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PROSESSIT UUSIKSI 
KUOPIOSSA

Joustava automaatiolinja 
ohutlevyosien tuotantoon

s. 12

VAHVISTUSTA OMAAN 
OSAVALMISTUKSEEN

Uutta kasvua kansainvälisiltä 
markkinoilta

s. 10

PURSEET POIS 1600 MM:N 
LEVEYDELTÄ

Viimeistelyt oman haltuun 
Punkaharjulla

s. 18
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vuosikerta

INVESTOINNIT JATKUVAT 
SEINÄJOELLA
Kilpailukykyä automaatioon 
panostamalla
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www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

Lataa sovellus 
puhelimeen!

App Store Play Store
WORLD
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VaihtokärkisetVaihtokärkiset kanuunaporat kanuunaporat
Vaihtokärkiset kanuunaporat 
ilman asetusaikaa minimoivat 
koneiden seisonta-ajan ja takaavat 
korkean tuottavuuden sekä 
erinomaisen pinnanlaadun.

Halkaisija-alue 8-12 mm
Vaihtokärjen kiinnittäminen
porarunkoon on helppoa.

Tukipinta

Ohjauspinta

Soveltuu käytettäväksi sekä
pyörivänä työkaluna että
pyöriville kappaleille kaiken
tyyppisiin työstökoneisiin.

Nopea kärjen
vaihto eikä

esiasettamista
tarvita
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WWW.PRODMAC.FI

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

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

Tule tutustumaan 
koneisiin esittely-
tiloihimme!

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

Ongelmia teräksen kanssa?
Tehosta konepajasi toimintaaTEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA

www.prodmac.fi

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

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

Puoliautomaattisaha 
MEP Shark 282 SXI Evo

UUTUUS! Remmert-automaattivarastot 
pitkille materiaaleille, lavoille ja levyille
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Valoisammat näkymät koronapandemian osalta luovat uskoa mes-
su- ja tapahtuma-alan palautumiseen tulevana syksynä. Tampereen 
Messut -konserni on vahvistanut, että messukausi Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskuksessa alkaa syyskuun alussa järjestettävillä 
kuluttajamessuilla. Ammattimessuista ensimmäisenä järjestetään 
21.–23. syyskuuta 2021 teollisuuden Alihankinta ja AlihankintaHEAT. 
Tapahtumaan on tulossa noin tuhat näytteilleasettajaa. Messujen 
teemana säilyy Datasta bisnestä. 

Alihankinta 21.–23. syyskuuta 
Tampereella

Messukausi käyntiin syksyllä

”Olemme tehneet päätöksen 
syksyn tapahtumien osalta 
ja messukausi Tampereella 
käynnistetään suunnitelmi-
en mukaan syyskuun alussa. 
Pandemiatilanteen parantumi-
nen ja rokotusten eteneminen 
ovat luoneet uskoa siihen, että 
viimeistään kesän jälkeen on 
mahdollisuus järjestää jo suu-
ria tapahtumia onnistuneesti. 
Seuraamme toki jatkuvasti 
voimassa olevia rajoituksia se-
kä hallituksen ja viranomaisten 
linjauksia tapahtumien avaa-
misen osalta. Vastuullisena 
tapahtumajärjestäjänä pys-
tymme kyllä toteuttamaan 
tulevat messut terveysturvalli-

sesti sekä huomioimaan kaikki 
ohjeistukset ja vaadittavat jär-
jestelyt suurissa tiloissamme”, 
toteaa toimitusjohtaja Hannu 
Vähätalo Tampereen Messut 
-konsernista. 

Syksyn toteutus 
hybridinä

Alihankinta-messut on järjes-
tetty Tampereella vuodesta 
1988. Viime vuoden messut 
siirrettiin pandemian johdosta 
syyskuulle 2021. Joulukuussa 
2020 Alihankinta ja Alihankin-
taHEAT järjestettiin kuitenkin 
virtuaalitapahtumana, joka oli 
sisällöllisesti onnistunut pilot-
ti, mutta perinteiseen messu-

kokemukseen tapahtumaa ei 
voi verrata. Saadun palaut-
teen pohjalta Alihankinnan 
menestys pohjautuu live-ta-
pahtuman mahdollistamiin 
face-to-face -kohtaamisiin, 
jotka eivät toteudu virtuaali-
tapahtumassa. 

”Alihankinnan asiakkaat 
ovat odottaneet vahvistusta 
syksyn messujen toteutuk-
sesta. Kentällä on kovasti 
painetta kasvokkaisiin koh-
taamisiin tämän virtuaalivuo-
den jälkeen, joten meitä on 
kyllä rohkaistu fyysisen ta-
pahtuman toteuttamiseen. 
Myös tapahtuman taustalla 
vaikuttavat asiantuntijatahot 

ovat näyttäneet vihreää valoa 
järjestelyille. Onneksi pande-
mian ja tapahtumien avautu-
misen osalta näkyy jo valoa pi-
meäksi käyneen tunnelin pääs-
sä. Tällä tietoa Alihankintaan 
on tulossa jälleen noin tuhat 
näytteilleasettajaa eli sitoutu-
minen tapahtumaan on vahva. 
Luottavaisin mielin jatkamme 
valmisteluja ja keskitymme sii-
hen, että tapahtuma saadaan 
toteutettua onnistuneesti ja 
turvallisesti”, sanoo Alihankin-
ta-messuista vastaava markki-
nointi- ja viestintäjohtaja Tanja 
Järvensivu Tampereen Messut 
-konsernista.

Alihankinta ja Alihankinta-

HEAT 2021 toteutetaan hybri-
dinä eli fyysisen ja virtuaalisen 
tapahtuman yhdistelmänä. Tä-
mä tarkoittaa lähinnä Datasta 
bisnestä -teeman ja muun oh-
jelmasisällön nostamista esille 
myös verkossa. Kohtaamiset 
ja kontaktit antavat puoles-
taan merkittävän syyn lähteä 
live-tapahtumaan.

”Alihankinta toteutetaan 
hybriditapahtumana, jossa 
teemaa ja ohjelmaa nostetaan 
osittain myös verkkoon, mut-
ta varsinainen verkostoitumi-
nen ja kontaktien hankkiminen 
keskitetään messuhalleihin. Li-
ve-tapahtuman tunnelma ja ai-
nutlaatuiset kohtaamiset ovat 

kantaneet Alihankintaa jo yli 
30 vuotta, joten kaikkea hy-
vää ei kannata muuttaa vallan 
virtuaaliseksi. Hybridi mahdol-
listaa kuitenkin osallistumisen 
tapahtumaan myös kansainvä-
lisesti, mikäli matkustusrajoi-
tukset syksyllä jatkuvat”, Jär-
vensivu lisää.

Alihankinnan ja Alihankinta-
HEATin viime vuoden teema 
Datasta bisnestä säilyy tapah-
tumassa myös tänä vuonna. 
Teemaa nostetaan esille kol-
mesta näkökulmasta, jotka 
ovat älykäs teollisuus, turval-
lisuus ja tuottavuus.

KUVA: OTTO VAINIO

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

HANKALAT MATERIAALIT
HELPOSTI

Lue lisää osoitteessa: www.mastercam.fi

Mastercamin dynaamiset työstöradat tuottavat tasaisen lastuvirran 
ja säilyttävät keskilastunvahvuuden. Tämä tekee vaikeiden materi-
aalien koneistamisesta helppoa. Työkalusi kestävät pidempään, 
kone kuluu vähemmän sekä työstöaika on lyhyempi. 
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|   www.konekuriiri.fi   |

Asiallista kannustusta
Toukokuu. Kevät kääntyy kesään 

myönteisissä näkymissä. Pandemian 
taitto näyttää Suomessa etenevän, teol-
lisuudessa suhdanteet piristyvät ja talous 
palautuu vähitellen kriisistä lähikuukau-
sina. 

Kohti parempaa matkataan ja huomio 
kääntyy nyt akuuttikriisistä yhä enemmän 
jo pandemian jälkeiseen aikaan. Puitteita 
juuri siihen linjasi osaltaan myös hallituk-
sen puoliväliriihi. Julkisen talouden meno-
kehyksistä koronapandemian jälkeisessä 

yrityksen laitakannan kehittämisen kan-
nustin ja kun tekemistä eli tarvetta ko-
nekannan uudistamisen vauhdittamisessa 
riittää, myös kannusteita tarvitaan.

Tosin kyse on yhä tuesta uusien konei-
den ja laitteiden hankintaan, käytettyjä 
koneita tämä poisto-oikeus ei edelleen-
kään koske. Niiden osalta tuplapoistojen 
laajentamista kannattaisi harkita. Hallitus 
selvittää myös yhteisö- ja osinkoverotuk-
sen rakennemuutoksesta saatavaa lisäin-
toa investointeihin ja lupamenettelyjen 

Suomessa on kyse.
Paketti ei kaikkia haasteita ratkaise 

mm. teollisuuden kannattamien työelä-
män rakenteellisten uudistusten osalta, 
mutta esimerkiksi investointeihin on mu-
kana asiallista kannustusta. 

Keskeinen seikka myös konepajateol-
lisuuden toimijoiden näkökulmasta on se, 
että voimassaolevaa kone- ja laiteinves-
tointien kaksinkertaista poisto-oikeutta 
jatketaan vuosiin 2024 ja 2025 saakka. 

Tuplapoisto-oikeus on yksiselitteinen 

selkiyttämistä, hyvä niin.
Verotukselliset kannusteet investoin-

teihin ovat myönteinen seikka ja monen-
laista tukea yrityksen kalustohankintoihin 
on toki muutenkin tarjolla, kuten tiede-
tään. Kannattaakin ottaa mahdollisuuksis-
ta koppi. Kun pandemia helpottaa, kasvu 
vahvistuu. Siinä menossa pärjää parem-
min mukana, kun tuotanto on ajan vaati-
musten tasalla. 

Kehittämisiin, toukokuisia terveisiä!
KARI  HARJU & KAUKO HAAVISTO

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

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

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

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.

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

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  31. vuosikerta

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

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

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola
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20kW 6G

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

 FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET

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

RAKENNETAAN KILPAILUETU

AMOB CNC-PUTKENTAIVUTUS- 
JA PÄÄNMUOVAUSKONEET

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

EAGLE TASOKUITULASERIT

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

 

Suositussa B438 Y2 -mallissa kompaktissa koossa jopa 
30 työkalua, vastakarassa Z3- ja X3-liikkeet sekä 
mahdollisuus käyttää myös kärkipylkkänä.

BIGLIA SORVAUSKESKUKSET

UUSI EDUSTUS!

TÄYSIN YLIVOIMAINEN
SUORITUSKYKY!

vossi.�/biglia

vossi.�/fermat

vossi.�/20kw

vossi.�/amob
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JYRSINTÄ

SORVAUS

MONITOIMI

GibbsCAMin avulla työlle on helppo vaihtaa 
täysin erityyppinen kone, esimerkiksi 

jyrsin->sorvi->monitoimikone. 
Tämä tarjoaa ohjelmointiin 

joustavuutta.

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

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

Tuotannon 
CAM ohjelmisto

www.cenic.fi
Nordic distributor: Fructus Data AB

-

M1 on uusi laajennus DMG Morin tuotepalettiin.

Runko on yksiosainen, hyvät värinänvaimennus-
ominaisuudet mahdollistavat vakaan koneistuksen.

Economy-malli kolmella varustetasolla

M1 avaa uuden DMG Mori -tuotesegmentin

DMG Morin mallistoon kuuluu 
lukuisia konemalleja, mutta 
laajennettavaa löytyy silti. M1 
on sellainen, sen myötä DMG 
Mori avaa tuotesegmentin, 
millä se ei ole ennen toiminut. 

M1 on puolalaisen Famo-
tin valmistama 3-akselinen 
koneistuskuskus ns. econo-
my-luokkaan, ja sellaisena se 
on suunniteltu yhtenä vas-
tauksena ajan markkinoiden 
haasteisiin. 

Edullinen,  
monipuolinen

M1 on erilaisiin koneistusteh-
täviin suunniteltu hinnaltaan 
kilpailukyinen, mutta DMG 
Morin standardein toteu-
tettu kone, joka valmistajan 
mukaan soveltuu niin pienille 
ja uusille alan yrityksille kuin 
kookkaammille tuotantolai-
toksille, jotka etsivät käyt-
töönsä yksinkertaista, mutta 
suoritukykyistä 3-akselista 

koneistuskeskusta.
Koneessa on yhdestä kap-

paleesta tehty runko ja kiin-
teä, jäykkä pöytä, mikä tuo 
vakautta, vaimentaa värinää 
ja ehkäisee lämpömuutoksia. 
Pöydän koko on 850 × 650 
mm ja maksimikuormitus sil-
le 600 kg. Leveät rullaohjai-
met kaikissa akseleissa tuovat 
vakautta koko Y-akselin liike-
radalle. Työalue koneessa on 
550 x 550 x 510 mm, lattialla 

kompakti paketti sopii alle 
kuuden neliömetrin tilaan. 

Koneessa on laajasti käy-
tetty DMG Morin inlineSpind-
le -kara, jo yli 3000 yksikköä 
on asennettu maailmanlaajui-
sesti.

