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Ongelmia teräksen kanssa?

TEHOKKAAN
TUOTANNON
TAKAAJA
Tehosta konepajasi
toimintaa
www.prodmac.fi

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

Puoliautomaattisaha
MEP Shark 282 SXI Evo

Teräsvarastojärjestelmät ratkaisee ongelmasi!

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

UUTUUS! Remmert-automaattivarastot
pitkille materiaaleille, lavoille ja levyille

Sahausteknologian tiennäyttäjä!

• HBE-mallisarja konepajoille • Tehokas
• Tarkka • Kompakti
W
W W . P R2B
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A C . F IVantaa • p. 010 666 3140
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•M
01450
• mika.koivuniemi@prodmac.fi

Kelatie 8 C 4 • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 • mika.koivuniemi@prodmac.fi
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YCM:n NXV1270

Uusi pystykarainen
suosittuun
keskikokoluokkaan
YCM laajentaa NXV-mallisarjaansa keskikokoisella pystykaraisella keskuksella. NXV1270 on
valmistajan tuore uutuus markkinoilla kysyttyyn
kokoluokkaan.
Uutuus on ratkaisu silloin,
kun metrinen keskus ei
enää riitä kokonsa tai tukevuutensa puolesta. Liikkeet
koneessa ovat X-akseli 1270
mm, Y-akseli 660 ja Z-akseli
620 mm. Pöydän koko (XxY)
on 1350 mm x 660 mm.
Kone yhdistää rakenteensa puolesta tukevuutta, nopeita liikkeitä ergonomiaan
ja ketteryyteen.
Y-akselilla on neljä johdetta, jolloin pöytä ei pääse
laskemaan päistään, vaan
on aina rungon ja johteiden
päällä.
X-akselin johdeleveys ja
kuusi kelkkaa tuovat tukevuutta poikittaisliikkeen osalta. Suurin kuorma pöydälle
on nyt 1500 kg.

YCM:n ajatuksena koneelle oli tuoda markkinoille
kompakti ja edullinen keskikokoinen pystykarainen.
Aasian markkinoille kone
saapui loppuvuodesta 2020
ja on nyt saatavilla myös Euroopan markkinoilla.
Vakiona koneessa on
12 000 k/min (18,5kW) kiertävä kara, lisäksi saatavilla
nopeampi 15 000 k/min kara.
Työkalumakasiini on vakiona

NXV1270 laajentaa YCM:n tarjontaa
X-liikkeeltään yli metristen kokoluokassa.

IDD-karan muotoilu tarjoaa tehoa, nopeutta
ja jäykkyyttä, joita tarvitaan vaativissa
koneistussovelluksissa.
Samalla karan käyttöikä on pitkä.
24-paikkainen (optiona 30,
48, ja 60 työkalua). Koneessa
on kolmen pisteen lattiakohdistus, kymmenellä tassulla.

Ohjauksena on YCM MXP200FB (Fanuc), Siemens tai
Heidenhain TNC640. Edustaja Suomessa on Makrum.

Optimoitu kara ja jäykkä rakenne parantavat leikkuutehoa ja työkalun kulumista ja
vaimentaa koneistuksen muodonmuutosta OP-optimoinnilla.
Kappale-esimerkkejä ilmailun alueelta. Materiaali: A7075, pinnan tasaisuus: 0,05 mm.

KONE

Keraamiset laakerit
auttavat minimoimaan
lämpöä ja varmistavat
lämpövakauden.

KURIIRI.fi

31.
vuosikerta

SEURAAVA NUMERO 5/2021 ilmestyy 12.5. • Varaa ilmoitustilasi 5.5. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

KONEISTAJIEN SUOSIMA,
CIMCO KONESIMULAATIO
TYÖSTÖKONEET
MANUKONEET
• sorvit,
jyrsinkoneet,
porakoneet
CNC-KONEET
• koneistuskeskukset,
sorvit
LEVYTYÖKONEET
• mankelit, särmärit, giljotiinit
ALUMIINIKONEET
• profiilijyrsimet, routerit, sahat
CIMCO konesimulaation avulla tarkistat NC-koodin kädenkäänteessä. Se soveltuu
kaikenlaisille työstökoneille. Simulaatio tukee nollapistetaulukoita ja siirtoja, josta
on hyötyä palettien simuloinnissa. Ohjelmassa on myös runsaasti NC-koodin muokkaamiseen tarkoitettuja työkaluja.

TIEDOSTOJEN VERTAILU
TYÖKIERTOJEN TUKI
NOLLAPISTETAULUKOT JA SIIRROT
TYÖSTÖAJAN LASKENTA

Hinnat alkaen 2995€

NC-TIEDOSTOJEN VIENTI DXF-MUODOSSA

Zenex Computing Oy | Vattuniemenkatu 13 | HELSINKI | 010 322 5190 | info@zenex.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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DMG Mori päivitti DMF 300|8:n

Jyrsintäkapasiteettia kolmen metrin työalueelle
DMG Mori uudistaa jyrsinkonetarjontaansa.
Uusi DMF 300|8 mahdollistaa kolmimetristen kappaleiden käsittelyn tasaisella suorituskyvyllä koko mitaltaan. Työalue on aiempaa kookkaampi, ja työalue voidaan myös
jakaa, jolloin voidaan haluttaessa käsitellä
lyhyempiä kappaleita joustavasti kahdessa
erillisessä työtilassa.

Uuden DMF 300|8
työalue on lähes kaksi
kolmannesta aiempaa
isompi. Ulokkeelinen
Y-akseli lisää tarkkuutta
koko työalueella.
3,300 mm:n pöytä mahdollistaa myös
hyvin pitkien jyrsintäkappaleiden käsittelyn.

DMG Morin DMF-sarjan sisältää liikkuvapylväisiä jyrsinkoneita eri kokoluokkiin.
Valmistaja esitteli sarjaan hiljattain uudistetun
200|8-mallin, ja nyt sarja täy-

dentyy sitä kookkaammalla
300|8-mallilla.
Koneessa on 3300 mm:n
pöytä, ja työalue (3000 x 800
x 850 mm) kaikkineen on valmistajan mukaan 60 prosent-

tia aiempaa kookkaampi. Tämä johtuu siitä, että koneen
työkalunvaihtojärjestelmä
on toteutettu uudella tavalla,
mikä tuo käyttöön lisää työtilaa. Työkalunvaihto tapahtuu

nyt työpöydän takana, minkä
myötä koko kiinnitysalue on
koneistuskäytössä.
Samasta syystä kone voidaan varustaa 400 mm: n
pituisilla työkaluilla, mikä
on kokoluokassa harvinainen
ominaisuus.
300|8 DMF voidaan varustaa myös optiona integroidulla pyöröpöydällä,
kahdella integroidulla pyöröpöydällä tai A-akselina
toimivalla lisäpöydällä. Yksi käyttötapa on työalueen
jakaminen kahteen osaan,
jolloin toista puolta voidaan
käyttää asetuksiin samaan
aikaan kun toisella puolella
koneistetaan.
Uuden DMF 300|8: n myötä valmistaja esittelee lisäksi

kiintoisan piirteen DMF-sarjaan: nyt myös jyrsintä-sorvaus-ominaisuus on mahdollinen, kone voidaan varustaa
FD-pyöröpöydällä vaativia ja
jyrsintä-sorvaustöitä varten.
Ominaisuus on nyt saatavana myös DMF 200|8-malliin,
samoin kuin
valinnainen
A-akseli, mikä sopii hyvin
mm. suurten akselien työstämiseen.
Konsepti tarkkaan
koneistukseen

Konekonsepti uutuudessa
on muiden DMG Morin liikkuvapylväisten jyrsinkoneiden kaltainen.
Ulokkeelinen Y-akseli lisää
koneen suorituskykyä, sillä
sen myötä karaa voidaan

käyttää enimmäisteholla
riippumatta karan asennosta
koko työskentelyalueella. Tehokas jäähdytysjärjestelmä
ja suorakäyttöiset kuularuuvit Y- ja Z-akseleilla puolestaan ovat takaamassa pitkän
aikavälin työtarkkuutta.
Peruskokoonpanossaan
DMF 300|8:n maksiminopeudet ovat 50 m/min ja X-akselin lineaarikäyttöoption
myötä päästään 80 metriin
minuutissa. SpeedMASTER-karoja on optiona laaja
valikoima.
DMF 300|8:n ohjausvaihtoehdot ovat vakiona
CELOS ja Siemens, Heidenhain on lisävaruste. DMF
300|8 on helppo integroida
digitaalisiin infrastruktuureihin, ja koneen tuottavuutta
voidaan lisätä juuri DMF:lle
suunniteltujen teknologiasyklien avulla.
Esimerkiksi
vapaasti
kääntyvät kulmapäät voidaan ohjelmoida uuden angularTOOL-tekniikan syklin
avulla. Pitkän aikavälin kilpailukykyinen tuotanto on
mahdollista automaattisen
tuotannon käyttöliittymän
ansiosta.

Kasvun ajassa
Huhtikuu, on kevät! Ja niin on myös, et-

tä vuodenaikaan liittyvän valon määrän
kasvun ohella lisääntyy nyt koko ajan valo
myös siellä tunnelin päässä. Pandemiaan
liittyen näyttää nyt paremmalta, ja kevään
edetessä myönteinen kehitys jatkuu myös
taloudessa.
Tilastokeskuksen huhtikuun raportin
mukaan tilaukset kasvoivat helmikuussa
teollisuudessa kaikilla aloilla. Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 3,4 prosenttia tammikuuhun

verrattaessa, vuodentakaiseen verraten
tuotanto oli yli 5,5 prosenttia suurempi.
Eniten kasvua oli elektroniikkateollisuuden puolella, mutta ei mennyt kovasti
eri lailla metallissakaan, kasvua 3,8, prosenttia edelliskuukaudesta, kertoo Tilastokeskus.
Suunta on oikea, mutta muistaa täytyy,
että kevään edetessä on ilmennyt myös
haasteitakin näköpiiriin. Kuten tiedossa
on, ne liittyvät varsinkin komponenttien
saatavuuteen, joka meillä täällä Suomes-

sakin on osalle yrityksistä jo hyvin ajankohtainen kysymys.
Ja pandemiaanhan nekin liittyvät, erikoisajan kysynnän kasvu aiheuttaa niukkuutta ja sitä kautta mahdollisia viiveitä
toimituksiin ja myös hintojen nousua.
Näihin seikkoihin tuo omat vaikutuksensa
myös ympäri maailmaa ihmetelty ja tiivisti
seurattu Suezin liikennetulppa.
Niin lienee, kuten puhelinkeskustelussakin tuli erään tämän metallialan keskustelukumppanin kanssa äskettäin maail-

man menoa nasevasti yhteen vedettyä,
että haasteiden määrä on vakaata tasoa.
Kun yhdellä sektorilla helpottaa, uusia
haasteita ilmaantuu toisaalla. Niin se on
ollut ja niin sen kuuluu kai ollakin. Mutta
kyllä näistä selvitään, parempaan päin ja
ns. normaaliaikaa kohti tässä mennään
vahvasti.
Mukavia huhtikuun lukuhetkiä, pysytään aktiivisina, uudistutaan. Vinkkejä
siihen on tämäkin paketti jälleen täynnä.
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
20kW 6G
TÄYSIN YLIVOIMAINEN
SUORITUSKYKY!

vossi.fi/20kw

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

vossi.fi/sarmays

BAYKAL SÄRMÄYSKONEET JA LEVYLEIKKURIT
SEKÄ PLASMALEIKKAUSKONEET
Lisää tarkkuutta, nopeutta ja energiatehokkuutta! Täysservotoimiset,
hybridi- sekä hydrauliset särmäyskoneet Turkin vanhimmalta
särmäyskonevalmistajalta.

FACCIN LEVYN-, PROFIILIN- JA
SÄILIÖPÄÄDYNTAIVUTUSKONEET

TIMESAVERS
LEVYHIOMAKONEET

VANNE- JA PYÖRÖSAHAT, SINKOPUHALLUS- JA MAALAUSLINJAT

Johtavaa taivutusosaamista
kaikkein vaativimpiinkin tarpeisiin.

Erinomainen yli R2-levynpyöristys myös
levyn rei’ille ja muodoille sekä purseenja oksidinpoisto.

Saksalaisvalmistajan
huippusuorituskykyiset ratkaisut
kaikkein vaativimpiin tarpeisiin.

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

vossi.fi
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KUVA HANNU PETTINEN

KONE

Relicompin omistajat
Tiina ja Marko Jyllilä.
Tuotantotiloja.

Relicomp toimii Kurikassa ja työllistää reilut 120 henkilöä.

Relicompin perheomistus vahvistuu
Taustalla on yrittäjäpariskunnan vahva luotto suomalaiseen työhön ja omistamiseen
sekä Etelä-Pohjanmaalla yrittämiseen.
”Uskomme vahvasti siihen, että tämänkaltaista
työtä, ohutlevyn työstämistä
ja kokonaispalvelua sen ympärillä, on mahdollista tehdä
Suomessa edelleen kannattavasti. Valmistamme kaikki
tuotteet alusta loppuun itse
Kurikassa, aina tuotekehityksestä kokoonpanoon asti. Myös asiakkaat haluavat
enenevässä määrin keskittää
tuotantoaan ja tilauksiaan
kotimaahan.

