nossaan, kun yrityksen ko-
tikaupunkiin Giresuniin on 
valmistumassa uusi tehdas. 

”Uuden tehtaan pinta-ala 
on 7500 neliömetriä, joten se 
luo hyviä edellytyksiä yrityk-
sen kehitykseen ja tuotan-
non laajentamisen edelleen 
jatkossa”, Vainio kertoo.

Lastunkuljetinvalmistaja Sarigöl vahvistaa tuotantoaan

Uusi tehdas rakenteilla

Sarigöl Conveyors laajentaa toimintaansa. Parhaillaan mm. Euroopan 
markkinoilla aktiivisen lastunkuljetinvalmistajan kotikaupunkiin on 
valmistumassa uusi tehdas, mikä vahvistaa jatkossa viime vuosina 
vauhdikkaasti kasvaneen yrityksen toimintaa merkittävästi.

Sarigölin tuotteita ovat lastunkuljettimet ja varastointijärjestelmät, yksittäiset keskusnesteensuodatusjärjestelmät sekä lastunkäsittelyjärjestelmät.
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INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut 

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

Aina askeleen edellä

INDEX-TRAUB AB 

Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Puh. 010 843 2000
www.index-traub.fi

ByStar Fiber 15 kW – kaikki mitä tarvitset.

Kuituleikkausta 
ilman kompromisseja.

Best choice.

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

Laser  ı  Automaatio  ı  Särmäys
www.bystronic.fi

Nyt myös levykoot 8000 x 2500 mm asti!
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Okun Hammaspyörän ke-
hitys on viime vuosina ollut 
vahvaa. Samalla yritys on 
muokannut toimintansa pe-
rustoja uudelleen, ja yksi kes-
keinen nimittäjä siinä on ollut 
juuri kokonaisvaltainen auto-
maatio. Matka on kuitenkin 
yhä kesken, toteaa toimitus-
johtaja Jarno Surakka. 

”Kun asioita uudistaa, pi-
tää vision kantaa nykyhetkes-
tä eteenpäin vuosien pää-
hän. Meillä on varsin selkeä 
kuva, millainen tämä yritys ja 
sen tuotanto on kymmenen 
vuoden päästä. Sitä kohti 
tässä olemme matkalla”, to-
teaa Surakka.

Teknologiakonserni

Okun Hammaspyörä on Ou-
tokummussa toimiva sopi-
musvalmistaja, minkä tuot-
teita ovat puutavaranosti-
missa käytettävät pilarit, 
kääntöpesät sekä hammas-
tangot. Yritys kuuluu outo-
kumpulaisen New Steel Oy:n 
ympärille muodostettuun NS 
Groupiin yhdessä Joroisissa 
toimivan Jormet Oy:n kans-
sa. 

Vuonna 1989 aloittanut ali-
hankintayritys New Steel osti 
pilarintuotantoon erikoistu-
neen Okun Hammaspyörän 
vuonna 1996, muodostui 
konserni, joka täydentyi sii-
tä paria vuotta myöhemmin 
työkalujen ja koneosien vä-
hittäismyyntiin erikoistuneel-
la Okun Koneosalla. Vuonna 

Kookas investointikokonaisuus tuotannon auto  matisointiin

Okun Hammaspyörä lisää kapasiteettiaan

2007 kokonaisuuteen liitet-
tiin yrityskaupan myötä Jor-
met Oy. Tuolloin mukaan tuli-
vat kookkaat teräsrakenteet.

NS Group-nimellä koko-
naisuus on toiminut vuodesta 
2005. Perheyritys konsernis-
ta tuli vuonna 2010, ja samas-
sa yhteydessä toteutettiin 
myös sukupolvenvaihdos. 

Konsernia johtaa ja Okun 
Hammaspyörän toimitusjoh-
taja on Jarno Surakka, hänen 
veljensä Juha Surakka on 
Jormetin toimitusjohtaja.

Metsäsektorin 
sopimusvalmistaja

Okun Hammaspyörä on 
metsäsektorin toimija, min-
kä toimintakenttää on koko 
Eurooppa. 

Yritys toimii yhteistyössä 
Jormet Oy:n kanssa ja juu-
ri tämä kokonaisvaltaisuus 
on yksi nykytoiminnan ydin. 
Yhteistyössä konsernin yri-
tykset toimittavat sopimus-
valmistuksena suoraan lop-
puasiakkaidensa kokoonpa-
nolinjoille valmiita kokonai-

suuksia. 
”Yksi esimerkki on kuor-

maimien kääntölaitteiden 
komponenttivalmistus, siinä 
yritysten pilari-, hammastan-
ko- ja kääntöpesävalmistus 
täydentävät toisiaan”, ker-
too Jarno Surakka.

Sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen viime vuosikymmenellä 
konsernin toimintaa on muo-
kattu nykyaikaiseen muottiin 
reippain ottein. Kun aikoi-
naan konserni työllisti hen-
kilökuntaa toiminnoissaan lä-

hes 180 henkilöä, muutoksen 
myötä nykyisin työntekijöitä 
on noin 90. 

Samaan aikaan tuotanto-
teknologiaa on muokattu tä-
män päivän vaateisiin sovel-
tuvaksi koskien kaikkia talon 
yksiköitä.

”Kenttä on erittäin kilpail-
tu ja vaatii tuotantoteknolo-
gialta paljon. Kun muissa 
kustannuksissa on Suomes-
sa vaikea kilpailla, on meidän 
täällä toimijoiden haettava 
kilpailukyky huipputeknolo-

giasta ja erikoistumista. Se 
on elinehto, sanoo Jarno 
Surakka.

Kookas 
investointikokonaisuus

Okun Hammaspyörän tuo-
tannossa ovat automaatioso-
vellutukset olleet mukana eri 
muodoissaan jo kauan, mutta 
uuden tason teknologia on 
saavuttanut uuden investoin-
tikokonaisuuden myötä. 

Yritys investoi mittavassa 
tuotannon uudistuskokonai-

Uusi tuotantokokonaisuus automatisoi ja tehostaa Okun Hammaspyörän valmistusta Outokummussa.

Lisääntynyt tarkkuus ja tuotantonopeus ovat iso etu mm. Okun Hammaspyörän kes-
keisen tuotesegmentin eli metsäteollisuuden konevalmistajille toimittavien hammas-
tankojen valmistuksessa, kertoo toimitusjohtaja Jarno Surakka.

Viimeistelytoimintoja, kookas valulohko käsittelyssä. Työssä Markus Kurki. 

Okun Hammaspyörä kehittää valmistustaan Outokum-
mussa. Yrityksen toteuttama mittava investointikoko-
naisuus automatisoi yrityksen tuotantoa ja luo tukevan 
pohjan yrityksen tulevien vuosien jatkokehitykselle. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Kookas investointikokonaisuus tuotannon auto  matisointiin

Okun Hammaspyörä lisää kapasiteettiaan

suudessa vaakakaraiseen 
Mazak-koneistuskeskus-
teknologiaan, palettiauto-
maatioon sekä investoin-
nin edellytyksenä myös 
tilojen uudistamiseen. Uu-
si vaakakarainen Mazak 
HCN-8800-koneistuskeskus 
Palletech-automaatiolla va-
rustettuna sijoittuu New 
Steelin käytössä aiemmin ol-
leisiin tiloihin Outokummus-
sa. Koneistuskeskus saapui 
yrityksen käyttöön aiemmin 
viime vuonna, ja kokonaisuus 
täydentyi Palletechilla viime 
syksynä. Projektissa tuki 

osaltaan myös Ely-keskus.
Mazakin HCN-sarjassa on 

vaakakaraisia keskuksia eri 
kokoluokkiin, 8800-mallissa 
palettikoko on 800 x 800 
mm, työkappaleen suurin 
korkeus käsittelyyn on 1 450 
mm. 50-kartioisen koneen 
akseliliikkeet (X/Y/Z) ovat 1 
400/1 200/1 325 mm.

Koneet on muokattu help-
poon automatisointiin sovel-
tuviksi esimerkiksi FMS- tai 
Palletech-palettijärjestelmin. 
Standardimoduuleista koos-
tuva yksikerroksinen Pallete-
ch joustavalla palettipaikko-

jen määrällä mahdollistaa su-
juvan automaation, paikkoja 
on enimmillään saatavilla jo-
pa 240 kpl.

Tarkkuus ja nopeus

Okun Hammaspyörälle kes-
keiset syyt kokonaisuuden 
hankintaan olivat tarkkuus 
ja tuotantonopeus, nuo tä-
män päivän tuotannon tutut 
määreet.

”Automaatio on ensinnä-
kin tarkkuudelle suuri asia. 
Kun aiemman 6–7 työvai-
heen, usean irrotuksen ja 
kiinnityksen jälkeen pääs-
tään asiat tekemään yhdellä 
koneella ja yhdellä kiinnityk-
sellä, on selvää, että geomet-
rinen tarkkuus on aivan eri 
tasolla. Samaan aikaan inhi-
milliselle puolella automaatio 
lisää työn motivaatiota, kun 
toistuva työ vähenee. Ja kai-
ken myötä tuotannon nope-
us ja tuottavuus kasvavat.”

Tarkkuus tuotteiden ko-
neistuksessa vaatii koneen 
ominaisuuksien lisäksi te-
hokkaat kiinnitysratkaisut, 
ja niihin Outokummussa on 
satsattu erityisesti.

”Kiinnitys vaati panostuk-
sensa, ja oli haastavampi asia 
kuin ennakolta kuvittelimme-
kaan. Onnistuimme kuitenkin 
toteutuksessa, ja tuotanto 
on käynnissä.”

Koska kehitys ei tunne-
tusti pysähdy, on optio jat-
kosta Okulla olemassa. Sen 
mm. miehittämättömään 
työstöön soveltuva Pallete-
ch-teknologia hyvin mahdol-
listaa.

”Valmistamme hammas-
tankoja 250 kappaleen viik-
kotasolla ja tuotanto ta-
pahtuu osin vielä aiemmalla 
hammastustekniikalla. Aja-
tuksemme on, että valmistus 
siirtyy yhä enemmän tehtä-
väksi tässä uudessa auto-
maatiokokonaisuudessa. 
Tuotantokoneita on jatkossa 
useita, ja se toimii ajan digi-
taalisten mahdollisuuksien 
mukaan kokonaisuutena”, 
sanoo Jarno Surakka.

Jatkossa Okun Hammas-
pyörän tavoitteena on kas-
vun vahvistaminen, ja sen 
uudet tuotannon muutok-
set ja tuotannon automaa-
tion kehittäminen toki hyvin 
mahdollistavat. Yritys palve-
lee konevalmistusta niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin, 
ja jatkossa mm. juuri vienti-
suuntausta on tarkoitus vah-
vistaa edelleen. Ruotsissa 
ovat tällä hetkellä suurimmat 
viennin asiakkaat. Jatkossa 
tähtäämme Keski-Euroop-
paan, toteaa toimitusjohtaja 
Jarno Surakka.

Mazatrol Smooth-ohjaus mahdollistaa 
sujuvan ohjelmoinnin ja nopeat asetukset.

Palletech-järjestelmä asennettiin 
alkuvuonna saapuneen Mazak HCH-8800-keskuksen 

yhteyteen viime syksynä.

Okun Hammaspyörä Oy: Outokummussa toimiva Puutavaranostimien kääntölaite-
komponenttien valmistaja. Vuonna 1978 perustettu yritys kuuluu New Steel Oy:n 
ympärille muodostettuun NS Groupiin yhdessä Okun Koneosan ja Joroisissa toimivan 
Jormet Oy:n kanssa. Okun Hammaspyörän liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (2019).

230° 

sales@plehmann.com
service@plehmann.com 

www.lehmann-rotary-tables.com/en

Työskenteletkö  
ruuvipuristimen parissa?

