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3D-SKANNAUS SUURILLE 
KAPPALEILLE 

Tarkkaa mittausta metrien 
kokoluokassa

s. 22

TYÖKALUNVAIHTOAJAT 
MURTO-OSAAN ENTISESTÄ 

Automatiikka vauhdittaa 
särmäystöitä Sievissä

s. 12

s. 8 32.32.
vuosikerta

KUUSIAKSELINEN KOOKKAAN 
KONEISTUKSEN TARPEISIIN
Kapasiteetti vahvistui projektitoimituksena 
Nurmeksessa
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www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

MUKANA:

-esite

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

YLIVOIMAINEN YHDISTELMÄ

Todistetusti toimiva kokonaisuus, kysy lisää!

RASKAAN KONEELLISEN
HITSAUKSEN OPTIMOINTIIN

MONITOIMI-
HITSAUSKONE
Retco Pikku
Musta ALL-IN

RUTIILITÄYTELANKA
Hyundai
SC420MC 1,2 mm

MEKANISOINTILAITE
Rail Titan

-asiakaslehti
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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 
• prodmac.toimisto@prodmac.fi

UUTUUS! Järeät Parmigiani-
taivutuskoneet levyille ja putkille.

Legendaarisen kestävät 
saksalaiset laatusahat.
HETI VARASTOSSA! WWW.PRODMAC.FI

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

Todella pieneen tilaan  
sijoitettava automaatti-
vannesaha 
Shark 230 NC HS 5.0

Tehokkaan tilankäytön 
turvalliset kasettivarastot 
pitkille materiaaleille

Legendaarisen kestävät
Saksalaiset laatusahat:  Puoliautomaattisaha

Shark 282 SXI Evo

TEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA
WWW.PRODMAC.FI

P.S KONEET HETI VARASTOSSA!
Tehokkaan tilankäytön turvalliset 
kasettivarastot pitkille materiaaleille.

WWW.PRODMAC.FI
Kelatie 2B • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 
• prodmac.toimisto@prodmac.fi

Todella pieneen tilaan  
sijoitettava automaatti-
vannesaha 
Shark 230 NC HS 5.0

Tehokkaan tilankäytön 
turvalliset kasettivarastot 
pitkille materiaaleille

Legendaarisen kestävät
Saksalaiset laatusahat:  Puoliautomaattisaha

Shark 282 SXI Evo

TEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA
WWW.PRODMAC.FI

P.S KONEET HETI VARASTOSSA!

Puoliautomaattisaha 
Shark 282 SXI Evo
HETI VARASTOSSA!
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32.32.
vuosikerta

Kuten Index toteaa, vahvoin 
jyrsintäominaisuuksin varus-
tetut sorvauskeskukset yleis-
tyvät teollisuudessa. 

Index lanseerasi tälle sek-
torille vuonna 2018 valmista-
jan uutta designia edustavan 
G420-sorvauskeskuksen, mi-
kä on menestynyt markkinoil-
la hyvin. Seuraavana vuonna 
sarja laajeni suuremmalla ja 
tehokkaammalla Index- G520 
-versiolla ja nyt tuoreimpana 
siirtona sarja on täydentynyt 
sen pienemmän pään mallilla 
Index G320.

Kuten kookkaammissakin 
malleissa, G320:n perusta 
on jäykkä, tärinää hyvin vai-
mentavaa mineraalivalua ja 
kone on varustettu kookkain 
lineaarijohtein X- ja Z-akse-
leilla. Näin koneen vakaus- ja 

Työkalumakasiini on 
115-paikkainen (HSK-T63 tai 
Capto C6), ja työkalurevol-
vereita on koneessa kaksi, 
ne on sijoitettu rakenteessa 
koneen alaosaan. Kummassa-
kin revolverissa on kaksitois-
ta asemaa ja jokainen niistä 
on varustettu myös pyörivillä 
työkaluilla. Revolverit liikku-
vat paitsi X- ja Z-suunnassa, 
myös Y-suunnassa.

Uudessa Index G320-mal-

sen pitkän etäisyyden myö-
tä samanaikainen työstö on 
mahdollista moottoroidulla 
jyrsinkaralla ja pää- ja vasta-
karan alareunalla ilman tör-
mäysvaaraa. 

Revolverit pystyvät myös 
liikkumaan pää- ja vastaka-
ran alle, minkä myötä välty-
tään törmäyksiltä.

Uuteen sorvausjyrsinkes-
kusmalliin on tarjolla usei-
ta automaatiovaihtoehtoja, 

lissa suurin sorvauspituus 
on 1 400 mm, max. istukan 
halkaisija on 315 mm. Kaksi 
identtistä työkaraa (pää- ja 
vastakara) ovat nestejäähdy-
tettyjä, karaporaus on 102 
mm ja pyörintänopeus 4000 
1/min. Tehoa on 44 kW, vään-
tö 525 Nm.

Helposti automatisoitava

Koneen kookkaan työalueen 
sekä pää- ja vastakaran väli-

mukaan lukien integroidun 
2-akselinen työkappaleen 
käsittely-yksikkö ja/tai iXcen-
ter-robottisolu. Index iXpa-
nel -ohjausratkaisu on versio 
Siemens S 840D SL-alustas-
ta. Indexin koneuutuus esi-
teltiin yleisölle viime syksyn 
EMO-tapahtumassa Mila-
nossa. Index-Traub järjestää 
Open House -tapahtuman 
tehtaallaan Saksan Reichen-
bachissa huhtikuussa.

vaimennusominaisuudet ovat 
hyvät, mikä puolestaan edis-
tää koneen tuottavuutta ja 
korkeaa suorituskykyä.

Laajasti poraus- ja 
jyrsintätoimintoja

Kuten G420- ja G520-mal-
leissa, koneen ydin on sen 
pyörintäakselin yläpuolelle 
sijoitettu moottoroitu jyr-
sintäkara varustettuna hyd-
rodynaamisesti asennetulla 
Y/B-akselilla, mikä mahdol-
listaa koneen käytössä laa-
jan valikoiman poraus- ja jyr-
sintätoimintoja viisiakselinen 
koneistus mukaan lukien.