Omistajuuden keskittäminen perheyrityksen sisällä
on ollut vuosia kestänyt prosessi. Vuonna 2009 Tiina Jyllilän äiti ja perustajaisä Reino
Kangas jäivät perheyrityksen
arjen toiminnasta pois, ja
vuonna 2011 yrityksessä toteutettiin virallinen sukupolvenvaihdos. Nyt tapahtuvan
yrityskaupan myötä Tiina Jyllilän sisarukset siirtyvät pois
vähemmistöomistajina.
”Olemme Markon kanssa
olleet yrityksen operatiivisessa arjessa mukana yli 20
vuotta ja luotsanneet yritystä pääomistajina vuodesta
2011 asti. Aika oli kuitenkin

Kurikkalainen ohutlevyteknologiaan
erikoistunut Relicomp Oy keskittää omistustaan
perheyrityksen sisällä. Huhtikuun 1. päivä
tapahtuneen yrityskaupan myötä Relicomp
siirtyy sataprosenttisesti nykyisten pääomistajien Tiina ja Marko Jyllilän omistukseen.
vasta nyt otollinen tälle suuremmalle muutokselle. Yritys
on perintöni, ja minulle on
erityisen tärkeää, että sukupolvien ketjua kunnioitetaan.
Olen kiitollinen sisaruksilleni, että he luottivat minuun
ja Markoon, ja siihen, että
tämä on oikea ratkaisu yritykselle. Toivon, että joskus
tulevaisuudessa myös mei-

dän tyttäremme on mukana
Relicompin arjessa”, sanoo
Tiina Jyllillä.
Nostetta
koko alan imagolle

Relicompin tahtotila on investoida suomalaiseen laatuun ja osaamiseen myös jatkossa voimakkaasti. Tämän
hetken taloudelliset näkymät

yrityksessä ovat positiiviset:
”Korona haukkasi liiketoiminnastamme ison loven,
mutta nyt olemme palaamassa jälleen vuoden 2019
tasolle toiminnassa. Nykyasiakkaamme kasvavat vauhdilla, ja haluamme palvella heitä
parhaalla mahdollisella tavalla myös jatkossa. Pyrimme
kasvattamaan yritystä hallitusti myös tulevaisuudessa.
Jossain vaiheessa tavoitteenamme on suunnata erityisesti Ruotsin markkinoille”,
kertoo Marko Jyllilä.
Relicomp investoi kokoluokkaansa nähden runsaasti. Viime vuosina yritys on

tehnyt muun muassa kaksi
historiansa suurinta konehankintaa: Suomen suurin syvävetopuristin vuonna 2019
ja vuonna 2020 yhdistelmäkone, jossa yhdistyvät levytyöstökeskus, laser ja servoteknologia. Investointien
lisäksi yritys suuntaa panostuksiaan voimakkaasti myös
digitalisoitumiseen, sillä jatkossa toimintoja automatisoidaan entistä enemmän ja
uusia osaajia tarvitaan lisää.
Relicomp Oy:n liikevaihto
on tänä päivänä yli 18 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää
reilut 120 metallialan ammattilaista.

SAKSASSA valmistett
ttu
ua

laatua JÄRKIHINNALLA
TEHOKKAAT KARAT
ISOT MAKASIINIT
32/60 työkalua

14 000 rpm / 22 kW / 117 Nm
18 000 rpm / 35 kW / 130 Nm

TUKEVA
VALURAUTARAKENNE

ISOT KUULARUUVIT
PATENTOITU JOHDESUOJAKONSEPTI

Tuettu molemmista päistä

Yksiosainen suoja, vain yksi
pyyhkijä puolellaan.
Hyvä ergonomia: alle 200 mm
etuseinästä pöytään

www.evomax.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
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K ARI H ARJU
TEKSTI

Tamperelainen Nomet Oy kehittää
tuotantoaan. Pitkät
perinteet omaava,
viime vuonna 70
vuoden ikään ehtinyt metallin sopimusvalmistaja investoi parhaillaan
vahvasti
tuotantokalustoon ja samalla toimintapuitteisiinsa. Yritykselle räätälöity Union
TM125 vaakakarainen koneistuskeskus asennetaan
vuosien 2021/22
vaihteessa yrityksen tuotantoon.

Nomet toimii Vehmaisissa yli 5500 m2 tuotantotilassa vahvalla kone- ja laitekannalla.

Nomet Oy investoi tulevaisuuteen

Monipuolista sopimusvalmistusta
70 vuoden perintein
Nomet on pitkän linjan yritys.
Heikki Jokinen aloitti vuonna 1950 konepajatoiminnan
Nokialla ja pitkään yrityksen
nimenä oli Nokian Metalli.
Vuonna 1970 vaihtui omistajaksi Rolate ja vuonna 1973
muutettiin nykyiselle tontille Tampereen Vehmaisiin ja
samalla lähemmäksi asiakaskuntaansa. Samalla yrityksen
nimi muutettiin Nokian Metallista tuli nimenmuutoksen

myötä Nomet Oy.
”Sinä tiedät mitä –
me tiedämme miten”

Tämän päivän Nomet on
monipuolinen, kansainvälinen alan toimija, minkä asiakaskunta käsittää toimijoita
monelta eri teollisuuden sektorilta. Markkina-alueet ovat
pienestä keskisuuriin kokonaisuuksiin ja toimintaa tiivistää talon slogan ”Sinä tiedät

mitä – me tiedämme miten”.
”Se ei tarkoita vain alihankkijan roolia, vaan kumppanuutta asiakkaidemme
suuntaan. Sitä haluamme
tarjota kokonaisvaltaisena
partnerina”, kertoo Nometin menetelmäkehityspäällikkö Markus Lintula.
”Menetelmäosaamiseen
on vahvasti satsattu viimeisten vuosien aikana ja haluammekin olla mahdollisuuksien

mukaan asiakkaan mukana
suunnittelupöydältä lähtien.
Avoin ja kehittävä yhteistyö,
asiakkaan oman alan asiantuntemus höystettynä meidän koneistus- ja suunnittelu osaamisellamme on sitä
kumppanuutta parhaimmillaan.”
Vahvasti kehittyvä
konekanta

Nomet toimii Vehmaisissa yli
5500 m2 tuotantotilassa vahvalla kone- ja laitekannalla.
Ensimmäisen tietokoneohjatun NC-työstökoneensa Nomet osti 1980-luvulla ja
nyt ajanmukaisia NC-koneita
on käytössä yli 30.
Iso 2000-luvun satsaus oli
FMS-linja, mihin integroitiin
kolme isoa ja yksi pienempi
vaakakarainen keskus. Samalla vuosikymmenellä myös
automaatioastetta nostettiin
uusien robottivaihtajilla olevien työstökeskusten myötä. Laadun varmistukseksi
hankittiin ison kokoluokan
3D-mittakone.
Viime vuosikymmenellä

Union TM125 on pöytätyyppinen
kookas, mutta kompakti koneistuskeskus.

Nomet investoi mm. tietokoneavusteiseen NC-ohjelmien
suunnitteluun. Vuonna 2018
yritys hankki ensimmäisen
5-akselisen koneistuskeskuksen sorvaavalla pöydällä
ja 1050 mm:n pyörähdyshalkaisijalla. Lisäksi hankittiin toisen CAM-ohjelmiston
hankinta vahvistamaan ohjelmointiosaamista.
Muita viime aikojen investointeja ovat NC-ohjattu
jyrsinkone oman kiinnitinsuunnittelun valmistamisen
tukemiseen, työkalujen esiasetuslaite max. Ø700mm
työkaluhalkaisijalla ja pitkäsorviautomaatti kokoluokkaan Ø3-35mm. Lisäksi yritys on kehittänyt tiloissaan
kokoonpanon aluetta.
Vaakakarainen
Union-koneistuskeskus
tarkoin räätälöitynä

Tämän vuoden alkuun sijoittuu perinteikkään Nometin
tuorein satsaus tuotantoonsa.
Yritys tilasi maahantuoja
Makrumilta hiljattain saksalaisen Union TM125- koneistuskeskuksen.
”Koneinvestoinnin tausta
on asiakaslähtöinen ja ajatuksena kappalekokoluokan
kasvattaminen nykyisestä
2000 mm:stä 2500 mm:iin.
Samalla kyseessä on korvausinvestointi olemassa oleville
keskuksille”, Lintula sanoo.

Konevalinnassa oli mukana useampi merkki, mutta
Union erottui joukosta edukseen jo hankintaprosessin alkuvaiheessa.
”Kyseessä on perinteikäs
firma, sen osaaminen on vahvaa ja samoin ymmärrys meidän vaatimuksistamme. Keskeistä on, että kone räätälöidään tarkoin meidän kappalekirjoamme ja työstettäviä
tuotteita vastaavaksi. Meidät
vakuutti Unionin vahva osaaminen juuri sillä sektorilla, mitä me työstämme.”
Union TM125 on pöytätyyppinen kookas, mutta
kompakti koneistuskeskus, missä X/Y/Z-liikkeet
ovat 2500/2150/1600 mm
ja W 600 mm. Nometin kone on varustettu B-akselilla
ja UC-L25-kulmapäällä ja
280-paikkaisella makasiinilla. Karateho on 31/34 kW ja
vääntö 1433 Nm. 3-paikkainen palettirata ja 6-akselinen
käsittelyrobotti ovat osa järjestelmää.
”Kone on parhaillaan kovaa vauhtia työn alla Chemnitzissä ja tällä hetkellä projekti on aikataulussa. Nyt
toivomme, että pandemia
ei sotke aikataulua. Parhaillaan tiloissamme tehdään
suuria muutoksia uutta hankintaa ajatelleen. Viisi työstökonetta, yksi seinä ja kaksi sähkökaappia tekevät tilaa
TM125:lle”, Lintula sanoo.
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UUTUUS!

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

MULTI4 Mini
Pistemerkkauslaite
FMS-linjassa toimii kolme isoa ja yksi pienempi vaakakarainen keskus.

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

Tuotteiden helppoon

Merkattavan materiaalin
maksimikovuus 63 HRc.

identifioimiseen
ja merkitsemiseen.
Määrätietoisesti
uudistuen eteenpäin

Jatkossa 70-vuotias Nomet
suuntaa eteenpäin perinteitään kunnioittaen, mutta uudistuen.
”Tällä vuosikymmenellä
Nomet tekee lisää koneinvestointeja tulevaisuuteensa
satsaten. Jatkosuunnitelmissa olevat investoinnit ovat
toinen pitkäsorviautomaatti
sekä työstökeskus kokoluokkaan Ø 800 mm. Myös digitalisaatio etenee luomalla

virtuaalinen kaksonen Työstökoneesta ja simuloinnista.
Samalla yhteistyötä asiakkaiden kanssa syvennetään ja
tuotetaan entistä enemmän
arvoa kokonaisvaltaisemmilla toimituksilla.
”Lisäksi
investoimme
led-valaistuksiin kaikkialla
tuotanto- sekä ulkotiloissa,
mikä lisää paitsi työntekijöiden viihtyvyyttä, pienentää hiilidioksidipäästöjä yli
30 000 kg vuodessa. Voisi

sanoa, että Nomet on kestävän vihreän kehityksen viitoittamalla tiellä.”
”Oman tekemisen kehittämisellä, investointipolun
luomisella sekä uusien asiakkaiden ja tuotteiden määrätietoisella ylösajolla yrityksen suunta on positiivisessa
vireessä ja jatkuvalla kehityksellä ja uusilla investoinneilla
uskomme, että suunta pysyy
oikeana ja jatkaa kasvuaan”,
Markus Lintula toteaa.

Saatavilla myös pöytämalli taso-, putki- ja
aaltomaisille pinnoille.

MERKITSE HELPOSTI
•
•
•
•

KYSY LISÄÄ

sarjanumero
aikaleima
logo
datamatrix/QR/
viivakoodi

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

www.retco.f i

Tarjoamme laadukkaat ratkaisut
metalliteollisuuden tarpeisiin lastuavissa
työkaluissa, hiomatarvikkeissa ja tuotannon
koneissa 80 vuoden kokemuksella
Cosen – Vanne- ja pyörösahavaihtoehdot manuaalisista
koneista suuren kapasiteetin automaattilinjastoihin

Thomas – Manuaaliset ja semi-automaattiset
vanne- ja pyörösahat konepajakäyttöön

Wikus – Vannesahanterät myös mittojen
mukaan nopealla toimituksella

Haco Kingsland – Monitoimileikkurit,
lävistyskoneet sekä työkalut koneisiin

Dormatec – Öljysumun erottimet, imupöydät
ja leikkuunesteen puhdistusjärjestelmät

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

Assfalg – Nosto- ja pöytämagneetit sekä
monipuolinen valikoima muita magneetteja
Puh. 029 006 130 • maantera@maantera.fi • www.maantera.fi

Katso lisää!
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UUDET VARASTOKONEET
VANNESAHAT

Pilous ARG 235 Plus
Pilous ARG 260 Plus SAF
Pilous ARG 300 Plus H

3

PORAKONEET

Pylväsporakone Maxion Unimax 3

CHAM
LOGI
Korkean tuottavuuden poraukseen
THREE FLUTE

TEROITUSKONE

Spinner SM 100D

CHAMDRILL

KÄYTETYT VARASTOKONEET
JYRSINKONEET

• FGV 32 Digitaalit ISO 50. Koneellinen työkalun
kiinnitys, vm. 2016, MYYTY
• F2V R Digitaalit. Koneellinen työkalun kiinnitys,
vm. 2014, uutta vastaava. Takuu.
• FGH 32 Uudet näyttölaitteet.
Huronpäällä ISO 50, vm. -86
• FGH 32 Uudet näyttölaitteet.
Yleispäällä. ISO 40, vm. -86
• Pystykarainen koneistuskeskus
Chevalier FCT 1320 V Fanuc 0M, vm. 2001
• Kääntöpöydällä 650x365 mm.
xyz 500x320x250 mm. Tämä kone on lähes
käyttämätön. Mukana työkaluja.

3 tehollisella leikkuusärmällä
olevat, sekä itsekeskittävät että
tasapäiset vaihtokärjet
tehokkaaseen ja tarkkaan
poraukseen. Erinomainen reiän
pinnanlaatu ja lastunpoisto
Halkaisijat 12,0-25,9 mm

PORAKONEET

Parempi reiän pyöreys
ja keskeisyys

300%
nopeampi

• Pylväsporakone Maxion Unimax Mk4.
Kuusiasemainen revolveriporauspää, vm. -03
• Säteisporakone MAS VO 50/1250, vm. -99
• Säteisporakone Caser MK4 /1250, vm. -80
• Säteisporakone TPR 1230 H. MK4, vm. 2011,
uutta vastaava. Takuu.
SAHAT

• Automaattivannesaha
Scortegagna RYSCH 260/320 AF, vm. 2000
• Automaattivannesaha MEBA 230 GAH, vm. 2007
• Automaattivannesaha
Pilous ARG 300 CF-NC automat, vm. 2006

Itsekeskittävä kärki
parempaa pinnanlaatua varten

LISÄVARUSTEET

• Nauhahiomalaitteet kärkisorviin
Prismont MST-SBH 1, SBH-2 ja SBH 4
• Sisähiomalaite sorvin teräpitimeen.
Prismont MST-IPA Strong.
• Varustenostin sorveihin ja jyrsinkoneisiin Sky Hook

Tarkemmin kotisivuillamme

www.maketek.fi

Litteä kärki tasapohjaisia
reikiä varten

WORLD

App Store

1,5XD

3XD

5XD

Niittyhaankatu 8, 33720 Tampere, p. 03 358 2700
Markku Tavasti 0400 232 310
markku.tavasti@maketek.fi

8XD

Play Store

Lataa sovellus
puhelimeen!