Käytätkö 5-akselista  
koneistusta?

Täydellinen ratkaisu molempien toimintojen 
tekemiseen on varustaa pystykarainen 

3-akselinen työstökeskus kompaktilla 4. tai 
5. akselin pL LEHMANN -pyöröpöydällä

Tehokasta tekniikkaa, jonka avulla  
pysyt kilpailijoiden edellä

Täysin integroitu, kompakti ja lujatekoinen rakenne,  
erittäin tarkka, tehokas puristus, sisäänrakennettu suoritus-

kyvyn seuranta ja useita työkappaleen pitovaihtoehtoja
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Etlan mukaan vienti ja kulu-
tus tukevat kasvua, ja ensi 
vuonna vienti saa kunnolla 
vauhtia palveluviennin el-
pymisestä. Suurimmat riskit 
liittyvät virusmuunnoksiin ja 
rokotekattavuuteen. Jos ro-
kotteet etenevät, yksityinen 
kulutus kasvaa ensi vuonna 
jopa merkittävästi.  

Kasvua maailmalla

Maailmantalous toipuu tänä 
vuonna liki 6 prosentin kas-
vuvauhtiin. Elpymistä avittaa 

Etla ennakoi talouskasvua

erittäin voimakas finanssi- ja 
rahapoliittinen elvytys, mut-
ta tärkein yksittäinen kasvua 
tukeva tekijä on rokotteen 
kehittäminen ennätysajassa. 

Kasvu on tänä vuonna eri-
tyisen nopeaa Yhdysvalloissa: 
6,3 prosenttia. Euroalueella 
kasvu jää hitaammaksi roko-
tekattavuuden hitaan edisty-
misen takia, Etla ennustaa eu-
roalueen bkt:n kasvavan 4,7 
prosenttia tänä vuonna ja 3,5 
prosenttia vuonna 2022. 

Kiinan talous kasvaa en-

nusteen mukaan 8 prosent-
tia tänä vuonna. Kasvu on 
nopeimpien joukossa koko 
maailmassa, ja osoittaa Kiinan 
selättäneen tiukoilla toimil-
laan koronakriisin. Ensi vuo-
delle ennustamme Kiinaan 
vajaan 6 prosentin kasvua.

Talouden näkymissä on 
Etlan mukaan yhä useita ris-
kejä. Keskeisin riski liittyy 
pandemian hallintaan, ro-
kotekattavuuden odotettua 
hitaampaan etenemiseen 
ja uusiin virusmuunnoksiin. 

Myös maailmankaupan nä-
kymissä on riskejä mm. Yh-
dysvaltojen ja Kiinan kaup-
pasuhteissa. Lisäksi julkisen 
velan korkeat tasot ja niihin 
liittyvät epäsuorat riskit tie-
tyissä euromaissa muodosta-
vat epävarmuutta lähivuosil-
le. Odotamme EKP:n pitävän 
ohjauskoron nollassa ainakin 
vuoteen 2023 asti.

Valoa Suomen 
loppuvuoteen

Etla ennustaa Suomen ko-
konaistuotannon kasvavan 
3 prosenttia tänä vuonna. 
Kasvulukua on laskettu 0,2 
prosenttiyksiköllä viime 
syyskuusta, koska rokote-
kattavuus etenee odotettua 
hitaammin ja heikentää yksi-
tyisen kulutuksen näkymiä. 

Ensi vuoden talouskasvuksi 
Etla ennustaa 2,4 prosenttia 
ja vuodelle 2023 ennustamme 
1,7 prosentin kasvua. 

Ensi vuonna yksityisen ku-
lutuksen voimistumisen mer-
kitys talouskasvulle on suuri. 
Talous kasvaa tänä vuonna 
erityisesti viennin ja kulutuk-
sen tukemina. Ensi vuonna 
yksityisen kulutuksen voimis-
tumisen merkitys talouskas-
vulle on suuri. Talous kasvaa 
tänä vuonna erityisesti vien-
nin ja kulutuksen tukemina. 
Ensi vuonna yksityisen kulu-
tuksen voimistumisen mer-
kitys talouskasvulle on suuri.

Suomen vienti kasvaa tänä 
vuonna lähes 4,5 prosenttia, 
ensi vuonna jopa 7 prosent-
tia kun myös palveluvienti 
voimistuu.

Yksityinen kulutus kasvaa 
2,3 prosenttia tänä vuonna ja 
ensi vuonna jopa 4,6 prosent-
tia. Kulutuksen elpyminen on 
kuitenkin riippuvaista rokote-
kattavuuden etenemisestä. 
Kotitaloudet pääsevät käyttä-
mään kertyneitä säästöjään, 
kun rajoitukset poistuvat ja 
palveluiden kuluttaminen 
koetaan taas turvalliseksi.

Investoinnit kasvavat tänä 
vuonna alle 2 prosenttia ja 
ensi vuonna 2,5 prosenttia. 
Voimakkaimmin kasvavat ko-
ne- ja laiteinvestoinnit. Asuin-
rakentamisen kasvu kiihtyy 
vuonna 2022.

Työttömyys alenee tänä 
ja ensi vuonna. Kuluvan vuo-
den työttömyysasteeksi Etla 
ennustaa 7,5 prosenttia, ensi 
vuodelle 7,2 prosenttia.

Suomen talous elpyy koronakriisistä tänä vuonna, vaikka tasapainot-
telu pandemian kanssa jatkuu vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 
Kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 3 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 
prosenttia, ennakoi Etla 15.3. julkaistussa suhdanne-ennusteessaan. 

Lataa sovellus 
puhelimeen!

App Store Play Store

www. iscar. f i
WORLD

Toimivuustakuun kanssa toimitettavat innovatiiviset

Löydä tuotantoon oikeat ratkaisut 

ISCARin älykkäistä 
lastuavista työkaluista

HIGH FEED GRIP HOLDER
LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L

KEHITETÄÄN 
TUOTTAVUUTTA 

YHDESSÄ

Tuottavuusratkaisut!

App Store Play Store
WORLD Lataa sovellus 

puhelimeen! www.iscar. f i
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NIMIT YS -  PRODMAC OY

Seco Tools on esitellyt uu-
den nurkkajyrsimen. Val-
mistajan mukaan proses-
sien varmuus ja työkalun 
pitkä käyttöikä korostuvat 
Turbo 16-uutuudessa.

Jyrsimessä on optimoi-
tuja yksityiskohtia, joiden 
ansiosta se lastuamisomi-
naisuuksiltaan soveltuu 
lukuisiin eri sovelluksiin ja 
materiaaleille. Pehmeä las-
tuaminen ja pienet lastua-
misvoimat vähentävät te-
hon kulutusta ja työkalun 
kulumista. 

Turbo 16 on suunniteltu 
lisäämään myös tuottavuut-
ta. Tietyissä jyrsimissä on 
hyvin tiheä hammastus, jol-
loin lastuvirrat ovat jopa 50 
% suuremmat. Kattava va-

Uusi Turbo 16 
-nurkkajyrsin 

likoima hiottuja ja suoraan 
puristettuja kääntöteriä 
tekee Turbo 16:sta jousta-
van. Jyrsinrungot valmiste-
taan korroosionkestävästä 
työkaluteräksestä, ja niitä 
on saatavilla halkaisijoilla 
25–250 mm (tuumakokoi-
sina halkaisijoilla 1–6 tuu-
maa). Ne ovat yhteensopi-
via monien käyttöliittymien 
ja vakiomallisten pyörivien 
pitimien kanssa. 

Turbo 16:n kääntöterät 
ovat ensimmäisiä Data Mat-
rix -tageilla varustettuja Se-
co Toolsin tuotteita. Nämä 
skannattavat koodit pitävät 
sisällään tuote- ja erätiedot, 
ja ne voidaan lukea uudella 
Seco Assistant -sovelluksel-
la. www.secotools.com

Konekaupan pitkän lin-
jan ammattilainen Harri 
Laulajainen on aloittanut 
Prodmac Oy:n myynnissä. 
Laulajaisella on kokemus-

ta myös maahantuonnis-
ta, ja hän tuntee Prod-
mac Oy:n asiakaskunnan 
tarpeet hyvin. Laulajainen 
vahvistaa Prodmac Oy:n 
myyntitiimiä ja odottaa 
pääsevänsä palvelemaan 
asiakkaita kattavasti sa-
hausasioissa. Tähän hä-
nen mukaansa luo hyvät 
puitteet Prodmac Oy:n 
ja Behringer-yhtiön osaa-
minen analyysiin perustu-
vasta investointitarvekar-
toituksesta.

Harri Laulajainen
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Growing Together with Our Customers AMADA

Nyt saatavana 3kW, 6kW, 9kW ja 12kW tehoisinaNyt saatavana 3kW, 6kW, 9kW ja 12kW tehoisina

 Laajennetut Ominaisuudet Laajennetut Ominaisuudet
Ainutlaatuinen ja täysin säädettävä säde  Ainutlaatuinen ja täysin säädettävä säde  

lisää tuotantotehokkuuttalisää tuotantotehokkuutta

Lean-TuotantoLean-Tuotanto
Tee reaaliaikaisia päätöksiä, jotka perustuvat Tee reaaliaikaisia päätöksiä, jotka perustuvat 

reaaliaikaiseen V-factory tietoonreaaliaikaiseen V-factory tietoon

Erittäin Nopeat LäpimenoajatErittäin Nopeat Läpimenoajat
ENSIS-teknologia tarjoaa erittäin nopean ENSIS-teknologia tarjoaa erittäin nopean 

lävistyksen paksuillekin materiaaleillelävistyksen paksuillekin materiaaleille

AMA-PROM FINLAND OY
Meriniitynkatu 19 - 24100 SALO
Puh +358 (0) 2 777 840
info@amada.fi 
www.amada.fi

TUOTANTOA ILMAN KOMPROMISSEJATUOTANTOA ILMAN KOMPROMISSEJA

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

Koneenosien, sisähammaskehien, 
hammaspyörien ja -tankojen valmistus, 

erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

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

Valmistajan mukaan X5 
FastMig on suunniteltu te-
hostamaan kaarihitsauksen 
tuottavuutta ja tarjoaa mah-
dollisuuksia lisätä kaariaikaa 
parantamalla hitsauksen er-
gonomiaa, käyttökokemusta 
sekä hitsien laatua. Virtaläh-
teitä on saatavilla 400 A ja 
500 A – teholuokissa Manual 
ja Synergic-malleina.  

Kempin mukaan graa-
finen ja iskunkestävä 5.7” 

TFT-näyttöpaneeli soveltuu 
sekä kokeneille ammatti-
laisille että alan nousevat 
kyvyille, päältä täytettävän 
langansyöttölaitteen muo-
toilu säästää tilaa ja parantaa 
työturvallisuutta lankakeloja 
vaihdettaessa. Langansyöt-
tölaite voidaan ripustaa ja lu-
kita useisiin eri kulmiin myös 
kahden lankurin kokoonpa-
nossa, mikä mahdollistaa pa-
remman saavutettavuuden. 

Työergonomiaa paranta-
vat myös Flexlite GX-hitsaus-
pistoolien taipuisa kaapeli, 
pallonivelsuojaus ja pistoo-
likaulan rakenne. Pistooliin 
asennettava GXR10-kauko-
säädin mahdollistaa para-
metrien säätämisen hitsilii-
tokselta käsin. Laaja lisäva-
rustevalikoima sisältää mm. 
erilaisia kuljetusyksiköitä, 
kaukosäätimiä ja eripituisia 
välikaapeleita.

Kemppi on lanseerannut markkinoille uuden moniprosessihitsausjärjestelmän 

teolliseen teräksen hitsaukseen, X5 FastMigin. X5 FastMig hyödyntää energia-

tehokasta invertteriteknologiaa ja se on kehitetty yhteistyössä ammattihitsaa-

jien kanssa ja valmistettu Suomessa. 