Ohjaus koneessa on Sie-
mens 828D. NC-ohjelmat 
voidaan siirtää helposti ja no-

peasti, koska Siemens 828D 
ja 840D ovat yhteensopivia. 
Kuten kaikki muutkin DMG 
Mori-koneet, M1 on varus-
tettu IoTconnector-liittymäl-
lä. IoTconnector antaa käyt-
täjille mahdollisuuden hyötyä 
monista erilaisista DMG Mori 
-ohjelmistoista ja digitaalisis-
ta ratkaisuista, kuten NETser-

vice, Service camera tai my-
DMG Mori -asiakasportaali.

Kolme varusteluversiota

Koneesta on markkinoilla 
kolme eri varusteluversiota, 
M1 complete, M1 plus ja M1 
pro. Käyttöönotto sujuu val-
mistajan mukaan nopeasti, 
toimituksen jälkeen kone on 
käyttövalmis yhden päivän 
kuluessa. 

M1-versiot voidaan myös 
konfiguroida digitaalisesti ja 
myös tilata suoraan verkosta. 
Haluttu koneen kokoonpano 
voidaan koota vain muutamal-
la napsautuksella ajasta ja si-
jainnista riippumatta. 

Lisäksi asiakkaat voivat 
kommunikoida suoraan DMG 
MORI -tekniikan asiantunti-
joiden kanssa milloin tahan-
sa online -istuntonsa aikana. 
Konfiguraattori mahdollis-
taa myös kokonaisvaltaiset 
yhdistelmät DMG MORIn 
teknologia- ja ratkaisuport-
foliosta. M1-variantit, niiden 
lisävaihtoehdot ja DMG MO-
RI Qualified Products (DM-
QP) -tuotevalikoiman kautta 
eri sovellutukset ovat helposti 
muokattavissa.

DMG Mori laajentaa mallistoaan edullisessa 
tuotesegmentissä. M1 on uusi economy-kol-
miakselinen pystykarainen koneistuskes-
kusmalli monipuolisiin koneistustoimiin kol-
mella varustetasolla.
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ByStar Fiber 15 kW – kaikki mitä tarvitset.

Kuituleikkausta 
ilman kompromisseja.

Best choice.

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

Laser  ı  Automaatio  ı  Särmäys
www.bystronic.fi

Nyt myös levykoot 8000 x 2500 mm asti!

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut 

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

Aina askeleen edellä

INDEX-TRAUB AB 

Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Puh. 010 843 2000
www.index-traub.fi
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Ohjaus CMZ-koneissa on Fanuc 30i. Ohjauksella Jani Anttila.

Helmikuussa asennetussa 
uusimmassa solussa robotti toimii yhdessä 

kahden TD30:n kanssa.

Uusi CMZ TD35M-solu soveltuu pitkien sorvauskappaleiden joustavaan käsittelyyn.

Kilpailukykyä ja tehokkuutta 
automaatioon panostamalla

Stamac jatkaa investointien tiellä

Stamac on koneistukseen ja 
tuotannon optimointiin kes-
kittyvä yritys, jolla on taustaa 
jo pian neljännesvuosisadan 
ajan. Yrityksen perustivat ai-
emmista työkuviostaan toi-
silleen tutut ammattimiehet 
Pekka Anttila ja Timo Yli-
Opas vuonna 1997.

Samat miehet luotsaavat 
yritystä edelleenkin ja hyvin-
hän se sujuu. 

Vuosien ja vuosikymmeni-
en mittaan yritys on kasvanut 
kahden miehen ja kahden ko-
neen pienpajasta yli 60 hen-
kilön työpaikaksi ja arvoste-
tuksi tilauskonepajaksi.

Tämän päivän Stamacin 
toiminnan ydintä on sopi-
musvalmistus, ja tehtäviä sii-
nä mm. voimansiirtoon osien 
sekä koneiden ja laitteiden 
osavalmistus. 

Töitä tehdään monelle 
teollisuuden sektorille, ja se 
auttaa myös haastavampien 
aikojen yli. 

”Kun yhdellä sektorilla on 
hiljaisempaa, toinen vetää”, 
tiivistää tuotantopäällikkö Ti-
mo Yli-Opas.

”Kokonaisvaltaisella pa-
letilla olemme liikkeellä. 
Yhteistyö asiakkaidemme 
kanssa on tiivistä ja oman 
tuotantomme ja tässä lähel-
lä toimivan verkoston kautta 
tarjoamme kilpailukykyisesti 
koko tuotteen valmistusket-
jun raaka-aineista lopputuot-
teeseen saakka.”

Automaatiota ja 
robotiikkaa

Kilpailukyky on tärkeä asia 
ja sitä Stamacilla vaalitaan 
vankasti. Tuotannon osalta 
se tarkoittaa myös rohkeaa 

uudistumista. 
Stamac on kautta vuosien 

ollut aktiivinen tuotantonsa 
kehittäjä ja investoija. Yritys 
perustettiin aikanaan Kuri-
kassa, mistä toiminta siirtyi 
Seinäjoelle, ja alusta saakka 
oltiin liikkeellä varsin määrä-
tietoisin ottein. 

”Investoimme heti yrityk-
sen perustamisesta lähtien 
nykyaikaisiin tuotantokonei-
siin. Se toi myös isoja asiak-
kaita, joista monet niistä ovat 
asiakkaitamme edelleenkin”, 
Yli-Opas sanoo.

Rohkeus investointeihin 
on pysynyt yrityksen toimin-
noissa mukana myöhemmin-
kin. 

Yritys investoi peräti 6-10 
prosenttia liikevaihdostaan 
vuosittain. Konekanta on 
uudistunut säännöllisesti, ja 

yritys on investoinut vuosien 
mittaan niin monitoimikonei-
siin, CNC-sorveihin, pysty- ja 
pitkäjyrsinkoneisiin kuin tuo-
tannon robottisoluihin. 

Ensimmäisen robottinsa 
yritys hankki sorvin yhtey-
teen jo vuonna 2006, nyt 
niitä on 12.

”Oivalsimme mielestäm-
me jo aika varhain, että tu-
levaisuuden suunta niin täällä 
Suomessa kuin muuallakin on 
yhä enemmän automaatio. 
Robotisoitujen työasemien 
määrä on kasvanut sen jäl-
keen lähes vuosittain.”

”Robotiikka tehostaa 
prosesseja ja lisää kilpailu-
kykyä. Työntekijöiden kan-
nalta robotiikka puolestaan 
lisää työn motivaatiota. Yksi-
toikkoiset ja raskaat työt on 
helppo robotisoida, ja näin 

inhimillistä työaikaa vapau-
tuu järkevämpiin tehtäviin.”

”Toisin ehkä kuin joskus 
ajatellaan, ideana siis ei ole 
korvata työtä vaan lisätä si-
tä. Tehokkuuden kasvu pitää 
työt Suomessa ja varmistaa 
täkäläisiä työpaikkoja”, sa-
noo Yli-Opas.

Kaksi uutta solua 
tuotantoon

Stamac luottaa robotiikkaan 
ja solujen määrä yrityksessä 
on kasvanut jälleen hiljattain. 

Uusimmat kaksi solua 
otettiin Seinäjoella käyttöön 
viime vuoden lopulla ja nyt 
tämän vuoden alussa. Robot-
titoimittaja näissä soluissa oli 
kuten aiemmissakin yrityksen 
soluissa Yaskawa Finland Oy, 
mutta tuotantokoneiden 

valmistaja oli uusi. Maahan-
tuojan Cron-Tekin toimitta-
mat sorvit ovat CMZ:n val-
mistamia.

CMZ on espanjalainen vi-
nojohteisten CNC-sorvien 
valmistaja, minkä valikoima 
on laaja ja siihen kuuluvat 
niin 2-akseliset perussorvit 
kuin 3-revolveriset vastaka-
rasorvitkin. Asiakastarpeen 
mukaan moninaisesti varus-
teltaviin koneisiin ovat saa-
tavissa vastakaran lisäksi 
pyörivät työkalut ja Y-akseli. 
Suurin kärkiväli on 3200 mm, 
ohjaus koneissa on tarkkuu-
destaan tunnettu Fanuc 30i. 

Perinteitä espanjalaisval-
mistajalla riittää, yritys viet-
ti viime vuonna toimintansa 
75-vuotisjuhlavuotta. 

Stamacin sorvit kuuluvat 
valmistajan ns. TD-sarjaan, 

viime vuoden lopulla käyt-
töön asennetun solun kone 
on TD35M 550 mm:n sor-
vaushalkaisijalla ja mittavalla 
3200 mm:n sorvauspituudel-
la, helmikuulla asennetussa 
kahden koneen solussa toi-
mii kaksi TD30TM-mallin sor-
via ja molempia solussa pal-
velee Yaskawa-robotti.

”Aiemmissa robottisoluis-
samme toimii useiden eri val-
mistajien koneita. CMZ oli 
meille käytössä uusi, mutta 
erittäin mielenkiintoinen uu-
si tuttavuus. Eurooppalainen 
valmistaja, nopea tehtaan 
palvelu. Vankkaa, suoritusky-
kyistä kalustoa, siinäpä niitä 
syitä.”

”Tähän merkkiin tu-
li törmättyä ensi kerran 
EMO-messuilla muutama 
vuosi sitten ja huomiota kiin-
nitti mm. malliston laajuus. 
Asia jäi mieleen, ja kun kysyn-
tä ja tarjonta nyt myöhemmin 
kohtasivat, ja koneet olivat 
nopeasti tänne toimittavissa, 
ne ovat nyt tuolla hallissa toi-
minnassa ja hyvältä näyttää”, 
tiivistää investoinnit Timo Yli-
Opas.

Stamacin konekanta laa-
jenee, ja yritys jatkaa eteen-
päin vahvassa vauhdissa. 

Kotimaa on yritykselle hy-
vässä mallissa, jatkossa laa-
jeneminen myös ulkomaiden 
koneistusmarkkinoille voi ol-
la vaihtoehto. Stamac toimii 
nyt kolmessa toisiaan lähel-
lä olevassa hallissa Seinäjoen 
Kapernaumin alueella ja sen 
myötä yrityksen tuotantotila 
on kasvanut 6000 neliömet-
riin. Liikevaihtoa monipuoli-
nen sopimusvalmistaja teki 
viime tilikaudellaan 13 mil-
joonaa euroa.

Automaatio tehostaa prosesseja ja lisää kilpailukykyä, 
toteaa tuotantopäällikkö Timo Yli-opas.  

Stamacilla automaation hyödyntämisestä tuotannossa 
on pitkä kokemus.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Seinäjoella toimiva Stamac tunnetaan aktiivisena tuotantonsa kehittäjänä, ja automaation 
etuihin yritys on luottanut prosesseissaan jo pitkään. Uusimmat robotisoidut sorvausso-
lut asennettiin tuotantoon viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa.
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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

Katso lisää!

Uusi 
verkkosivu ja 
verkkokauppa 

avattu!

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

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

Merkattavan materiaalin 
maksimikovuus 63 HRc.

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

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

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

Merkattavan materiaalin 
maksimikovuus 63 HRc.

Saatavilla myös pöytä-
malli taso-, putki- ja 

  MERKITSE 
• 
• 
• 
• 
 viivakoodi

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

www.retco.f i

Pistemerkkaus-
laite

UUTUUS!

MULTI4 Mini

Tuotteiden helppoon
identifioimiseen
ja merkitsemiseen.

KYSY LISÄÄ

KUN LAADULLA ON MERKITYS!

Juri Virkki 040 572 6614 juri.virkki@jr-machines.fi
Ari Pirttinen 050 525 8406 ari.pirttinen@jr-machines.fi

Vesalantie 1, 24910 Halikko As.

www.jr-machines.fi

HEDELIUS TILTENTA T11-3600

• X=3600 Y=1100 Z=1005
• Tilttaava karapää +/- 98 ast.
• kara 22-50 kw
• työkalut 65 / 245 kpl
• Heidenhain TNC 640 / 
 Sinumerik 840 D
• pöydän lukitusalue 4080 x 1100 mm
• pyöröpöydän maks.
 pyörähdys halk. 1450 mm

5-akselinen HEDELIUS 
ACURA 65 + PALETTIASEMA

• X=700 Y=650 Z=600 mm
• Pöydän kääntö +30 ast. -115 ast.
• kara 22-50 kw
• työkalut 65 / 245 kpl
• Heidenhain TNC 640
• pyöröpöydän maks. pyörähdys  halk. 700 mm

YOUJI VTL-2000ATC+C

• sorvaushalkaisija 2300 mm
• pyörintähalkaisija 2500 mm
• sorvauskorkeus 1600 mm
• pyörivät työkalut 16, 24, 32, 48, 60 kpl
• Fanuc 0i-Tf tai Siemens 840 D

MACHINES OY
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Hilltip jatkaa kas-
vun tiellä. Avola-
va-autoille ja kuor-
ma-autoille sovel-
tuvien kunnossa-
pito- ja kiinteistön-
huoltolaitteiden 
valmistaja suuntaa 
toimintaansa yhä 
vahvemmin kan-
sainvälisille mark-
kinoille. Samalla 
tuotantoa otetaan 
yrityksessä yhä 
enemmän omaan 
haltuun. Viimein 
siirto oli leikkaus-
töiden siirto alihan-
kinnasta oman ka-
ton alle.