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

NEOLOGIQ General A4 Ad_Finland.indd 2

15/03/2021 08:59:58

Metav Digital
Nelipäiväinen metallin
verkkomuotoinen konetapahtuma Metav digital
päättyi 26. maaliskuuta.
Yhteensä 2 500 kävijää
osallistui ja yli 1530 oli
mukana web-kokoontumisissa. Näytteilleasettajia tapahtumassa
oli mukana noin 80.
Järjestäjät ilmoittavat olevansa iloisia
tästä hyvästä aktiivisuudesta tapahtumaa
kohtaan erikoioloissa.
Metav on perinteisesti
Saksan Düsseldorfissa
pidettävä konetapahtuma. Metav 2022 on kalentereissa ajankohdalle
8.-11.3.2022.

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu
Business Finlandiin on avattu uusi kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu. Palvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja
julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä.

EU-rahoitusta
voivat
hyödyntää yritykset, tutkimuslaitokset, kunnat,
rahoituslaitokset ja muut
tahot. Uusi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja
Business Finlandin toteuttama palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa ja hankekohtaista ohjausta sekä
järjestää EU-rahoitukseen
liittyviä tapahtumia.

EU-rahoitusneuvontapalvelun verkkosivuston
sisältö tuotetaan yhteistyössä rahoitusohjelmien
ja -välineiden suomalaisten vastuutahojen kanssa
ja palvelu toimii verkostomaisesti EU-rahoituksesta vastaavien tahojen
kanssa.
Business Finlandissa
toimii jo ennestään EU:n

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien yhteystoimisto, joka tarjoaa kaikille avointa, maksutonta
neuvontaa ja sparrausta
Horisentti Eurooppa-ohjelmasta.
”Uusi, laajasti EU-rahoitusta suomalaisille avaava
palvelu täydentää hyvin jo
pitkään toiminutta tutkimus- ja innovaatiorahoi-

tusta koskevaa neuvontapalveluamme. On tärkeää,
että Suomessa osataan
hyödyntää kaikki EU:n rahoituslähteet täysimääräisesti emmekä jää kilpailijamaistamme jälkeen”,
sanoo eurooppalaisen
innovaatioyhteistyön johtaja Elina Holmberg Business Finlandista. eurahoitusneuvonta.fi
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Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

ÄÄRIMMÄISEN JOUSTAVAA TUOTANTOA

Uusimman sukupolven yhdistelmätekniikkaa

Uusi sukupolvi: Ermaksanin
hybridisärmäri EVO III
Yhdistää hydrauliikan nopeuden
ja servokäytön tarkkuuden

Erittäin nopea ja
pienet käyttökustannukset
AMADA AJ kuitulaser
+ TWIN-servotekniikan lävistys

Monipuolisuutta lisäävät ominaisuudet

Erinomaisella hinta-laatu -suhteella varustetut,
jo kolmannen sukupolven Ermaksanin hybridisärmärit, tuottavat hydrauliikan voiman servoteknologian toistettavuudella. Pyydä tarjous.

Punching & Forming (P&F) järjestelmä,
AMADA Rapid Forming Tool yhteensopivuus
ja sisäänrakennettu kierteytysyksikkö

Pidempi taivutuspituus:
Salvagninin B3 AU-TO
hybridisärmäri

Työkaluista johtuvien
virheiden eliminointi

Automaattinen työkalunvaihto ja
-pituussäätö 4 m pituudelle

Markkinoiden nopein AU-TO -työkaluvaihto ja
ATA-pituussäätö, uudet turvaskannerit, MAC2.0
syklin aikainen taivutuskulman mittaus, korkeus
ja automaattinen bombeeraus sekä StreamForm
3D -ohjelmointi mahdollistavat piensarjojen
särmäämisen ilman testikappaleita ja
manuaalisia asetuksia. Kysy lisätietoja.

ID tooling järjestelmä
+ optiona työkalunvaihtoautomaatti

AMADA

Growing Together with Our Customers

AMA-PROM FINLAND OY
Meriniitynkatu 19 - 24100 SALO
Puh +358 (0) 2 777 840
Fax +358 (0) 2 777 8410

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

info@amada.fi
www.amada.fi

N I M I T Y K S I Ä - OY M A A N T E R Ä A B

Heikki Kirjavainen

Tero Kaivonen

Heikki Kirjavainen ja Tero
Kaivonen ovat aloittaneet
Oy Maanterä Ab:n palveluksessa Teknisen Myyntipäällikön tehtävissä.

Molemmilla on erittäin
pitkä ja monipuolinen kokemus sekä laaja verkosto
Suomen metalliteollisuuden toimialalta. Tehtävät

ovat uusia ja tulevat vahvistamaan sekä maankattavan aluemyynnin teknistä tukea että uusasiakasmyyntiä.
Heikki Kirjavainen keskittyy työssään erityisesti
lastuaviin työkaluihin ja
Tero Kaivonen puolestaan tuotannon koneisiin
sekä oheislaitteisiin. Uudet henkilöt ja toimenkuvat vahvistavat yrityksen mukaan entisestään
Maanterän vankkaa am-

N I M I T Y K S I Ä - AV E R TA S R O B O T I C S O Y

mattiosaamista sekä kykyä löytää asiakkailleen
tavoitteidensa mukaisesti entistä tehokkaampia
ja kestävämpiä ratkaisuja.
Oy Maanterä Ab on
toiminut Suomessa jo
80 vuoden ajan ja yritys
edustaa laajaa valikoimaa
korkealaatuisia tavarantoimittajia. Tuotevalikoimassa ovat niin lastuavat
työkalut, hiomatarvikkeet
tuotannon koneet sekä
ratkaisut varastointiin.

Henri Kuivala

Pyry Laukkanen

Teemu Nurmi

Henri Kuivala on kutsuttu myyntijohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi.
Pyry Laukkanen on nimitetty jälkimarkkinointijohtajaksi.
Teemu Nurmi on nimitetty huoltopäälliköksi.

KONE

KURIIRI.fi
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Uuden koneen myötä läpimenoajat nopeutuivat.
Myös maalattavien tuotteiden rasitusluokat paranivat
mekaanisen esikäsittelyn ansiosta,
toteavat Pekka Honkala (kuvassa vasemmalla) ja
Mika Kalliokoski.

Purseet ovat leikkaus- ja lävistystöissä tuttu
ilmiö, ja poishan ne pitää hoitaa joko käsin
tai nykyisin yhä useammin koneellisesti. Nivalassa toimiva AQ Mecanova tehosti toimintojaan uuden Lissmac-purseenpoistokoneen myötä. Nyt hiontaprosessissa hionta ja pyöristykset hoituvat kahdelta puolelta
yhtäaikaisesti.

Lissmacin SBM-L tehostaa AQ Mecanovan purseenpoiston toimintoja Nivalassa.
Mika Kalliokoski asettamassa parametrejä koneeseen.
KARI HARJ U
TEKSTI

Uutta iskua AQ Mecanovan viimeistelyyn

Purseet pois ja reunat pyöreiksi
samanaikaisesti kahdelta puolelta
AQ Mecanova on levytöiden sopimusvalmistaja, joka
leikkaa, lävistää, muokkaa ja
kokoaa ohutlevystä tuotteita ja osakokonaisuuksia mm.
sähkö- ja elektroniikka- sekä
kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin.
AQ Mecanovan pinta-alaltaan 10 000 neliömetrinen
ja noin 125 ohutlevytöiden
ammattilaista työllistävä korkealla automaatioasteella
toimiva tehdas sijaitsee Nivalassa, jolla on tuotantoperinteitä jo vuodesta 1989
lähtien.
Yrityksen omistajuudessa
tapahtui keskeinen muutos
vuonna 2018, kun Mecanova siirtyi yritysoston kautta
osaksi ruotsalaista monialaista AQ Groupia. Nyt se on
osa Groupin ohutlevypuolen
toimintoja yhdessä muiden
konsernissa maailmanlaajuisesti toimivien ohutlevyalan
yritysten kanssa.
”Asiakkaamme toimivat
sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä kone- ja
laitevalmistajina. Tuotteet
päätyvät kotimaiseen loppukäyttöön ja myös usein
ulkomaille joko päämiesten
kautta tai suorana vientinä.
Olemme osa AQ-konsernia,
mutta silti varsin itsenäinen
yksikkö. Alueellinen painotus on toiminnassa vahvana mukana”, sanoo Pekka
Honkala

Lisäiskua viimeistelyyn

AQ Mecanovan toimenkuvaan kuuluu kappaleiden tai
osakokonaisuuksien tuotanto tarvittaessa suunnittelusta lähtien valmistukseen, kokoonpanoihin, testauksiin ja
logistiikkaan saakka. Läheinen tuotekehitysyhteistyö
kuuluu myös olennaisena
osana palveluihin.
Keskeistä toimintaa on
sarjavalmistus ja sen työmenetelmät optimoidaan tehtaalla valmistettavien kappa-

lemäärien mukaan. Tuotannon automaatioaste nousee
sarjakokojen kasvaessa.
AQ Mecanova käsittelee
ohutlevyä paljon, ja tuotantomenetelmien ytimessä
ovat lävistystoiminnot sekä
kuitulaserleikkaus. Sen myötä myös viimeisteltäviä levyjä
ja kappaleita on paljon.
”Purseiden poistoa ja
terävien reunojen hiontaa
olemme tehneet aiemmin
hiomakoneella ja tarvittaessa myös käsitöinä. Tuotan-

non kehittyessä näiden toimintojen tehostaminen on
tullut välttämättömäksi ja
se on ollut myös asiakkaidemme toive. Viime vuonna
toteutimme projektin, minkä
myötä saimme tekemiseen
tehokkuutta, läpimenoajat
nopeammiksi. Myös maalattavien tuotteiden rasitusluokat paranivat mekaanisen esikäsittelyn ansiosta”,
sanoo Pekka Honkala.

Kone hioo ja pyöristää levyn reunat ja reikien sisäpinnat aina 50 mm:iin saakka.
Viisto sijoittelu työpöydälle tehostaa pyöristysprosessia.

Sujuvasti
kahdelta puolelta

Tuotannon tarveanalyysin
ja markkinoiden tutkimisen
jälkeen AQ Mecanova hankki koneen Lissmacin SBM-L
-mallistosta. Valmistajan
Suomen edustaja on Coastone.
Kuivaprosessikoneiden
SBM-L -sarjassa työleveydet
1000-, 1500- ja 2000 mm,
AQ Mecanovan valinta on
työleveydeltään niistä keskimmäinen.
Koneella voidaan hioa ja
pyöristää levyn reunat ja
reikien sisäpinnat aina 50
mm:iin saakka.
Kaksi hiekkapaperia hioo
aluksi levyä tai kappaletta,
reunat hiotaan ja pyöristetään, sen jälkeen käsittely
jatkuu neljän hiontahihnan
avulla. Käsittely tapahtuu
kummassakin tapauksessa samanaikaisesti levyn
tai kappaleen kummaltakin
puolelta. Toiminnot voidaan
säätää tarkoin kuhunkin työvaiheeseen.
”Kuivahionnassa materiaalikirjo on laaja, myös pinnoitettuja materiaaleja voidaan käsitellä, ja sähkö- ja
elektroniikka-alueen tuotteille kuivaprosessi on paras
vaihtoehto. Kuljetinratkaisun
avulla koneella voidaan käsitellä sekä pieniä että isoja
kappaleita tehokkaasti.”
”Kaksipuolinen käsittely

on koneen vahvuus. Käsittely kahdelta puolelta nopeuttaa tuotantoa ja on helpotus
myös koneenkäyttäjälle, kun
kappaleita ei tarvitse prosessin aikana käännellä. Reunapyöristys ennen maalausta,
korkeamman rasitusluokan
aikaansaamiseksi, on tärkeää”, toteaa Honkala.
Käyttökokemusten perusteella koneen käyttö,
hiomanauhojen vaihto sekä
puhdistaminen on suunniteltu helpoksi. Pölynpoistoon
yritys hankki samalla tarvittavan järjestelmän.
”Koneen myötä saimme
viimeistelyasiat kuntoon.
Tuotannon yksi pullonkaula
poistui tehokkaalla tavalla”,
toteaa Pekka Honkala.
AQ MECANOVA:

ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja, asiakkaat
sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä kone- ja laitevalmistuksessa. Toimipaikka Nivala, henkilöstöä noin
115, liikevaihto noin 15 ME
(2019).
AQ GROUP:

teollisuuden komponenttija järjestelmätoimittaja, perustettu 1994, toimintaa eri
Euroopan maissa sekä mm.
Kiinassa, Intiassa, USA:ssa
ja Kanadassa. Pääkonttori:
Västerås, Ruotsi. 5900 työntekijää, liikevaihto noin 480
ME (2020).
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VAIN PIENI ASKEL

JA LOIKKAAT PITKÄLLE
5-AKSELISEN KONEISTUKSEN
MAAILMAAN

CV5-500
EDULLINEN TÄYSVERINEN 5-AKSELINEN
KONEISTUSKESKUS ON NYT TÄÄLLÄ
Uusi Mazak CV5-500 on erittäin monipuolinen ja
hintaluokassaan ainutlaatuinen 5-akselinen koneistuskeskus.
Koneen siltatyyppinen runkorakenne ja molemmista päistä
tuettu kehtopöytä takaavat tarkan ja tukevan koneistuksen.
Kone erinomaisine teknisine ominaisuuksineen on saatavilla
nyt erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

Lisätietoa: www.mazakeu.com

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

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
NÄYTTELYKONEESEEMME
VANTAALLE!

KONE
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HCMC 1270:n pöydän koko on 1370x650 mm ja
kapasiteetti 1200 kg.

Vahva kaksikko. Taaempana portaalikeskus Hartford SW320, etualalla uusi
pystykarainen koneistuskeskus HCMC 1270 samalta valmistajalta.