Uusi moniprosessijärjestelmä hitsaukseen

Verohuojennus koskee kaik-
kia uutta irtainta käyttöomai-
suutta. Korotettua poistoa ei 
voi tehdä käytettyinä hankit-
tujen hyödykkeiden hankin-
tamenoista.

Korotetun poiston voi 
tehdä enintään neljänä ve-
rovuonna. Korotettujen 
poistojen tekemistä ei tar-
vitse aloittaa koneen tai lait-
teen hankintavuonna. Näin 
esimerkiksi vuonna 2020 
käyttöön otetusta koneesta 
saa tehdä korotetun poiston 
vuosina 2020-2023 ja vuonna 
2023 käyttöönotetuista lait-
teesta ainoastaan vuonna 
2023. Kone tai laite, johon 
korotettua poistoa sovel-
letaan, muodostaa erillisen 
poistokohteen verovuosina 
2020-2023. Se osa hankinta-
menosta, jota ei ole poistet-
tu korotettujen poistojen no-
jalla, siirtyy vähennettäväksi 
osana irtaimen käyttöomai-
suuden menojäännöstä.

Edellytyksenä korotet-
tujen poistojen vähentämi-
selle elinkeinoverotuksessa 
on, että tehtävä poistot on 
vähennetty kuluna myös ve-
rovelvollisen kirjanpidossa.

Poistot korotettuina 
vuoteen 2023

Korotettuja poistoja kos-
keva laki on tullut voimaan 
1.1.2020, ja sitä sovelletaan 
verovuosilta 2020-2023 toi-
mitettavissa verotuksissa. 
vero.fi

Kannustusta investointeihin! 
Kannattaa muistaa, että hankintojen pois-
tot verotuksessa tulevat lähiajat korotet-

tuina. Koneiden, kaluston ja laitteiden vuo-
tuinen enimmäispoisto on 25 prosentin 

sijasta 50 prosenttia verovuosina 2020-
2023. 
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Pandemia on koetellut vii-
me aikoina, mutta onpa siitä 
etunsakin ollut.

Kun pandemia viime vuon-
na hiljensi kiireitä, esimerkik-
si levykonetalo Alikolla suun-
nattiin voimia tuotetarjonnan 
jalostamiseen.

”Päätimme, että käytäm-
me tämän ajan hyödyksem-
me ja kehitämme uusia asioi-
ta. Sen myötä pääsemme nyt 
lanseeraamaan uusia tuottei-
ta helpottamaan käytännön 
työtehtäviä särmäyksen yh-
teydessä”, kertoo toimitus-
johtaja Stanislav Demin.

Helpompaa säilytystä  
ja käsittelyä

Kehitystyön tuloksena Aliko 
lanseerasi vuoden alkuun 
uutena tuotteenaan mark-
kinoille särmäyspuristimen 
työkalumakasiinin. 

Aliko-työkalumakasiini särmäyspuristimelle

Aliko esittelee uutuuksia työkalujen tuotesektorilleen

Modulaarinen makasiini 
on tarkoitettu sijoitettavaksi 
särmäyspuristimen viereen ja 
makasiini soveltuu hyvin mm. 
1V-alatyökalujen ja ylätyöka-
lujen varastointiin. 

Työkalut ladataan lay-ou-
tiltaan asiakasräätälöitävään 
hyllytyyppisen makasiiniin ja 
niiden käyttöönottoa hel-
pottaa makasiinin ja koneen 
alateräkiinnityksen väliin si-
joitettava siirtosilta, mitä pit-
kin työkalut liu’utetaan sär-
mäyspuristimen työpöydälle. 

Työkalut liikutetaan sillan 
urassa, jossa pneumaattises-
ti nousevat rullat helpottavat 
liikettä. Työkalujen pikaluki-
tus on koneeseen toteutettu 
myös vuosien kokemuksella 
käyttövarmaksi ja kestäväksi 
todetulla ratkaisulla.

”Makasiini mahdollistaa 
työkalujen nopeat siirrot ja 

lisää siten töiden tuottavuut-
ta. Makasiinin hyödyt koros-
tuvat varsinkin kookkaam-
pien työkalujen käsittelyssä, 
se helpottaa raskaiden työ-
kalujen käsittelyä ja luo työ-
kaluille samalla järkevän säi-
lytyspaikan.” 

”Sen sijaan, että työkalut 
olisivat esimerkiksi kuorma-
lavalla pajan lattialla tai eri 
tahoilla seinähyllyillä, tämän 
makasiinin myötä ne ovat 
selkeästi helposti käyttöön-
otettavissa tästä yhdestä pis-
teestä”, Demin sanoo.

Makasiinin toimintoinen 
ohjaamiseen Aliko on ke-
hittänyt omat softat, ohjaus 
tapahtuu kosketusnäytöltä. 
Lattiatilaa varasto vaatii noin 
1,5x 3 metriä.

”Uutuus on markkinoilla 
herättänyt heti alkuun mu-
kavasti kiinnostusta ja pari 

makasiinia on jo myytykin. 
Varasto voidaan sijoittaa yh-
tä hyvin uuden särmäyspuris-
timen kuin jo käytössä olevan 
koneen yhteyteen merkistä 
riippumatta”, Demin sanoo.

Uudistettu pienempi 
CNC-työkalu

Särmäyspuristimien työkalu-
ja Aliko toimittaa 1V-alatyö-
kaluina ja myös moniaukkoi-
sina vaihtoehtoina, ylätyöka-
lujen osalta valikoimissa ovat 
vaihtokärkiset ylätyökalut ja 
pikakiinnitteiset kiinteäkärki-
set suorat ylä- ja joutsenkau-
latyökalut. 

Valikoimasta löytyvät li-
säksi CNC-muuttuva-auk-
koiset alatyökalut.

”Muuttuva-aukkoinen ala-
työkalu on apu tuotannon 
suunnittelussa ja sen avulla 
työkalunvaihtoaika minimoi-

tuu. V-aukon muutos käy se-
kunneissa automaattisesti 
ohjauksen kautta. Huomiota 
näissä työkaluissa on kiinni-
tetty niiden kuormituskestä-
vyyteen ja säätötarkkuuteen. 
V-aukon säätöalue ja työka-
lun pituus on räätälöitävissä 
asiakastarpeen mukaan”, sa-
noo Demin.

Aliko on toimittanut 
CNC-työkaluja isomman 
koon särmäyspuristimiin jon-
kin aikaa, ja 40-200-mallista 
on ollut kovasti kysyntää. 
Näitä on asennettu niin Ali-
kon kuin myös muiden val-
mistajien särmäyspuristimiin.

”CNC-alatyökalu on isoh-
ko investointi, jota olemme-
kin perustelleet asiakkaillem-
me koko tuotantokoneen 
tuottavuuden parantami-
sena. Koneen kokonaistut-
tavuuden parantuminen 

30%:lla verrattuna perintei-
siin ratkaisuihin on asiakkail-
lamme toteutunut ja osalla 
jopa ylittynyt selvästi.”

Uutena paletissa on keski-
kokoisiin särmäyspuristimiin 
erinomaisesti soveltuva V20-
120- malli. 

”Valmistamiamme tämän 
kokoluokan CNC-alatyöka-
luja on ollut käytössä vuo-
sia asiakkaillamme. Uuden 
sukupolven V20-120 CNC 
alatyökalun kehittämisessä 
panostimme entistä parem-
paan kuormituskestävyyteen 
ja optimoituun työkalumuo-
toon”. 

”Nopean säädön ansios-
ta pienten sarjojen valmis-
taminen on tehokasta ja on 
koneenkäyttäjälle mukavaa. 
Työkalunkäsittelyjä kun on 
vähemmän. Ennestään katta-
van työkaluratkaisutarjonnan 
laajentamisen ansiosta, meil-
tä löytyy optimaaliset ratkai-
sut kaikenkokoisiin särmäys-
puristimiin”, Demin sanoo.

Liikettä markkinoilla

Levykonetalo Aliko on toimi-
nut vuodesta 1978 lähtien, 
eli viidettä vuosikymmentä 
mennään. Koneet suunni-
tellaan ja valmistetaan Suo-
messa, konetoimituksia yri-
tys laskee tehneensä vuosien 
mittaan yli 1500. 

Nykyisin yritys keskittyy 
varsinkin kookkaampiin ko-
neisiin, lisäksi toimitetaan 
työkaluja. Viime vuosina 
kasvussa olevat koneiden 
modernisointi-, ja varaosa- 
ja huoltopalvelut täydentä-
vät tarjontaa.

”Pandemiavuosi, viime ke-
vät ja kesä erityisesti, vaikutti 
myös meidän toimintaamme, 
mutta kokonaisuutena viime 
vuosi oli meille kuitenkin var-
sin myönteinen. Syksystä läh-
tien olemme toimineet varsin 
normaalitavalla ja konekaup-
paa olemme päässeet teke-
mään mukavasti niin Suomen 
kuin Baltiankin konemarkki-
noilla”, kiteyttää Stanislav 
Demin.

Työkalu liu’utetaan rataa pitkin särmäyspuristimen työpöydälle. NC-työkaluja Aliko on toimittanut suuremman kokoluokan särmäyspuristimiin 
jonkin aikaa, uutta paletissa ovat nyt ratkaisut myös pienemmille koneille.

Työkaluvarasto helpottaa särmäystyökalujen käsittelyä ja 
säilytystä, sanoo Alikon toimitusjohtaja Stanislav Demin. 

Levykonetalo 

Aliko on esitellyt 

uutta tarjontaansa 

särmäystyökalujen 

käsittelyyn ja 

kiinnitykseen. 

Särmäyspuristimen 

työkalumakasiini 

siirtosiltoineen 

helpottaa työkalujen 

käsittelyä ja parantaa 

tuottavuutta.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Uusi 3-akselinen pystykeskus Kohokohdat:
1. Ainutlaatuinen muotoilu, joka perustuu 

monoliitti valurunkoon, takaa staattisen ja 
dynaamisen jäykkyyden sekä täydelliset 
vaimennusominaisuudet

2. Erinomaiset työstö ominaisuudet sekä 
korkea pintalaatu saavutetaan erinomaisen 
jäykkyyden ansiosta

3. Komponenttien suuri lämpökapasiteetti 
takaa lämpö stabiilisuuden

4. Inline karan parannettu teho & laatu
Yli 3000kpl toimitettuna maailmalla

5. Monipuolinen ja helppokäyttöinen 
ohjaus SIEMENS 828D

6. Digitaalinen liitettävyys vakiona:
IoTconnector !

7. Täydellisesti mitoitettu työskentely alue:
(X=550/Y=550/Z=510mm)
Kompakti layout vain 6 m2

8. Kiinteä & tukeva pöytä: 850 × 650 mm
Maksimi kappaleen paino 600 kg

9. Korkealaatuinen koneistus teho

Tarjous

3 eri konfiguraatiota:
CCOOMMPPLLEETTEE  PPLLUUSS  PPRROO  
1. SIEMENS 828D ohjaus PLUSpaketinlisäksi: COMPLETE paketin lisäksi::  

2. Inline kara 10,000 rpm 12. Inline kara 12,000 rpm 8. Lastunkuljetin

3. Työkalukartio SK 40 13. Korkeapaine karanläpi 20bar9. Renishaw kosketusanturi probe

4. Automaattinen TK-vaihtaja (24 paikkaa) 10. Vesipistooli

5. Lastutankki 15. Kapiinin katto11. Job Shop paketti

6. IoTconnector & NETservice 16. Mekaaninen liityntä öljysumu imurille
7. 3D malli

5577..558877,,0000  €€  **  €€  6677..558877,,0000  €€  **  €€  6622..558877,,0000  €€  **  

SSaaaattaavviillllaa oolleevvaatt lliissääooppttiioott::
Lisä kartio vaihtoehdot: CAT / BT / IS 40 10 vapaata M-koodia DXF tiedoton tuonti

Job Shop paketti SähköinenkäsipyöräJäähdytys laitteisto

*Hinta sisältää: 
Rahdin, noston & 
haalauksen sekä 

asennuksen.Ota yhteyttä oman alueesi myyjään!
+358 10 271 4450

DMGMORI.COM

14. Bed flushing via M-function
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HAIMER-jyrsimet ja Power-sarjan tuotteet 
Maaliskuun 2O21 kampanja

Kampanja voimassa 01 / 03 / 2021 – 16 / 04 / 2021 Suomessa www.haimer.com

Pirkanmaan Työkalukeskus Oy
Sammon valtatie 7
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Alupro on Tuusulassa toimiva 
arkkitehtonisten metallipin-
tojen toteuttaja ja julkisivut 
ovat yrityksen erikoisaluetta. 
Yritystaustaa on 1960-luvulta 
saakka.