Koneeseen on kaksi ka-
ravaihtoehtoa, 16,6 kW/72 
Nm/12 000 1/min (100 % DC) 
tai 16 kW/45 Nm/18 000 1/
min (100 % DC)-versiot. 

Index on laajentanut sorvaus/jyrsintäkes-
kusten valikoimaansa G320 -mallilla. Uu-
tuusmalli 1400 mm:n sorvauspituudella täy-
dentää saksalaisvalmistajan mallistoa kes-
kikokoisten komponenttien sorvauksessa 
ja jyrsinnässä.

Uutuusmalli keskikokoisten sorvien luokkaan

G320 vahvistaa Indexin sorvaus/jyrsintäkeskusvalikoimaa

Index G320 on kaksirevolverinen uutuuskeskus sorvauksen ja jyrsintään. Kaksinkertaisella tarraimella varustetun 
portaalikuormaajan lisäksi työkappaleen käsittely voidaan tehdä myös modulaarisen iXcenterin kautta.

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

KONEISTAJIEN SUOSIMA,
 CIMCO KONESIMULAATIO

TIEDOSTOJEN VERTAILU

TYÖKIERTOJEN TUKI

NOLLAPISTETAULUKOT JA SIIRROT

TYÖSTÖAJAN LASKENTA 

NC-TIEDOSTOJEN VIENTI DXF-MUODOSSA

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 muok- 
kaamiseen tarkoitettuja työkaluja. 

Hinnat alkaen 2995€

Zenex Computing Oy  |  Vattuniemenkatu 13  |  HELSINKI  |  010 322 5190  |  info@zenex.fi

KONEISTAJIEN SUOSIMA,
CIMCO KONESIMULAATIO

Zenex Computing Oy  |  Vattuniemenkatu 13  |  HELSINKI  |  010 322 5190  |  info@zenex.fi

TIEDOSTOJEN VERTAILU

TYÖKIERTOJEN TUKI

NOLLAPISTETAULUKOT JA SIIRROT

TYÖSTÖAJAN LASKENTA

NC-TIEDOSTOJEN VIENTI DXF-MUODOSSA
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Arjen askareet
Kun torstaina 24.2. näki aamun uutiset, 
oli ainoa ajatus, että ei voi olla totta. 
Käsittämätöntä. 

Vaikka yllätys oli melkoinen, oli vas-
tauskin jämäkkä. Läntinen maailma vas-
tasi yhtenäisyydellä, jota kovin moni var-
masti hetkeä ei olisi pitänyt mahdollise-
na. Niin piti todellakin tehdä. 

Tätä kirjoittaessa sota jatkuu. Ja lop-
pumaan se pitäisi saada. Kannustusta 
sille.

Sota Ukrainassa on paikan päällä 
koettuna tietenkin asia erikseen, mutta 
samalla se muuttaa asioita myös meillä. 

konkreettinen seuraus tästä kaikesta.
Kuitenkin, vaikka myös meihin vai-

kuttavia asioita maailmalla tapahtuu, 
muutoksen keskellä jokapäiväinen työ 
jatkuu. Niin asioiden pitää ollakin. Arjen 
askareet pitävät osaltaan maailmaa kan-
nattimillaan myös näinä muuten erikoisi-
na aikoina. Ja ajatukset koossa.

Tärkeää tämän kaiken keskellä on 
huolehtia siitä, että asialliset hommat 
hoidetaan ja matka jatkuu. Siinä koko-
naisuudessa oma työ ja myös aktiivinen 
omien toimintojen kehittäminen on aina 
keskeisessä asemassa. Kehitys ja inves-

Kun presidentin sanoin naamiot puto-
sivat, alkoi uusi aika. Kaikkeen toimin-
taan vaikuttavasta turvallisuudesta on 
kysymys. 

Uusia linjauksia tehdään, ja toivotta-
vasti päätökset syntyvät nopeasti.

Sota Ukrainassa ei myöskään talou-
den vakaudelle ole tietenkään hyvästä. 
Kun pandemiasta aletaan vähitellen 
selvitä, tai sanotaanko, että ainakin sen 
kanssa aletaan tulla toimeen, uusi maa-
ilmantilanne tuo uutta soraa myös talou-
den rattaisiin. Jo nähty hintojen nousu 
on nopeasti havaittava ensimmäinen 

toinnit tulevaisuuteen pitävät kurssia 
yllä.

Tässä maaliskuun Konekuriiri ja mu-
kana tuttuun tapaan melkoinen nippu 
mahdollisuuksia siihen, miten omaan 
tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. 

Toivotamme mainioita lukuhetkiä. 
Kohti kevättä, aurinko paistaa yhä 
korkeammalta.

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. 16 500 kpl.
 Kohdennetusti 
 uutiskirje- ja digikanavat.

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  32. vuosikerta

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

JULKAISIJA K&H-mediat Oy
 Karpanperäntie 5-20, 39430 Röyhiö
 p. 0400 857 800
 toimitus@konekuriiri.fi

 Aikakausmedia ry:n jäsen

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola
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SUOMEN
TERÄTUONNILTA
saa konepaja-alan

laajimman
tuotevalikoiman

erinomaisella 
hinta-laatu
-suhteella!

    
SUOMEN
TERÄTUONTI

suomenteratuonti.fi

SUOMEN
TERÄTUONTI

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

Muistathan että...

Tuotantoasi tehostamassa jo 20 vuotta

Itävaltalaisvalmistajalta seuraavan 
sukupolven mallit tehokkaaseen ja 
miehittämättömään koneistukseen.

EMCO MONITOIMISORVIT, 
SORVAUSKESKUKSET JA 
AUTOMAATIORATKAISUT

vossi.fi/grob

vossi.fi/emco

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

RAKENNETAAN KILPAILUETU

Saksalaisvalmistajan edistyneimmät ratkaisut 
äärimmäisen tehokkaaseen, joustavaan ja 
miehittämättömään tuotantoon.