Nostolaite tehostaa käsittelytoimia. 
Resonaattori on kompaktisti koneen katolla.

Hilltip toimii lähes kokonaan vientimarkkinoilla. Paikallisiin olosuhteisiin viritetyllä 
tuotepaletilla mennään, kertoo toimitusjohtaja Tom Mäenpää.

Vahvaa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Hilltip jalostaa omaa osavalmistustaan

Pietarsaaressa toimiva Hilltip 
Oy Ab on mielenkiintoinen 
yritys, joka muutaman viime 
vuoden aikana on kasvanut 
vauhdilla. Ajoneuvoihin kiin-
nitettävien kevyiden kunnos-
sapito- ja kiinteistönhuolto-
laitteiden valmistaja aloitti 
vuonna 2004 ja toimi pitkään 
laitteiden maahantuojana. 

Viime vuosina yrityksessä 
on kuitenkin ollut käynnissä 
muutos, minkä myötä yritys 
on muuntunut kokonaisuu-
dessaan maahantuojasta lai-
tevalmistajaksi ja laitteiden 

myyjäksi jälleenmyyjäverkos-
tonsa kautta.

”Koska verkostomme 
maailmalla toimi hyvin, oi-
valsimme, että panokset kan-
nattaa suunnata muiden val-
mistamien laitteiden myyn-
nistä laitteiden valmistuk-
seen omalla tuotemerkillä. 
Kun aiemmin tuotteet tuotiin 
maailmalta tänne, nyt ne läh-
tevät täältä suunnasta muille 
markkinoille. Oma tuotanto 
aloitettiin viime vuosikym-
menen puolivälissä”, kertoo 
yrityksen toimitusjohtaja 

Tom Mäenpää, joka on ve-
tänyt yrityksen toimintoja 
veljensä myyntijohtaja Frank 
Mäenpään kanssa yrityksen 
perustamisesta lähtien. Yri-
tyksen omistaa nykyisin ruot-
salainen Sdiptech.

Suuntana  
Pohjois-Amerikka

Hilltipin tuotteita ovat eri 
variaatioin lumiaurat, hie-
koittimet, liuoslevittimet, 
lannoittimet, harjakoneet, 
esimerkiksi. 

Ehdottomasti suurin osa 

tuotteista menee vientiin, 
yrityksen tuotannosta mat-
kaa Suomen ulkopuolelle 
noin 95 prosenttia. Yritys toi-
mii mm. Saksan, Iso-Britan-
nian ja Norjan kunnossapito- 
ja kiinteistönhuoltolaitteiden 
markkinoilla Oma tytäryhtiö 
on Saksassa, jälleenmyyjiä 
ympäri Eurooppaa. 

Parhaillaan yritys hakee 
isompaa kasvua kuitenkin 
kauempaa, Yhdysvaltain ja 
Kanadan markkinoilta. Nä-
kymää on, kertoo toimitus-
johtaja.

”Alan markkinat siellä ovat 
toki valtavat, ja pienempikin 
osuus sieltä merkitsee meil-
le täällä Suomessa toimival-
le yritykselle paljon. Vaikka 
hommassa on haasteensa, 
olemme saaneet jalansijaa 
siellä vuoden aikana hyvin, 
ja markkinointipanostuksen 
siellä suunnalla jatkuvat”, 
Mäenpää kertoo.

”Vahvuuksiamme sinne 
päin on pohjoinen maineem-
me valmistajana sekä alueel-
liset erikoispiirteet huomioi-
va mallisto. Enemmän kuin 

täällä meillä, Pohjois-Ameri-
kassa lumi- ja hiekoitustyöt 
tehdään pick up -avolava-au-
toihin kiinnitetyin laitteiston. 
Sellaiseksi olemme sinne 
suunnatun malliston raken-
taneet.”

Yksi vahvuus Amerikan 
markkinoillakin on Hilltipin 
laitteisiin liitetty säätö/seu-
ranta (tracking)- teknologia.

”Ajan teknologiaa tuot-
teissamme edustavat mo-
ninaiset digisäätömahdol-
lisuudet. Yksi esimerkki on 
kunnossapito- ja kiinteistön-

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Leikkaustöitä. 
Oman kuitulaserin hankinta 

on uusi merkkipaalu 
matkalla omaan osavalmistukseen.

Koneella on Kim Sundqvist.
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EK:n huhtikuun Suhdannebarometrissa suo-

malaisyritykset arvioivat suhdanteen piristy-

neen kevään aikana. Talous palautuu korona-

kriisistä lähikuukausien aikana, sillä suhdan-

neodotuksetkin ovat jatkaneet nousuaan.

Uudet toimitilat loivat pohjaa Hilltipin kasvulle. 
Yrityksen koko tuotanto tehdään Pietarsaaressa.

Suhdannetilanne kohenemassa ja näkymät kirkastuneet

”Suomen talous jatkaa pi-
ristymistään kesän tullessa. 
Rokotteet ja rajoitteiden pur-
kaminen auttavat palvelusek-
torin tilannetta, joka monelta 
osin yhä varsin heikko. Suh-
dannenäkymät ovat nousussa 

voimistuu kasvun käynnis-
tyessä. Nyt tarvitaan uskot-
tavia päätöksiä, joilla nopeu-
tetaan ulkomaisen työvoiman 
lupaprosesseja. Lisäksi tarvi-
taan koulutuksen osuvuuden 
parantamista, aloituspaikko-
jen kohdentamista tarvealoil-
le sekä koulupudokkuuden 
entistä parempaa ehkäisyä”, 
EK:n toimitusjohtaja Jyri Hä-
kämies sanoo.

Elinkeinoelämän keskus-
liiton EK:n Suhdannebaro-
metri julkaistaan neljä kertaa 

nyt eri tavoin talouteen. Erot 
toimialojen ja yritysten välillä 
ovat suuria.

Teollisuuden puolella 
mm. metsä- ja teknologia-
teollisuudessa näkymät ovat 
paranemassa, kun taas elin-
tarviketeollisuuden veto on 
nyt vuorostaan vaisumpaa. 
Palveluissa samaa muutosta 
ei ole nähtävissä. Tieto- ja 
viestintäpalvelut sekä kaup-
pa vetävät yhä, matkailu- ja 
ravintola-ala painii yhä vai-
keuksissa.

kaikilla päätoimialoilla. Ma-
talapaineessa pysytellessä 
rakentamisessakin näkymät 
ovat selvässä nousussa”, to-
teaa EK:n johtava ekonomisti 
Sami Pakarinen.

Koronapandemia on iske-

vuodessa. Kyselyä on tehty 
säännöllisesti vuodesta 1966 
lähtien. Se on osa Euroopan 
komission suhdannetieduste-
lujärjestelmää, jota EU rahoit-
taa osittain. Tiedustelu kos-
kee Suomessa tapahtuvaa 
toimintaa. EK tiedusteli yri-
tyksiltä huhtikuussa 2021 ar-
vioita suhdannekehityksestä 
vuoden 2021 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Tiedusteluun 
vastasi 1 305 yritystä, joilla 
on Suomessa noin 270 000 
työntekijää.

Työvoiman 
saatavuusongelmat 
taas pintaan

Vastaajayrityksistä 31 % ko-
ki riittämättömän kysynnän 
ongelmaksi. Toiseksi eniten 
ongelmia aiheutti osaavan 
työvoiman saatavuus, josta 
raportoi jo 21 % vastaajista. 
Työikäisen väestön vähene-
minen heijastuu yritysten toi-
mintaan koko ajan enemmän.

”Osaavan työvoiman saa-
tavuus oli iso ongelma jo 
ennen koronaa ja ongelma 

huoltolaitteiden toiminto-
jen ohjaus, mikä tapahtuu 
helpon sujuvasti kännykällä. 
Tämän kokoluokan laitteissa 
olemme ainut toimittaja, mi-
kä pystyy tarjoamaan tämän 
kaltaisen järjestelmän”, sa-
noo Tom Mäenpää.

Kuitulaser omaan 
osavalmistukseen

Markkinoiden laajentaminen 
ja vahvan kasvun tavoitteet 
edellyttävät toki panostuksia 
suunnitteluun ja tuotantoon. 

Hilltip muutti markkinoi-
den kasvaessa muutama 
vuosi sitten toimintansa uu-
teen toimitilaan Pietarsaa-
ressa. Rakennus sijaitsee 
isolla tontilla, mikä tarjoaa 
jatkossa runsaasti mahdolli-
suuksia myös lisätilan raken-

tamiseen.
Siellä toimii niin yrityksen 

hallinto, suunnittelun neljän 
henkilön aktiivitiimi, tuotanto 
ja kokoonpanokin.  

Tuotantoaan Hilltip kehit-
tää parhaillaan eteenpäin, ja 
keskeistä siinä on siirtyminen 
yhä vahvemmin kokonaisuu-
dessaan omaan osavalmis-
tukseen. Aiemmin yritys 
hankki kaikki tarvitsemansa 
laitteiden osat alihankinnas-
ta, ja osat valmistetaan hy-
vin pitkälti itse omissa toimi-
tiloissa. 

Prosessi käynnistyi aika-
naan taivutuksesta ja sär-
mäyspuristinten hankinnas-
ta, sittemmin kalustoa on laa-
jennettu myös koneistuksen 
toimintoihin, kuten uusi pys-
tykarainen koneistuskeskus.

”Ennen kaikkea kyseessä 
on toimitusvarmuuteen liit-
tyvät asiat ja osien saannin 
nopeuden varmistaminen. 
Asiakkaat eivät odota viik-
kokausia toimituksia, vaan 
niiden pitää olla nopeita. 
Tässä ympärillä alihankkijoita 
on kiitettävästi, mutta tiettyi-
nä aikoina osien odotusajat 
ovat kasvaneet kovin pitkik-
si. Siksi viennin ja tuotannon 
kasvaessa oma osavalmistus 
on keskeinen asia”, Tom Mä-
enpää sanoo.

Tuoreimpana siirtona tällä 
suunnalla yritys hankki alku-
vuodesta käyttöönsä omaa 
leikkauskapasiteettia ja sen 
myötä leikkeiden valmistus 
saatiin omaan haltuun. 

Yritys investoi Bystronic 
BySmart-kuitulaseriin, leik-
kaustehot koneessa ovat yri-
tyksen vahvuuksiltaan tyypil-
lisesti 1-1,5 mm:n ohutlevyn 
käsittelylle 6 kW. 

”Teholuokka on sopiva ja 
konevalinnan teimme mark-
kinoiden analyysin jälkeen. 
Paketti vakuutti niin ominai-
suuksiltaan ja kustannuksil-
taankin, ja työt sillä ovat nyt 
parin kuukauden mittaan 
päässeet hyvin käyntiin. 
Koneessa on mukana mm. 
ohjelmointia helpottava By-
vision-ohjelmisto, imukuppi-
tyyppinen nostin on avuksi 
käsittelytöissä.”

”Oma leikkaus mahdollis-
taa tuotannon nopeuden ja 
joustavuuden. Samalla se tuo 
myös kustannustehokkuutta 
ja mahdollistaa levymateri-
aalin optimikäytön”, sanoo 
Tom Mäenpää.

Oma kuitu on pätevä laite 
leikkaustöissä ja tietenkin hy-
vä kaveri särmäyspuristimil-
le, mutta kehitys oman osa-
valmistuksen kehittämiseen 
jatkuu. Seuraavana vuorossa 
on ehkä hitsausrobotti.

Kasvun uralla etenevä Hil-
ltip tekee vuositasolla nyt 
noin 10 miljoonan euron lii-
kevaihdon. Hilltip työllistää 
toiminnoissaan Pietarsaares-
sa noin 35 henkilöä.

Työalue uudessa kuitulaserissa on 1500x3000 mm, 
teho 6 kW.

CleanAirTower uudistui

Kemper on uudistanut 
CleanAirTower -ilman-
puhdistusjärjestelmänsä. 
Suodatuskapasiteettia on 
aiempaa enemmän, myös 
ulkoinen olemus on saanut 
uutta ilmettä.

Suodatuskapasiteetti on 
valmistajan mukaan kasva-
nut kymmenen prosenttia 
edellismalliin verrattuna. 
Uudistuneen rakenteen te-
räslevyelementit estävät ki-
pinöitä ja karkeita hiukkasia 
tunkeutumasta suodatti-
meen ja vahingoittamas-
ta sitä. Myös suodattimen 

käyttöikä on edel-
lismallia pitempi. 

Myös suodatin-
torni on uudistu-
nut. Poistoaukot 
ovat ilmanvaihto-
järjestelmän kan-
nessa, ja suoda-
tintornin pään ns. 
tornadoperiaate 
varmistaa, että 
epäpuhtaan ilman 
imu tapahtuu te-
hokkaasti. 