”Perinteisesti meidät on 
tunnettu säleikkötalona ja 
säleiköt ovat yhä yksi pää-
tuotteistamme. Niiden li-
säksi teemme paljon muuta-
kin metallipintojen alueelle. 
Tuotteita ovat julkisivukase-
tit,       -levyt ja -ritilät, tör-
mäyskaiteet ja -suojat”, ker-
too toimitusjohtaja Jukka 
Hämäläinen.

Päämateriaali on alumiini, 
mutta myös teräksestä tai 
vaikkapa kuparista toteu-
tuksia tehdään.  

Yritys on toimintansa aika-
na toteuttanut useita tunnet-

Tuotannon kehitystä digitalisaation teemoin

Alupro tehostaa särmäyksen toimintojaan

Särmäysohjelmat 
suoraan mallista

Jos Alupro on viime vuosina 
tuonut digitalisaation mah-
dollisuudet vahvasti mm. 
mallinnuksen toimintoihinsa, 
siihen liittyvät teemat ovat 
tänään keskeistä taustaa 
myös yrityksen tuotannon 
laitekannan kehittämises-
sä. Näin oli myös yritykseen 
viime syksynä toteutetun 
särmäyspuristininvestoinnin 
kohdalla.

”Meillä oli toimiva sär-
mäyskone aikaisemminkin 
mutta siihen tuli muutamia 
toiminnallisia haasteita mm. 
tarkkuuteen liittyen. Lisäksi 
ohjelmien teko oli manuaalis-
ta käsityötä. Uuden koneen 
myötä saamme tehtyä sär-
mäysohjelmat ja koneeseen 

sopivat leikkuukuvat suo-
raan 3D-tietomallista mikä 
varmentaa työn laatua ja vie 
tekemisen tuottavuutta ko-
konaan uudelle tasolle”, sa-
noo Alupron tuotantopäällik-
kö Sauli Kankaanpää.

”Osana koneen hankintaa 
yrityksessä perustettiin tuo-
tannonsuunnittelutiimi, jonka 
tehtävänä on tehostaa tila-
usten suunnittelua ja tuotan-
toon viennin digitalisaatiota. 
Idea on luoda suora yhteys 
suunnittelusta ilman välivai-
heita tuotantoon ja tässä uu-
si särmäyspuristin on isossa 
roolissa.”

Työtä helpottavia 
ominaisuuksia

Uudeksi koneeksi Tuusulaan 
valikoitui japanilaisvalmista-

Arkkitehtonisten pintaratkaisujen valmista-
jan Alupro Oy:n toimintojen kehitysteema 
on ollut digitalisaation mahdollisuuksien laa-
jentaminen yrityksen toiminnoissa ja mm. 
tuotemallinnuksen toteutuksissa. Kun yritys 
investoi uuteen Amada HFE 3i-sarjan sär-
mäyspuristimeen, nämä näkökohdat koros-
tuivat projektin toteutuksessa. 

Alupron HFE 3i on 4,3-metrinen särmäyspuristin 220 tonnin puristusvoimalla. 
Kulmamittaus kuuluu vakiovarusteisiin.

Saattavat etutukipöydät auttavat isojen ja pitkien kappaleiden 
laadukasta särmäystä.

Amadan HFE 3i 220.4-särmäyspuristin hankittiin Alupron käyttöön viime vuoden lopulla.

Tehokas ohjaus, mahdollisuus etäohjelmointiin ja 
särmäysohjelmien tekoon suoraan tietomallista 
olivat keskeisiä investoinnin taustavaikuttimia. 

Ohjauksella Joonas Mäkinen.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

tujen kohteiden kookkaita 
julkisivuprojekteja. Viimei-
simpiin julkisiin kohteisiin 
kuuluvat Redi kauppakes-
kuksen julkisivut, Helsingin 
keskustakirjasto Oodin sisä-
tilojen säleikköpinnat ja Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman 
uuden P2-pysäköintilaitok-
sen julkisivu.

Rakennusteollisuuden li-
säksi yritys toimii myös me-
riteollisuudessa ja toimittaa 
sinne suuntaan mm. säleikkö-
jä ja vedenerotusjärjestelmiä. 
Yrityksen yksi tuoteperhe 
ovat vastapainoturvakaiteet.

Digitaalisuutta 
käytännössä

Lähes 70 henkilön työpanok-
sella toimiva ja viime vuonna 
reilun 11,5 miljoonan euron 

liikevaihtoon kasvanut Alu-
pro on toiminnassaan viime 
vuodet aktiivisesti hakenut 
uusia toteutustapoja ja tuo-
nut sen mukana vahvasti di-
gitaalisuutta ja tietomallin-
nusta osaksi julkisivuraken-
tamista. 

”Olemme tehneet kehi-
tystyötä ensinnäkin siinä, 
että olemme edenneet pa-
jamallista teolliseksi toimi-
jaksi. Viime vuosina kuvaan 
on tullut vahvasti digitalisaa-
tio ja siihen olemme satsan-
neet todella paljon. Meillä 
on porukassamme koko-
naisuuteen nähden paljon 
eli reilut 20 toimihenkilöä, 
joista useimmat tekevät 
suunnittelua. Mallinnamme 
asiakkaillemme tuotteita vi-
siosta valmiiksi, esimerkiksi 

Helsinki-Vantaan P2:n park-
kitalon julkisivutoteutukseen 
hyödynsimme pitkälle vietyä 
tietomallinnusta ja toteutim-
me projektin suunnittelusta 
eteenpäin valmiiksi saakka. 
Mallinsimme talon kuorru-
tuksen kokonaan valmiiksi, 
valmistimme sen mukaan 
osat ja asensimme ne paikoil-
leen ilman tarkemittauksia.”

Digitalisaatioon talossa 
luotetaan vahvasti. 

”Rakennusalalla se on 
nouseva trendi, ja tässä 
muutoksessa olemme olleet 
alan edelläkävijöitä. Uudet 
toimintatavat muuttavat te-
kemisen muotoja, ja niiden 
toteutuksessa riittää ken-
tällä yhä edelleen kovasti 
tekemistä”, Jukka Hämäläi-
nen sanoo.
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LUT-yliopisto aloittaa konetekniikan laajan avoimen koulutuksen

jan Amadan 4,3-metrinen 
HFE 3i- särmäyspuristin 
220 tonnin puristusvoimal-
la ja sen mukana hankittiin 
etäohjelmointipuolen harp-
pauksen lisäksi käytännön 
työtä helpottavia ominai-
suuksia.

”Kone on hankittu vas-
taamaan paitsi nykyisiin, 
tuleviin tarpeisiin. Tuottei-
demme kokoluokat ovat 
kasvaneet ja sen myötä 
kone on kooltaan hieman 
aiempaa isompi. Lisäksi 
koneen mukana hankki-
mamme saattavat etutu-
kipöydät mahdollistavat 
sen, että yksi käyttäjä voi 
särmätä koneella yksin 
tuotteita laidasta laitaan, 
myös varsin isoja ja pitkiä 
kappaleita laadukkaasti”, 
toteaa Jukka Hämäläinen.

Vakiovarusteena 
HFE-sarjan koneisiin kuulu-
vat mm. huoltovapaa auto-
maattibombeeraus, AMNC 
3i-multimediaohjaus sekä 
kulmanmittaus. Yksi piirre 
ovat yksilöllisesti säädettä-
vät X-Delta-x -takavasteet. 
Samat työkalut käyvät ris-
tiin talon yhden aiemman 

LUT-yliopistossa koneteknii-
kan opetus on suunniteltu 
vastaamaan teollisuuden uu-
siin osaamistarpeisiin muun 
muassa tuotantoautomaa-
tiossa ja tuotannon digitali-
soinnissa sekä mekatroniikas-
sa. Avoimessa yliopistossa 
osaamistaan voi täydentää 
yksittäisten opintojaksojen 
verran tai kerryttää opinto-
pisteitä tutkintoon johtavia 
opintoja varten.

Avoimessa yliopistossa 

muksellisen työotteen sovel-
tamiseen ja tuotteen kokoon-
pantavuuden kehittämiseen 
tähtääviä opintoja yrityskoh-
taisesti räätälöityinä.

Syksyllä on tarjolla kolme 
rinnakkaista moduulia, jotka 
käsittelevät hitsaustuotan-
non digitalisointia ja -auto-
maatiota, tuotantotekniikkaa 
ja -automaatiota sekä me-
katroniikkaa ja robotiikkaa. 
Opiskelijoille tarjotaan myös 
mahdollisuus oppia teollista 
muotoilua tukemaan yrityk-
sen tuotekehitystä.

Tuotelähtöistä 
tekemistä ja oppimista

Konetekniikan koulutusohjel-
man vastaavan, dosentti Har-
ri Eskelisen mukaan avoimella 
opintotarjonnalla LUT vastaa 

vaatimuksia. Parhaiten kone-
tekniikan opinnot soveltuvat 
henkilöille, joilla on tekniikan 
taustaa tai insinööriopintoja 
ammattikorkeakoulusta. 

LUTissa konetekniikan 
avoimet opinnot toteute-
taan monimuotoisina, ja nii-
tä on mahdollista suorittaa 
työn ohessa. Mahdolliset 
laboratorioharjoitukset to-
teutetaan lähiopetuksena 
korkean teknologian tiloissa 
Lappeenrannassa. Oppima-
teriaali on pääosin englan-
niksi, mutta opetustapahtu-
missa käytetään sekä suomea 
että englantia kohderyhmän 
mukaisesti.

Harri Eskelinen huomaut-
taa, että LUTilla on Suomessa 
pitkäaikaisin kokemus kone-
tekniikan yliopistotasoisesta 

särmäyspuristimen kanssa. 
Tuotantoon kone saatiin 
Aluprolla nopein liikkein, 
parissa päivässä, asiat 
osaavan ja motivoituneen 
henkilöstön myötä.

”Toleranssit ovat tarkat 
ja koneen yksi etu on, että 
ohjaus on Amadan oma. 
Se takaa kokonaisuuden 
saumattoman toiminnan”, 
sanoo Ye Min Aung, yksi 
koneen käyttäjistä. Hän oli 
keskeisesti asiantuntemuk-
sellaan mukana koneen 
hankintaprosessissa.

Toimintojen kehittämi-
nen Aluprolla Tuusulassa 
jatkuu, näkymät ovat hyvät.

”Tarjous/tilauskantam-
me on vahvalla pohjalla ja 
luotamme siihen, että ra-
kennushankkeet etenevät. 
Omassa toiminnassamme 
yksi painopistealueemme 
on markkinoinnin kehitys. 
Meille on olennaista pääs-
tä mahdollisimman varhain 
projektien toteutukseen, ja 
markkinointiahan se vaatii. 
Tätä kehitämme jatkossa. 
Tähtäimenne on vahvassa 
kasvussa edelleen”, Jukka 
Hämäläinen sanoo.

opiskellaan konetekniikan 
diplomi-insinööritutkintoihin 
kuuluvia opintoja. LUTissa 
konetekniikan koulutusohjel-
ma antaa kokonaisosaamisen 
tuotesuunnittelusta moder-
neihin tuotantotekniikoihin.