GROB 5- JA 4-AKSELISET 
VAAKAKESKUKSET SEKÄ 
AUTOMAATIORATKAISUT
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www.retco.f i
Ojantie 36, 28130 Pori
Puh. 02 634 1900
retco@retco.fi

YLIVOIMAINEN YHDISTELMÄ

Todistetusti toimiva kokonaisuus, kysy lisää!

RASKAAN KONEELLISEN
HITSAUKSEN OPTIMOINTIIN

MONITOIMI-
HITSAUSKONE
Retco Pikku
Musta ALL-IN

RUTIILITÄYTELANKA
Hyundai
SC420MC 1,2 mm

MEKANISOINTILAITE
Rail Titan

Juha Koivisto, puh. 050 55 66 055

ELEKO 
KONEPÄIVÄT

TERVETULOA 
ELEKON KONEPÄIVILLE 

4.–8. HUHTIKUUTA 
KLO 9-17 TAI 

SOPIMUKSEN MUKAAN.

Mukana 
ohutlevykoneita 

saksalaisilta laatumerkeiltä: 
Schröder, Variobend / Slinet, 

Wuko, Prinzing 

Esillä olevat Schröder-koneet 
myydään suoraan paikan päältä.

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

LAADUKKAASEEN 
KONETARJONTAAN!

Vuolteenmäentie 4, 04600 Mäntsälä

Mukana myös:
Virte-Metalli Oy -käsityökalut
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INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut 

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

Aina askeleen edellä

INDEX-TRAUB AB 

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

Putkilasertuotantoanne pystytte nopeuttamaan uudella, lähes kaikki toiminnot 
tarjoavalla huippuluokan ByTube Star 130 -putkilaserilla. Tarkka, käyttäjäystävällinen 
ja myös avoimien profiilien ja ellipsien työstön asetukset täysautomaattisesti tekevä 
kone lisää tuotantonne joustavaa monipuolisuutta ja parantaa laatua.

Erinomainen ratkaisunne 
putkityöstöön

Best choice.
Cutting. Bending. Automation.

Bystronic Scandinavia 

Jari Enontekiö 
040 1722 985 
jari.enontekio@bystronic.com 

www.bystronic.fi 

Ville Virta 
040 5511 634 
ville.virta@bystronic.com 
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NTT palvelee mm. kansainvälisesti toimivia kone   pajayrityksiä. Kuvissa esimerkkejä tuotannosta, 
esimerkiksi kuvien kookkaat jigit on toteu    tettu itse alusta toimitusvalmiiksi saakka. 

kaita kansainvälisesti toimivia 
konepajayrityksiä.

”Kokonaisvaltaisuus on 
asiakkaillemme tärkeää. Toi-
mitamme tuotteet käyttö-
valmiina ja kokoonpantuina 
tarkoituksiinsa”, kertoo toi-
mitusjohtaja Mika Kähkönen, 
joka luotsaa yritystä veljensä 
Marko Kähkösen kanssa. 

Koneita ja laitteita 
monipuolisesti 

NTT suunnittelee, räätälöi 
ja toteuttaa metallista ali-
hankintatyyppisesti monen-
laista. 

Nurmeksen Työstö ja Tarvike 
eli NTT on yli nelikymmen-
vuotiset perinteet omaava 
pohjoiskarjalainen metal-
linkäsittelijä. Yrityksen pe-
rustivat Vuokko ja Martti 
Kähkönen vuonna 1980 ja 
toimikenttä laajeni pian alun 
korjaus-, hitsaus- ja sorvaus-
töistä monipuoliseksi alan 
toimijaksi. 

Toisessa sukupolvessa nyt 
toimiva perheyritys tekee niin 
hitsaukset, levytyöt, vaativat 
koneistukset kuin loppukäsit-
telytkin itse ja palvelee mm. 
useampiakin lähialueen kook-

Lisäksi oma ehdoton eri-
koisosaamisen sektori liit-
tyy kiventyöstökoneiden ja 
laitteiden suunnitteluun ja 
valmistukseen. Yhteistyö 
Nunna-Uunin kanssa alkoi 
1980-luvun puolivälissä ja on 
jatkunut siitä lähtien. 

Kivenkäsittelykoneita teh-
dään nykyisin myös laajem-
millekin markkinoille. Yksi 
sovellus ja samalla oma tuo-
te on kivinäytteiden tutkimus-
käytössä tarpeellinen näyte-
kairausten halkaisuun tarkoi-
tettu sydänkairasaha NTT Co-
resaw, jonka markkinat ovat 

varsinkin Pohjois-Amerikassa.
”Tuote on johdannainen 

pitkästä kivenkäsittelyn ko-
neiden valmistuksesta. Esit-
telimme koneen ensi kerran 
kymmenisen vuotta sitten 
alan suurimmilla messuilla 
Kanadassa Torontossa ja sen 
jälkeen koneita on toimitettu 
varsin säännöllisesti. Olemme 
edelleen mukana messuilla ja 
vuosittain valmistamme reilut 
kymmenisen konetta sekä 
asiaan liittyvää tekniikkaa ”, 
tuotesektorin asioista yrityk-
sessä vastaava Marko Kähkö-
nen kertoo. 

Potentiaalia 
kookkaaseen  
vaativaan 
koneistukseen

NTT toimii nykyisin Nurmek-
sen Hyvärilän alueella noin 
2500 neliömetrin tiloissa. 

Kookkaampi tilalaajennus 
toteutettiin viimeksi kymme-
nisen vuotta sitten. 

NTT työllistää nyt hieman 
toistakymmentä henkilöä ja 
omaan tekemiseen luotetaan 
vahvasti.