Kalajoella toimiva konevalmistaja ja alihankintayritys Siipotec Oy
vahvistaa konekantaansa. Viime vuonna hankitun Hartford-portaalikoneistuskeskuksen rinnalle yritys hankki alkuvuodesta muutamaa
pykälää pienemmän koneistuskeskuksen samalta valmistajalta.
K ARI H ARJU
TEKSTI

Siipotec kehittää konekantaansa

Sopiva pystykarainen portaalikeskuksen kaveriksi
Siipotec on Kalajoella toimiva
yritys, joka valmistaa ja räätälöi yksilöllisiä automaatioratkaisuja puunjalostusteollisuuteen ja osin myös muille
teollisuuden aloille. Ovi- ja
ikkunateollisuus on iso asiakasryhmä, ja näin ollen toimitettavilla työstökoneratkaisuilla käsitellään puun lisäksi
alumiineja.
Markkinat ovat kotimaassa, ja koneita on toimitettu
myös Ruotsiin.
Yrityksen toiminta alkoi
25 vuotta sitten toiminimenä, sen jälkeen puitteet
ovat kasvaneet, yritysmuoto
vaihtunut ja tiloja laajennettu

useita kertoja.
Yrityksen tuotanto toimii
nyt Kalajoella noin 2000 neliön tiloissa, lisäksi on 300
neliötä toimistotilaa. Lisäksi
uusi tilalaajennus käynnistynyt nyt keväällä.
Yksilöllisesti alusta
loppuun

Siipotec tekee tuotantolinjaratkaisuja ja toiminnassa
räätälöinti on keskeistä. Yrityksellä on käytössään runsas
potentiaali niin sähkö- kuin
mekaniikkapuolellakin. Suunnittelu onkin valmistettavien
CNC-koneiden ja muiden
tuotteiden hinnassa suurin

kustannuserä.
Siipotec tarjoaa alihankintakoneistusta varsin merkittävästi: puolet koko koneistuskapasiteetista myydään
alihankintana varsinkin kulutusteräksiin. Oma koneistamo on toiminut viitisentoista vuotta ja se palvelee niin
omien tuotteiden valmistusta
kuin myös alihankintaa. Lisäksi palettiin kuuluvat huolto- ja
varaosapalvelut.
Viime aikoina vahvasti kasvuyritys on panostanut isosti mm. tilojensa lisäksi konekannan uudistamiseen ja
kehittämiseen. Yrityksessä
on töitä tehty pitkään taiwa-

nilaisin konein, ensimmäinen
tuli taloon avainkoneeksi heti
oman koneistamon käynnistyessä.
”Ne ovat sopineet meille
hyvin, ne ovat olleet asiallisia käytössä, tarkkuuksiltaan
sopivia ja lisäksi toki kustannuksiltaan järkeviä”, sanoo
toimitusjohtaja Raimo Siipo.
Luotettavaa
konekalustoa

Viime vuonna yrityksen konekantaan tehtiin iso hyppäys,
kun koneistamoon asennettiin uusi portaalikoneistuskeskus, Hartford SW320.
”Tämän kokoluokan työs-

tökeskus mahdollistaa kookkaiden kappaleiden valmistuksen. Konevalinnassa
keskeisiä vaikuttimia olivat
tukevuus, kokoluokka sekä
meille aiemmasta tuttu Fanuc-ohjaus. Sen myötä kone
saatiin sujuvasti ja nopeasti
tuotantoon. Lisäksi konevalmistajan koko, vahva suomalainen edustus ja laaja käyttäjäkunta vaikuttivat valintaan”, toteaa Siipo.
Hartfordin mallistoon
kuuluvat erilaiset portaalikoneet, koneistuskeskukset
sekä avarruskoneet. Suomessa edustaja on MTC Flextek. SW320:n pöytäkoko on
3000x1830 mm ja kappaleen
maksimipaino työpöydälle 10
000 kg. Karamoottorin teho
on 26 kW, Hi-Lo -vaihdelaatikko tuo vääntöä töihin.
Tämän vuoden alussa Siipotecin konekanta uudistui
lisää, kun yritys hankki toisen uuden koneen samalta
valmistajalta, pystykaraisen
HCMC 1270:n 1370x650
mm:n pöydällä ja 1200 kg:n
kapasiteetilla.
Raimo Siipon mukaan portaalikonetta pienempi kokoluokka lisää joustavuutta ja
työn tehokkuutta.
”Kone mahdollistaa pienempien kappaleiden käsittelyn sopivan kokoluokan
koneella. Aiemmin käytössämme olleeseen pieneen
koneistuskeskuksen verraten
myös kapasiteetti nousee aiemmasta.”
Koneen valinnassa ohjasivat hyvät kokemukset kookkaammasta Hartfordista sekä
maahantuojan kokonaispalvelusta. Saman valmistajan
koneesta on etua myös mm.
työkalujen suhteen.

”Saman maahantuojan
kanssa toimiminen lisää kokonaiskuvion helppoutta.
Kun homma toimii, ei kannata
asiaa sen enempää hämmentää”, sanoo Siipo.
Kehittyvää huolto- ja
varaosatoimintaa

Yritys tilasi uuden koneensa
loppukesällä, ja se asennettiin helmikuussa.
”Tuotantoon kone saatiin
jo samana päivänä asennuksen kanssa. Tuttuun ohjaukseen ei erityiskoulutuksia
tarvittu.”
Koneen hankintaan Siipotec sai tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, ja
hankkeessa oli mukana myös
Euroopan aluekehitysrahasto. ELY-keskus tukee myös
uutta parhaillaan toteutettavaa hallilaajennusta, mikä
keskittyy vahvasti yrityksen
huolto- ja varaosapalveluiden
kehitystyöhön.
”Korona-ajan alku viime
vuonna toi lisäpuskua huoltopuolen asioiden kehitykseen.
Kun viime keväänä alkoi näyttää siltä, että koneenrakennus alkaa koronan myötä
takkuamaan, aloimme heti
hakea huollosta uutta iskua.”
”Onneksi ei lopulta käynyt
niin kuin pahimmissa skenaarioissa keväällä näytti, mutta
huoltopuolen kehitys jatkuu
silti nyt vahvana. Rakennamme tästä uuden vahvan tukijalan yrityksen toiminalle.
Laajennus valmistuu myöhemmin tänä vuonna. Se
eriyttää huollon ja varaosapalvelun toimintoja ja vapauttaa samalla lisää tilaa
tuotannolle, mitä jatkossa
tarvitaan”, Raimo Siipo kertoo.
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Creamaster Oy on luotettava kumppanisi metalliteollisuuden levykoneiden hankinnassa ja niiden ylläpidossa. Meillä
on yli 25 vuoden kokemus leikkauslasereista, särmäyspuristimista, levyleikkureista sekä niihin liittyvästä automaatiosta ja
huollosta. Meiltä löydät ADH-merkkiset särmäyspuristimet ja levyleikkurit sekä HSG-merkkiset tasolaserit,
yhdistelmälaserit, putkilaserit. Omien edustustemme lisäksi huollamme ja korjaamme
Amada-merkkiset laserit ja särmäyspuristimet sekä useimmat kiinalaisvalmisteiset laserit. Meidän päämäärämme on turvata
tuotantosi avainkoneiden hankinta ja niiden toiminta, siksi meillä vastataan puheluihin myös iltaisin ja viikonloppuisin.

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

ENEMMÄN KUIN PELKKÄ PALETINVAIHTAJA

FPC

ENSIASKEL

FMS-MAAILMAAN
2X KÄYTTÖASTE · NOPEA TAKAISINMAKSU · LAAJENNETTAVISSA 3 KONEELLE

Lue lisää fastems.com/fpc
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Savon ammattiopisto kehittää oppimisympäristöään

”Teknologiaa tasolle, millä teollisuus tänä päivänä toimii”
tuksen puitteita ja ammattiopiston kone- ja laitekantaa
voimakkaasti eteenpäin.
”Teknologia kehittyy ja
automaatio sekä robotisaatio lisääntyvät yrityksissä
voimakkaasti. Automaatiota myös hyödynnetään tänä
päivänä yhä laajemmin myös
pienemmissä yrityksissä. Kehityshanke vastaa tähän teemaan”, Marttinen kertoo.
”Laajempana yhteytenä
on alan koulutuksen muutto
jatkossa uudelle kampusalueelle lähelle Savonia-ammattikorkeakoulua. Se mahdollistaa jatkossa yhä syvemmän
yhteistyön myös yritysten
suuntaan”, sanoo levypuolen
ja hitsauksen opettaja Jukka
Saastamoinen.

KARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

Savon
ammattiopisto vahvistaa
metallin
alueen
koulutuksen koneja laitekantaansa.
Vastapäättynyt koneiden, laitteiden
ja mm. simulaatioympäristöjen
investointihanke vie
oppilaitoksen teknologiaa
tämän
päivän teollisuuden edellyttämälle
tasolle ja kehittää
olennaisesti mm.
koneistuksen koulutusympäristöä.

Vahva paketti
koulutuskäyttöön

Mazakin monitoimisorvi Integrex i-100S on hankinta Savon Ammattioppilaitoksen koneistuksen koulutustarpeisiin.
Koneella vahvasti käyttöönotossa mukana ollut Juho Saastamoinen, Taitaja-kilpailun aluesemifinaalin tämän vuoden voittaja ja
kevään finaaliin matkaava kolmannen vuoden opiskelija.

Kuopiossa toimiva Savon
ammattiopisto on osa Savon
koulutuskuntayhtymää, monialaista Iisalmen, Kuopion ja
Varkauden alueilla toimivaa
koulutusorganisaatiota.
Tekniikkaa oppilaitoksessa opiskellaan useilla aloilla
ja yksi niistä on kone- ja tuotantotekniikka. Sen puitteissa Savon ammattiopisto tarjoaa koneistuksen, levytyön
ja hitsauksen sekä koneasennuksen koulutusta.
”Koulutus vastaa tämän
alueen tarpeisiin. Savon alue
on yksi metallin keskittymä
ja konepajasektorin yrityksiä

on runsaasti. Koulutusyhteistyö yritysten kanssa on
arkipäivää, se on tiivistä ja
monimuotoista. Alueen yri-

tykset tarvitsevat koulutettuja osaajia”, sanoo CNC-koneistuksen opettaja Jukka
Marttinen.

Integrex i-100S-monitoimisorvissa pyörintähalkaisija on 530 mm ja
tankokapasiteetti 51 mm. Ohjaus on uusi Mazatrol.

Tiivistä
yritysyhteistyötä

Kone- ja tuotantotekniikkaa
opiskelee Kuopiossa nuoriso- ja aikuisopinnoissa nyt
noin 150 opiskelijaa, henkilökuntaa 15 henkilöä, ja oppilaitoksena Savon ammattipisto on tuttu nimi esimerkik-

si Taitaja-kisojen yhteydestä.
Talon opiskelijat ovat pärjänneet kisassa lajivoittoihin
ja World Skills -edustuksiin
saakka.
Parhaillaan Savon ammattiopistossa kehitetään yhtenä painopistealueena koneja tuotantotekniikan koulu-

Hitsauksen pilvipalvelun kehitys oli hankkeen
osa-alue. Eri kampuksille sijoitetut hitsauskoneet
välittävät reaaliaikaista dataa pilvipalveluun.
Järjestelmä mahdollistaa mm. hitsauksen
monipuolisen tiedonsiirron, jäljitettävyyden sekä
koneiden keskinäisen yhteydenpidon.

Kone- ja laitekannan kehityskokonaisuus pitää sisällään
satsauksen mm. Bystronic
-kuitulaserleikkausteknologiaan, mobiiliin hitsausautomaatioon, varastoautomaatioon, liikuteltaviin simulaatioympäristöihin ja hitsauksen pilvipalvelujen hyödyntämiseen.
Lisäksi kokonaisuuden
tuoreena ja samalla myös
mittavimpana yksittäisenä
panostuksena vahvistettiin
olennaisesti koneistuksen
oppimisympäristöä uuden
alan teknologiakärkeä edustavan monitoimisorvin myötä.
Kuopioon asennettiin vuodenvaihteessa Mazakin Integrex i-sarjan monitoimisorvi
i-100S, nykyaikainen, mutta
kompakti ja siten myös opetuskäyttöön hyvin sopiva
paketti sorvaus/jyrsinkaralla

Jukka Marttinen (oikealla) ja Jukka Saastamoinen ovat olleet
Teknologia digitalisoituu -hankkeessa alusta saakka. Hanke kehitti
Savon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan konekantaa monella tasolla.
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Nomo aloittaa yhteistyön
Freudenberg Sealing Technologiesin kanssa

Simulointiympäristöjen avulla opiskelijat
opiskelevat aidontuntuisissa tilanteissa ja
saavat taidoistaan myös välitöntä palautetta.
Kuvassa Jukka Saastamoinen demoaa
hitsauksen simulointikokonaisuutta.

sekä kääntyvällä B-akselilla.
Integrex i-100S:n pyörintähalkaisija koneessa on 530
mm, sorvauspituus 854 mm
ja tankokapasiteetti 51 mm.
”Koneessa ovat mukana
sorvaus, poraus-, kierteitys ja jyrsintäominaisuudet
5-akselityöstöön saakka ja
konetta ohjataan uudella ja
erittäin monipuolisella Mazatrol-ohjauksella, joka lukee
mm. solid-muodot suoraan.
Otimme koneeseen mukaan
robottivalmiuden. Luultavimmin kone varustetaan jatkossa yhteistyörobotilla”, Marttinen sanoo.

Kolmen vuoden
jatkohanke

Kuopiossa toteutettu projekti oli mittava hanke, mutta samalla tärkeä osa koulutuksen
kehittämistä ajan vaateisiin.
”Koneet ja laitteet mahdollistavat koulutuksen tason, millä teollisuus tänä päivänä toimii ja vahvistaa siten
koulutuksen yhä vain tiiviimpää yhteyttä työelämään ja
yritysten tarpeisiin”, sanoo
Jukka Marttinen.
”Ajanmukainen oppimisympäristö on myös vetovoimatekijä. Nykyaikainen
konekanta lisää opiskelijoi-

den alaa kohtaa tuntemaa
kiinnostusta ja turvaa siten
osaltaan osaavan työvoiman
saatavuutta jatkossa”, toteaa Jukka Saastamoinen.
Kuopion kone- ja laitehankinnat mahdollistaneen
Teknologia digitalisoituu
-hankkeen kustannusten kokoluokka oli yli 1,8 miljoonaa
euroa. Hanke toteutettiin
EU:n alueellisella EAKR-rahoitustuella.
Savon ammattioppilaitoksessa on parhaillaan käynnissä jatkokokonaisuutena
viime vuodenvaihteessa
käynnistynyt nk. Teollisuuden
uudet osaajat -hanke, minkä
ajatuksena on kehittää joustavia koulutusmuotoja sekä
oppilaitoksen ja yritysten
osaamista.
Yksi hankkeen koulutusten
tavoitteista on viedä eteenpäin Teknologia digitalisoituu -hankkeessa hankittujen
koneiden, laitteiden ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Teollisuuden uudet osaajat -hanke
kestää kolme vuotta. Hanke
on EU:n sosiaalirahaston rahoittama.