CleanAirTo-
wer on avuksi 
erityisesti ras-

kaasti kuormite-
tuissa hitsauspro-
sesseissa, joissa 
järjestelmä var-
mistaa raja-arvo-
jen noudattami-
sen ja varmistavat 
työturvallisuuden 
tason vaativissa 
ympäristöissä. Jär-
jestelmä erottaa 
yli 99,9 prosenttia 
alveolaarisia pöly-
hiukkasista. Suo-
men edustaja on 
Airwell.
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Joustava automaatiolinja ohutlevyosien tuotannon ytimeksi

E Avenue laittoi prosessit uusiksi

Kun sarjakoot vaihtelevat, 
kappalevariaatio on suurta 
ja tuotteiden räätälöinti tyy-
pillistä, ohutlevyosien hank-
kiminen alihankintaverkoston 
kautta on toisinaan liiankin 
työlästä puuhaa. 

Juuri niin kävi kasvun myö-
tä myös E Avenuen kohdalla 
ja uusia ratkaisuja oli etsittä-
vä. 

E Avenuen kohdalla se 
johti mittavaan liikkeeseen, 
uuden oman pitkälle auto-
matisoidun ohutlevytehtaan 
perustamiseen. Sitä ratkaisua 
yrityksessä ei ole kaduttu.

Sähkökeskuksia 
asiantuntemuksella

E Avenuen tuotteita ovat 
sähkökaapit, ja niitä yritys 
tekee räätälöityinä asiakkail-
leen teollisuus- ja mm. kiin-
teistöpuolelle kotimaahan ja 
osin myös ulkomaiden mark-
kinoille. Toimialallaan yritys 
kuuluu maan suurimpiin, ja 
suunta on eteenpäin.

”Kasvua toki haemme, 
se kirkkain kärki on tavoit-
teenamme. Toimiala sähkön 
parissa on mitä lupaavin, ja 
hyvät mahdollisuudet yrityk-
senä meillä on myös jatkon 
suhteen. Osaava porukka, 
asiallinen teknologia ja tuote-

paletin ajantasaisena pysymi-
sen varmistaminen ovat tässä 
keskeistä”, toteaa E Avenuen 
toimitusjohtaja Keijo Anttila.

E Avenue juontaa yrityk-
senä juurensa pian kolmen-
kymmenen vuoden taakse. 
Tuolloin aloittivat toimin-
tansa Ikaalisten Keskussäh-
kö ja Kuopion Kojeisto, ja E 
Avenue syntyi näiden kah-
den keskusvalmistajan yh-

distyessä vuonna 2004. Sen 
jälkeen yritys on kasvanut 
yritysostoin siten, että teh-
taita kokonaisuudessa on nyt 
viisi. 2010-luvulla yritys osti 
Maansähkö Oy:n ja SK-Ko-
neistot, ja toimintaa on nyt 
Ikaalisten ja Kuopion lisäksi 
myös Iisalmessa, Keravalla ja 
Seinäjoella.

Keravalla ja Iisalmessa teh-
dään automaatio-, kone- ja 

laitekeskuksia, Ikaalisissa ja 
Seinäjoella kiinteistökeskuk-
sia, ja Kuopiossa sähkökes-
kuksia teollisuuteen ja verk-
koyhtiöille. 

”Yksiköt ovat erikoistu-
neet omille tuotealueille, 
mutta tietenkin yhteistyötä 
niiden välillä tehdään run-
saasti. Keskeistä on, että 
Kuopion yksikössä tehdään 
ohutlevyosat ja kotelot kaik-

kien yksikköjen tarpeisiin”, 
toimitusjohtaja Anttila ker-
too.

Ohutlevyä käsitellään tänä 
päivänä 700-800 tonnia vuo-
sittain, lähinnä 1-1,5 mm:n 
vahvuuksia.

Ohutlevytuotanto 
tehokkaasti  
omaan haltuun

E Avenuen ohutlevytuotan-

to keskittyi Kuopioon sen 
jälkeen, kun yrityksessä ryh-
dyttiin viimeisimpien yritys-
laajennusten myötä toden 
teolla miettimään ohutlevy-
kappaleiden tuotantoproses-
sin toimivuutta. 

”Yritys hankki aiemmin 
kappaleet alihankinnasta, ja 
kokonaisuuden pyörittämi-
nen kävi haastavaksi, ja toi-
mitusajoistahan ennen kaik-
kea oli kysymys. Kun ohutle-
vyosien toimitusajat venyivät 
useisiin viikkoihin, oli selvää, 
että uutta ratkaisua oli haet-
tava”, kertoo tuotantopääl-
likkö Tomi Laakkonen.

Se ratkaisu oli tehokas 
oma kappaletuotanto yrityk-
sen omissa tiloissa. Sen ydin-
teknologiaksi valittiin Prima 
Powerin kulmaleikkuritekno-
logia ja alusta saakka tavoit-
teena oli tuotannon pitkälle 
viety automatisointi.

Tuotanto laitettiin uusiksi, 
mikä oli jo pelkästään 2000 
osanimikkeen takia työläs 
prosessi. 

Sen tuloksena Kuopios-
sa toimii kuitenkin nyt uusi 
ohutlevytehdas. Sen ydin on 
Prima Powerin toimittama 
ohutlevyosien automaattilin-
ja PSBB (Punching – Shearing 
– Buffering – Bending). 

Tomi Laakkonen (oikealla) ja Jorma Kujala olivat keskeisesti mukana 
muokkaamassa uuden tehtaan käynnistämistä.

Sähkökeskusten 
valmistaja E Ave-
nue lähti muutama 
vuosi sitten ajatte-
lemaan ohutlevy-
tuotantonsa roh-
kein askelin koko-
naan uusiksi. Pro-
sessin tuloksena 
yrityksen Kuopion 
yksiköön rakentui 
täysin uusi ohut-
levytehdas, jonka 
ydin on ohutlevy-
tuotannon jous-
tava Prima Power 
PSBB-automaatio-
linja.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Täysautomaatiolinja uudisti E Avenuen 
ohutlevytuotannon järjestelyt Kuopiossa.
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Vahvassa vireessä eteenpäin. Keijo Anttila on toiminut 
E Avenuen toimitusjohtajana viime syksystä lähtien.

Lajittelun robottisolu on keskeinen tekijä linjan 
loppupäässä. Lavapaikkoja on 13.

Kokoonpanossa ovat mukana tornivarasto, kulmaleikkuri, keskitys- ja 
ohisyöttöjärjestelmätaivutuskone sekä taivutusautomaatti.

toa, edut ovat pikemminkin 
parhaimmillaan juuri vaihtele-
vassa ja moni-ilmeisessä val-
mistuksessa sekä sen kautta 
uusissa tuotantomahdolli-
suuksissa”, Kujala kertoo. 

Linjan tehokkuus ja jousta-
vuus luodaan ohjelmallisesti. 
Tilaukset tulevat ERP:stä Tu-
lus Power Processing -oh-
jelmistoon ja sitä kautta no-
peasti tuotantoon.

Prima Powerin tuotteista-
ma PSBB-linja mahdollistaa 
ohjelmointinsa kautta myös 
miehittämättömän tuotan-
non, ja juuri sitä E Avenuella 
on kehitetty ja testattu viime 
ajat aktiivisesti.

”Pisin miehittämätön 
ajo on 47 tunnin mittainen. 
Muutenkin linjan käyttöaste 
on hyvä, keskimäärin sillä aje-
taan vuoden kaikille päiville 
laskettuna 12 tuntia päiväs-
sä”, Tomi Laakkonen sanoo.

Työlään, mutta lopputule-
maltaan kiitollisen ohutlevy-
tuotannon muutosprosessin 
järkevyys on E Avenuella vain 
kirkastunut käytön myötä.

”Iso muutos ja automaa-
tioon panostaminen maksoi-
vat, mutta kustannustehok-
kuutta kertyy jatkossa. Yksi 
huomioitava seikka on, että 
koko tämän ohutlevytehtaan 
pyörittämiseen tarvitaan vain 
neljä henkilöä.”

E Avenuen Kuopion yk-
sikön ohutlevytehtaan toi-
mintaa täydentää äskettäin 
toimintansa aloittanut pul-
verimaalaamo, joka jatkaa 
automaatioon tiivistyviä pe-
riaatteita yksikön toiminnois-
sa. Maalaamo mahdollistaa 
viisivaiheisen esikäsittelyn ja 
automaattisen pulveroinnin. 

Kuopion yksikössä 
ovat käytössä sertifioitu 
ISO9001-laadunhallintajär-
jestelmä, ISO14001 -ympä-
ristöjärjestelmä ja ISO45001 
työterveys- ja työturvallisuus-
järjestelmät varmistamassa 
laatua, ympäristöasioiden 
huomioimista ja turvallisuut-
ta.

Linjan kokoonpanossa 
ovat mukana kaksilohkoinen 
tornivarasto, itse SG-kul-
maleikkuri, keskitys- ja ohi-
syöttövaunu ja 2500 mm:n 
Express Bender-taivutus-
kone. Linjan täydentää Yas-
kawan käsivarsirobottisolu. 
Lavapaikkoja on 13.

Linja mahdollistaa ohutle-
vyosien joustavan täysauto-
maattisen tuotannon levyma-
teriaaleista valmiiksi tuotteik-
si yhdellä linjalla.

”Kilpailukykyinen ja teho-
kas tuotanto edellyttää au-
tomaatiota ja automaation 
on vastattava myös tulevai-
suuden tarpeisiin pitkällä ai-
kavälillä. Nämä seikat asian 
ratkaisivat”, uuden tehtaan 
rakentamisessa alusta saak-

ka mukana ollut Laakkonen 
kertoo.

Joustavan  
tuotannon PSBB-
automaattilinja

”Joustavan tuotannon Suo-
messa valmistetut automaa-
tiolinjat ovat Prima Powerin 
yksi painopistealue. Linjat 
voidaan muokata kokoon-
panoiltaan asiakastarpeen 
mukaan ja ne mahdollistavat 
nopean, joustavan ja mm. 
sarjakokoluokiltaan moni-
puolisen tuotannon”, kertoo 
prosessissa Prima Powerin 
puolelta keskeisesti mukana 
ollut myyntipäällikkö Jorma 
Kujala.

”Linjan hankinta ei edellytä 
tietyn tuotteen massatuotan-

sales@plehmann.com
service@plehmann.com 

www.lehmann-rotary-tables.com/en

Jatkuvaa käytettävyyttä

Pyöröpöytä, jossa on  
kiinnityspuristin ja robotti – 

täydellinen tiimi

pL LEHMANN rotoFIX  
-kiinnitysjärjestelmällä ja robotilla  

varustettu paletin vaihtokone  
tehostaa tuottavuuttasi

Kompakti ja lujatekoinen rakenne, erittäin tarkka,  
tehokas puristus, sisäänrakennettu suorituskyvyn  
seuranta, helppo asentaa ja useita työkappaleen  

pitovaihtoehtoja: ihanteellinen automaatioratkaisu.

Turbotehoa tuottavuuteen!
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AWtoolsissa on viime aikoina tapahtunut 
paljon. Yrityksen johdossa aloitti hiljattain 
uusi toimitusjohtaja, tuotepaletti on vahvis-
tunut yhdellä isolla merkillä ja yritysosto vah-
vistaa osaltaan palvelutarjontaa. Ja sitten 
on vielä juhlavuosi, yrityksen perustamises-
ta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta.

AWtoolsin toimipiste toimii Vantaalla Kehä III:n ja Tuusulantien välittömässä läheisyydessä.  
Iso varasto on tärkeä asia, ja useat tuotteet nopeasti suoraan myymälän kävijöille suoraan hyllystä.

Kaasumyynti on yksi tärkeä osa yrityksen toimintaa. 
Nita Reunanen ja Heikki Helminen myyntitöissä.

AWtools työllistää kaikkiaan noin 10 henkilöä. 
Myymälän tiskin takana kuvassa Nita Reunanen, 

Jari Leino ja Pertti Erola.

Ammattilaitteita teollisuuteen pitkällä kokemuksella

AWtools 25 vuotta

AWtools Oy on Vantaalla toi-
miva pitkän linjan tekninen 
tukkukauppa. 

Yritys aloitti vuonna 1996 
ja toiminnan ytimeen ovat 
kuuluneet alusta saakka hit-
saukseen liittyvät tuotteiden 
maahantuonti, lähes heti 
alusta saakka monimerkkiyri-
tys on myynyt teollisuuden 
asiakkailleen myös sähkö- ja 
käsityökaluja. 

Vuosien mittaan paletti 
on sitten täydentynyt mm. 
suojaimiin, nostovälineisin 
ja kemikaaleihin. 

Tuttuja pitkäaikaisempia 
tuotemerkkejä hitsauksessa 
mm. Trafimet ja Sievert, kä-
sityökaluissa vaikkapa Hikoki 
ja Bahco. 

Yhtenä tärkeänä osana 
kokonaisuutta täydentää 
kaasumyynti. AW Tools toi-
mii Voikosken jälleenmyyjä-
nä, ja sen myötä kaikki mitä 
hitsaukseen tarvitaan, löytyy 
sujuvasti samalta taholta. 