Konekanta on viime vuosi-
kymmenenä toiminnan kasva-
essa laajentunut ja käytössä 

on ajanmukaista teknologiaa 
mm. sorvaukseen, Okuman 
Multus- ja Hyundai-Wian 
L26000SY -monitoimisorvit. 

Viimeksi mainittu on niistä 
uudempi, se hankittiin toi-
meensa parisen vuotta sitten.

Saksasta muutaman vuo-
den käytössä ollut ja tehtaal-
la sen jälkeen mm. ohjauk-
seltaan modernisoitu kookas 
kone, kuusiakselinen Keppler 
HDC 3000-koneistuskeskus. 

Keppler on Suomessa har-
vinainen konemerkki, Karl 
Keppler Maschinenbau on 
perustettu Saksan Pfullinge-

Kun Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy kai-
pasi kapasiteettia vaativaan isokokoisten 
työkappaleiden koneistukseen, huomio 
kiintyi saksalaisen Kepplerin koneistus-
keskustarjontaan. Muutamien määrätie-
toisten operaatioiden jälkeen kuusiakse-
linen Keppler HDC 3000 saapui Nurmek-
seen projektitoimituksena alkuvuonna.

KARI HARJU
TEKSTI

Kuusiakselinen kookkaan koneistuksen tar  peisiin

Nurmeksen Työstö ja Tarvike vahvistaa kapasiteettiaan

Kone Lisää NTT:n mahdollisuuksia vaativassa koneistuksessa. 
”Mielenkiintoisia projekteja odotetaan. 

Kannattaa haastaa meidät töihin”, 
kertoo Mika Kähkönen.

Yhtenä erikoisalueenaan NTT valmistaa kivenkäsittelykoneita pitkin perintein. 
Tutkimuskäyttöön suunniteltu ja toteutettu kivenkairauksien halkaisukone 
NTT Coresaw  on patentoitu tuote mm. Pohjois-Amerikan markkinoille, 

toteavat Marko Kähkönen ja Mika Kähkönen.

Kookasta teknologiaa projektina Nurmekseen. Keppler HCD 3000:n kuuden samanaikaisesti 
liikkuvan akselin myötä koneella voidaan koneistaa kappaleita viideltä sivulta samalla kiinnityksellä.

Ohjauksella kuvassa Mikko Nevalainen (vasemmalla) ja Harri Juutinen.



9
3 • 2021 maaliskuu

NTT palvelee mm. kansainvälisesti toimivia kone   pajayrityksiä. Kuvissa esimerkkejä tuotannosta, 
esimerkiksi kuvien kookkaat jigit on toteu    tettu itse alusta toimitusvalmiiksi saakka. 

ta/alueelta.
Näytteilleasettajaosas-

toja tapahtumassa oli 5 
100 osastolla, joten ky-
seessä oli niin Taiwanin 
kuin myös maailman mi-
tassa suurin konemessu-

tapahtuma pandemian 
puhkeamisen jälkeen. 

Seuraavan kerran TIM-
TOS -tapahtuma on ka-
lentereissa maaliskuussa 
2023. 

TIMTOS x TMTS 2022 
työstökonenäyttely järjes-
tettiin helmi-maaliskuulla.

Kokonaisuuden fyysi-
nen näyttely pidettiin Tai-
pei Nangangin messuhal-
leissa kuutena peräkkäi-
senä päivänä, ja verkossa 
näyttely oli avoinna maa-
liskuun 21. päivään asti. 

Järjestäjien mukaan 
yhteiskävijämäärä paikan 
päällä Taipeissa ja verkko-
näyttelyssä oli yli 40 000, 
vierailijoita oli yli 20 maas-

nissa vuonna 1965, ja siellä 
toimii edelleen yrityksen pää-
toimipaikka. 

Nykyisin yritysnimi on Sta-
edler Keppler Maschinenbau.

Keskeisen HDC-koneistus-
keskussarjansa Keppler esit-
teli vuonna 2007 ja sarjaan 
kuuluu malleja eri kokoluok-
kiin. HDC 3000:a valmiste-
taan pyörö- ja kiinteäpöytäi-
sinä versioina, Nurmekseen 
hankittu HDC on kuusiakse-
linen kone 3000/1500/1400 
mm:n X/Y/Z-akseliliikkein. 

Pyöröpöydän halkaisija on 
2300 mm ja kappaleen mak-

simi korkeus ja -pituus ovat 
1400 mm ja 3700 mm. Pöy-
dän kapasiteetti on 6000 kg.

Kuudella akselilla 
viideltä sivulta

Uusi Keppler on NTT:lle täs-
mähankinta tarpeeseen.

”Tarvitsimme tänne kook-
kaan ja suorituskykyisen mo-
niakselisen koneistuskeskuk-
sen, ja itse asiassa etsimme 
sopivaa jo parisen vuotta. 
Erään kerran sitten vain huo-
mioni kiintyi verkossa tehtaan 
myynnissä olleeseen Keppler 
HDC 3000-malliin.”

”Ajattelin, että tuossahan 
se kone nyt sitten olisi”, Mika 
Kähkönen kertoo.

”Erityisesti koneessa kiin-
nosti sen akselikokoonpano 
ja erittäin suorituskykyinen 
kara. Koneen kuusi saman-
aikaisesti liikkuvaa akselia 
mahdollistavat koneistuksen 
viideltä sivulta samalla kiinni-
tyksellä, ja se oli tämän ko-
neen varsinainen pointti.”

Koneen hankinta toteutet-
tiin Machineryn kautta.

”Otin yhteyttä Machi-
neryyn, joka toimitti Hyun-
dai-Wian koneen pari vuotta 
sitten. Kepplerin koneet ei-
vät ole Machineryn paletissa, 
mutta Kari Pirttilä lupasi mie-
lellään apua projektissa ja hän 
otti yhteyttä tehtaalle.”