Teknisten ratkaisujen
toimittaja Nomo vahvistaa asemaansa tiivistetuoteryhmän osalta ja
aloittaa Freudenberg
Sealing Technologiesin virallisena yhteistyökumppanina Pohjoismaiden markkinoilla.
Nomo on alan teknisten ratkaisujen toimittaja, jolla on
toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja
Kiinassa. Yritys on perustettu
vuonna 1948 ja siitä lähtien
se on kehittänyt laajaa laakereiden, vaihteistojen, tiivisteiden ja niihin liittyvien palvelujen tarjontaa Pohjoismaiden
markkinoilla.
Nomo toimittaa tuotteita
ja palveluita sekä OEM- että
MRO-asiakkaille. Yhtiöllä on
yli 150 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 600
miljoonaa kruunua. Nomo on
osa Axel Johnson Internationalia, joka on yksityisomistuksessa oleva ruotsalainen
teollisuuskonserni, johon
kuuluu yli 150 yritystä 30
maassa. Axel Johnson International ajaa liiketoiminnan
kehittämistä ja kasvua pitkällä tähtäimellä strategisilla
markkinoilla, lähinnä teknisillä

komponenteilla ja ratkaisuilla
teollisiin prosesseihin.
Lisävahvistusta
tiivistetekniikan
tarjontaan

”Kumppanuus Freudenbergin kanssa vahvistaa pyrkimystämme olla johtava toimittaja asiakkaillemme tiivistetekniikan suhteen”, sanoo
Nomo Groupin toimitusjohtaja Mattias Jaginder.
Freudenberg on globaali
teknologiayritys ja johtava tiivistyssovellusten asiantuntija.
Vuonna 1849 perustettu ja
vuonna 1929 kehitetyn Simmerring-radiaalisen akselitiivisteen kehitystyön tuloksena
syntynyt yritys laajensi jatkuvasti ensiluokkaisia tiivisteitä
ja komponenttivalikoimaa
kattamaan joukon ratkaisuja kriittisiin kysymyksiin, kuten suorituskyky, teho, kitka, päästöt ja materiaalien

yhteensopivuus. Se täydentää tiiviste- ja palveluvalikoimaansa Dichtomatik-tuotemerkillä, joka täyttää teollisen
standardin laadun.
”Yhteistyö Freudenbergin kanssa sopii erinomaisesti tiivistetarjontaamme”,
sanoo Antti Sutela, Nomon
tuotepäällikkö. ”Tämä antaa
meille vielä suuremman mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen
ratkaisun heidän tarpeisiinsa.”
Freudenberg haluaa työskennellä alueen jälleenmyyjien kanssa, jotka keskittyvät
korkeaan laatuun. Nomo on
yksi niistä yrityksistä, ja odotamme innolla tämän yhteistyön aloittamista”, toteaa
Andreas Bildtse, toimitusjohtaja, Ruotsin ja Pohjoismaiden
alue, Freudenberg Industrial
Services.

TECHNIK FÜR GEWINDE
TECHNIK FÜR GEWINDE

BTIC
Luotettavampi

kierteytysprosessi
Pirkanmaan Työkalukeskus Oy
Sammon Valtatie 7
33530 Tampere

Puh.: +358 3 235 3300
ptk@tyokalukeskus.fi
www.tyokalukeskus.fi
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Ohjauskoulutusta. Ohjauksella Puristeteoksen
Ville Mäenpää (kuvassa vasemmalla) ja Machineryn Kalle Louhimo.

Perinteikäs yritys. Henkilökunnan yhteiskuva.

Puristeteos tehostaa valmistusta

Tuotanto kasvaa investoimalla
tarkkoihin metallintyöstökoneisiin
Puristeteos Oy:n tehtaalla
Kangasalla aloitetaan noin
200 uutta robottiohjattua särmäysprojektia joka vuosi. Perinteisesti projektien alku on
vähän kankeaa. Hydraulisten
koneiden säätämiseen menee
aikaa, ja muutama ensimmäinen kappale joutuu usein harjoituskappaleina hävikkiin.
Kesällä 2020 Puristeteos
investoi SafanDarelyn servosärmäyspuristimeen, mikä
on jo alle vuodessa osoittautunut kannattavaksi hankinnaksi. Laite on muun muassa
sujuvoittanut projektien aloitusta, sillä servosärmäyspu-

ristimet ovat perinteisiä hydraulisia puristimia nopeampia
ja tarkempia.
”Karkeasti 100—150 työtuntia on jäänyt säästöön.
Rahana se tarkoittaa tuhansia euroja. Lisäksi hävikki on
tipahtanut lähes nollaan, kun
yleensä jo ensimmäinen Safanilla särmätty kappale on
priimaa”, kertoo Puristeteoksen toimitusjohtaja Ville
Mäenpää.
Koko tuotantoketju
toimii, kun laitteisto on
alusta saakka tarkka

Servosärmäyspuristin

on

osoittautunut myös käytettävyydeltään niin hyväksi,
että keväällä 2021 Mäenpää päätti sijoittaa toiseenkin Safanin laitteeseen. Uusi
servosärmäyspuristin on entistä suurempi, tehokkaampi
ja niin tarkka, että se tunnistaa jopa sadasosamillin heitot metallilevyn paksuudessa.
Uusi särmäyspuristin on yhdistetty Yaskawan robottiin,
ja sillä käsitellään hankalasti
särmättäviä materiaaleja kuten alumiinia.
”Kone mittaa levynvahvuuden ja särmää siten aina
oikein. Tämä vaikuttaa val-

tavasti koko tuotantoketjun
toimivuuteen, sillä alkupään
pienetkin virheet kostautuvat
lopulta jossain vaiheessa prosessia”, Mäenpää sanoo.
Investoiminen
kannattaa: rahalla
tehdään rahaa

Mäenpää jatkaa, että hukanpoisto on jo muutaman vuoden ajan ollut Puristeteoksen
tärkeimpiä tavoitteita. Kun aikaa ei kulu koneiden kanssa
säätämiseen, saadaan tuotteita valmiiksi tehokkaasti.
Investoimalla laadukkaisiin
laitteisiin ja panostamalla di-

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
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KONEMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT Marko Koskela, p. 040 357 1222

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

Perinteikäs metallialan Puristeteos Oy on
investoinut lyhyen ajan sisällä kahteen SafanDarleyn servosärmäyspuristimeen. Hankinnat ovat jo nyt säästäneet valtavasti aikaa
ja rahaa. Tarkat levytyökoneet vähentävät
myös hävikkiä ja turhaa juoksemista.

gitalisaatioon yritys on kasvattanut liikevoittoaan paljon
ja nopeasti.
”18 vuoden aikana olen
investoinut koneisiin ja toimitiloihin noin 11 miljoonalla
eurolla. Tämä on vaikuttanut
merkittävästi siihen, että Puristeteos on kasvattanut liikevaihtoaan 900 000 eurosta yli
viiteen miljoonaan.”
Tehokkuus paisuttaa
asiakkaankin kukkaroa

Puristeteos Oy panostaa sujuviin asiakaspalveluprosesseihin. Yrityksen tärkeimmät
yhteistyökumppanit ovat kone- ja kalustealan toimijoita,
joiden kanssa tehdään strategista kehitysyhteistyötä.
Tarkkojen ja tehokkaiden
metallintyöstökoneiden ja
työskentelyprosessien ansiosta Puristeteos on vauhdittanut myös asiakkaidensa
myynnin kasvua.
”Meillä on tuotannossa
noin 3 000 erilaista metalliosaa traktorin turvakaarista
kamiinoihin sekä design- ja
turvakalusteisiin. On tärkeää, että osia ja niistä valmistettavia kokonaisuuksia
voidaan tuottaa tehokkaasti
laadusta tinkimättä. Yhteistyö
asiakkaiden kanssa takaa sen,
että lopputuote myy hyvin ja
palvelee käyttäjää parhaalla
mahdollisella tavalla.

Puristeteoksen omiin
tuotteisin kuuluvat
Twist-piharakennustuotteet. Kuvassa
Ville Mäenpää ja Twistteräskierrepaalu.

Elinkaaripalvelu takaa,
että konetta ei tarvitse
ihmetellä yksin

Puristeteoksen käyttämät Safanin levytyökoneet on hankittu Machinery Oy:n kautta.
Ville Mäenpää kertoo, että
yhteistyö Machineryn kanssa
on sujunut saumattomasti.
Machinery on auttanut kaikissa hankintoihin liittyneissä
kysymyksissä tarpeiden kartoituksesta koneiden käyttöönottoon.
Machinery Oy panostaa
toiminnassaan elinkaarimalliin. Yritys kulkee asiakkaan
rinnalla investoinnin alkumetreiltä koneiden käyttöiän loppuun saakka.
”Kartoitamme tarpeet
yhdessä asiakkaan kanssa,
hankimme koneet ja huolehdimme niiden asennuksesta.
Koulutamme käyttäjät, järjestämme koneiden huollon
ja tarvittaessa viemme vanhat
koneet pois. Kun hankkii meiltä koneen, sen kanssa ei jää
yksin”, lupaa Machinery Oy:n
Kalle Louhimo.

4 • 2021 huhtikuu

19

Tukea yrityksen kehittämiseen
Kun yrityksen liiketoiminnan uudistaminen tai kansainvälistyminen
on mietinnässä, kannattaa muistaa, että yksi mahdollisuus edetä
asioissa on kehittämisavustus. Avustusta on saatavissa pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa
toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii
kasvamaan. Erityispainopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää normaalina kehittämisavustuksena myös vuonna 2021,
väliaikaisena valtiontukena
sekä erityiskokonaisuutena pienille yrityksille, jotka
ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020, tukea voidaan
myöntää 30.6.2021 asti.
Myöntämisehtona on, että yrityksellä tulee olla halua
kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa
kehittämiseen. Yrityksellä
saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen
kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa
kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.
Kehittämisavustusta
myönnetään pk-yrityksille,
joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi
omia resursseja kilpailukykyä
parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa
kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.
Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa
valtionavustuksesta yrityksen kehittämiseksi ja sen
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi. Rahoitus on
harkinnanvaraista valtionavustusta.
Kehittämisavustuksen
kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa
olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin
uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismah-

dollisuuksien parantaminen
tai kasvun hakeminen uusia
tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia
markkinoita tai kartoittaa
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva
hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet
aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi
käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.
Kehittämistoimenpiteisiin
liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja
voidaan tukea enintään 50
%:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen
koosta ja sijainnista riippuen
10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.
Yleiset ja erityiset
valintaperusteet

Yrityksen kehittämisavustus
osarahoitetaan Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto
-ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet
ja kriteerit. Keskeisimpinä
perusteina tarkasteltaessa
soveltuvuutta rakennerahasto-ohjelmaan ovat ohjelman
valintaperusteet.
Ohjelman valintaperusteet jakautuvat yleisiin ja
erityisiin valintaperusteisiin.

Yleiset valintaperusteet ovat
EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia.
Erityiset valintaperusteet
ovat rakennerahasto-ohjelmassa todetun erityistavoitteen mukaisia. Kaikkien
rakennerahasto-ohjelmasta
rahoitettavien hankkeiden
tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.
Myös rakennerahasto-ohjelman horisontaaliset periaatteet, sukupuolten tasa-arvo,
yhdenvertaisuus ja kestävä
kehitys, on otettu huomioon
erityisissä valintaperusteissa.
Erityisiä valintaperusteita
käytetään hankkeiden valintaan liittyvässä hankkeiden
pisteytyksessä.

SÄRMÄÄ • LEIKKAA
OHJELMOI • SAHAA

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.
SÄRMÄÄ

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

LEIKKAA

Hakeminen

Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia
voi jättää jatkuvasti. Kehittämisavustusta on haettava
ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan.
Maksua haetaan jälkikäteen
1-2 kertaa hankkeen koko ja
kesto huomioiden.
Kannattaa ottaa yhteyttä
ELY-keskuksen asiantuntijaan
jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen
jättämistä. ELY-keskuksen
asiantuntijalta on mahdollista saada neuvoja hankesuunnitelmasi valmisteluun.
Samalla saa lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista
ja hyväksyttävistä menoista.
ely-keskus.fi

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

OHJELMOI

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

SAHAA

Maco sahat, leikkauslinjat,
sahauslinjat, vannesahakoneet
Edustamme Euroopassa
tunnettuja ja käytössä toimiviksi
todettuja laitemerkkejä.
Huollot, korjaukset sekä käyttökoulutus onnistuu.

FredSe Oy | Kokkomäentie 6 | 77600 Suonenjoki | Finland

+358 40 7765 413 | info@fredse.fi | www.fredse.fi
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Robotisoitu
Baykal APHS 41300
-särmäyssolu notkistaa
kookkaiden ja raskaiden
kappaleiden särmäystä
Sievissä.

RPS:n EVO 4000 mm 3D-skannerivarsi varmentaa
mittausprosessia ja automatisoi raportointia.
Mittaustöissä laatuinsinööri Markus Mehtälä.

Eagle iNspire 6kW 6G -kuitulaser on parin vuoden ajan
vahvistanut leikepuolen toimintoja Sievin tehtaalla.

Uusi Baykal-särmäyssolu vahvistaa tuotantoa Sievissä

Automaatiota kookkaiden ja raskaiden
kappaleiden särmäykseen
Ojala-Yhtymä Oy jatkaa investointeja tehtaallaan Sievissä. Viime vuosina tuotantoonsa ahkerasti investoinut yksikkö investoi hiljattain uuteen robotisoituun särmäyssoluun, joka tukee
varsinkin raskaampaa taivutusta. Yksikössä voidaan käsitellä kappaleita aina 55 kilogrammaan painoon saakka.