Tehokkaasti  
ja läheltä

AWtools on toiminut koko 

historiansa Vantaalla Tuusu-
lanväylän ja Kehä III:n lähei-
syydessä, monissa eri osoit-
teissa. 

Myymälä- ja varastotilat 
ovat vuosien mittaan vaih-
tuneet ja samalla kasvaneet, 
nyt tilaa on käytössä talon 
toiminnoille 600 neliömet-
riä. Talon töissä ammattiasi-
akkaita palvelee kymmenen 
henkilöä.

Yrityksen alusta saakka 
keskeisiä asiakkaita ovat ol-
leet varsinkin rakennusalan 
ja metalliteollisuuden yrityk-
set, erityiskohderyhmänä on 
pieni ja keskisuuri teollisuus. 

”Toimialarajaukset eivät 
kuitenkaan tekemisiämme 
rajoita, olemme valmiita 
auttamaan kaikenlaisissa 
työkaluasioissa”, kertoo 
yrityksen perustajakonkari 
Pertti Erola. 

Yritys syntyi, kun aiemmin 
muualla hitsausalan tukku-
kaupan töissä ollut mies 
päätti aloittaa yritystoimin-
nan. Mukaan osakkaiksi hän 
sai Sirja Isoviidan ja Jarkko 
Nyyssösen, ja myös Risto 

Sihvonen oli alusta saakka 
kuviossa mukana, vaikkei 
heti töissä ollutkaan. 

Myöhemmin Nyyssönen 
myi osuutensa Sihvoselle, 
josta sitten tulikin parik-

si vuosikymmeneksi Aba-
ja-Tuotteen nimellä aloitta-
neen ja sittemmin nimensä 
AWtoolsiksi eri vaiheiden 
jälkeen muuttaneen yrityk-
sen toimitusjohtaja. 

”Viime vuonna yrityksen 
toimitusjohtajana aloitti Sih-
vosen eläkkeelle siirtymisen 
yhteydessä uuden sukupol-
ven edustaja Jouko Harti-
kainen. Hän on tänä päivänä 
myös yrityksen suurin yksit-
täinen omistaja”, selvittää 
Erola.

Uusi päämies  
ja yritysosto

AWtools on perinteikäs ja 
monessa marinoitunut yri-
tys, joka samalla kehittää 
jatkuvasti toimintojaan. Yksi 
iso liike toiminnoissa tapah-
tui viime vuonna, kun talon 
hitsauspuolen merkkivalikoi-
maan liittyi Esab.

”Kyseessä on vahva merk-
ki ja olemme tietenkin erit-
täin mielissämme, että se 
on nyt mukana kuvioissam-
me”, kertoo Pertti Erola. 
Esabin tarjontaan kuuluvat 
mm. MIG/MAG-, puikko- ja 
TIG-hitsaukseen, varusteet 
sekä lisäaineet. 

AW Tools myy Esabin ko-
neita ja lisäaineita ja lansee-
rasi vuodenvaihteessa uute-
na palveluna Esabiin liittyen 
myös valmistajan koneiden 
vuokrauspalvelun.

Tuoreita talon uutisia on 
myös yrityskauppa. AW-
tools osti Brotech Oy:n vii-
me vuonna. 

”Brotech valmistuttaa 
mm. pullokärryjä ja jatkaa nyt 
omalla nimellään omistuk-
sessamme. Tuotemerkki on 
Ctrolley. Brotech tuo maa-
han kovajuotoslisäaineita ja 
myös osin erikoishitsauslisä-
aineita”, Erola sanoo. 

25-vuotias AWtools tekee 
nyt noin 1,3 miljoonan liike-
vaihtoa. Koronavuosi leikkasi 
kävijöitä myymälässä ja toi 
haasteita asiakaskontaktoin-
tiin, mutta ajat paranevat 
taas. Toisaalta verkkokaup-
pa on näinä hankalampina 
aikoina kasvanut.

”Palveluun, osaamiseen 
ja vahvaan tuotepalettiin 
luotamme, ne ovat olleet 
toiminnassamme keskeiset 
teemat aiemmin ja sellaisina 
ne pysyvät jatkossakin. Niillä 
pärjää pitkälle”, sanoo Pertti 
Erola.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Doosan-uutuus järeään koneistukseen

Doosanin mukaan kone on 
suunniteltu vastaamaan eri-
tyisesti raskaiden laitteiden 
ja sitä kautta suurikokoisten 
vaihteistojen koneistajien ja 
siten koneeseen myös sorva-
ustoimintoja kaipaavien val-
mistajien tarpeisiin. Toinen 
ryhmä ovat mm. energiate-
ollisuuden suurikokoisten 
komponenttien valmistajat.

Yhdellä kiinnityksellä

Keskeinen idea on, että 
koneen pääkara ja suora-
vetoinen B-akselin pyörö-
pöytä mahdollistavat DHF 
8000ST:n käytön kaikkiin 
koneistus- ja sorvausproses-
seihin rouhinnasta viimeis-

telyyn yhdellä kiinnityksellä, 
mikä lisää osien valmistus-
tarkkuutta. 

Lisäksi ratkaisu tekee mo-
nimuotoisten työkappalei-
den työstöstä nopeaa mah-
dollistamalla monimutkais-
ten muotojen samanaikaisen 
5-akselisen työstön.

Kuten DHF 8000:ssa, 
karan iskunpituus on +60 - 
-100 astetta (ylös/alas). DHF 
8000ST:ssä on teholtaan 35 
kW:n HSK100-T-kara, kier-
roksia on vakiona 6000 1/
min, ja saatavana on myös 
valinnaisia 15 000 kierroksen 
nopeita karoja.

Kone käsittelee jopa kah-
den tonnin painoisia työkap-

paleita, ja ne voidaan työs-
tää samalla tarkkuudella kuin 
paljon pienemmätkin. 1 000 
mm:n palettikoko tarjoaa 
suuremman työalueen edel-
lismalliin verraten, ja työs-
kentelyalue mahdollistaa 
halkaisijaltaan ø 1600 mm x 
1400 mm kappaleiden käsit-
telyn.

Tarkkaa stabiilia 
koneistusta

DHF 8000ST:n ristirullali-
neaarijohteet mahdollistavat 
suuren jäykkyyden, koneen 
Y- ja Z-akselit on varustettu 
kahdella kuularuuvilla parem-
man rakenteellisen vakauden 
ja tarkkuuden varmistami-
seksi, staattinen jäykkä pyl-

väs mahdollistaa optimaali-
sen koneistustehon. Kaikissa 
akselissa ovat lineaarimitta-
sauvat.

Koneen lämpökompen-
sointijärjestelmä, mikä raken-
tuu koneen kriittisille alueille 
sijoitetuista antureista, kont-
rolloi ja reagoi mahdollisiin 
lämpötilamuutoksiin. 

Karan ja kuularuuvien jääh-
dytysjärjestelmät auttavat 
myös lämpöstabiilisuudes-
sa. 120 työkalun makasiini 
on vakio, optiona järjestelmä 
on laajennettavissa 376 työ-
kaluun. Doosan DHF 8000ST 
on varustettu Siemens 840D 
-ohjauksella. Suomen edus-
tus Duroc.

DHF 8000ST 
mahdollistaa 
kookkaiden 
kappaleiden 

monipuolisen käsittelyn 
yhdellä kiinnityksellä.

Työstökonevalmistaja Doosan Machine 

Tools on tuonut markkinoille konemallin DHF 

8000ST, mikä on uusi sorvaus/jyrsintä -yh-

distelmäversio viisiakselisesta vaakatyyp-

pisestä DHF 8000 -koneistuskeskukses-

ta. Koneessa on mukana sorvaustoiminto, 

joten monipuoliset prosessit mahdollistuvat 

yhdellä kiinnityksellä.
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Saksalainen leikkauskoneiden valmistaja Messer on lanseerannut Ele-
ment 400 -järjestelmän. Uutuussarjan koneilla leikkaaminen onnistuu 
tehokkaasti varustuksesta riippuen niin plasma-, laser- kuin polttoleik-
kausmenetelmilläkin joko suoraan tai viisteleikkauksena.

Element 400 on Messer-uutuus termisen leikkauksen tarpeisiin.

Koneella voidaan leikata plasma-, laser- ja 
polttoleikkausmenetelmillä niin suoraa kuin 

viisteleikkaustakin.

Pitkälle jalostettujen tuotteiden valmistukseen kone voidaan täydentää 
merkkaus- ja porausyksiköllä. Yläoikealla pistemerkkain, 

alapuolella mustesuihkumerkkain.

Uutuusjärjestelmä nykyaikaisen termisen leikkauksen tarpeisiin

Messer esitteli Element 400 -sarjan 

Element 400 -sarja on Mes-
ser Cutting Systemsin leikka-
usjärjestelmä, minkä myötä 
saksalaisvalmistaja on kehit-
tänyt teknologiaansa uuden 
askeleen eteenpäin.  

Uusi mallisarja kiteyttää 
valmistajansa mukaan omi-
naisuudet, joita nykyaikai-
selta leikkausjärjestelmältä 
vaaditaan, käyttövarmuus, 
turvallisuus, käyttäjäystäväl-

lisyys, tehokkuus sekä kyky 
muokkautua nykyautomaati-
on vaatimuksiin. Siten malli-
sarjan kehityksessä myös nä-
kyy Messerin yli 120 vuoden 
kokemus termisen leikkauk-
sen saralta. 

Yksi kokonaisuus 
moniin eri tehtäviin

Element 400 leikkausportaa-
li on kehitetty vastaamaan 

Maaseudun yritystukien nä-
kökulmasta 95 prosenttia 
Suomen pinta-alasta on maa-
seutua. Uuden kaupunki-maa-
seutuluokituksen perusteella 
Suomen yrityksistä noin 30 
prosenttia sijaitsee maaseu-
dulla. Maaseudun yritystuet 
tarjoavat mahdollisuuksia 
monenlaisille yrityksille, aloit-
taville ja laajentaville, toimin-
tansa kehittämiseen ja uudis-
tamiseen. 

Tukea uuden yrityksen 
alkutaipaleelle

Maaseudun yritystukia voi ha-
kea, vaikka ei harjoittaisikaan 
maataloutta yritystoiminnan 
lisäksi. 

suoraan alan tuotantovaa-
timusten kasvuun. Sarjan 
koneet voidaan varustaa eri 
käyttötarpeisiin soveltuvilla 
leikkaus- ja työlaitteistoil-
la. Sen myötä leikkaaminen 
onnistuu plasma-, laser- ja 
polttoleikkausmenetelmillä 
niin suoraan kuin viisteleik-
kaukseenkin. 

Samalla laitteistokokonai-
suudella saadaan pitkälle ja-

Rahoitusta voi hakea, jos 
on mm. perustamassa yritystä 
maaseudulle tai kehittämässä 
siellä sijaitsevaa, jo toiminnas-
sa olevaa yritystä. 

Rahoitusta avoivat hakea 
luonnolliset henkilöt eli yk-
sityiset elinkeinonharjoitta-
jat eli toiminimiyrittäjät ovat 
luonnollisia henkilöitä, osa-
keyhtiö, avoin yhtiö, kom-
mandiittiyhtiö tai osuuskun-
ta. Lisäksi yrityksen tulee olla 
pk-yritys eli työllistää alle 250 
työntekijää alle 50 miljoonan 
euroa vuotuisella liikevaihdol-
la. Pk-yritykset voidaan jakaa 
edelleen tarkemmin mikro-
yrityksiin, pieniin yrityksiin ja 
keskisuuriin yrityksiin. 

lostettuja tuotteita täyden-
tämällä kone merkkaus- ja 
porausyksiköllä. 

Mallisarjan koneissa on 
mukana monenlaista työtä 
tehostavaa ja koneen käsit-
telyä helpottavaa teknolo-
giaa. 

Esimerkiksi kiihtyvyydet 
ja paikoitusnopeudet ovat 
kasvaneet aiemmasta, joten 
samalla koneen tuottavuus 
on kasvanut. Leikkauslaa-
tuun puolestaan vaikuttavat 
myönteisesti tarkkaan valitut 
komponentit, jotka takaavat 

Tuen edellytyksiin kuuluu, 
että yrityksellä pitää olla riit-
tävät ja realistiset edellytykset 
jatkuvaan kannattavaan liike-
toimintaan ja yritystoiminnan 
on taattava pääasiallinen toi-
meentulo vähintään yrittäjälle 
itselleen tai vaihtoehtoisesti 
ainakin yhdelle työntekijälle.

Lisäksi perustamistuella 
on oltava aitoja vaikutuksia 
niin yritykseesi kuin sen toi-
mialueeseen. Maaseudun 
yritystukien tarkoituksena on 
maaseudun elävöittäminen 
eli käytännössä elinkeinotoi-
minnan vireyttäminen ja uu-
sien työmahdollisuuksien luo-
minen. Tuen saaminen ei saa 
kuitenkaan vääristää kilpailua.

entistäkin tasaisemmat ja tä-
rinättömät leikkausportaalin 
liikkeet.