Ensi alkuun NTT:n tarkoi-
tus oli hankkia viisiakselinen 
kiinteäpöytäinen HDC 3000, 
mutta matkan varrella se vaih-
tui ja hankimme tämän niin 
ikään tehtaan modernisoiman 
kuusiakselisen pyöröpöydällä 
varustetun koneen, joka sopii 
mielestäni tarkoitukseen vie-
lä paremmin. Saimme yhden 
akselin kaupan päälle. Vähin-
täänkin onnistunut projekti 
siis”, Kähkönen naurahtaa.

Käyttöönsä vasta-asennet-
tu Heidenhain iTNC 530-oh-
jauksella varustettu kone 
aloittelee kohta toimintaan-
sa NTT:llä ja odotukset ovat 
yrityksessä korkealla. 

”Asiakkaamme ovat osoit-
taneet kovasti mielenkiintoa 
suorituskykyistä konetta ja 
sen mahdollisuuksia kohtaan. 
Kone lisää mahdollisuuksiam-
me kookkaassa koneistukses-
sa ja kuuden simultaanisen 
akselin myötä sillä voidaan 
valmistaa yhdellä kiinnityksel-
lä esimerkiksi vaikkapa vaati-
via kolmilapaisia potkurimuo-
toja. Otamme mielellämme 
haasteita vastaan. Katsotaan, 
mitä kaikkea tällä koneella 
voidaan jatkossa toteuttaa”, 
sanoo Mika Kähkönen.

Kuusiakselinen kookkaan koneistuksen tar  peisiin

Konemessut 
Taiwanilla ja verkossa

Nurmeksen Työstö ja Tarvike vahvistaa kapasiteettiaan

Myynti ja Huolto
Puh. 010 311 7040  
Federleynkatu 1, 33400 Tampere
www.linnatrade.fi

• MPC automation -tangonveto laitteet CNC-sorville
• AKS TEKNIK -merkkaus- ja jäysteenpoisto istukat  

CNC-koneille ja roboteille
• Ober ja E2 -kierteitys- ja porausyksiköt, myös ruuvaus!
• Ober-ilmamoottorit, erinomainen koko ja painoteho- 

suhde. Yksi Euroopan johtavista valmistajista!

AUTOMAATIO JA ILMAMOOTTORIT

MAGNEETTIPORAKONEET VAATIVAAN TUOTANTOKÄYTTÖÖN!

METALLINTYÖSTÖ- JA LEVYTYÖKONEET

MARKKINOIDEN LUOTETTAVIMMAT DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET?

KÄSIMITTAVÄLINEET AMMATTILAISILLE!

RASKAAN SARJAN PAINEILMATYÖKALUT

MEILTÄ MYÖS:

KIERTEITYSKONEET JA TYÖKALUKEVENTIMET

Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja

TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖ KONEITA JA MITTALAITTEITA!

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 %

LOBSTER ja OBER -vetoniittauskoneet | NITTO KOHKI, TAMA ja OGURA -lävistimet | BALMA  
-ruuvikompressorit | KERN, INNOVATEST ja NITTO KOHKI -mittarit | KERN-vaa`at | NITTO 
KOHKI -pikaliittimet | Työstökone varaosat ja tarvikkeet, MACK WERKZEUGE, EU AUTOMATION,  
PATMAR-merkkauskoneet  |  LUNA-tuotteet |

Jos mikään muu ei kestä käytössä!

• Ruotsissa ja Italiassa valmistetut  
markkinoiden tehokkaimmat paine- 
ilma- ja sähkötoimiset kierteityskoneet 
Max M36, käyttöikä jopa 30-vuotta!

• Vaijerikeventimet ja keventimet  
suuntaisvarrella

Nitto Kohki ja Ober raskaansarjan ergonomiset ja 
kestävät paineilmatyökalut vaativaan teolliseen tuotankäyttöön!

Kattava valikoima manuaali-  
ja CNC-ohjattuja koneita  
teolliseen tuotantokäyttöön 

Englannissa ja Japanissa valmistetut, 
Nitto Kohki- ja Magtron magneettiporakoneet.
Erinomainen koko-, paino-, tehosuhde.
Alkaen 522,00 € / Alv 0%

Toimitamme Asimeto, Mitutoyo ja Helios Preisser -mittavälineet, 
Käfer-mittakellot ja Kroeplin pikamittausvälineet.

 Italialaiset luotettavat, monipuoliset ja tarkat  
m.conti-esiasetuslaitteet työkalujen mekaaniseen ja optiseen  
mittaamiseen metalli teollisuudelle. 

Erinomainen hinta-laatusuhde.  
Alkaen 2730,00 € / Alv 0 %

ESIASETUSLAITTEET
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Haastavimmaksi rekrytoita-
vaksi ryhmäksi yritykset ko-
kevat 6-10 vuotta työkoke-
musta omaavat. 

Koulutustaustaa tarkastel-
taessa ammatillisen tutkinnon 
omaavien rekrytointi nousi 
vaikeimmaksi. Erot ammatil-
lisen tutkinnon, alemman kor-
keakoulututkinnon ja ylem-
män korkeakoulututkinnon 
välillä ovat kuitenkin suhteel-
lisen pieniä. Yhteistä kaikille 
koulutustaustoille oli, ettei 
vastavalmistuneiden rekry-
tointia koeta haastavaksi, 
mutta riittävää työkokemus-
ta omaavia ei tahdo löytyä.

”Kyselyn tulokset allevii-

Vain reilu kaksi prosenttia 
vastaajista totesi, ettei heillä 
ole rekrytointitarpeita. 

Poistuman korvaaminen 

työpaikkoja. Kun samaan ai-
kaan työvoiman tarve on li-
sääntynyt, niin osaajapula 
näkyy sekä uuden työvoiman 
rekrytointivaikeuksina, että 
olemassa olevan henkilöstön 
huomattavana poistumana.

Kyselyyn vastanneista yri-
tyksistä kahdella kolmasosal-
la oli henkilöstössään kansain-
välisiä työntekijöitä. Parhail-
laan rekrytointia ulkomailta 
suunnittelee kolmasosa yri-
tyksistä.