Ojala-Yhtymä on Sievissä toimiva, 1963 aloittanut ohutlevyalan yritys, joka palvelee
sopimusvalmistajana mm.
elektroniikan sähkönvarmennusalueen laitevalmistajia.
Viime vuosina rakennus- ja
raskasajoneuvoteollisuus on
ollut jatkuvasti kasvava asiakasryhmä.
Ojala-Yhtymä Oy on osa
vasta muodostettua Leden
Group Oy:tä.
Leden Group syntyi maaliskuussa, kun Favor AS, Lasercomp ja sen tytäryhtiö
Celermec sekä Ojala Group
yhdistyivät alkuvuodesta kattavat tuotantopalvelut, koko
prosessin syvää osaamista ja
älykkäitä lisäarvopalveluja
yhdeltä taholta tarjoavaksi
sopimusvalmistajaksi.
Uusi kokonaisuus palvelee

ohutlevy- ja kisko-osamekaniikassa, koneistuksessa ja
kokoonpanossa. ”Lisäksi
tuemme asiakkaita esimerkiksi tuotannollistamisessa,
logistiikassa ja tuotetiedon
hallinnassa. Yhtiöllä on myös
teräspalvelukeskus ja omaa
profiilituotantoa”, sanoo Sievin yksikön tehtaanjohtaja
Marko Niskanen.
Tehokkuutta
automaatiolla

Ojala on alan pitkän linjan
valmistaja ja yritys on viime
vuodet kehittänyt tuotantoa Sievissä määrätietoisesti. Keskeinen suunta on ollut
automaation lisääminen.
Se suunta jatkuu edelleenkin ja uusia investointeja tehdään edelleen liittyen
mm. juuri automaatiotason

nostoon.
”Automaation lisäämisellä
voidaan varmentaa tekemistä ja vähentää vaihteluja ja
näin vahvistaa myös tehokkuutta ja laatua”, Marko Niskanen kertoo.
Erilaisia automaatioyksikköjä Sievissä toimii tänä päivänä runsaasti. Sen lisäksi
investointeja on tehty myös
muuhun toiminnan tehostukseen.
”Usein investoinnit ovat
lähtökohtaisesti korvausinvestointeja, mutta hyvän uuden koneen, laitteen tai kokonaisuuden mukana kasvaa
myös kapasiteetti ja siten niiden kautta saamme lisämahdollisuuksia tuotantoon.”
Viime vuosien satsauksia
on mm. satsaus leikkauksen
toimintojen tehostamiseen

ja sen myötä parin vuoden
takainen investointi Eagle
iNspire 6kW 6G -kuitulaserteknologiaan.
”Nykyaikaisen kuitulaserin hankinta vahvisti tuolloin
leikepuoltamme entuudestaan. Koneen valinta oli testien jälkeen helppo. Syksyllä
yrityksen kuituleikkauskapasiteettimme vahvistuu jälleen
uuden kuitulaserin ja sen
ohessa varastolinjan osalta”,
sanoo Niskanen.
Hiljattain Sieviin on tehty
tuoreita investointeja myös
mittauspuolelle. Ne liittyvät
paitsi mittausvarmuuden kehittämiseen, mm. raportoinnin automatisointiin.
”Asiakkaiden tuotteet
ovat muodoiltaan yhä vaativampia ja siten haasteet
myös niiden mittauksissa

K ARI H ARJU
TEKSTI

kasvavat. Haluamme olla
tässäkin kehityksessä mukana ja joudumme huomioimaan tämän myös uusissa
koneinvestoinneissa. RPS
EVO 4000 mm 3D-skannerivarrella pystymme kehittämään ja varmentamaan
mittausprosessia ja samalla
vähentämään merkittävästi
mm. mittausepävarmuutta
ja automatisoimaan raportteja mm mittapöytäkirjoista”,
Niskanen sanoo.
Uusi särmäysinvestointi

Sievissä prosessit kehittyvät
ja yksi viimeisimmistä tehtaalle asennetuista uusista
tuotantoyksiköistä liittyy
särmäykseen. Alkuvuodesta Sievin tehtaalle hankittiin
maahantuojan Vossin kautta
Baykal APHS 41300-särmäys-

puristin Delemin DA66T ohjauksella yhdistettynä Yaskawan MH180 -robottiin
TSL2000SD-radalla.
”Erityisesti halusimme tällä uudella kokonaisuudella
kehittää isojen ja painavien
kappeleiden käsittelyä. Ne
on perinteisesti tehty useamman operaattorin voimin ja
usein myös useamman koneen eri asetuksilla, jotta
kaikki vaiheet saatiin toteutettua.”
”Uusi kokonaisuus tuo
melkoisesti helpotusta raskaiden kappaleiden käsittelyyn. Uusi solu voi käsitellä
painoltaan jopa 55 kg:n tuotteita. Isolla puristusvoimalla
ja pitkällä teräalueella voimme toteuttaa kaikki aiemmat
useammat vaiheet yhdessä ja
näin säästää henkilö- ja konetunteja.”
Niskasen mukaan paketin
hankinnassa ratkaisevia seikkoja olivat monipuolisuus,
mitta-alue, puristusvoima ja
helppokäyttöisyys. Uuden
kokonaisuuden piti tukea
olemassa olevaa konekantaa, mutta samalla tuoden
uutta ajattelua ja käyttömahdollisuuksia.
”Muutaman kuukauden
käyttökokemuksen jälkeen
olemme todenneet valintamme olleen onnistunut ja käyttäjiltäkin tullut positiivista
palautetta koneen helposta
ohjelmoinnista. Kokonaisuus
vastaa hyvin tarpeisiimme”,
Niskanen sanoo.
Kuten muuallakin, myös
Sievissä viime vuosi oli haastava, mikä näkyi Ojala-Yhtymässäkin. Nyt kuitenkin
mennään taas paljon valoisemmissa tunnelmissa.
”Nyt tilanne on huomattavasti parantunut ja pystymme keskittymään jälleen
ns. päivän asioihin. Uusi yritysjärjestely ja vahvistunut
sopimusvalmistuksen kokonaispalvelu tuovat osaltaan
myös lisäiskua toimintoihimme”, Marko Niskanen sanoo.
Viime vuoden luvuin Favor AS:n, Lasercompin, Celermecin sekä Ojala-Yhtymän
yhteenlaskettu liikevaihto oli
70 miljoonaa euroa. Yritykset työllistivät viime vuonna
yhteensä noin 470 henkilöä.
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EUROOPPALAISTA LAATUA KOVIMPIIN VAATIMUKSIIN
SafanDarley on särmäyspuristimien ja
levyleikkureiden teknologiajohtaja sekä
servotekniikan pioneeri. Servosärmäyspuristimia
jo yli 25 vuoden kokemuksella. Maailman
tarkimmat ja nopeimmat koneet.

DAVI on maailman suurin raskaiden
levynpyöristys- ja profiilinpyöristyskoneiden
valmistaja. Se on markkinajohtaja kaikilla
mittareilla mitattuna mm. eniten
alan patentteja.

MicroStep tarjoaa täyden valikoiman
leikkaustekniikoita. Valikoimasta löytyy
viisteleikkuutekniikat sekä markkinoiden
kattavin valikoima lisälaitteita ja ohjelmistoja.

VANTAA: Ansatie 5, 01740 // TAMPERE: Etu-Hankkion katu 18, 33700
MYYNTI: Petri Halme, 040 551 5666, petri.halme@machinery.fi // Kalle Louhimo, 040 136 3538, kalle.louhimo@machinery.fi // Sami Vornanen, 044 763 4416, sami.vornanen@machinery.fi
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AWtools Oy est. 1996

Tarjoukset ovat voimassa 11.5. 2021 asti!

• Hitsauskoneet, -lisäaineet, -tarvikkeet ja -kaasut
• Työkalut, koneet ja suojaimet
• Asiantunteva palvelu
ESAB Sentinel A50 AIR + PAPR

CLEN Smart 1800

208,87
259,00

• Mukavuutta sekä korkeaa teknistä ja optista laatua.
• Suojaa hitsaushuuruilta ja pölyltä hitsauksen aikana.
• Sisältää kätevän säilytys-/kuljetuskassin.

789,52
979,00

3/4 housut

alv 0%
alv 24%

alv 0%
alv 24%

• Liitäntäteho 1,8 kW.
• Maksimipaine 130 bar.
• Syöttöveden
max. lämpötila 40°C.
• Itseimevä.
• 420 l/h.
• Teräskudos vahvisteinen paineletku 6 m.

Tarjous sisältää:
• 2x12kg sammutin
• sammutuspeite120x180 cm
• katastrofirukkaset.

268,98 alv 0%
333,50 alv 24%

alv 0%
alv 24%

65% polyester / 35% puuvilla

menoy0742021

15,00
18,60

Täydellinen
tulityökärry

Rälssitie 7 B, 01510 Vantaa • 020 7434720 • myynti@awtools.fi
AWtools–KKilmot4/21.indd 1
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Turkin vanhin särmäyskonevalmistaja Baykal laajensi viime vuonna särmäyskonetarjontaansa hihna- ja kuularuuvitoimisiin
servosärmäyskoneisiin sekä hydraulisen
ja servokoneen parhaat puolet
yhdistäviin hybridikoneisiin.

Servo- ja hybridisärmäyskoneet
täydentämään
Baykalin tarjontaa
Servoteknologialla
tarkkuutta

Baykal valmistaa servotoimisia särmäyskoneita kahdella eri teknologialla: hihna- sekä kuularuuvikäytöillä.
O-runkoisten hihnakoneiden
särmäyspituudet ovat valittavissa väliltä 1500-3100 mm
ja puristusvoimaa on saatavissa 40-100 tonnia. Kahden
synkronoidun servomoottorin teho välitetään rullilla puristuspalkkiin, mikä minimoi
koneen joustavuuden särmättäessä, jolloin myöskään
bombeerausta ei yleensä tar-

O-runkoisten hihnakoneiden särmäyspituudet
ovat valittavissa väliltä 1500-3100 mm ja
puristusvoimaa on saatavissa 40-100 tonnia.

vita. Puolestaan kuularuuviteknologiaan perustuvat
koneet ovat erittäin kompakteja ja minimaalisella lattiajalanjäljellä. Niiden särmäysleveydet ovat 900 ja 1300 mm
sekä särmäysvoimat 20 ja 36
tonnia. Molemmat mallisarjat
tarjoavat servoteknologian
sekä tarkkojen mittasauvojen
ansiosta ylivoimaisen taivutusvakauden ja toistotarkkuuden särmäyksiin.
Tuottavuutta ja
monipuolisuutta

Äänettömät

servokoneet

tarjoavat yli 30 % suuremman tuottavuuden, yli 50 %
energiasäästön sekä matalamman hiilijalanjäljen eikä
koneissa ole haitallisia hydrauliöljyjä. Koneisiin on tarjolla äärimmäisen helppokäyttöinen Delem DA-69T
3D-kosketusnäyttöohjaus,
jossa on mm. automaattinen taivutusjärjestyksenlaskenta sekä törmäyksenennakointi. Muina varusteina on
saatavissa mm. Wila NSCL
II hydrauliset työkalukiinnittimet sekä 6-akselinen
takavaste eli kahdella itse-

näisellä tornitakavasteella
(X1+X2+R1+R2+Z1+Z2).
Hybridikoneilla nopeutta
Hybriditeknologian C-runkokoneet soveltuvat erittäin
nopeaan (jopa 200 mm/s lähestymis- ja paluuliikkeet eli
40 % nopeampi kuin hydraulinen) ja tarkkaan särmäykseen (0,01 mm toistotarkkuus). Robottisärmäyksessä
särmäysnopeutta pystytään
nostamaan 20 mm/s servoteknologian ansiosta. Koneen hydrauliikka on käynnissä vain palkin liikkuessa,
mikä säästää energiaa ja tuo

Hybriditeknologian C-runkokoneet soveltuvat
erittäin nopeaan (jopa 200 mm/s lähestymis- ja
paluuliikkeet eli 40 % nopeampi kuin hydraulinen)
ja tarkkaan särmäykseen.

hiljaisuutta. Särmäyspituudet ovat 3100 ja 4100 mm
sekä särmäystehot 120-300
tonnia. Hybridi koneet tarjoavatkin yli 30 % suuremman
tuottavuuden, 60 % energiasäästön sekä 60 % pienemmän hydrauliöljysäiliön.
Hydraulikoneita 6000 tonniin
Hydraulisia koneita Baykal valmistaa kahta eri sarjaa
APHS ja APHE. Suurimmat
toimitetut hydrauliset koneet ovat olleet särmäysleveydellä tandemina 20,2 m ja
yksirunkoisena 12,2 m sekä

tonneja 6000 asti. Kaikissa
Baykal koneissa on kiinnitetty huomiota erinomaiseen
ergonomiaan ja koneet ovat
Industry 4.0 -valmiita. Vossi
Group Oy on maahantuonut
Baykal särmäyskoneita vuodesta 1999 alkaen ja niitä on
käytössä useita satoja niin
ohutlevy- kuin raskaammassa teollisuudessa. Koneet
on tuotu pääasiassa erittäin
helppokäyttöisellä ja monipuolisilla Delem-ohjauksella, mutta saatavissa on myös
mm. Cybelec-ohjaus. vossi.
fi/sarmays

Terässaaren seuraava CNC-sorvi on saksalainen Spinner
Terässaari Oy luottaa saksalaiseen
työstökonevalmista Spinneriin. Yritys on investoinut
uuteen CNC-sorviin, joka tulee
vahvistamaan yrityksen tuotantoa
kesällä.

Vuonna 1976 Kokemäellä,
Haavasojan kylässä Arto Oinonen pisti pystyyn pienen
verstaan autotalliinsa. Pieni
pajatoiminta yritysnimen alla Oinosen terästuote kasvoi
vähitellen ja siirtyi Harjavaltaan vuonna 1990. Asiakkuuksien ja töiden määrä
kasvoi vähitellen, ja vuonna
2003 yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Kalle Murtasaari
osti yrityksen ja on siitä lähtien kehittänyt ja uudistanut
toimintaa nykyiselle tasolle.
Tällä hetkellä yrityksessä
on noin 30 työntekijää ja liikevaihto 5,5 miljoonaa euroa.
Yrityksellä on ollut Harjavallan yksikön lisäksi toimipiste Jämsänkoskella vuodesta
2007 lähtien. Haasteellisesta
koronavuodesta huolimatta
yritys porskuttaa eteenpäin

Yhteistyötä koneasioissa: Terässaaren Kalle Murtasaari (oikealla) ja
Evomaxin Mauri Kautto.

tilauskannan ollessa täynnä
elokuun alkuun asti.
Alihankintaa pitkällä
jalostusasteella

Terässaari Oy:n toiminta on
keskittynyt alihankintavalmistukseen. Yrityksellä on
päämiehiä erityisesti selluja energiateollisuudessa. Yrityksen punaisena lankana on
valmistaa asiakkaiden piirustuksista toistuvaistuotteita

tyypillisesti pienissä sarjoissa
tarjoten pitkää jalostusastetta. Valmistettavat tuotteet
ovat usein isoja, suurimmillaan jopa 45 000 kiloa.
Alihankinta-ala on hyvin
kilpailtu ja yrityksillä on haastetta erottua.
”Perustekeminen konepajoissa on melko samanlaista.
Meidän tavoitteenamme on
erottua hyvällä tekemisellä.
Osa päämiehistämme ollut

jo asiakkainamme neljättä
vuosikymmentä. Toiminta
perustuu luottamukseen ja
rehtiin suomalaiseen mentaliteettiin. Monen kanssa
toimimme pelkästään kättä
päälle-periaatteella”, kertoo
Kalle.
Vaikka taustalta löytyy
pitkäaikaisia asiakkaita, on
yrityksellä tavoitteena luonnollisesti löytää lisää uusia
asiakkaita ja erottua.