Teknillisen yliopiston ko-
vatasoisia konetekniikan 
opintoja on tarjolla neljässä 
eri moduulissa yhteensä 95 
opintopistettä. Keväällä al-
kava moduuli sisältää uusien 
materiaalien valintaan, tutki-

varsinkin Joensuun ja Savon-
linnan seutujen teollisuuden 
tarpeisiin sekä laajemminkin 
Itä-Suomen koulutustarpei-
siin konetekniikassa.

”Opinnoilla voidaan täy-
dentää esimerkiksi hitsaa-
vassa teollisuudessa ja tuo-
tantoautomatisaatiossa 
tarvittavan digitalisaation 
osaamista ja modernien te-
rästen hitsaukseen liittyvää 
tietotaitoa. Toinen tärkeä ai-
hepiiri käsittelee robotiikan 
ja mekatroniikan sekä kone-
dynamiikan sovelluksia sekä 
näiden simulointimahdolli-
suuksia”, Eskelinen kertoo.

Täydentävää osaamista 
yritykseen

Avoimen yliopiston opinto-
jaksoille ei ole pohjakoulutus-

etä- ja hybridiopetuksesta. 
Diplomi-insinöörin tutkin-
toon tähtäävää koneteknii-
kan verkko-opetusta on an-
nettu JEDI-ohjelmassa valta-
kunnallisesti vuodesta 2015 
lähtien ja MEC-ohjelmassa 
Turun seudulla vuodesta 
2017 alkaen.

”Toivon, että yrityksissä 
kannustetaan työntekijöitä 
päivittämään ammattitai-
toaan. Osaavaan työvoimaan 
sitoutunut yrittäjä hyödyntää 
mahdollisuuden toteuttaa 
yrityslähtöisiä aiheita opis-
kelijan projektitöissä ja antaa 
aikuisopiskelijalle joustoa”, 
Eskelinen sanoo.

Koulutus on osa ARIT-han-
ketta, jota tukee opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Koulutus 
on osallistujille maksutonta.

LUT (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yli-
opisto) aloittaa konetekniikan opetuksen ai-
empaa suuremmassa laajuudessa avoimen 
yliopistonsa kautta tänä keväänä. Ensimmäi-
set konetekniikan avoimet opinnot ovat tarjolla 
nyt maaliskuussa 2021.

Alupron tuotteita ovat arkkitehtoniset 
pintaratkaisut, kuten säleiköt, ritilät 

julkisivukasetit,  törmäyskaiteet ja -suojat. 
Päämateriaali on alumiini.

SMD 3 SARJA – 
NIILLE, JOTKA TARVITSEVAT
VIELÄ ENEMMÄN
REUNANPYÖRISTYSTÄ

Ota Yhteyttä!
Coastone Oy
www.coastone.fi

LISSMAC Maschinenbau GmbH
www.lissmac.com
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Poistolaite on Teräselementin uudessa koneessa 
toteutettu koneen taustapuolelle 

materiaalivirtausta seuraten.

Uusi BLM:n Adige LT8 Compact laajentaa 
Teräselementin putkenleikkauskapasiteettia.

Järeää leikkausarsenaalia. Adige LT24-putkilaserilla 
voidaan leikata 18-metrisiä ja 20 mm:n paksuisia 

teräsprofiileita.

Teräselementti tunnetaan 
markkinoilla perinteisesti 
rakennusalalla kookkaiden 
teräsrakenneprojektien to-
teuttajana, niiden käsitte-
lyyn ja tuotantoon yritys on 
erikoistunut vuodesta 1964 
lähtien. Palettiin kuuluvat 
teräshallit ja teräsrunkojen 
sopimusvalmistus, ja lisäk-
si julkisivurakentaminen on 
osa Teräselementin toimin-
taa.

Tuotteet ovat yksilöllisiä 
ja ne suunnitellaan, valmis-
tetaan ja asennetaan usein 
kokonaispaketteina. Toteu-
tuksia näistä tuotteista on 
nähtävissä ympäri Suomea 
ja erityisen runsaasti tieten-
kin yrityksen kotimaisemissa 
Pirkanmaalla. Yrityksen toi-
mipaikan lähellä Lempää-
lässä kohoaa yksi tunnettu 
kookas esimerkki, Ideapark-
ki. Liikevaihtoa yritys tekee 
vuositasolla noin 35 miljoo-
naa euroa, henkilökuntaa 
palveluksessa suunnittelus-
sa tuotannossa ja asennuk-
sissa on yhteensä noin 120 
henkilöä.

Suomen suurin 
putkilaser

Teräselementti on teräsra-
kenteiden toteuttaja, mutta 
nykyisin sen toimenkuvaan 
kuuluu voimakkaasti myös 
metallin alihankinta. Tässä 
kohdin se tarkoittaa myös 
putkilaserleikkauksen pal-
veluntarjontaa hitsaus- ja 
maalauspalveluiden ohella.

Yritys investoi muuta-
ma vuosi sitten BLM Adige 
LT24-putkilaseriin, millä voi-
daan leikata jopa 18-metri-
siä ja 20 mm:n paksuisia te-
räsprofiileita. Niin yrityksen 
omaa tuotantoa kuin vah-
vasti palvelutarjontaakin 
palveleva kone on lajissaan 

Teräselementti vahvistaa 
putkilaserleikkauksen palvelutoimintojaan

Adige LT8-putkilaser 

tuotantoon Lempäälässä

Suomen suurin ja luokkansa 
kärjessä myös Pohjoismais-
sa. Asiakkaina on kookkai-
den putkien ja profiilien 
käsittelijöitä kone- ja laite-
valmistuksessa sekä proses-
siteollisuudessa.

Kone mahdollistaa moni-
naiset leikkaustoimet kook-

kaassa kokoluokassa, pyö-
reillä profiileilla maksimihal-
kaisija käsittelyyn on 610 
mm, neliönmuotoisilla put-
kiprofiileilla 400x400 mm. 

Keskeinen asia käytännön 
tuotannossa on, että kone 
tekee palkkeihin myös viis-
teet, ne vähentävät tarvetta 

jatkohitsauksiin raskaissa ra-
kenteissa. 

Uutuusmalli  
LT8 Compact

Parhaillaan Teräselementti 
kehittää putkilaserleikkauk-
sen palveluntarjontaansa 
eteenpäin. 

Yritys investoi viime vuo-
den lopulla uuteen BLM:n 
muutamaa piirua pienem-
män kokoluokan putkilaser-
leikkauskoneeseen eli malliin 
LT8 Compact. Koneeseen 
voidaan ladata 12,5 metrin 
pituisia aihioita, joita voidaan 
leikata 7,5 metrin pituisiksi 
osiksi. Putkien ja palkkien 
halkaisijat ovat minimissään 
12 mm ja maksimissaan ne-
liöputkissa 200x200 mm tai 
pyöreissä 240 mm. Kappa-
levahvuus käsittelyn on 12 
millimetriä.

”Kone on italialaisvalmis-
tajan BLM Groupin uutuus-
malli, se esiteltiin ensi kerran 
markkinoille vuoden 2019 lo-
pulla. Suomessa ja laajemmin 
Pohjoismaiden alueellakin 
Teräselementin kone on en-
simmäinen kaltaisensa. Uu-
den kokoluokan ohella mu-
kana on uusia teknisiä piir-
teitä. Yksi esimerkki on uusi 
panostuslaite mikä soveltuu 
hyvin yksittäisten palkkien ja 
profiilien käsittelyyn”, sanoo 
toimitusjohtaja Pasi Pitkänen 
BLM Groupin Suomen edus-
tajalta Fredkolta. 

Fredko toimitti Teräse-

lementille uuden koneen 
samoin kuin kookkaan 
LT24-mallinkin muutama vuo-
si sitten.

Nopeasti ja 
monipuolisesti

Teräselementillä koneen han-
kinnan taustalla oli erityisesti 
lisätehokkuuden hakeminen 
pienempien kappaleiden 
leikkauksen palvelutoimin-
noissa.

”Koneen etu on ennen 
kaikkea sen nopeus. Pystym-
me leikkaamaan pienemmän 
kokoluokan kappaleita mer-
kittävästi aiempaa nopeam-
min, mikä lisää tuotannon 
läpimenoa, sanoo Manu 
Heinämäki.

”Kokonaisuutena uu-
si hankinta täydentää pal-
veluamme ja kehittää sitä 
eteenpäin”, sanoo Manu 
Heinämäki.

Isomman koneen tapaan 
LT8 on varustettu viistepääl-
lä ja koneella voidaan käsi-
tellä laajaa materiaalikirjoa 
mustasta raudasta ja roste-
rista alumiineihin, kupariin ja 
messinkiin. 

Laatua talon palveluntar-
jonnassa lisää kaikkien kap-
paleiden sinkopuhallus en-
nen leikkausta.

”Yksi etumme on, että 
myös monipuolinen avopro-
fiilien käsittely luonnistuu, 
koneella voidaan leikata 
putki-, U- kuin L-profiileja, ja 
myös H-profiilien käsittely on 
mahdollista. Koska nykyisin 
merkintöjen toteutus kap-
paleisiin on hyvin tärkeää, 
osiin voidaan tehdä sujuvas-
ti myös osa- ja kokoonpa-
notunnuksia ja esimerkiksi 
sulatusnumeroita”, putkila-
serleikkuupalvelun myynnis-
tä Teräselementillä vastaava 
Manu Heinämäki tiivistää.

Teräselementti Oy 
tehostaa putkila-
serleikkauksen 
palveluntarjon-
taansa. 18-metri-
siä teräsprofiileja 
aina 610 mm hal-
kaisijaan leikkaa-
van putkilaserin 
oheen yritys inves-
toi syksyllä kapasi-
teetiltaan 12,5-met-
riseen kuituputkila-
serin pienemmän 
halkaisijan palkeil-
le ja putkille. Ko-
ne mahdollistaa 
nopean ja moni-
muotoisen kappa-
leiden käsittelyn, 
kertoo tuotepääl-
likkö Manu Heinä-
mäki.

Putkilasereilla syntyvät viisteet sujuvasti, toteavat Teräselementin 
Manu Heinämäki (oikealla) ja Fredkon Pasi Pitkänen.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.

SUOMEN
TERÄTUONTI

suomenteratuonti.fi

SUOMEN
TERÄTUONTI

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

 Huippulaadukkaat työstökoneen varusteet

 QuickFlex
• Modulaarinen kiinnitysjärjestelmä pyöriviin työkaluihin
•  Adaptereiden kaksi kartio-ohjainpintaa varmistavat 
 tarkkuuden ja tukevuuden
• Yhden käden avaimella työkalun vaihto on helppoa

 INOZet
•  Halkaisijasäädettävät leukojen tuplaajat 
 mahdollistaa kompensoivan 6-pistekiinnityksen
•  Yhdellä leukasarjalla kattaa pakan koko halkaisija-alueen

 INOLine
•  Kompensoivalla nelileukapakalla 
 monimuotoisetkin kappaleet tarkoin keskiöön
•  Kiinnityksen keskiöintitarkkuus ± 0,003 mm 10” pakalla 

 SOLIDLine
•   Mekaaninen 0-pistekiinnitinjärjestelmä kustannustehokkaalla 
 Solidbolt-ratkaisulla, jolloin kaikki mekaniikka korotuspalassa
•  Solidpoint pohjalevyihin voi kiinnittää puristimen ilman välikappaletta ja porata 
 kiinnitysreiät hyvin vapaasti
• Yhteensopiva muiden valmistajien järjestelmien kanssa

QuickFlex®

Kysy 
erikoistarjous 

kalustuksesta tai 
yksittäistä tuotetta 

oman tarpeesi 
mukaan• Yhteensopiva muiden valmistajien järjestelmien kanssa

Quick

Leasingpalvelut 

yrityksesi tarpeeseen

Valitse kone-, laite- ja ajoneuvohankintoihisi 
Järvileasing Oy ja vapauta pääomasi 
tuottavaan käyttöön!