”Suomi tarvitsee huomat-
tavan määrän lisää osaajia 
ulkomailta, ja isolla osalla 
yrityksistä henkilöstö on jo 
kansainvälistä. Osaavan työ-

vaavat sitä, ettei yritysten 
osaajapulaan ole olemassa 
nopeita tai helppoja ratkai-
suja. Tutkintokoulutus on 
valitettavan hidas tapa hel-
pottaa yritysten tässä ja nyt 
kokemaa pulaa osaajista. 
Erilaisille yrityslähtöisille täs-
mäkoulutuksille on nyt valta-
va tarve”, sanoo asiantuntija 
Mikko Vieltojärvi.

Merkittävä kasvun este

Tärkeimmät syyt uusien 
työntekijöiden rekrytoinnille 
ovat poistuman korvaaminen 
(82 prosenttia vastaajista) ja 
lisääntynyt työvoiman tarve 
(66 prosenttia vastaajista). 

merkittävimpänä syynä rekry-
toinneille viittaa siihen, että 
eläköitymisen ohella ihmiset 
vaihtavat nyt runsain määrin 

voiman saatavuus on merkit-
tävin kasvun este suomalai-
sille yrityksille. Nyt on korkea 
aika kääntää kaikki kivet osaa-
jien maahanmuuton helpotta-
miseksi ja lisäämiseksi”, Viel-
tojärvi vaatii.

Osaamispaneeli-yritysky-
selyyn vastasi marraskuussa 
2021 kaikkiaan 949 yritystä. 
Vastaajina oli pääosin yritys-
ten toimitusjohtajia ja henki-
löstöasioista vastaavia. Tulok-
set on painotettu vastaamaan 
EK:n jäsenkenttää. EK toteut-
taa kyselyn jatkossa kaksi 
kertaa vuodessa. Seuraavan 
kyselyn tulokset julkaistaan 
elo-syyskuussa 2022.

Merkittävin syy yritysten rekrytointivai-

keuksiin on hakijoiden vähäinen alakoh-

tainen työkokemus. Muita merkittäviä 

rekrytointivaikeuksien syitä ovat puut-

teet työpaikkakohtaisessa erityisosaa-

misessa, riittämätön koulutus ja puutteet 

monialaisessa osaamisessa. Tiedot käy-

vät ilmi EK:n Osaamispaneeli-yrityskyse-

lystä.

Rekrytointivaikeuksien yleisin syy on alan vähäinen työkokemus

www.iscar.com

ISCARin tehokkaat  
asiakaskohtaisetasiakaskohtaiset  
ratkaisut ja erikoistyökaluterikoistyökalut 
nostavat tuottavuuden 
seuraavalle tasolle.

Kuten ISCARin vakiotyökalut, myös kaikki erikoistyökalut 
toimitetaan aina toimivuustakuulla jolloin investointi  
on riskitön. Tunne kustannuksesi, paranna 
läpimenoaikojasi ja nosta tuottavuuttasi.

Guaranteed 
Quick Service

DR-TWISTTANG-MILL

HELI-TANG

SUMOCHAM SUMOCHAM

SUMOCHAM

BAYO-T-REAM

BAYOT-REAM

MULTI-MASTER

MULTI-MASTER SOLID-MILLT-SLOT

QUAD-2000 HELI-GRIP LOGIQ-3-CHAM
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Yksi CAM-ohjelma. 
Kaikki CNC-koneet. 
 
GibbsCAM on yhden käyttöliittymän CAM-
ohjelmisto, jolla selviydyt kaikista erilaisista 
CNC-ohjelmoinneista, yksinkertaisesta 
2D-jyrsinnästä moniakseliseen työstöön 
MTM-koneilla.

Meiltä löydät maailmanluokan CAM-
ohjelmiston yhdistettynä 30 vuoden 
kokemukseen CNC-ohjelmoinnista.
Powerfully Simple, Simply Powerful.

Tuotannon CAM-
ohjelmisto

www.cenic.fi
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Kilpailun tarkoituksena 
on nostaa esille uusia ja 
merkittäviä ratkaisuja tek-
nologian alalla. Palkinnon 
voi saada merkittävästä, 
luovasta ja kekseliäästä 
ratkaisusta teknologian 
alalla, joka voi olla esimer-
kiksi uusi kaupallinen tuo-
te, menetelmä tai sovellus. 

Ratkaisu tuo parhaim-
millaan myös uusia näkö-
kulmia teknologia-alalle. 

Kilpailun voittaja palki-
taan Suomen Messusää-
tiön lahjoittamalla 10 000 
euron stipendillä. Kilpai-

nestrategiasta, suomalai-
sesta avaruusteknologias-
ta, mobiilirobotiikan so-
velluksista ja digitaalisista 
identiteetti- ja luottamu-
sinfrastruktuureista.  

Teknologia 22 avautuu 
Helsingin Messukeskuk-
sessa 3.–5.5.2022 ja mes-
sukokonaisuuden teemana 
on Kestävän huomisen rat-
kaisut – Solutions for Sus-

luun voi lähettää ehdotuk-
sia 1.4.2022 saakka osoit-
teessa https://teknologia.
messukeskus.com/star-
tup-kilpailu.   

Kestävän  
huomisen ratkaisut

Teknologia-messujen oh-
jelmassa kuullaan puheen-
vuoroja muun muassa 
tulevaisuuden tietoliiken-

tainable Future. 
Teknologia-messukoko-

naisuus koostuu keskisistä 
teknologia-alan aihepiireis-
tä. Näitä ovat automaatio, 
elektroniikka, hydrauliikka 
ja pneumatiikka, levytyö, 
koneenrakentaminen, AI 
ja robotiikka, kunnossapito 
sekä ICT. Ensimmäistä ker-
taa mukaan liittyy myös uu-
si 3D-tulostamisen tapah-
tuma, jonka Messukeskus 
tuottaa yhteistyössä Suo-
men Pikavalmistusyhdistys 
FIRPA ry:n kanssa.