Ohjaus koneissa on uusi 
Global Connect CNC-ohja-
us varustettuna 18,5 tuuman 
kosketusnäytöllä. Suuri ja 
selkeä näyttö antaa täydel-
lisen digitaalisen yleiskuvan 
kaikesta tuotantodatasta, 
jolloin paperitulosteiden 
käyttö vähentyy huomatta-
vasti. Suoraan lattialla asen-
nettavat koneen kiskot hel-
pottavat puolestaan koneen 
purkua ja tyhjennystä.

Suomalaisedustajana 
konevalmistaja Aliko 

Suomessa saksalaisen leik-
kauskoneiden valmistajan 
Messerin maahantuoja on 
särmäyspuristinvalmistaja 
Aliko Oy Ltd. Tampereella 
toimipaikkaansa pitävä Aliko 
vastaa myös koneiden huol-
loista Suomessa.

Messerin Element mallisar-
ja täyttää kaikki nykyiset tur-
vallisuus standardit ja mää-
räykset. Esimerkiksi liikkuva 
valoverhosuojaus on koneen 
yhteydessä vakiovarusteena.

Myös liiketoiminnan 
uudistamiseen ja 
investointeihin 

Huomioitava on, että perus-
tamistukea voit saada myös 
olemassa olevan liiketoimin-
nan uudistamiseen, investoin-
tikartoitukseen ja investoinnin 
toteuttamiseen. Myös useam-
man yrityksen yhteisiä hank-
keita voidaan rahoittaa

Lisäksi on olemassa koro-
naepidemiaan liittyviä väliai-
kaiset rahoitusvaihtoehdot. 
Hakuikkunat ovat näillä nä-
kymin auki kesäkuun loppuun 
2021 saakka. Yritystukea hae-
taan ELY-keskukselta tai pai-
kalliselta Leader-toimintaryh-
mältä. 

www.elykeskus.fi

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

Koneenosien, sisähammaskehien, 
hammaspyörien ja -tankojen valmistus, 

erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

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

Vireä elinkeinoelämä on avainasemassa, kun pohditaan keinoja 
maaseudun autioitumisen ehkäisemiseen. Maaseudun yritysra-
hoitus voi auttaa pienyrittäjää tai pk-yritystä luomaan kotiseu-
dulleen uutta liiketoimintaa tai kehittämään jo olemassa olevaa 
bisnestä. 

Maaseudun yritysrahoitus 
edistää pk-yritysten liiketoimintaa 
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AWtools Oy est. 1996
• Hitsauskoneet, -lisäaineet, -tarvikkeet ja -kaasut
• Työkalut, koneet ja suojaimet
• Asiantunteva palvelu
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Tarjoukset ovat voimassa 30.6. 2021 asti!

493,55 alv 0%
612,00 alv 24%

ESAB Rogue ES 200i PRO
Puikkohitsauskone
• Vankka ja kestävä virtalähde.
• Voidaan käyttää 4mm puikkojen kanssa.
• Lift TIG-aloitus tig-hitsauksessa.
• Myös generaattorikäyttö (suositus 7 kW).
• PFC sallii jopa 100 metrin jatkojohdon.

120,15 alv 0%
149,00 alv.24%

Bahco AW4 
Akkukonepaketti
• BCL31IW1 12V 1/4” 
• Iskevä mutterinväännin 105Nm
• 2kpl 12V 2Ah LI-ION akut
• 12V -14.4V laturi

CRC Wipes IND
100 kpl/sanko
Moneen käyttöön sopivat vahvat 
teollisuuspuhdistuspyyhkeet.
Poistaa öljyn, rasvan, maalin, 
musteen ja liimat erilaisilta pinnoilta. 
Pyyhe poistaa epäpuhtaudet 
hellävaraisesti ja tehokkaasti.

7,25 alv.0% 
9,00 alv.24%

Runko
79,83 alv.0%
99,00 alv.24%

Hikoki
Kulmahiomakone 18V

GEDORE ½”
Hylsysarja
• Hylsyt 10-32 mm

104,03 alv.0%
129,00 alv.24%

AWtools–KKilmot5/21.indd   1 6.5.2021   11.29

Uusi 3-akselinen pystykeskus Kohokohdat:
1. Ainutlaatuinen muotoilu, joka perustuu 

monoliitti valurunkoon, takaa staattisen ja 
dynaamisen jäykkyyden sekä täydelliset 
vaimennusominaisuudet

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

3. Komponenttien suuri lämpökapasiteetti 
takaa lämpö stabiilisuuden

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

5. Monipuolinen ja helppokäyttöinen 
ohjaus SIEMENS 828D

6. Digitaalinen liitettävyys vakiona:
IoTconnector !

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

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

9. Korkealaatuinen koneistus teho

Tarjous

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

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

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

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

5. Lastutankki 15. Kapiinin katto11. Job Shop paketti

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

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

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

Job Shop paketti SähköinenkäsipyöräJäähdytys laitteisto

*Hinta sisältää: 
Rahdin, noston & 
haalauksen sekä 

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

DMGMORI.COM

14. Bed flushing via M-function
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TARJOUS!
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Punkaharjulla toi-
miva ohutlevytalo 
Riitek on muokkaa 
tuotantoaan reip-
pain ottein. Hiljat-
tain yritys hankki 
lisää toimitilaa ja 
samaan aikaan ka-
lustoa on viritetty 
eteenpäin. Osana 
viime aikojen in-
vestointeja yritys 
hankki äskettäin 
Timesavers-tek-
nologiaa viimeiste-
lyyn. Siltäkin osin 
tuotanto käy nyt 
koneellisesti oman 
katon alla.

Timesavers 42-RB 1600-WRBW on Riitekin satsaus viimeistelyyn. Uusi tilalaajennus toi 2000 neliömetriä kovasti kaivattua lisätilaa Riitekin toiminnoille.

Riitek otti viimeistelyt omaan haltuun

Purseet pois 1600 mm:n leveydeltä

Teräksen ja alumiinilevyjen 
alihankintaleikkaukseen ja 
leikkeiden jatkojalostukseen 
keskittyvän 

Riitekin toiminta käynnis-
tyi vuonna 2013, kun putken-
työstön alueen Joros Oy laa-
jensi levytöihin ja keskitti sen 
alueen työt tytäryritykseen, 
joka sai nimekseen sujuvasti 
Riitek. 

Alkuun uuden yrityksen 
työllisti kokonaan Joros. Pian 
asiakkaita oli enemmänkin, 
mutta viime vuodet Joros on 
pysynyt kuitenkin keskeisenä 
asiakkaana.

Tänä päivänä Riitek on 
itsenäinen yritys, jonka nyt 
omistavat toimitusjohtaja To-
pi Palsa ja yrityksen tuotan-
topäällikkönä työskentelevä 
Kimmo Sallinen.

”Koko Suomeen töitä 
teemme. Lähiseutu eli tämä 
Pohjois-Karjala painottuu 
asiakaskunnassa luonnolli-
sesti”, sanoo toimitusjohta-
ja Topi Palsa.

Lisää tilaa… 

Riitekin toiminta on viime 
vuodet kehittynyt vahvasti, 

ja sen myötä paine on kas-
vanut uusiin ratkaisuihin niin 
tilojen kuin koneiden suh-
teen. Riitek aloitti leikkaus-
työt Punkaharjun järvimai-
semissa Palomäentiellä noin 
700 neliön tiloissa aikanaan 
neljän miehen voimin yhdel-
lä CO2-laserilla ja särmärillä.

Kun työt lisääntyivät, väki-
määrä ja konekanta kasvoi-
vat, tilat kävivät auttamatta 
vähitellen pieniksi. Se asia sai 
ratkaisunsa jokin aika sitten, 
kun yritys hankki käyttöönsä 
lähistöltä aikanaan puualalla 
toimineen yrityksen aiemmat 
tilat, jota viime ajat on sitten 

remontoitu ja muokattu yri-
tyksen käyttöön. 

Uusi tila toi yrityksen käyt-
töön yli 2000 neliömetriä li-
sätilaa, ja se mahdollistaa 
yhdessä aiempien tilojen 
kanssa nyt huomattavasti 
toimivammat tilat nyt noin 
35 henkilöä työllistävän yri-
tyksen tuotantotarpeisiin. 
Lisäksi materiaalien varasto-
tointiin saatiin samalla hel-
potusta yhden ulkovaraston 

myötä.
”Kyllä, ahtaus on helpot-

tanut, mutta siirtymävaihe 

jatkuu. Järjestelyt sen osalta 
ovat käynnissä”, Topi Palsa 
sanoo.  

… ja uusia koneita

Lisätilat mahdollistavat nyt 
yrityksen toiminnot melkoi-
sesti aiempaa luonnikkaam-
min. 

Samalla se mahdollistaa 
palvelujen laajentamisen ja 
konekannan kehittämisen. 
Parhaillaan yrityksessä on 
käynnissä investointikoko-
naisuus, minkä myötä uu-
sissa tiloissa toimivat jo uusi 
kuitulaser, vesileikkauskone 
sekä parhaillaan muotoutuva 
hitsausosasto.

”Tilan myötä toimintom-
me kehittyvät ja otamme 
haltuun toimintoja, jotka asi-

Imupöydälle käyvät monen kokoiset kappaleet. Pöytäleveys on 
peräti 1600 mm. Hiontatöissä Matti Riikonen.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Puhdasta jälkeä kookkailla 
pyörivillä harjoilla. Työtilaa 

esittelee Topi Palsa.
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HITSAUKSEN  MESTARI

Olemme räätälöineet 
toimintavuosiemme aikana yli 
1.000 hitsausrobottijärjestelmää 
suomalaisen teollisuuden 
tarpeisiin. Meillä on tuotteet, 
osaaminen ja vahva tahto tehdä 
jokaisesta toimituksesta paras  
ratkaisu asiakkaallemme.
Laatua ja tuottavuutta hitsaukseen! 

YASKAWA Finland Oy  ·  info.fi@yaskawa.eu.com · +358  403 000 600 · www.yaskawa.fi

Myös vanhassa tilassa Palomäentiellä toiminnot jatkuvat. 
Tilassa tehdään esimerkiksi särmäystöitä.

Fastems-verkkotapahtuma
automaation teemoin

tekee taloon hankittu Time-
savers-kuivahiomakone. Se 
on samalla kokoluokassaan 
lajinsa kookkain, pöydän le-
veys koneessa on 1600 mm.

”Asiakkaamme tietenkin 
arvostavat viimeisteltyä pin-
taa, ja tällä koneella asiat 
hoituvat sujuvasti. Sama 
kone tekee reunapyöristyk-
setkin, jolloin terävistä reu-
noista päästään eroon ja kap-
paleiden käsittelyä. Reunat 
koneella voidaan pyöristää 
R2:een saakka, meillä tosin 

Fastems jatkoi verkkotapah-
tumiensa sarjaa huhtikuulla 
automaation teemoihin liit-
tyvällä tilaisuudella.

Kyky toimittaa oikea mää-
rä korkealaatuisia osia oi-
keaan aikaan ja olla kannat-
tava ovat keskeisiä tekijöitä 
valmistavan teollisuuden kil-
pailukyvylle vuonna 2021. 

Fastemsin verkkoseminaa-
ri antoi vastauksia konepajo-
ja askarruttaviin kysymyksiin 

omakoneita, joissa hiontatyöt 
tekee kahdeksan kookasta 
pyörivää harjaa.

Viimeistelyn koneita on 
markkinoilla erilaisia. Riitekillä 
koneen valintaan vaikutti Pal-
san mukaan erityisesti kaksi 
seikkaa, niistä ensimmäinen 
oli koneen imupöytä, joka 
mahdollistaa sujuvasti hyvin 
monen kokoisten kappaleiden 
käsittelyn.

”Sen myötä koneella voi-
daan käsitellä hyvin pieniäkin 
kappaleita suoraan pöydäl-
le laittamalla”, sanoo Palsa. 
Toinen huomioitu seikka oli 
pöydän käsittelyleveys, 1600 
mm. Siten pieniä kappaleita 
mahtuu runsaasti rinnakkain, 
ja myös toisaalta varsin kook-
kaidenkin levyjen käsittely 
mahdollistuu”, Palsa sanoo. 

Riitek hankki maahantuojal-
ta koneen yhteyteen poisto-
pään lisätasopöydän, joka li-
sää sujuvuutta kappaleenkä-
sittelyyn.

”Kone on ollut jo monessa 
mukana ja työt sujuvat. Alkuun 
koneen säätöjen hienosäädön 
kanssa oli oma tekemisensä, 
mutta haltuunhan nekin olem-
me saaneet vähitellen. Kone 
on helppokäyttöinen, mutta 
hakemisensa säätöjen opti-
moinnin kanssa toki on. Ker-
tyvä kokemus tuo helpotusta 
asiaan”, Palsa sanoo.

Ilomäentie 49, 27600 Hinnerjoki
puh. 02-8665 070, fax 02-8564 411
jk.kone@jkkone.com, www.jkkone.com

Levyn työstöön!
•	Kaarisakset
•	Mankelit
•	Saumasulkijat
•	Leikkaus/	
	 haspelijärjestelmät
•	Levynkulmauskoneet

akkaamme ovat aiemmin jou-
tuneet hankkimaan muualta. 
Pystymme nyt tarjoamaan ne 
sujuvasti aiempien työtehtä-
vien kanssa täältä yhdeltä ja 
samalta taholta”, Palsa sa-
noo.