”Ihanteellista olisi löytää
sellaisia päämiehiä, jotka arvostavat sitä, että saman katon alta saa koko konepajan
ketjun levyhitsaustyöstä, koneistukseen, pintakäsittelyyn
ja kokoonpanoon. Haemme
pidempää jalostusastetta.
Tämä on vahvuutemme”,
täsmentää Kalle.
”Tyypillisesti asiakkailta
tulee valmiit piirustukset,
joiden mukaan valmistamme
osat. Olemme myös kehitystyössä mukana ja annamme
vinkkejä, jos menetelmän
voisi tehdä tehokkaammin
tai paremmin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa sujuu hyvin
ja usein asiakkaat ottavat tarjotut vinkit vastaan”, havainnollistaa Kalle.
Investointi Spinneriin
Evomaxilta

Terässaari on vuosien saatossa investoinut säännöllisesti uuteen konekantaan.
Konepuolella yrityksellä on
käytössä CNC-sorveja, karusellisorvi, aarporia ja pitkäjyrsinkoneita. Yrityksen toiminta on pidetty modernilla
tasolla koneinvestointien lisäksi mm. laatujärjestelmän
turvin.
Viimeisin konehankinta oli
uusi CNC-sorvi vanhan tilalle. Vajaa vuoden harkinnan

jälkeen yritys lähti kartoittamaan sorvitarjontaa useista
eri paikoista ja tarjoajilta.
Tavoitteena oli löytää hyvä
ja vankka kone tekemään
perussorvaustyötä. Tarjolla
oli monia eri vaihtoehtoja,
mutta päätöksenteon hetkellä vaaka kallistui lopulta
saksalaiseen Spinneriin.
”Spinner ei ollut merkkinä
meille entuudestaan tuttu.
Se oli alkuun meille vain yksi
tarjouspaperi muiden joukossa. Vertailtuamme eri valmistajien koneita, Spinnerin
ratkaisu vakuutti ja tulimme
työnjohtajan kanssa siihen
tulokseen, että kone vaikuttaa olevan kunnon peli. Myös
toimitusaika oli ratkaiseva tekijä. Eurooppalaisella koneella toimitusaika on kuitenkin
huomattavasti lyhyempi kuin
esimerkiksi Aasian vastaavilla”, valaisee Kalle.
Spinnerin Terässaarelle
toimittaa Evomax Oy. Kone
on tehokas Saksassa valmistettu CNC-sorvi, jossa on
tukeva valurunko ja liukujohteet, joiden myötä kone
sopii myös kovasorvaukseen.
Koneessa on lisäksi dynaaminen servorevolveri ja vääntävä vaihteistokara. Evomax
hoitaa investoinnin myötä
myös tarpeettomaksi jäävän
CNC-koneen myynnin.
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Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja

TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖKONEITA JA MITTALAITTEITA!
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!

AutoDoor voidaan asentaa uuden koneen asennuksen yhteydessä tai jo olemassa
olevaan koneeseen. Kuvan esimerkissä AutoDoor on asennettu robottisoluun.

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

METALLINTYÖSTÖ- JA LEVYTYÖKONEET

Työstökoneiden
automaattiovet
MTC Flextekin tarjontaan

Kattava valikoima manuaalija CNC-ohjattuja koneita
teolliseen tuotantokäyttöön

DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET – KUN LUOTETTAVUUS JA LAATU RATKAISEE!
MTC Flextek Oy Ab ja Fastems Oy Ab ovat sopineet Fastems Autodoor -teknologian siirrosta
MTC Flextekille. Servomoottorilla ohjattu auto-ovi teknologia on ollut käytössä pitkään ja on
historiassa osoittanut luotettavaksi sekä koneja käyttäjäystävälliseksi.

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
AutoDoor voidaan asentaa
uuden koneen asennuksen
yhteydessä tai jo olemassa
olevaan koneeseen ja on
helposti asennettavissa lähes
kaikkiin työstökonemalleihin.
Teknologia on itseoppiva:
asennuksessa sillä ajetaan
opetusajo, jossa se mittaa
koneen oven painon ja liikealueen. Näiden perusteella se
osaa säätää itselleen sopivan
toimintamatkan ja -nopeu-

den. AutoDoor sulkee oven
hallitummin kuin paineilmalla toimiva ovi, mikä vähentää
oveen kohdistuvaa rasitusta,
jolloin ovet pysyvät paremmin ehjinä.
”AutoDoor mahdollistaa
robottiautomaation ja miehittämättömän ajon työstökoneen palvelussa. Jos
työstökonetta taas ajetaan
manuaalisesti, AutoDoor parantaa työergonomiaa avaa-

malla raskaatkin ovet väsymättä”, MTC Flextekin Jukka
Yläpoikelus kertoo.
Jatkossa MTC Flextek
AutoDoor ratkaisut valmistetaan ja testataan MTC
Flextek Oy Ab:n Nurmijärven
tehtaalla ja voidaan sieltä toimittaa nopeasti ja joustavasti eri asennuskohteisiin, niin
kotimaahan kuin ulkomaille.

TYÖSTÖKONEHUOLTO

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!

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

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 |

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

The Productive Way

Myynti ja Huolto
Puh. 010 311 7040
Federleynkatu 1, 33400 Tampere
www.linnatrade.fi
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Perinteiset
polttoainehintanäytöt on
mahdollista korvata
LED -screenillä,
jota voidaan
käyttää myös
mainostamiseen.

K ARI H ARJU
TEKSTI & KUVAT

2x4 m jyrsinkoneen edessä vasemmalla Teppo Tarsia ja hänen vieressä keskellä tehtaanjohtaja Timo Eerola.
Oikealla Rensin Vesa Sirén.

Tammerneon jatkaa tuotekehityksessä ja
tuotannossa päivitettyihin menetelmiin siirtymisen yhteydessä investointeja uusimpaan tuotantotekniikkaan. Tammerneon
Oy:n valmistuskapasiteetti laajeni maaliskuussa 2021 uudella tarkkojen ja isojen
osien CNC -jyrsinkoneella.

Vahvistusta jyrsintäkapasiteettiin

Tammerneon Oy päivittää tuotantoaan
Tampereella sijaitseva Tammerneon on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista ja
kokeneimmista valomainonnan yrityksistä. Tammerneon
valmistaa mainostorneja, pyloneita, kotelo- ja irtokirjainmainoksia, opasteita sekä
hinta-, kello- ja lämpötilanäyttöjä. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat digital signage -tuotteet sekä spesifiset
sisämiljöötuotteet.
”Tammerneonin tehtävä
on lisätä liikepaikkojen asiakasvirtaa ja näkyvyyttä. Ja
olemme olleet Image Builder
ja valomainonnan one stop
shop jo vuodesta 1967 ja vastaamme tuotteidemme koko
elinkaaresta asennuksesta,
huoltoon ja modernisointiin.
CE-merkityt tuotteemme
valmistetaan vaativiin olosuhteisiin modernilla teknologialla”, kertoo tehtaanjohtaja Timo Eerola.
Kokonaisvaltainen
toimintamalli

Tammerneonin liiketoimintamallina on tehdä asiakkaille kartoitus, suunnittelu,
valmistus, asennus ja hoitaa
after sales palvelut. Kartoitusvaiheessa tutustutaan
kohteeseen paikan päällä.
Sen pohjalta määritetään liikepaikkaan parhaiten soveltuvat valomainosratkaisut sekä niiden koot, värit, sijainnit
ja kiinnitystavat.
Kartoituskäynnin aikana
kohde mitataan ja valokuvataan huolellisesti. Dokumentoinnin pohjalta suunnittelija
piirtää havainnekuvat, jotka

auttavat hahmottamaan kokonaisuuden jo projektin
alussa. Näin lopputulosta on
helppo muokata ja tarkentaa
tarvittaessa.
50 vuoden kokemuksella
tapahtuvan suunnittelun jälkeen, CE-merkityt tuotteet
valmistetaan uusinta teknologiaa hyödyntäen. Ja tähän
uusinta teknologia kohtaan
Tammerneon investoi lisää.
Ammattitaitoinen henkilöstö ja modernit tuotantotilat
takaavat korkean laadun ja
toimitusvarmuuden niin pienissä kuin suurissakin projekteissa.
Tammerneonilla on merkittävän iso asennustoiminta, he vastaavat vuosittain
tuhansien valomainosten
asennuksesta ja huollosta eri
puolilla Eurooppaa. Asentajaverkoston kautta myös kokonaisten ostoskeskusten ja
kauppaketjujen ilmeen uudistaminen tapahtuu hallitusti ja nopeasti.
LED-tekniikkaa ja
mainostorneja

Jo 50 vuotta suomalaiselle teollisuudelle ratkaisuja
tuottanut Tammerneon ei
nimestään huolimatta enää
tee neonvaloja vaan on ollut
LED-irtokirjainten edelläkävijä Suomessa. Yritys on myös
erikoistunut erittäin suurien
ja korkeiden mainostornien
valmistamiseen.
”Moderni mainostorni
tai pyloni on todellinen katseenvangitsija. Se on tehokas kokonaisratkaisu liiketoimintapaikan näkyvyyden

parantamiseen. Pystymme
suunnittelemaan asiakkaan
toiveiden mukaisen tuotteen
tai tarjoamaan standardimalleistamme, riippuen asiakkaamme tarpeista.
Toimitamme satoja pyloneita joka vuosi”, kertoo
Tammerneonin tehtaanjohtaja Timo Eerola. ”Nykyaikainen mainostaulu on myöskin digitaalinen ja viimeisin
LED-tekniikka takaa terävän
kuvan, pitkän käyttöiän ja
korkean huomioarvon.”
Tammerneon jatkaa tuotekehityksessä ja tuotannossa
päivitettyihin menetelmiin
siirtymisen yhteydessä investointeja uusimpaan tuotantotekniikkaan. Tammerneon
Oy:n valmistuskapasiteetti
laajeni maaliskuussa 2021
uudella tarkkojen ja isojen
osien CNC jyrsinkoneella.
Kilpailutuksen jälkeen 2x4
metsin Excitech E3 CNC router hankittiin tunnetulta CNC
routereiden maahantuojalta
Rensi Oy:ltä.
Lisää konkreettista
tehokkuutta
valmistusvaiheisiin

Tammerneon on ehtinyt jo
miehen ikään, onhan se alun
perin perustettu 50 vuotta
sitten, joten heille on kertynyt valomainonnan tuotekehityksen ja valmistuksen
historiaa sekä kokemusta.
Toki tietokoneistuminen ja
digitaalisaatio yhdessä Internet of Thingsin kanssa
ovat muuttaneet tuotteiden
kokoonpanoja, mutta perusasiat ja fysiikan sekä liiketoi-

minnan lait eivät valomainonnassa muutu.
Tammerneonin valmistustehdas ja kokoonpano
sijaitsevat Tampereella Yrittäjänkulmassa ja hallit ovat
varustettuja nykyaikaisella
ja monipuolisella kone- ja
laitekannalla, joiden avulla
työntekijät saavat mahdollisuudet kattavaan ja laadukkaaseen valmistukseen.
Luonnollisesti yrityksen vetäjillä on vahva motivaatio
toimintansa kehittämiseen.
Tammerneonin osaamisessa ja nykyaikaisessa laitekannassa yhdistyy ohjelmisto- ja
käsityötaito ja millin tarkka
teollinen tuotanto, jolloin
pystytään toimittamaan niin
pienten kuin suurten asiakkaiden tarvitsemat yhteistyöprojektit ja täyttämään vaatimukset eri kehitystöissä.
Yksi merkittävä syy ison
routerin hankinnan oli omien
tuotteiden nopeampi läpimenoaika valmistuksessa ja
uusien komposiittilevyjen
2x4 m koko. Myöskin vanhempi jyrsinkone oli vain
2x3 m kokoinen, ”Nykyisessä tilanteessa jotain kriittistä isompaa osaa on joutunut odottamaan alihankinnasta jopa useita viikkoja ja
tällä odotusajalla on suora
vaikutus yrityksen toimitusaikatauluihin”, selvitti Timo
Eerola investoinnin taustoja.
”Joissain tapauksissa projekti ei pysty etenemään ennen kuin kriittinen osa saadaan paikalleen.”

Monipuoliset
vaatimukset ja valinta

Hankittavalle järjestelmälle asetettiin monipuoliset
vaatimukset. Järjestelmän
piti pystyä tehokkaasti ja
nopeasti leikkaamaan max
2100 mm x 4100 mm levystä kappaleita materiaalien
ollessa pääsääntöisesti alumiinia, muoveja ja komposiitteja, sekä pystyä myös
tulevaisuuden tuotteiden
tuotantovaatimuksiin.
Materiaalien kirjo on painottunut polykarbonaatti-,
akryyli- ja alumiinilevyihin
sekä erilaisiin komposiittimateriaaleihin. Näiden materiaalien puolesta 2x4m
Excitech E3 oli riittävä koko
ja sen tehokas ja nopea kara
yhdessä jäähdytysjärjestelmien kanssa teki jyrsinnästä
nopean ja myöskin huomionarvoisa on se, että Excitech
on CNC routerina tehty eri
tavalla muista routereista
poikkeavilla teknisillä ratkaisuilla erittäin ainutlaatuisen
tarkaksi ja nopeaksi koneeksi 24/7 tuotantoon suurteollisuudelle.
Luonnollisesti EU lainsäädännön, työturvallisuuden
sekä huoltovarmuuden vaatimuksista koneen oli tultava
luotettavalta ja CE lainsäädännön osaavalta maahantuojalta. Muovimateriaaleissa pölyn ja lastun hallinta
on oleellinen tekijä samaten
kuin erittäin tehokkaan imupöydän vaatimukset. Hankinnassa tärkeinä painopisteinä olivat myös hankinnan
budjetti ja tavoitehinta, sekä

maahantuojan tunnettuus ja
huoltokyky. Eri vaihtoehtoihin tutustumisen jälkeen valittiin kriteerit täyttävä kone
ja Rensi oli ennestään tuttu
luotettavana maahantuojana
jo aikaisemmille koneille.
Oman kuvionsa koneen
toimitukseen toi se, että koneen oli sovittava olemassa
oleviin suunnittelujärjestelmiin saumattomasti. Tammerneon halusi myös täydellisen ”avaimet käteen”
-toimituksen asennuksineen
ja koulutuksineen ja Rensillä
oli tunnetusti kokemusta satojen CNC routereiden toimittamisesta ja 27 vuoden
ajan.
Satsaus
tulevaisuuteen

Maaliskuussa asennettu Excitech E3-2040D –CNC koneistuskeskus on iso tekijä
vuonna 2021, kun lähdetään
hakemaan uusia partnereita
ja asiakkaita teollisuudesta ja
toteuttamaan oman uuden
koneen tuotantomahdollisuuksia käytännössä valmistuksessa ja suunnittelussa.
”Investoinnin avulla pystymme tarjoamaan tulevaisuudessa vieläkin laajempaa
tuotevalikoimaa, sekä parantamaan toiminnan laatua entisestään”, toteaa tehtaanjohtaja Timo Eerola.
”Alkukokemusten jälkeen olemme olleet tyytyväisä hankintaamme ja sen
tuomaan valmistusmahdollisuuksien lisäykseen tuotteidemme tekemisessä”, Timo
Eerola kertoo.
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KONEET KIERTOON

KONE

KURIIRIlla

onko tuotannossa tilantarvetta
tAI Ylimääräisiä Koneita?