Teknologia 22 -messujen startup-yrityksille 
suunnatun kilpailun hakuaika on parhaillaan 

käynnissä ja jatkuu maaliskuun 
loppuun saakka. 

Teknologia-messujen startup-kilpailu

Evomax työstökonemyyn-
titiimi on saanut vahvistuk-
sekseen myynti-insinööri 
Hannu Heikkisen. Heikkinen 
on aloittanut myyntipäällikön 
toimessaan 1.3.2022. 

Heikkisellä on kokemusta 
alalta jo 16 vuoden ajalta ja 
konepajojen ja teollisuuden 
toimijoiden arki ja haasteet 
ovat hänelle tuttuja. Heikki-
nen kertoo lähtevänsä autta-
maan asiakkaita ja etsimään 
heille sopivia koneita ja rat-
kaisuja. ”Evomax on melko 
nuori yritys, mutta silti ko-
kenut tekijä alalla. Mukavaa 
päästä remmiin rakentamaan 
ja kasvattamaan yritystä. 
Tuotetarjoama on laadukas 
ja kehittyy nopeasti laajem-
maksi”, Hannu Heikkinen 
sanoo. 

”Olemme etsineet koke-

Seco Tools Oy:n toimitusjoh-
taja on vaihtunut.

Aiempi toimitusjohtaja 
Jan Anre on jättänyt tehtä-
vänsä Seco Tools Oy:n palve-
luksessa ja Seco Tools Oy:n 
uudeksi toimitusjohtajaksi on 
nimitetty Juha Puranen.

EVOMAX OY

SECO TOOLS OY

Levy- ja laserteknologioiden vahva osaaja 
Perttu Lankinen on aloittanut tuotepääl-
likkönä Vossin myyntitiimissä. Pertun vas-
tuualueeseen kuuluvat mm. Eagle-tasokui-
tulaserit , Baykal -särmäyspuristimet, levy- 
ja plasmaleikkurit, Timesavers-levyhioma-
koneet, Faccin-levynpyöristyskoneet sekä 
Erbend CNC-kanttikoneet.

VOSSI  GROUP

nutta työstökonemyyjää vah-
vistamaan Evomaxin kasvua. 
Iloksemme voimme julkaista, 
että Hannu tulee vahvista-
maan tiimiämme. Hannulla 
on osaamista yleisten kes-
kikokoisten CNC-koneiden 
myynnin lisäksi, myös pitkä-
sorvien sekä isojen koneiden 
myynnistä. 

Hannu on työurallaan toi-
minut myös Evomaxin uusim-
man edustuksen Star Micro-
nicsin myyjänä, joten hän 
pääsee varmasti nopeasti 
vauhtiin asiakkaiden palve-
lemisessa”, kertoo Mauri 
Kautto, Evomaxin toimitus-
johtaja.

Juha Purasella on pitkä ja 
laaja kokemus leikkuutyö-
kaluliiketoiminnasta Seco 
Tools Oy:n myyntihenkilönä 
viimeisen 17 vuoden ajalta. 
Puranen on aloittanut tehtä-
vässään 1.3.2022

NIMIT YKSIÄ

Growing Together with Our Customers AMADA

Tuotantoa juuri oikeaan tarpeeseen

Jopa 83%:n ajansäästö
Perustuu viiden eri osan piensarja  

valmistukseen 

Nopea automaattinen työkalunvaihto 
mahdollistaa "piensarja" 

tai "JOT -tuotannon" särmäyksen

AMA-PROM FINLAND OY
Meriniitynkatu 19 - 24100 SALO
Puh +358 (0) 2 777 840
Fax +358 (0) 2 777 8410
info@amada.fi
www.amada.fi

Helppo ja vuorovaikutteinen ohjaus
Nopeaa käytettävyyttä AMADA:n uusimmalla 

multi-touch 3i-ohjauksella  
ja offline-ohjelmoinnilla

TEHOKKUUTTA PIENIIN TUOTANTOERIIN

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
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Scanfil jatkaa tuotantonsa automatisointia 
Sievin tehtaallaan. Automaattisella työka-
lunvaihtojärjestelmällä varustetun Amada 
HG ATC -särmäyspuristimen myötä työka-
lunvaihtoihin kuluvat ajat saadaan lyhene-
mään melkoisesti perinteisiin manuaalivaih-
toihin verraten.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Automatiikka vauhdittaa särmäystöitä Scanfililla

Työkalunvaihtoajat murto-osaan aiemmasta 

Pitkällä kokemuksella. Anneli Perttulan on tehnyt 
aiemmin töitä talon muilla Amada-särmäyspuristimilla,

 joten siirtyminen uuden koneen käyttöön kävi notkeasti.

Scanfil on elektroniikan val-
mistuskumppani ja järjestel-
mätoimittaja. Yritys toteuttaa 
kokonaisratkaisuja, eli asiak-
kaat saavat yhdeltä taholta 
palvelut valmistukseen ja 
laadunvalvontaan, teollista-
miseen, kokonaistuotanto-
ketjun hallintaan ja jakeluun 
saakka. 

Myös tuotteiden suunnit-
telupalvelut kuuluvat konser-
nin palettiin.

Scanfil aloitti toimintansa 
1976 ja nykyisin toiminta on 
globaalia, tehdasverkostossa 
on kymmenen yhdeksän teh-
dasta. Suomen lisäksi Scan-
fililla on kaksi tehdasta Puo-
lassa, Saksassa ja Ruotsissa 
sekä lisäksi tehtaat Saksassa, 
Kiinassa, Virossa ja Yhdysval-
loissa. 

Liikevaihtoa Scanfil teki 
vuonna 2021 yhteensä 695 
miljoonaa euroa, henkilökun-
taa eri yksiköissä on yhteensä 
lähes 3300 henkilöä.

Uutta iskua 
särmäykseen

Tehtaallaan Pohjois-Pohjan-
maalla Sievissä Scanfil valmis-
taa asiakkaiden toimeksian-
toja mittavalla tuotepaletilla 
ja keskittyy erilaisiin vaativiin 
integroituihin tuotteisiin. 