Leikkaamisen ja liittämisen 
toimintojen lisäksi yritys on 
pystynyt tekemään samal-
la hyppäyksen viimeistelyn 
alueella. 

Kun aiemmin viimeistelyt 
hankittiin verkostosta tai 
tehtiin itse käsin, nyt ne työt 

kehitys sinne suuntaan on 
uuden koneen kanssa vasta 
käynnissä.”

Tehokkaasti monen 
kokoluokan kappaleita

Suomessa Vossin edustamat 
Timesaversit edustavat hol-
lantilaista alan teknologiaa, 
tarjolla on koneita useisiin ko-
koluokkiin eri kokoonpanoin 
harja- ja/tai nauhahiontatek-
nologioin. 

Malliston isomman pään RB 
42-sarjan koneet ovat harjahi-

liittyen siihen, miksi automa-
tisoida ja millaisia plug-and-
play -automaatiovaihtoehto-
ja on jyrsinkoneille tarjolla. 
Ilkka Saarimaa, Fastems-pa-
lettiautomaation tuotejohta-
ja, alusti.

Fastemsin englanninkie-
listen verkkotapahtumien 
sarja jatkuu 25.5. teemalla 
”Automating existing machi-
nes- Do I always need to buy 
new ones?”.
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Rensi vahvistaa kuitulaserien myyntiään 
solmimalla yksinmyyntisopimuksen Gwei-
ken kuitulaserin myynnistä. Gweiken 
CO2-laserit ja kuitukaiverruskoneet ovat 
kuuluneet pitkään Rensin tarjontaan, nyt 
tarjontaa täydentävät myös kuitulaserit.

Laser pieneen tilaan. Kuvassa Kiteelle Vibratec Oy:lle toimitettu 1000W:n laser.

Gweiken kädessä pidettävä kuitulaserhitsauskone on 
varustettu uusimman sukupolven kuitulaserilla.

Sole dealer -sopimus Gweiken kanssa 

Rensi vahvistaa kuitulasermyyntiään 

Rensi on Suomessa Hexa-
gon Surfcam ja Work 
NC-ohjelmistojen edustaja, 
ja valikoimiin kuuluvat myös 
CNC-muovi-, puu-, alumii-
nikoneet, mittakoneet sekä 
ohutlevykoneet, kuten CNC- 
mankelit ja särmäyspuristi-
met. Gweike Tech Co., Ltd 
on kiinalainen laserleikkaus-
koneiden valmistaja, mikä 
valmistaa yli 2500 konetta 
vuodessa.  Tehtaat sijaitse-
vat Jinanissa, käytössä on 
ISO9001 laadunvalvonta ja 
kaikki koneet tehdään CE 
kone- ja sähködirektiivien 
mukaisesti Euroopan markki-
noille. Euroopan lisäksi Gwei-
ke on iso tekijä USA:n, Ve-
näjän ja Aasian markkinoilla.

Pitkän yhteistyön 
ja tuotevalikoiman 
vahvistaminen

Rensin toimitusjohtaja Vesa 
Sirénin mukaan Rensi on toi-
mittanut useamman vuoden 
Gweiken CO2 lasereita ja 
kuitukaiverruskoneita Suo-
messa ja myös Rensin sisar-
yritys Digima DC Puolassa on 
toimittanut CO2-lasereita ja 
nyt myös ensimmäiset kuitu-
laserinsa. 

”Rensi on jo toimittanut 
useita kuitulasereita ja kun 

myös Puolassa ensimmäiset 
taso- ja putkilaserit on myyty, 
oli aika vahvistaa yhteistyö-
tä solmimalla ns. Sole Dealer 
sopimus Gweiken kanssa. 
Samalla Rensin portfolio 
laajenee kohtuuhintaisilla 
automaattisilla panostus- ja 
purkulaitteistojen korkeava-
rastoilla ja myöskin robotti-
automaatiolla siihen liittyvine 
laserhitsausmahdollisuuksi-
neen”, Sirén kertoo.

”Ennen Gweiken tuot-
teiden myyntiä joku vuo-
si sitten tutkimme pitkään 
manner-Kiinan ja  Taiwanin 
valmistajia etsien meille oi-
keata päämiestä täyden-
tämään portfoliotamme, 
mutta valmistajan, jolla on 
kokemusta ja kykyä tehdä 
valikoima erilaisia lasertuot-
teita oikealla laadulla ja hin-
nalla CE-määräysten mukai-
sesti ei ollut helppoa. Tätä 
kautta päädyimme Gweike 
Tech Co. Ltd:niin. Se täyttää 
vaatimukset.” 

” Gweike on paikoittanut 
tuotteensa tekemään laatua 
ja tarkkuutta niin kompo-
nenttien osalta kuin auto-
maation puolella. Gweike on 
tehnyt oman automaatiojär-
jestelmän ja heillä on omia 
ratkaisuja erilaisin tuotannon 

haasteisiin kuten purku- ja 
panostuslaitteisiin ja korkea-
varastoihin kuin myös erittäin 
tehokkaisiin lasereihin.”

Rensillä on Sirénin mu-
kaan lisäetuna laajan nuoren 
ja osaavan insinöörikunnan 
lisäksi myös kiinankieliset 
ammattilaiset, joten läheinen 
ja henkilökohtainen kontak-
ti G-Weiken henkilökuntaan 
on läpi vuorokauden mah-
dollista heidän äidinkielel-
lään. Vastaavasti myöskin 
Euroopan suurimmilta kulu-
tusosa markkinoilta Puolasta 
voimme kommunikoida hei-
dän äidinkielellään nopeasti 
kulutusosia niin tarvittaessa.

Gweiken kuitulasermallit

Verrattaessa perinteisiin 
CO2-lasereihin kuitulaserien 
etuja ovat pienempi sähkön 
tarve eli pienemät sulakkeet, 
95% pienemmät huoltokulut 
vuodessa sekä kyky leikata 
alumiinia ja värimetalleja pie-
nemmillä tehoilla kuin O2 
laserissa. CO2-laserien etu 
on puolestaan pinnanlaatu. 
Gweike valmistaa neljää eri 
pää mallia leikkaavia kuitula-
sereita kaiverrus- ja hitsaus-
lasereitten lisäksi.

Paletinvaihtajalliset 
tasokoneet

Vesa Sirén kertoo, että Suo-

messa yleisin konetyyppi on 
ollut paletinvaihtajallinen tas-
olevykone 3000x1500mm le-
vykoossa ja vastaavasti tehot 
ovat olleet useimmiten 3 kW 
mutta myös 6 kW. Laserläh-
teinä on ollut CE-merkitty 
IPG sekä CE-merkityt Raycu-
sin lähteet. Ohutlevykäyttä-
jille on Single Mode -lähteitä 
ja paksumman levyn käyttäjil-
le Multi Mode -lähteitä.

Yhdistelmäkone 

Gweiken yhdistelmälaserilla 
voidaan leikata sekä pyörö-, 
neliö- ja suorakaideputkia 
kuin myös L-, U-profiileja 
levyjen lisäksi. Koneissa on 
vakiona levyn autonestaus, 
mutta myöskin putkien nes-
taus toiminto, millä sääste-
tään putkea ja saadaan op-
timoitua leikkausta.

Putkilaser – koko putken 
leikkaus ilman jätepaloja

Putkilaseri on Gweiken eri-
koiskone, missä on tyypilli-
sesti kahden sijasta kolme 
istukkaa, jolloin pystytään 
hyödyntämään koko putki 
molemmista päistä. Useim-
miten mukana on myös 
5-akselipää, jolloin saadaan 
paksuseinämäisiin putkiin 
oikeat viisteelliset leikkuut 
ja tietenkin automaattinen 
putkien lataus toiminto.

Pienen tilan laser
Rensi on myös tomuttanut 

useamman 1300x1300 koon 
laserin. Usein haetaan pie-
nempää laseria, kun tehdään 
pienempiä tarkkuuskappalei-
ta, tilaa isolle koneella ei ole 
käytössä tai kappaleita teh-

dään vain kerran viikossa. 
Tämä 1mx2m levyn sisälle 
ottava kone on hyvin edul-
linen hankkia ja käyttää ja 
sen myyminen tulee Sirénin 
mukaan lisääntymään Suo-
messa.

Ratkaisu 
laserhitsaukseen

Tarjontaan kuuluu myös kui-
tulaserhitsauskone. Gweiken 
kädessä pidettävä kuitulaser-
hitsauskone käyttää uusim-
man sukupolven kuitulaseria 
ja perinteiseen kovaan opti-
seen ulostulojärjestelmään 
verrattuna se parantaa kä-
sittelyvapautta ja tarjoaa 
edellytykset tarkemmalle 
hitsaukselle. 

Etuna on pienen lämmön 
tuonin ja deformaation li-
säksi yksinkertainen käyttö, 
kaunis hitsisauma, nopea hit-
saus eikä tarvita kulutusosia. 
Laserilla hitsataan metallima-
teriaaleja, kuten ohut ruos-
tumaton teräslevy, hiiliteräs 
ja sinkitty levy täydellisesti 
ilman perinteistä argonia ja 
perinteisiä hitsausmenetel-
miä.

Kädessä pidettävää laser-
hitsauskonetta voidaan käyt-
tää mm. monimutkaisissa ja 
epäsäännöllisissä hitsaus-
prosesseissa kuten keittiön 
kaapissa, portaiden hisseis-
sä, hyllyissä, uuneissa, ruos-
tumattomasta teräksestä 
valmistetuissa ovi- ja ikkuna-
kaiteissa, jakelulaatikoissa ja 
ruostumattomasta teräkses-
tä valmistetuissa kodeissa.

Ruostumattoman hitsauk-
sessa etuna on 2-10 -kertai-
nen nopeus ja se, ettei sau-
moja tarvitse jälkikäsitellä ja 
ettei tarvita lisäainetta tai 
kaasua paksumpaa hiilite-
rästä hitsatessa.          rensi.fi

Kombikone on samalla sekä taso- että putkilaser.

3000w LF3015 IPG laserilla olevan koneen 
asennusta Kaarinan TR-työstössä.
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Huhtikuun ristikon ratkaisu:

www.cam.fi 

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

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

02-486 2186

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

onko tuotannossa tilantarvetta 
tAI Ylimääräisiä Koneita? 

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

markku.maenpaa@endor.fi

Meiltä huollot ja korjaukset vankalla kokemuksella.

Otamme myyntiin ja välitettäväksi 
kaikki käytöstä poistetut

CNC- ja manuaalityöstökoneet, 
robotit, levyntyöstökoneet ym.  

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

Tee hyvät kaupat kanssamme!

KONEET KIERTOON

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

KONE      KURIIRIlla

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

HETI VARASTOSTA!

Alkuperäisiä

”MULJU-
PUMPPUJA”

Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin

koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELU- 
JÄRJESTELMÄT

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

valikoima muita tarvikkeita.

ÖLJY- 
SKIMMERIT

Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

www.tekupit.fi
 Jari Vainio 040 7090 509

MEILTÄ MYÖS  
LASTUNKULJETTIMET  
JA ÖLJYSUMUIMURIT

KATSO! TUOTTEET JA HINNAT
WWW.TYOSTOKONEMYYNTI.COM

WWW.TYOSTOKONEMYYNTI.COM

Myydään koneistamon konekanta
CNC-sorvit:

OKUMA VTURN LVT 400-M • OKUMA LB25 • OKUMA LB15
Mittavälineet, työkalut, työpöydät, teollisuuskaapit, ym. tarvikkeet.

Tiedustelut: tyostokonemyynti@gmail.com   |   Tampere

EuroBLECH 
Digital Innovation Series

EuroBLECH lanseerasi huh-
tikuulla Digital Innovation 
Series 2021 -verkkotapah-
tumasarjan. 

Tapahtumasarja sisältää 
joukon digitaalisia tapah-
tumia sekä mahdollisuuksia 
ohutlevyalan tuotteiden esit-
telyyn ja verkottumiseen.

Sarja keskittyy metallile-
vytyön tiettyihin teknolo-
gia-alueisiin ja tarjoaa näyt-
teilleasettajille mahdollisuu-

den esitellä uusia tuotteita 
ja koneita sekä esitellä uutta 
tuotekehitystä ja innovaati-
oita.

Ensimmäinen tapahtuma 
keskittyi muovaustekniik-
kaan mukaan lukien kom-
ponentit, materiaalit sekä 
työkaluteknologiat. Toinen 
Digital Innovation Series 
tapahtuma järjestetään ke-
säkuussa, sen teemat ovat 
liittäminen ja leikkaaminen.
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PARANNA KILPAILUKYKYÄSI!
Koneet kohtuuhintaan Koskelalta – 42 vuotta laadukasta huoltoyhteistyötä.

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

Levyn- ja profiilin-
pyöristyskoneet, 

putkentaivutuskonet 
ja palkkilinjat, ym.