Olethan meihin yhteydessä
p. 0207 290 200
asiakaspalvelu@jarvileasing.fi

 –  K U N  PA LV E L U L L A  O N  M E R K I T Y S TÄ  –www.jarvileasing.fi



KONE      KURIIRI.fi
18

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Järvensivun Konepaja Pirk-
kalassa on raskaan alihankin-
nan koneistaja. 

Tekemisen ytimen ohi-
kulkija huomaa ulospäinkin 
Pirkkalan lentokentän tielle 
hyvin näkyvästä valoham-
maspyörästä tuotantohallin 
seinässä.

”Sen asettaminen hallin 
seinään oli oma ajatukseni. 
Alan ihmiset tunnistavat, mi-
kä se on, muille sitä on tie-
tysti saanut välillä selittää”, 
toteaa perheyrityksen toimi-
tusjohtaja Mikko Järvensivu.

Raskaampaa 
alihankintaa

Kuten valomainoskin viestii, 
talon tuotteita ovat ketju- ja 
hammaspyörät, voimansiir-
ron akselikappaleet sekä 
nosturien osat.

Uutta koneistuskapasiteettia Järvensivun Konepajalle 
Asiakkaat puolestaan 

ovat koneenrakennuksen 
ja raskaan puunjalostuste-
ollisuuden yrityksiä ja val-
mistetut tuotteet päätyvät 
loppukäyttöön eri puolille 
maailmaa.

Alalla Järvensivun Kone-
paja on pitkän linjan toimi-
ja. Työt käynnistyivät vuonna 
1962, eli tasaiset 60 vuotta 
täyttyvät ensi vuonna.

”Isäni aloitti aikanaan yh-
den miehen ja yhden sorvin 
yrityksenä, ja tällä tontilla yri-
tys on toiminut aina. Olimme 
ensimmäinen yritys alueella 
ja ympäristö oli silloin pelk-
kää metsää. Sen jälkeen 
maisema onkin muuttunut 
täysin. Lentokenttä ja uusi 
tie toivat alueelle yritystoi-
mintaa, joka kehittyy edel-
leenkin koko ajan. Samaan 

aikaan oman toimintamme 
on laajentunut ja tonttitila-
kin kasvanut”, sanoo toimi-
tusjohtaja Mikko Järvensivu.

Nyt yrityksen käytössä on 
useita tuotantohalleja eri ai-
kakausilta. Uusin, minkä sei-
nässä on myös se valomai-
nos, on vuodelta 2013.

Uusi  
koneistuskeskus 

Järvensivun Konepaja tekee 
raskasta alihankintaa, ja alal-
laan se on vuosien mittaan 
jalostunut monipuoliseksi 
toimijaksi. 

Yrityksen tekemistä ovat 
sorvaukset, jyrsinnät, po-
raukset, kiilaurien teot ja 
hammastukset. Koneistus-
ten lisäksi tehdään myös vah-
vemman puolen levytöitä.

Konekanta talossa on 

mittava, käytössä on monia 
kymmeniä työstö- ja levytyö-
koneita eri aikakausilta, ja to-
ki konekanta uudistuu ajan 
myötä. Viime vuosina yritys 
on uudistanut mm. avarruk-
sen, pystysorvauksen ja pit-
kien kappaleiden sorvauksen 
kalustoaan. Myös koneistus-
keskuskalusto eri kokoluokis-
sa on vahvistunut. Siihen se-
gmenttiin liittyy myös talon 
tuorein konekannan lisäys, 
yritys hankki viime vuoden 
loppuvuodesta yhden kook-
kaan koneistuskeskuksen. 

”Kun raskaampaa tavaraa 
teemme, olemme kaivanneet 
tänne uutta ja isoilla dimen-
sioilla eli yli kahden ja puolen 
metrin X-liikkeellä varustet-
tua pystykaraista koneistus-
keskusta. Koneen hankin-
taan tuli mahdollisuus, kun 

vanhalta puolelta poistimme 
käytöstä yhden ikääntyneen 
karusellisorvin. Näin uudelle 
koneelle vapautui sille sopi-
va paikka. Markkina-analyy-
sin jälkeen ratkaisuksi löytyi 
Akira-Seikin kone, missä X-lii-
ke on 2600 mm, Y-pystyliiket-
tä on noin metri ja Z-liikettä 
815 mm”, Mikko Järvensivu 
kertoo.

”Hankinnan taustalla oli 
ihan yksinkertaisesti se, että 
meillä on sellaisia töitä, jotka 
vaativat työalueeltaan tämän 
kokoisen koneen, eikä niitä 
tunnetusti kovasti markki-
noilla ole. Aiempi vaakakarai-
nen koneistuskeskuksemme 
on vielä myös käytössä, mut-
ta tällä pääsemme samoille 
mitoille ja etuna toki on ko-
neen uusi teknologia”, sanoo 
Järvensivu.

Tehoa ja  
momenttia 

Vossin toimittama Akira-Sei-
ki Performa HV 10A on juhta 
raskaan koneistuksen tarpei-
siin. 

Sarjansa kookkain kone 
tarjoaa avaran työalueen ja 
muutenkin tukevaa suori-
tuskykyä koneistuksen toi-
mintoihin. 

Ominaisuuksia on sovellet-
tu vielä edelleen Järvensivun 
tarpeisiin.

”Koneessa ovat mukana 
vahvistetut johdejärjestelmät 
ja mahdollisimman tehokas 
moottori. Otimme mukaan 
myös alennusvaihteen, jolla 
saadaan momentti varmas-
ti riittämään. Jos normaa-
listi saadaan esimerkiksi 24 
mm:n kierretappi pyöritettyä 
reikään, niin tällä päästään se 

Järvensivun Konepaja vahvistaa koneis-
tuskapasiteettiaan. Yksi uusi työalueeltaan 
reilu koneistuskeskus oli hakusessa alan 
pitkän linjan toimijan tarpeisiin viime vuon-
na, ja sellainen Pirkkalaan myös hankittiin, 
Akira-Seiki Performa HV 10A.

Mikko Järvensivun mukaan kone on pätevä lisä ensi vuonna kuudenkymmenen 
vuoden ikään ehtivän Järvensivun Konepajan kapasiteettiin. Moottorivalinta ja 

vahvistetut johderatkaisut lisäävät suorituskykyä edelleen.

Vakaa matalarunkoinen koneistuskeskus. 
Akira-Seiki Performa HV-sarjaan kuuluu koneita eri kokoluokkiin. 

HV10A on sarjansa kookkain kone.

Uusi Akira-Seiki Performa HV 10 A on 
Järvensivun Konepajan tuore konehankinta. 

Mittaustöissä Ilari Pajunen.

Teho, momentti ja työalue
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Kevyt ja pienikokoinen 
kädessä pidettävä
mini-malli, hankalienkin 
osien merkitsemiseen. 

Kenttäkelpoinen 
lisävarusteena saatavan 
akun ansiosta. Toimii 
sisä- ja ulkotiloissa.

Merkattavan materiaalin 
maksimikovuus 63 HRc.

Saatavilla myös pöytä-
malli taso-, putki- ja 
aaltomaisille pinnoille.

  MERKITSE HELPOSTI
• sarjanumero
• aikaleima
• logo
• datamatrix/QR/
 viivakoodi

Kenttäkelpoinen 
lisävarusteena saatavan 
akun ansiosta. Toimii 
sisä- ja ulkotiloissa.

Merkattavan materiaalin 
maksimikovuus 63 HRc.

Saatavilla myös pöytä-
malli taso-, putki- ja 

  MERKITSE 
• 
• 
• 
• 
 viivakoodi

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

www.retco.f i

Pistemerkkaus-
laite

UUTUUS!

MULTI4 Mini

Tuotteiden helppoon
identifioimiseen
ja merkitsemiseen.

KYSY LISÄÄ

kimmo.kankare@creamaster.fi          044-550 8792           www.creamaster.fi

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

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

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

Kuitukombilaser HSG
3015 / 6m

4kW  IPG / Precitec    
���������������

Tämä kone on nyt meillä nähtävänä, soita ja sovi esittely

Kone voidaan kokoonpanna myös kiinalaisella laser-
lähteellä, jolloin hinta on huomattavasti edullisempi.

vielä tuplaamaan”, tiivistää 
Järvensivu.

”Tärkeää meille on myös 
vaikkapa se, että koneessa 
ovat mittasauvat X/Y/Z-ak-
seleilla, mikä mahdollistaa 
aidosti reaaliaikaisen mittauk-
sen perinteisen pulssianturi-
mittauksen sijaan. Seurauk-
sena on parempi tarkkuus.”

Tietyissä töissä etua tuo 
koneen lisävaruste 4. akseli. 
Se on koneeseen toteutettu 
matovaihdetyyppisenä pyö-
röpöydällä 400 mm:n kiin-
nityslaikalla ja varustettuna 

Heidenhainin servo- ja 4.ak-
selin lisäfunktiojärjestelmällä. 
Työkalumakasiini koneessa on 
28-paikkainen.

Raskaisiin töihin soveltuva 
Akira-Seiki on jo mukana yri-
tyksen tuotannossa, ja osin 
yrityksessä pohdinnassa ovat 
jälleen uudetkin investointi-
kuviot. Lähiaikoina Mikko Jär-
vensivun mukaan uudistetaan 
yrityksen leikkauskalustoa.

Viime vuosi oli tunnetus-
ti hankala ajanjakso, mutta 
Järvensivun Konepaja selvisi 
vuodesta lievin kolhuin. Yritys 

kirjasi vuonna 2020 noin 4,5 
miljoonan euron liikevaihdon 
ja kasvuakin tuli muutama 
prosenttia edellistilikaudesta.

”Toimimme usean eri teol-
lisuuden sektorin palvelijana, 
mikä tasapainottaa vaihtelui-
ta. Se auttoi myös viime vuo-
den osaltakin toimintaa. Eri 
toimintojemme sisällä vaihte-
lua toki oli, ja sen myötä jou-
duimme asioita jonkin verran 
sopeuttamaan. Varsin posi-
tiivisin tunnelmin tätä vuotta 
kuitenkin edetään”, sanoo 
Mikko Järvensivu.

Kookas työalue oli hankinnan keskeinen tekijä. Koneessa X-liike on 2600 mm, 
Y-pystyliike 1030 mm, Z-liike 815 mm.
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Sandvikin Supplier Award

HT Laserille

HT Laserille myönnetty 
Supplier Award 2020 -tun-
nustus julkistettiin Sandvik 
Mining and Rock Solutions, 
Loading & Hauling’in virtuaa-
lisilla toimittajapäivillä tam-
mikuussa.

Palkinnon jakoperusteis-
sa huomioitiin yhteistyön eri 
osa-alueet hyvin laaja-alai-
sesti. Palkintokriteereissä 
arvioitiin yhteistyötä, kump-
panin toimituskykyä, laatua, 
kustannuskilpailukykyä, in-
novatiivisuutta ja toimitu-
sehtoja.

”Tämä palkinto on näkyvä 
tunnustus ja kiitos koko or-
ganisaatiollemme siitä pitkä-
jänteisestä ja edelläkäyvästä 
työstä, jota olemme tehneet 
jo vuosia asiakaspalvelu- ja 
tuotantoprosessiemme ke-
hittämiseksi”, iloitsee HT 
Laserin toimitusjohtaja Mar-
kus Lehti.