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

Alkuperäisiä

”MULJUPUMPPUJA”

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin
koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄT

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

ÖLJYSKIMMERIT
Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

MEILTÄ MYÖS
LASTUNKULJETTIMET
JA ÖLJYSUMUIMURIT

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

www.tekupit.fi

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!
Meiltä huollot ja korjaukset vankalla kokemuksella.
ENDOR OY • Vantaa • Since 1989
p. 0400 483 030 Markku Mäenpää
markku.maenpaa@endor.fi

MYYDÄÄN
KÄYTETTYJÄ TYÖSTÖKONEITA
CNC-sorvit:
OKUMA VTURN LVT 400-M
OKUMA LB25
OKUMA LB15

Jari Vainio 040 7090 509

SUOMALAISET
NOSTOLAITTEET
L A A T U A

J O

• Trukkihaarukat
• Jatkohaarukat

V U O D E S T A

1 9 2 7

• Trukkihaarukkalaitteet
• Lavanostimet • Nostopuomit

Tiedustelut: tyostokonemyynti@gmail.com
www.tyostokonemyynti.com
Tampere

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY
www.kyrontakomo-helin.fi 02-486 2186
myynti@kyrontakomo-helin.fi

www.cam.fi

Huhtikuun Konekuriiri-ristikko

Timtos 2021 Online

Ristikon ratkaisu www.konekuriiri.fi sekä seuraavassa numerossa.
TAIVAALLA
BOREALIKSEN
KANSSA

KALLOSSA

LAARIIN

-PÄIVÄ

SORVAA NÄIN!

-PÄÄ
CNCHOMMISSA
TÄRKEÄ
JUTTU

NYT ON
IHAN
PAKKO
PÄÄSTÄ HITSAAMAAN!

HOIKAT
MUUTTAA
KOKOA
VESIALUS
-MIES

EI
ANNA

ILMAN
HEPOA

PUUTOSTILOJA

TUTTU
VERBI
EI LADATTAVA

KEHÄRIUTTA

Maaliskuun ristikon ratkaisu:
ALLA
VETO-PULLO
PORHO

LAITETAAN
ROBOTIT TÖIHIN!
HAAVE
TEKSASISSA

V
E
R
S
O
J
A

SOITIN

ISOIN
APURAHA
USEIN

TARINA
sisaltopalvelu.kokko@elisanet.fi

kaikkiaan 58 maasta.
Tältä keväältä siirtyneen Taipein Timtosin aikatauluista tiedotetaan
myöhemmin. Järjestäjien
mukaan toimivaksi osoittautunut ja myös kävijöitä myönteistä palautetta
saanut virtuaalitoteutus
pysynee tapahtuman osana jatkossakin.

ALE

SILMIN

TUET

Taiwanin konenäyttely Timtos 2021 Online pidettiin
virtuaalisena maaliskuussa. Järjestäjien mukaan
tapahtuma keräsi vierailijoita järjestäjien mukaan yli
120 000 tapahtuman kuuden päivän interaktiivisella
jaksolla 15.–20.3.
Mukana kokonaisuudessa oli lähes 1000 näytteilleasettajaa ja vierailijoita

KAHVI-

POHJISSA
PIRTIT

SEKASORTO

NYT
TARPEEN

VOITIN
ARVALLA!

IRSTASTA

Myydään koneistamon koko konekanta,
mittavälineet, työkalut, työpöydät,
teollisuuskaapit, ym. tarvikkeet.
Katso: www.tyostokonemyynti.com
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SP7000-800 -toimitus asiakkaalle

Alikon Heavy Duty-mallisto uudistuu

Aliko uudistaa raskaan särmäyksen SP Heavy Duty
-särmäyspuristinmallistoaan. Uudistuneen Heavy Duty -sarjan kone
7000 mm:n taivutusleveydellä ja 800 tonnin puristusvoimalla
toimitettiin alkukeväällä virolaisasiakkaalle.

Aliko uudistaa Heavy Duty SP-sarjaa. Kuvassa uuden sarjan SP7000-800.

Uudistuneen sarjan kulmakivi
on optimoitu runkomalli, missä runkohitsauksia on minimoitu rungon tasalaatuisuuden varmistamiseksi.
Lisäksi runkoliitoksissa
kiinnitetty erityishuomiota

väljyyksien minimointiin ja
rasituksien tasaukseen.
”Koneita voidaan käyttää
niin järeässä työssä (leveä
pöytämalli) kuin myös ohutlevytöissä, missä bombeerauspöytä on alapalkin vah-

vuinen. Bombeerauspöydän
leveys on vain 120 mm, se
mahdollistaa monimutkaiset
Z-taivutukset ilman että särmäyspöytä on särmäyksen
tiellä”, kertoo toimitusjohtaja Stanislav Demin.

Koneita järeään
särmäykseen

ma on nyt täysin uudistettu

Sarjan koneet voidaan varustaa CNC – alatyökalulla tai
työkalumakasiinilla asiakastarpeesta riippuen. Koneiden hydrauliikkajärjestelmä
on uusittu kokonaisuudessaan, ja sillä saavutetaan
yläpalkin nopeat pika- ja paluuliikkeet.
Ecomode on vakiovarusteena, pumppumoottori käy
kun sitä tarvitaan. Takavasteissa käytetään paikoitustarkkoja Omron-servomoottoreita.
Hyvä valaistus on tietenkin
työskentelyssä tärkeää, sarjan koneissa työskentelyä
valaistaan niin koneen edestä kuin takaakin led-valoilla.
Myös konesarjan värimaail-

Heavy Duty
SP7000-800
-toimitus

Järeään särmäykseen tarkoitettu uuden sarjan SP7000800 -kone toimitettiin hiljattain virolaisasiakkaalle Ferrel
AS:lle.
”Ferrel on nykyaikainen
konepaja, ja vaatimukset
uudelle särmäyspuristimelle
ja toki sen toimittajalle ovat
luonnollisesti korkeat. Se tarkoittaa mm. nopeita ja monipuolisia särmäystyökaluratkaisuja, lyhyitä asetusaikoja,
työergonomiaa, koneen luotettavuutta ja huoltotukea
läheltä”, Stanislav Demin
kertoo.
”Aliko toimitti koneen Bal-

tian alueen edustajan 3MS
Machinery OÜ:n kanssa avaimet käteen. Kone on Viron
alueen suurimpia ja tehokkaimpia muun muassa Aliko
CNC-alatyökalun ja CNC-taivutusta seuraavien etukannattimien ansiosta. Koneen
varustukseen kuuluvat myös
Cybelec Visitouch- ohjaus,
Alikon vaihtokärki-ylätyökalujärjestelmä sekä Lazersafe turvajärjestelmä”, Demin
kertoo.
Levykonetalo Aliko on
toiminut vuodesta 1978 lähtien. Koneet suunnitellaan ja
valmistetaan Suomessa. Yritys keskittyy varsinkin kookkaampiin koneisiin. Koneiden
modernisointi-, varaosa- ja
huoltopalvelut täydentävät
tarjontaa.

AUTOMAATIO
TYÖSTÖKONEET
ELINKAARIPALVELUT

Kustannustehokkuus
rakentuu kokonaisuudesta
Ota yhteyttä, niin
sovitaan sinulle sopivin ratkaisu
Robotiikka
029 030 0137
Työstökoneet
029 030 0120
www.mtcflextek.fi
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www.auto-kulmala.fi
6 HLÖ:N PAKETTIAUTO

AVOLAVA PAKETTIAUTO

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

VOLKSWAGEN
-13
TRANSPORTER 2.0 TDI 103 kW
1 OM, AJETTU 46 TKM, 6 HLÖ,
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA!!

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

PAKU PERÄLAUTANOSTIMELLA

4-VETO PAKETTIAUTO

4-VETO PAKETTIAUTO

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

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

PITKÄ PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO

AVOLAVA PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ
-19
SPRINTER 316 CDI A		
1.OM., 126 TKM, UUDEMPI
KORIMALLI, 163 HV, FOKORIN
KOPPI, AUTOMAATTI!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
49.800; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

27.500; sis. alv.

AVOLAVA KUORMA-AUTO

KUORMA-AUTO
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 316 CDI A 4X4

PAKU PERÄLAUTANOSTIMELLA
-14

Katsastettu 12.3.2021! 1.OM.,
94 TKM, SIISTI JA MERKKIHUOLLETTU, 163 HV, 4-VETO,
AUTOMAATTIVAIHTEISENA !!
45.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
-19
SPRINTER 316 CDI A
109 TKM, 1.OM HIENO UUDEMMAN KORIMALLIN MERKKIHUOLLETTU 163 HV FOKORIN
KOPILLA JA AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA !!
51.900; sis. alv.

4-VETO PAKETTIAUTO

5 HLÖ:N RETKEILYAUTO

6 HLÖ:N RETKEILYAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
316 CDI 4X4
1.OM, AJ. 117 TKM, SIISTI JA
HYVIN VARUSTELTU, 163 HV
4-VETO, SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !! EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
44.500; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-17
SPRINTER 319 CDI A, 5 HLÖ
1.OM., 105 TKM, SIISTI,
VÄKEVÄLLÄ V6-KONEELLA
6 HLÖ:N AUTOMAATTIVAIHTEINEN!!
62.500; sis. alv.

MERCEDES-BENZ
-18
SPRINTER 319 CDI A
122 TKM, VÄKEVÄLLÄ 190 HV
V6 DIESELILLÄ JA AUTOMAATTIVAIHTEISENA!! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
59.900; sis. alv.

PAKETTIAUTO

1+10 HLÖ LINJA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI CARSPORT
254 TKM, 1.OM, HYVILLÄ
VARUSTEILLA!! D1 AJOKORTILLA AJETTAVISSA!! EI DIESELVEROA EIKÄ KÄYTTÖMAKSUA !!
26.500; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-13
2.0 TDI CARSPORT
1.OM VAIN 28 TKM AJETT, SIISTI
JA HYVIN VARUSTELTU. SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
39.900; sis.alv

-11

CITROEN JUMPER
-12
2.2 HDI PAKETTIAUTO
Katsastettu 11.2.2021 !! 215 TKM,
HIENO JUMPER PAKETTIAUTO!!
RAHOITUS ILMAN KÄSIRAHAA!!

12.900; sis.alv

9.950; 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

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

9 HLÖ:N TILA-AUTO

8 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI CARSPORT
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 9 HLÖ:N TILA-AUTO
224 TKM, TYYLIKÄS 9 HLÖ:N TILA-AUTO CRAFTER !! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
PÄÄSTÖTASO EURO 6 !!
26.900; 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

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI CARSPORT
293 TKM, 1.OM, SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA!!
EI NOPEUDENRAJOITINTA!!
PÄÄSTÖTASO EURO 6!!
25.900;

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

9 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖN KUORMA-AUTO

6 HLÖ:N KUORMA-AUTO

KUORMA-AUTO

2.0 TDI 4MOTION

KYLMÄAUTO

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

MERCEDES-BENZ
-14
SPRINTER 313 CDI A
1.OM, 223 TKM, HIENO JA HYVIN
VARUSTELTU UUDEMMALLA
KORIMALLILLA SEKÄ AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA !!
21.900; sis.alv

-19

IVECO DAILY 2.3
-13
77 TKM, PITKÄ KORKEA IVECO
KUORMA-AUTO PIENELLÄ
AJOMÄÄRÄLLÄ!!
KATSASTETTU 15.3.2021!!

VOLKSWAGEN AMAROK
-11
2.0 TDI 4MOTION
208 TKM, NÄYTTÄVÄ JA HYVIN
HUOLLETTU MET.RUSKEA
PITKÄHYTTINEN AMAROK!!

36.950; sis. alv.

19.500; sis.alv

19.800; sis.alv

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

16.900; sis. alv.

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

OPEL MOVANO
2.3 BiTurbo
1.OM, SIISTI VAIN 20 TKM
AJETTU, SUURELLA
KANTAVUUDELLA!!

24.500; sis.alv

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

KYLMÄAUTO

HENKILÖAUTO

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 !!
26.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ C
-11
SPRINTER 319 CDI A
316 TKM, VÄKEVÄLLÄ V6
DIESELILLÄ JA AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA!! PERÄLAUTANOSTIMELLA JA CARRIER-KYLMÄLAITTEELLA!! 18.900; sis.alv

CITROEN JUMPY
-15
1.6 HDI KYLMÄ-AUTO
264 TKM, CITROEN KYLMÄAUTO
CARRIER KYLMÄLAITTEELLA!!

29.800; 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

MERCEDES-BENZ
-08
R 350 4Matic A
235 TKM, SIISTI 6 HLÖ:N R
MERCEDES 272 HV V6 MOOTTORILLA, AUTOMAATTI!! KATS.
10.3.2021 !! RAHOITUS ILMAN
KÄSIRAHAA !!
9.800;

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

13.900; sis.alv

RAHOITUS
JÄRJESTYY!

KONE

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

Bodor-lasereihin
mahdollisuus DENAIRPAINEILMALEIKKAUKSEEN
VAKIONA!

Uutuudet!
Valikoimamme on laajentunut!

Bodor nyt myös + 10 kW suurteholasereina!
• P-sarjan tasolaserit
1 kW – 12 kW (40 kW)
• PT-sarjan yhdistelmälaserit
1 kW – 6 kW

•
•
•
•

X- ja T-sarjan putkilaserit
S-sarja 6 kW – 40 kW
I-sarja 1 kW – 4 kW
C-sarja

Esim.
WLC-6YT,
14 500 €

Esim. 4- akselinen
Europro 32135,
52 000 €

Valikoimauutuutemme
Laadukkaat Accurl-särmäyspuristimet ja -levyleikkurit sekä
Bodor-lasereihin sopivat, tehokkaat Welldone-savukaasuimurit.

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

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.

WY
•
•
•
•
•
•
•

2 Karaa (Ø 42–80 mm)
2 Työkalurevolveria (12/24 pos)
2 x Pyörivät työkalut
2 x Y-akseli
Sorvaushalkaisija 175–225 mm
Sorvauspituus 570–910 mm
NT Smart X (Fanuc 31i) 19”

NTY3
•
•
•
•
•
•
•

2 Karaa (Ø 42–80 mm)
3 Työkalurevolveria (12/24 pos)
3 x Pyörivät työkalut
3 x Y-akseli
Sorvaushalkaisija 175–225 mm
Sorvauspituus 570–905 mm
NT Smart X (Fanuc 31i) 19”