Pyörityspöydät Levyleikkurit ja 
särmärit

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

PYYDÄTARJOUS!

KONEMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT Marko Koskela, p. 040 357 1222

Työstökoneliike M. Koskela Oy
 MACHINE TOOLS COMPANY SINCE 1978

 Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA  •  www.mkoskela.fi

Huoltopalvelut 
ja varaosat 

kaikkiin 
merkkehin

Sorvaus- ja työstökeskukset, 
opetettavat sorvit, VTL

Digitaaliset 
mittalaitteet

Mirko Theuerin tutkimus käsittelee uutta työkaluhiontamenetelmää 
leikkaustyökalujen valmistuksessa.

Laajentuvaa tarjontaa, kehittyvää digitalisaatiota

Studer Motion Meeting

Tämän vuoden Motion Mee-
ting ja sen yhteydessä pidet-
ty Studerin ajankohtaistie-
dotustilaisuus järjestettiin 
verkossa ja teemalla Studer 
Fight Club. Se kuvasi ajan 
tunnelmia, taistellahan täs-
sä on saatu vuoden mittaan. 

”Vuosi alkoi hyvin edellis-
vuoden tilauskannan ansios-
ta, sitten korona vei iskusta 
vähäksi aikaa kärjen. Loppu-
vuosi sujui kuitenkin nousun 
merkeissä. Vuosi oli meille 
kolmanneksi paras yrityk-
sen perustamisen jälkeen”, 
tiivistää Jens Bleher, Studer 
AG:n toimitusjohtaja. Erityi-

sesti Aasia ja Latinalaisesta 
Amerikasta ja Keski-Euroop-
pa vetivät. 

”Monet asiakkaistamme 
odottavat vahvaa vuoden 
2021 toista vuosineljännes-
tä tai toista puoliskoa, minkä 
vuoksi monia hiomakoneita 
tilattiin kovasti vielä joulu-
kuussa”, tiivistää kuluneen 
vuoden Sandro Bottazzo, 
Studer AG:n CSO.

Digitalisaation teemoin

Hiomakonevalmistajien Unit-
ed Grinding-ryhmään kuulu-
va pyöröhiomakonevalmista-
jan Studerin tarjonnassa ovat 

koneita niin ulkopuoliseen ja 
sisäpuoliseen hiontaan niin 
yleis- kuin erikoisversioina-
kin. Koneita myydään yli 40 
maassa, Suomessa edustaja 
on Cron-Tek Oy.

Vuonna 2019 yritys lan-
seerasi mm. uuden S33-yleis-
pyöröhiomakoneen, mikä oli 
nyt myös ylivoimaisesti myy-
dyin Studer-hiomakone viime 
vuonna. Markkinoilla menes-
tyivät myös uusi S31 -malli ja 
uusi ulkoinen economy-pyö-
röhiomakone Favorit. 

Parhaillaan Studerin digi-
talisaatiopalvelut kehittyvät 
parhaillaan voimakkaasti. 

Kärkenä on United Grin-
ding Digital SolutionsTM, pa-
ketti mm. ylläpidon ja huol-
lon toimintoihin. 

Tätä kautta voidaan mm. 
seurata reaaliajassa konei-
den toimintaa ja tuotanto-
historiaa. Studer-koneet ja 
muut koneet United Grin-
ding -ryhmästä voidaan 
integroida tähän sovelluk-
seen, oma käyttöliittymän 
kautta myös laaja valikoima 
ulkoisia tuotantolaitteita ja 
valmistajia. 

”Työasemalla järjestelmä 
mahdollistaa myös monia 
yksityiskohtaisia analyyse-

ja ja tilaraportteja, mukaan 
lukien tiedot tilaustiloista, 
huoltoväleistä ja mahdolli-
sesti tarvittavista huolloista”, 
Stephan Stoll sanoo.

Uutta kehitystyötä

Digitalisaatio on myös avain-
asemassa jatkossa teknolo-
gian kehittämisessä, mutta 
monenlaista muutakin ta-
pahtuu, alleviivattiin tiedo-
tustilaisuudessa.

Yksi teknologiainnovaatio 
on lasermittaustekniikka Stu-
der LaserControlTM -sovel-
luksella. Studerilla on pitkä 
kokemus perustutkimukses-
ta koneeseen integroidun la-
sermittaustekniikan käytöstä 
hiomalaikkojen tai työkappa-
leiden mittaamiseen. Sen ja 
uusimman lasermittaustek-
niikan pohjalta Studer on 
kehittänyt edelleen muilla 
teollisuudenaloilla käytettä-
viä työkalunvalvontajärjestel-
miä hiomakoneiden työkap-
paleiden mittaamiseksi. Stu-
der-lasermittausjärjestelmän 
uusin sukupolvi LaserCont-
rolTM soveltuu paitsi työka-
lun leikkausreunojen koske-
tuksettomaan mittaamiseen 
vaikeimmissakin olosuhteis-
sa, myös työkappaleiden 
pyörimiseen, mikä lyhentää 
mittausaikaa. Laseroptiikka 
ja uusin arviointitekniikka 
on suunniteltu nopeaksi ja 
luotettavaksi, dynaamiset ja 
kosketuksettomat mittauk-
set mahdollistavat myös 

Motion Meeting ja Studerin tiedotustilaisuus järjestettiin 
tänä vuonna verkossa. Jens Bleher, Studer AG:n toimitus-

johtaja vasemmalla, oikealla Sandro Bottazzo, CSO.

Uudistunut S31 kuuluu Studerin uutuuksiin, 
kuvassa erikoisvärityksessä. 

Sveitsiläinen pyö-
röhiomakoneval-
mistaja Studer jär-
jesti tämän vuo-
den Motion Mee-
ting-asiakastapah-
tumansa huhtikuul-
la. Samassa yhtey-
dessä yritys ker-
toi kuulumisiaan. 
Vaikka pandemia 
vaikutti, yritys teki 
viime vuonna kol-
manneksi parhaan 
tuloksensa perus-
tamisena jälkeen. 
Digitalisaatio oh-
jaa tuotekehitystä.

KARI HARJU
TEKSTI

tarkkojen PCD-työkalujen 
laadunarvioinnin.

Asiakaspalvelun 
tehostusta

Sandro Bottazzon mukaan 
teknologista kehitystä vah-
vistaa kehittyvä asiakaspal-
velu. 

”Paikallisessa verkostos-
sa on yli 130 Studer-huolto-
teknikkoa ympäri maailmaa, 
Verkko laajenee edelleen. 
Olemme ja pysymme lähellä 
asiakkaitamme”, Sandro Bot-
tazzo sanoo.

Studer suuntaa eteenpäin 
myös vahvalla koulutuspa-
nostuksellaan. Studer-op-
pisopimuskoulutettavien 
määrä on edelleen suuri, hei-
dän on yli 11% työvoimasta. 

Motion Meetingin yhtey-
dessä Studer julkistaa perin-
teisesti Studer-tutkimuspal-
kinnon saajan. Tämän vuo-
den palkinnon sai Dr. Mirko 
Theuer, Institute for Produc-
tion Engineering and Machi-
ne Tools at Leibniz Universi-
ty Hannover. Hänen työnsä 
käsittelee uudentyyppisen 
työkaluhiontamenetelmän 
kehittämistä leikkaustyöka-
lujen kuten porien, jyrsimien 
tai sahanterien valmistuk-
seen. Palkinnon arvo on 10 
000 Sveitsin frangia.

Studer julkistaa uusia in-
novaatioita syksyn EMO-ta-
pahtumassa Milanossa. Mes-
sujen ajankohta on kalente-
reissa 4-9. 10. 2021.
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AM Cube on Chiron laajennus ainetta lisäävän valmistuksen tuotesektorille.

LMD-menetelmään perustuva uutuus 
on tarkoitettu komponenttien 

pinnoittamiseen ja korjaamiseen sekä 
verkkomaisten kappaleiden 

tulostamiseen.

AM Cuben tulostuspää voidaan 
vaihtaa tulostus-/pinnoitusprosessin 

aikana.

AM Cube Chironin 
tuotevalikoimaan

Kookkaiden, vaativien kom-
ponenttien valmistukseen 
suunniteltu AM Cube on 
Chironin ensimmäinen tuo-
te AM-alueelle. 

LMD-menetelmään perus-
tuva uutuus on tarkoitettu 
komponenttien pinnoitta-
miseen ja korjaamiseen sekä 
verkkomaisten kappaleiden 
tulostamiseen ja sen myötä 
Group ilmoittaa vahvistavan-
sa koneistuksen ja automaa-
tion ydinosaamistaan uudella 
tuotealueella kokonaisvaltai-
sen tuotetarjonnan periaat-
teiden mukaan.

LMD (Laser Metal Depo-
sition) on DED-suorakerro-
tusmenetelmään perustuva 
lisäävän valmistuksen pro-
sessi, jossa materiaaleja yh-
distetään ja sijoitetaan sulat-
tamalla kohdistettua lämpö-
energiaa käyttäen.

”AM-osasto on uusi star-
tup-yritys omassa liiketoi-
mintaryhmässämme”, ker-
too Axel Boi, Chiron Groupin 
AM-johtaja. ”3D-metallitu-

lostiuutuus on suunniteltu ja 
suurempien komponenttien 
käsittelyyn ja tätä tekno-
logiaa voidaan käyttää ko-
nepaja-, työkaluvalmistus-, 
energiantuotanto- ja ilmai-
lualalla. Nämä ovat kaikki 
tärkeitä asiakassektoreita 
konsernin toiminnassa”. 

Uutta kehitystyötä

AM Cuben toiminta perustuu 
työstökoneiden koordinaat-
tijärjestelmään, ohjelmointi 
tapahtuu DIN ISO -koodilla 
tai CAD/CAM-ohjelmistotyö-
kalulla. 

Useimmista LMD-tulosti-
mista poiketen AM Cuben 
tulostuspää voidaan vaihtaa 
tulostus-/pinnoitusprosessin 
aikana. Siten Cubea voidaan 
käyttää eri prosesseihin: esi-
merkiksi yhtä tulostuspäätä 
voidaan käyttää korkean pin-
nanlaadun saavuttamiseen 
ja toista vaikkapa tehokkaa-
seen täyttöön. Päänvaihto 
koneessa on automaattitoi-
minto. Tulostuspäitä AM Cu-

bessa on kolme.
AM Cubessa voidaan käyt-

tää sekä lankaa että jauhet-
ta eri tuotantovaiheissa yh-
dessä valmistusprosessissa. 
Molemmilla prosesseilla on 
omat sovelluksensa: vaikka 
jauheella pinnoitus on ylei-
simmin käytetty prosessi, 
lankapohjainen lasermetal-
lipinnoitus lisää Chironin 
mukaan tuotannoin turvalli-
suutta ja myös jätemateriaa-
lia syntyy vähemmän. 

Järjestelmä on suunniteltu 
alustaksi, joka voidaan muo-
kata 4-akseliseen ja 5-akseli-
sen tuotantoon suhteellisen 
pienellä vaivalla. AM Cube 
täyttää turvallisuusvaati-
mukset myös miehittämättö-
mään käyttöön. Jos AM Cu-
bea käytetään erityisen reak-
tiivisten materiaalien, kuten 
titaanin, koneistamiseen, 
koko järjestelmään voidaan 
ajaa suojaavaa kaasua hapet-
tumisen vähentämiseksi.

Suomen edustaja on 
Machinery.

Koneistus- ja sorvauskeskusten valmistaja Chiron Group laajen-
taa tuotepalettiaan. AM Cube Valmistajan uutuus ainetta lisäävän 
valmistuksen tuotesektorille.

SÄRMÄÄ • LEIKKAA
OHJELMOI • SAHAA

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

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.

SÄRMÄÄSÄRMÄÄ

LEIKKAALEIKKAA

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

Maco sahat, leikkauslinjat, 
sahauslinjat, vannesahakoneet

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

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

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

OHJELMOIOHJELMOI

SAHAASAHAA
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Kari Riihimäki 050 4066 404,  Vesa Kivekäs 050 349 0067

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

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy

DREAM-sarja, Maglev lineaarimoottorilla, 6–40 kW
• P-sarjan tasolaserit jopa 40 kW asti.
• PT-sarjan yhdistelmälaserit levyn ja putken
 laserleikkaukseen 1 kW – 6 kW.
• X- ja T-sarjan putkilaserit pyöreän, neliön ja 
 suorakaiteen muotoisille putkille, viistoleikkaus!
• Premium tason S-sarja 6 kW – 40 kW, viistoleikkaus!
• Erittäin kompakti I-sarja.
• Kustannustehokas C-sarja.
• Kaikkiin lasereihin optiona leikkauskaasukuluja
 huomattavasti alentava Denair- 
 korkeapainekompressori!

UUTUUS 2021! – KYSY LISÄÄ!

www.fms-service.fi

Kansainvälisesti 
tunnustetut ja 

palkitut kuitulaser-
leikkauskoneet 

FMS-Service 
Oy:ltä!

Entistä nopeampaa, tehokkaampaa ja tuottavampaa 
laserleikkausta + 10 kW suurteholasereiden avulla

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

•	 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”

NTY3
•	 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”

WY