HT Laser on valittu aiem-

min esimerkiksi Ponsse Oyj:n 
vuoden toimittajaksi vuosi-
na 2013 ja 2014. Lisäksi HT 
Laser on palkittu Valtakun-
nallisella Yrittäjäpalkinnolla 
vuonna 2019, Keski-Suomen 
maakunnallisella yrittäjäpal-
kinnolla vuonna 2018 ja Te-
kesin vuoden kansainvälisty-
vänä kasvuyrityksenä vuonna 
2015.

HT Laser on metalliteol-
lisuuden järjestelmätoimit-
taja, erikoisosaamista ovat 
kokoonpanot ja kompo-
nenttivalmistus sekä tarpei-
den mukaan optimoidut ja 
jalostetut leikkeet. HT Laser 
palvelee kahdeksalla paik-
kakunnalla Suomessa sekä 
Puolan Poznanissa. Vuonna 
1989 perustetun HT Laserin 
liikevaihto oli vuonna 2019 
69 miljoonaa euroa. Yritys 
työllistää tällä hetkellä noin 
400 teknologiateollisuuden 
ammattilaista.

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

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

Levyn- ja profiilin-
pyöristyskoneet, 

putkentaivutuskonet 
ja palkkilinjat, ym.

Pyörityspöydät Levyleikkurit ja 
särmärit

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

PYYDÄTARJOUS!

KONEMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT Marko Koskela, p. 040 357 1222

Työstökoneliike M. Koskela Oy
 MACHINE TOOLS COMPANY SINCE 1978

 Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA  •  www.mkoskela.fi

Huoltopalvelut 
ja varaosat 

kaikkiin 
merkkehin

Sorvaus- ja työstökeskukset, 
opetettavat sorvit, VTL

Digitaaliset 
mittalaitteet

DMG Mori CLX 450 TC

Yleissorvit ja monitoimisor-
vit ovat olleet keskeinen osa 
DMG Morin tarjontaa vuosi-
kymmenien ajan. 

Kun teollisuudessa tuo-
tantovaatimukset kasvavat 
ja osien monimuotoisuus li-
sääntyy, DMG Mori kehittää 
tämän alueen koneiden omi-
naisuuksia eteenpäin. 

Uusi sorvisarja CLX TC 
esittelee uuden monitoimi-
sorvimallin monipuolisuutta 
ja kilpailukykyä hakeville val-
mistajan asiakkaille.

”Viime vuosina jyrsin-

Uusi karakonsepti sorvaukseen

koneistuksen merkitys on 
jatkuvasti korostunut”, ki-
teyttää Gildemeister Dreh-
maschisen toimitusjohtaja 
Harry Junger markkinoiden 
kehitystä. 

”Komponenttien moni-
mutkaisuus kasvaa, ja ensi-
sijainen tavoite on asetusai-
kojen minimointi. Koneval-
mistajana vastaamme tähän 
kehitykseen korkeammalla 
teknologian integraatiolla. 
Siitä uusi CLX 450 TC on 
hyvä esimerkki”, Junger to-
teaa.

Nopeasti ja joustavasti

Keskeinen piirre siinä on, 
että perinteisen työkalure-
volverin tilalla koneessa on 
B-akseli ja siinä compact-
MASTER-sorvaus- ja jyrsin-
kara. 

Automaattinen työkalun-
vaihtaja, voimakas pääakseli 
ja kärkipylkkä tai valinnainen 
vastakara mahdollistavat ko-
neella koneistuksen kuudel-
ta sivulta.

Uuden CLX 450 TC: n com-
pactMASTER sorvaus- ja jyr-
sinkaralla varustettu B-akse-

li mahdollistaa epäkeskisen 
työstön jo vakioversiossa, 
standardina 30- ja optiona 
60-paikkainen työkalumaka-
siini taas useiden eri kompo-
nenttien valmistamisen ilman 
välityökalujen asetuksia. 

Työkalut voidaan ladata 
ja purkaa samanaikaisesti 
työstön kanssa, joten asen-
nusajat lyhenevät edelleen.

Isona etuna tässä kone-
konseptissa on se, että se 
pää- ja vastakaroilla voidaan 
työstää samoilla työkaluilla. 
Lisäksi monitoimityökalu-

jen ja sisartyökalujen käyttö 
mahdollistaa joustavan auto-
maation miehittämättömissä 
työvuoroissa. CompactMAS-
TER-karalla on samanlaiset 
edut CNC-jyrsinnässä: radi-
aaliseen ja aksiaaliseen jyr-
sintään on vain yksi työkalu, 
erillisiä kulmapäitä ei tarvita, 
ja vaativakin työstö on mah-
dollista jo vakiotyökaluilla. 
CompactMASTER-sorvaus- 
ja jyrsinkaran B-akselin an-
siosta CLX 450 TC -koneet 
mahdollistavat tuottavan 
koneistuksen myös moni-
mutkaisille osille.

Kattava mittaus 
koneessa

Harry Jungerin mukaan B-ak-
seli paitsi lisää koneistuksen 

nopeutta ja joustavuutta, 
hyödyttää prosessin vakaut-
ta. 

“Se mahdollistaa jo ko-
neessa työkappaleen katta-
van mittaamisen. Työalueen 
ulkopuolella on myös inte-
groitu työkalunmittauslaite 
pääkaran yläpuolella. Tör-
mäysriski on myös huomat-
tavasti pienempi työtilan työ-
kalun kanssa. 1100 mm:n ja 
400 mm:n sorvaushalkaisija 
tarjoaa riittävästi tilaa mo-
nenlaisille komponenteille.”

CLX 450 TC on varustettu 
Siemens 840D -ohjauksella ja 
19 kosketuspaneelilla. DMG 
Morin oma teknologiasykli 
CNC-työstöön nopeuttaa 
käsittelyä, prosessin valvon-
taa ja ohjelmointia.

B-akselikonseptissa tarvitaan vain yksi työkalu 
sekä pää- että vastakaralle.

Kone soveltuu monimuotoisten, 
myös vaativien kappaleiden koneistukseen.CLX 450 TC mahdollistaa joustavan koneistuksen kuudelta sivulta.

Uuden sorvauskarakonseptin esittelevä ja uuden sorvisarjan avaava  CLX 450 TC on 
suunniteltu vähentämään työkalunvaihtoja ja lisäämään koneistuksen joustavuutta.
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www.cam.fi 

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

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

02-486 2186

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

VALTUUTETTU HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS

KOMPRESSOREITA EDULLISESTI

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

HELSINGIN PAINEHUOLTO

Nyt hyvä valikoima 
ruuvikompressoreita heti 

toimitukseen!

onko tuotannossa tilantarvetta 
tAI Ylimääräisiä Koneita? 

ENDOR OY  •  Vantaa  •  Since 1989
p. 0400 483 030  Markku Mäenpää

markku.maenpaa@endor.fi

Meiltä huollot ja korjaukset vankalla kokemuksella.

Otamme myyntiin ja välitettäväksi 
kaikki käytöstä poistetut

CNC- ja manuaalityöstökoneet, 
robotit, levyntyöstökoneet ym.  

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

Tee hyvät kaupat kanssamme!
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KONEET KIERTOON

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

KONE      KURIIRIlla

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.
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Helmikuun ristikon ratkaisu:

Kesäkuun 2021 alkuun suunniteltu 
Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma siir-
tyy toukokuulle 2022. Tarkat päivä-
määrät ovat 18.-19.5.2022 ja tapah-
tumapaikkana säilyy Ouluhalli Oulussa.

Pohjoinen Teollisuus järjestettiin 
edellisen kerran toukokuussa 2018.

Siirtopäätös johtuu pandemiatilan-
teen aiheuttamasta epävarmuudesta. 
Päätös tapahtuman siirtämisestä vuo-

della eteenpäin tehtiin näytteilleasettajille, yhteistyö-
kumppaneille ja messukävijöille toteutetun kyselyn 
tulosten pohjalta. Vaikka uutiset koronarokotuksis-
ta ovat toiveikkaita, vaikuttaa pandemia edelleen 
näytteilleasettajien ja kävijöiden mahdollisuuksiin 
valmistautua ja osallistua alkukesälle suunniteltuun 
tapahtumaan.

”Haluamme kutsua teollisuuden toimijat koolle, 
kun tapahtumaan on jälleen turvallista osallistua”, 
kiteyttää Expomark Oy:n toimitusjohtaja Tomi Niemi.

Pohjoinen Teollisuus-tapahtumaan  osallistui vuon-
na 2018 yli 4000 kävijää ja noin 350 näytteilleasetta-
jaa. Tapahtuman toteutuksesta vastaa ammattitapah-
tumiin erikoistunut Suomen Messut Osuuskuntaan 
kuuluva Expomark Oy.

Pohjoinen Teollisuus toukokuussa 2022

KUVA: HEIKKI JOKINEN 
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Uuden yrityksen takana on 
raumalaisen SCC Installa-
tionin luotsaajana tunnettu 
toimitusjohtaja Juhani Ko-
ponen, ja SCC Installation 
on puolestaan vuonna 2007 
aloittanut metallin alihankin-
tayritys. 

”SCC:n aloitti aikanaan 
kuljetinasennuksista ja huol-

Uusi palveluntarjoaja laserleikkuuseen Satakunnassa 

Bystronic-kuitu aloitti työt Eurajoella

totoiminnoista. Viime vuodet 
keskeistä toimintaa ovat ol-
leet erilaiset kunnossapito-
työt. Yksi osa tekemistä on 
ollut oma konepaja”, Kopo-
nen sanoo.

Muutaman viime vuoden 
mittaan talossa on ollut ve-
toa toimintojen laajentami-
selle, erityisesti laserleik-

kaukseen leiketoimitusten 
sujuvoittamiseksi.

Kun talossa tehtiin omis-
tusjärjestelyjä, missä mm. 
yrityksen konepajatoiminnot 
siirtyivät uudelle omistajalle, 
suunta laserleikkaukseen sai 
uutta vauhtia. 

”Koimme Satakunnan 
alueella olevan tarvetta ky-
seiselle liiketoiminnalle. Sa-
takunnan seudulla on run-
saasti konepajoja ja yleensä 
metallin alueen teollisuutta, 
ja siten kysyntää ohutlevy-
töiden alueella ja erityisesti 
kuitulaserleikkauksessa. Sen 
alueella olemme nyt uusi toi-
mija, toimimme täällä Eura-
joella SCC:n tarkoitukseen 

muokattavissa tiloissa ja us-
komme vahvasti, että töitä 
jatkossa varmasti riittää”, 
sanoo Juhani Koponen.

Mies ja kone

Uusi leikepalvelu käynnistyi 
tämän vuoden alussa, kun 
tarkoitusta varten Eurajoelle 
kunnostettaviin SCC:n aiem-
piin varastotiloihin asennet-
tiin alan kone, uusi Bystroni-
cin BySmart Fiber.

BySmart on Bystronicin 
moneen käyttöön, pajaan 
kuin pajaan suunniteltu kuitu-
laserleikkauskonesarja, mihin 
kuuluu koneita eri teholuok-
kiin ja tarkoituksiin. 

Sarjan tuorein tehopäi-

vitys on 10 kW:n resonaat-
torilla varustettu malli, joka 
esiteltiin viime vuonna. 

Sen teholuokan koneen 
1500x3000 mm:n pöytäkool-
la SCC Installation tilasi myös 
Eurajoelle. Hankintakustan-
nuksiin saatiin ely-tukea ja 
kone asennettiin vuoden 
vaihteessa.

”Alun perin harkitsimme 6 
kW:n mallin, mutta kun uusi 
teholuokka tuli sen jälkeen 
markkinoille, luokka vaihtui 
matkan varrella. Tällä koneel-
la on mahdollisuus leikata 
varsin vahvojakin materiaa-
leja, mutta meillä päähuo-
mio on kuitenkin ehkä siellä 
ohuemmassa päässä ja kes-
kivahvuuksissa”, sanoo Ko-
ponen.

Samoihin aikoihin uuden 
leikepalvelun vetovastuussa 
aloitti alan mies, Jouni Raes. 

Alasta kokemusta miehel-
lä jo yli kymmenen vuoden 
ajan. 

”Käynnistämme tuotan-
non vähitellen, asiakastöitä 
olemmekin jo tehneet”, sa-
noo Jouni Raes. 

Selkeä  
konevalinta

Uuden alan palveluntarjoajan 
konevalintannaksi Bystronic 
oli miesten mukaan varsin 
selkeä valinta. 

”Selvitimme kentän tar-
jontaa, mutta aika nopeasti 
ratkaisu selkeni. Sitten mie-

Niinhän on, että maa tarvitsee laserleikkaa-
jia. Satakunnan seudun laserleikkeiden ali-
hankintapalvelun tarjonta kasvoi hiljattain 
yhden uuden toimijan myötä, kun Eurajo-
ella aloitti uusi alan palveluntarjoaja. Kym-
pillä mennään, kun kilowateissa mitataan.

Juhani Koponen
 (vasemmalla) ja Jouni 
Raes luotsaavat uuden 

palveluntarjoajan 
toimintaa.

Työalue koneessa on 1500x3000 mm. BySmart-koneet ovat markkinoilla 
myös työalueeltaan 2000x4000 mm kokoluokassa.

Bystronic BySmart on  aloittanut leikkaustyöt Eurajoella.

timme, minkä mallin kone 
olisi sopivin käyttöömme, ja 
päädyimme tähän BySmar-
tiin.”

”Kone on monipuolisesti 
varusteltu napakka peruspa-
ketti, sen leikkausnopeus ja 
pikaliikkeet riittävät meille, ja 
kone oli myös kustannuksil-
taan tarkoituksiimme sopiva. 
Kun 10 kW:n teholuokka tuli 
saataville hankintaprosessin 
aikana, valinta näyttäytyi vain 
entistäkin asiallisemmalta”, 
Koponen sanoo.

Raes on samaa mieltä.
”Minulla on pitkä kokemus 

Bystronicien käytöstä aiem-
milta vuosilta, joten merkki 
sopi minulle hyvin. Aiemman 
kokemuksen myötä koneen 
käyttöönotto sujuu tietenkin 
erittäin notkeasti verrattuna 
siihen, että leikkausohjelmis-
to olisi kokonaan uusi”, Jouni 
Raes sanoo. BySmartia ohja-
taan ByVisionilla, ohjelmisto 
on Bysoft.

”Tietenkin näissä asioissa 
yksi teema on aina huolto-
puolen toimivuus, ja niiden 
osalta kokemukseni näistä 
koneista ovat vuosien varrel-
ta hyviä. Huolto ja käyttötu-
ki täytyy saada tarvittaessa 
nopeasti, valmistajan huol-
toverkosto tuntuu olevan 
viritetty luotettavasti näitä 
tarkoituksia varten”

Uusi satakuntalainen leike-
palvelu on liikkeellä vahvoin 
ajatuksin. 

”Laatu, joustavuus ja toi-
mitusnopeus ovat palvelum-
me ytimessä, niillä pääsee 
pitkälle”, Koponen ja Raes 
sanovat. Särmäyksen osal-
ta kalusto Eurajoella päivit-
tynee jo lähiaikoina yhdellä 
uudella yksiköllä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Chiron DZ 22 W.

Dz 16 W +Variocell.

SÄRMÄÄ • LEIKKAA
OHJELMOI • SAHAA

FredSe Oy  |  Kokkomäentie 6  |  77600 Suonenjoki  |  Finland
+358 40 7765 413  |  info@fredse.fi  |  www.fredse.fi

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.

SÄRMÄÄSÄRMÄÄ

LEIKKAALEIKKAA

45 vuotta osaamista levyn leikkauksesta 
ja taivutuksesta. Särmäyspuristimet, 
levyleikkurit ja automaattiset linjastot.

Maco sahat, leikkauslinjat, 
sahauslinjat, vannesahakoneet

Johtava CNC-leikkauskoneiden 
valmistaja. Plasma-, kaasu-, vesi-, 
ja laserleikkauskoneet.

Maailman edistynein 2D CAD/CAM nesting ohjelmisto.
Levytyökeskukset, plasma, laser, vesileikkauskoneet.

Edustamme Euroopassa  
tunnettuja ja käytössä toimiviksi 
todettuja laitemerkkejä.
Huollot, korjaukset sekä käyttökoulutus onnistuu.

OHJELMOIOHJELMOI

SAHAASAHAA

Chiron on esitellyt uusia 
koneistuskeskusmalle-
ja. DZ 22 W on viisiak-
selinen malli suurten 
työkappaleiden tark-
kuuskoneistukseen, 
FZ 16 S viisiakselinen 
HSK-A100 -keskus jä-
reään lastunpoistoon. 
DZ 16 W on esitelty nyt 
pakettina VariocellU-
no-automaatiolla varus-
tettuna.

Uuden ns. 22-sarjan käyn-
nistävä Chiron DZ 22 W on 
saksalaisvalmistajan uutuus 
kookkaiden kappaleiden 
käsittelyyn. Kone perustuu 
16-sarjan alustaan ja on suun-
niteltu esimerkiksi kookkai-
den teräs- ja alumiinikompo-
nenttien kuten sähkömoot-
tori- ja voimansiirtokoteloi-
den tai alustakomponenttien 
koneistukseen.

Suurille kappaleille

Chironin mukaan liikkuvapyl-
väinen, jäykkärunkoinen ja 
aktiivikomponenttiensa osal-
ta jäähdytetty Z 22 W mah-
dollistaa korkean tarkkuuden 
kookkaiden komponenttien 
käsittelyssä. Kappalekoko 
koneelle on max. 599x340 
mm ja -paino 600 kg.

Syöttönopeudet koneessa 
ovat max. 75 m/min ja inte-
groitu työkappaleen vaihto-
laite mahdollistaa aihioiden 
ja valmiiden osien lastaami-
sen ja purkamisen koneen 
käytön aikana. Työkaluja ma-
kasiiniin sopii 2x77 kpl. 

Työstä riippuen koneessa 
voidaan käyttää kahta pää-
karaa: nopeaa karaa alumii-
ni- tai alumiiniseoksista val-
mistettujen työkappaleiden 
valmistukseen sekä suuri-
momenttista karaa kook-
kaille työkaluille ja vaikeasti 
työstettäville materiaaleille. 
Lisäyksiköt, esimerkiksi jääh-
dytys-, hydrauli- tai poistojär-
jestelmät, on integroitu ko-
neeseen niin, että ne vievät 
vain vähän tilaa. 

22-sarjaa on saatavana 
eri kokoonpanoissa: DZ 22 
S -versiona suoralatauksel-
la tai HSK-A100-koneena. 
Asiakkaat voivat valita kuu-
laruuvikäytön tai lineaarisen 
suoravedon. Neliakseliseen 
tai viisiakseliseen koneistuk-
seen on saatavana pöytäva-
riantteja.

Viisiakselinen  
FZ 16 S HSK-A100:lla

Mm. ilmailuteollisuudes-
sa tarvitaan koneita, jotka 
valmistavat komponentteja 
kiinteästä lohkosta. Tarvi-
taan vahvaa jyrsintätehoa 
sekä korkeaa tarkkuutta, ja 
uusi Chiron FZ 16 S on val-
mistajan mukaan kone näihin 
vaatimuksiin. 

Viisiakselisen HSK-A100- 
kartiolla varustetun koneen 
pääkaran vääntömomentti 
on 400 Nm, ja kara on tar-
koitettu haastavien, titaa-
nista tai nikkelipohjaisista 
seoksista, kuten Inconelista 
valmistettujen osien koneis-
tukseen. HSK-A100-kartio ja 

liikkuva staattisen ja dynaa-
misen jäykkyyden takaava 
gantry-muotoilu syväkoneis-
tukseen ja ja onteloiden ko-
neistamisille. Vankka raken-
ne ja lämpöstabiilius lisäävät 
tarkkuutta. 

Chiron DZ 16 W + 
VariocellUno

Chiron on lanseerannut myös 
16-sarjan DZ 16 W:n paketti-
na VariocellUno-automaatio-
yksikön kanssa. Käsittelyro-
botin ja työkappaleyksikön 
sisältävä versio on suunnitel-
tu nopean toistuvan tuotan-
non tarpeisiin, työkappalei-
ta käsittelee kuusiakselinen 
robotti. 

Kokonaisuus on saatava-
na varastolla, palettijärjes-
telmällä tai kuljetinhihnalla 
varustettuna.

Suuri pyöröovi mahdollis-
taa helpon pääsyn työalueel-
le. Automaatioyksikköä voi-
daan siirtää myös asennus- ja 
huoltotöitä varten. Automaa-
tioyksikkö on koneisiin saata-
vana myös jälkiasennuksena.  

Chiron Groupin tuotteita 
ovat on CNC-koneistuskes-
kukset ja sorvauskeskuk-
set sekä erikoisratkaisut ja 
keskeisiä asiakasaloja ovat 
auto- ja konepajateollisuus, 
lääketiede, ilmailuteollisuus 
ja työkalutuotanto. Konserni 
työllistää yli 2000 työnteki-
jää, liikevaihto oli 443 mil-
joonaa euroa vuonna 2019. 
Pääkonttori sijaitsee Sak-
san Tuttlingenissa. Suomen 
edustaja on  Machinery.

Viisiakselisia kookkaille 
työkappaleille

Uutta Chiron-

koneistuskeskus-

tarjontaa
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 UR3e UR5e UR16e UR10e
 3 kg 5 kg 16 kg 10 kg
 500 mm 850 mm 900 mm 1300 mm
 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm
 11,2 kg 20,6 kg 33,1 kg 33,5 kg
 22.700 € 27.000 € 39.050€ 35.500 €

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

Yhteistyörobotit

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

Kari Riihimäki 050 4066 404,  Vesa Kivekäs 050 349 0067

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

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy

Ensimmäiset 12 kW Bodor suurteholaserit 
myyty Suomeen ja Viroon!

www.fms-service.fi

Bodor on 
Kiinan suurin +10 kW 

kuitulaserleikkauskoneiden 
valmistaja sekä laserteollisuuden 

maailmanlaajuinen 
suunnannäyttäjä.

FMS-Service Oy on 
Bodor-lasereiden kumppani 

Suomessa.

Alan kattavimmat myynti - asennus - huolto - koulutus - varaosa - tukipalvelut. Mm. laserlähteet suoraan hyllystä!

• Ensiluokkainen Premium-sarja
• Teholuokat 1–15 kW IPG / 
 MAX (6–40 kW)
• Beckhoff-ohjaus, 
 Precitec procutter -polttopää

• Myydyin! Parhaat ominaisuudet, 
 paras hinta
• Täysin suljettu leikkuutila
• Teholuokat 1–15 kW IPG / 
 MAX (1–40 kW)

• Työalue levyt 3048 X 1524, 
 4000 X 2000 mm, 6100 X 2500 mm,
 8100 X 2500 mm
• Valurautarunko
• VIISTOLEIKKAUS

• Työalue levyt 3000 x 1500 mm, 
 4000 x 2000 mm, 6000 x 2000 mm
• Bodor Pro 2.0, Bodor Genius 
 tai Precitec -polttopää

Ensimmäinen S8025 12 kW myyty!!! Ensimmäinen P3015 12 kW myyty!!!Bodor S-sarja Bodor P-sarja