Tuotteisiin vaaditut ohutle-
vyosat valmistetaan itse; ne 
leikataan laserilla tai levytyö-
keskuksella ja viimeistellään 
ja taivutetaan sen jälkeen sär-
mäyspuristimilla.  

Kappalevariaatio särmät-
tävissä osissa on melkoinen.

”Tuotteita on lukuisia ja 
sarjakoot vaihtelevia. Teem-
me kookkaampiakin koko-

tisella työkalunvaihdolla va-
rustetun HG ATC:n muutama 
vuosi sitten. Nyt markkinoilla 
on sarjan toinen sukupolvi.

Konemalli on menestynyt 
maailmalla ja myös Suomeen 
koneita on toimitettu useita. 

HG ATC-malli toimitetaan 
kahtena kokoluokkana ja ko-

telmät. Ohjaus on helppo-
käyttöiseksi suunniteltu AM-
NC 3i. 

Juuri automaattinen työ-
kalunvaihto on kuitenkin ko-
konaisuuden keskeisin piirre. 

Siinä särmäyspuristimeen 
integroitu vaihtoautoma-
tiikka hakee ohjelmallisesti 
ylä- tai alatyökalun koneen 
yhteydessä olevasta työka-
luvarastosta ja asettaa sen 
särmäykseen. Kun työ on 
tehty, järjestelmä toimittaa 
työkalun taas varastoon ja 
noutaa samalla uuden. 

HG ATC täydentää Scan-
filin konekalustoa, talon sär-
mäystyöt tehdään Amadan 
konein, yksi merkki, ohjaus 
ja ohjelmakirjasto ovat käy-
tössä kätevät. Talon kaikissa 
koneissa on sama ohjaus, 
3D-ohjelmat koneille ajetaan 
tänä päivänä verkon kautta. 
Jatkossa koneen yhteyteen 

neen vakio-ominaisuuksiin 
kuuluu automaattisen työ-
kalunvaihdon ohella paketti 
nykypäivän teknologiaa sär-
mäykseen. 

Siihen kuuluvat esimerkiksi 
automaattinen bombeeraus, 
X-Delta X-takavasteet sekä 
kulmamittaus- ja turvajärjes-

sijoittuu irrotettava etupöytä, 
jonka myötä koneen käyttö 
helpottuu edelleen.

HG ATC-koneista Scanfilil-
la on kokemusta ennestään 
yrityksen sisältä. Puolan ja 
Viron yksiköissä ATC-koneet 
ovat olleet toiminnassa jo 
jonkin aikaa.

”Koska valmistajan koneet 
ovat meillä Sievissä tuttuja, 
liikkeellelähtö myös tämän 
ATC:n osalta on sujunut var-
sin mutkattomasti. Kokemuk-
sia olemme lisäksi vaihtaneet 
muiden yksiköiden kanssa”, 
Markkula sanoo.

Tuottavuutta 
automaation avulla

Scanfil on lisännyt automaa-
tiota tuotantolaitoksillaan 
monin askelin viime vuosina 
ja uusi investointi on jatkumo 
kehitykseen. 

”Automaatio on tänä päi-
vänä yhä keskeisempi keino 
kokonaistuottavuuden li-
säämiseen. Samalla kehitys 
automaation kautta vie hy-
vää sanomaa yrityksen ak-
tiivisuudesta niin asiakkaille 
kuin vaikka uusien työnte-
kijöidenkin suuntaan. Sitä 
kautta ne ovat yksi vahvuus 
myös rekrytoinneissa”, Kari 
Keskinen sanoo.

Tuotannon kehittäminen 
Sievissä jatkuu.

Yksi panostusalue yri-
tyksessä on digitalisaation 
hyödyntämisen edistäminen 
talon toiminnoissa. Industry 
4.0:n periaatteita jalostava 
Scanfil Smart -ohjelma tuo 
uusia mahdollisuuksia tuo-
tantoon ja kokonaisuuksien 
hallintaan.

naisuuksia, mutta pienet, alle 
kymmenen kappaleen sarjat 
ovat tuotannossamme tyypil-
lisiä”, kertoo tekninen johtaja 
Kari Keskinen. 

Kun kappaleet vaihtuvat 
usein, särmäyksessä työka-
lunvaihtoon ja tällintekoon 
kuluu paljon aikaa. 

Näin niiden osuus koko-
naistuotantoajasta on suuri. 

”Mitä pienempi sarja, sitä 
merkittävämpi se on”, Keski-
nen sanoo.

Aikaa vieviin työkalunvaih-
toihin Sievissä tuo tehostus-
ta uusi hankinta. Scanfilille 
hankittiin vuodenvaihteessa 
sitten aiemman särmäyksen 
Amada-kaluston rinnalle val-
mistajan mallistoon kuuluva 
satatonninen ja kolmen met-
rin taivutuspituudella varus-
tettu HG 100.3 ATC -sär-
mäyspuristin. Sen olennainen 
piirre on työkalunvaihtojär-
jestelmä, minkä myötä aikaa 
vievät työvaiheet saadaan 
tehtyä huomattavasti ma-
nuaalivaihtoja nopeammin.

”Työn tuottavuus kasvaa. 
Koneen myötä meillä keski-
määrin kahdenkymmenen 
minuutin vaihtoaika lyhenee 
ehkä kahteen minuuttiin. Kun 
vaihto-operaatioita tehdään 
usein, ajansäästö on iso asia. 
Samalla työn ergonomia pa-
ranee vaihdon automatisoin-
nin myötä. Työkalunvaihto on 
myös koneen operaattorille 
raskasta työtä”, tiivistää Jussi 
Markkula Scanfilin ohutlevy-
tuotannosta.

Automaattinen 
työkalunvaihto

Amada lanseerasi automaat-

Automaattisella työkalunvaihtojärjestelmällä varustettu Amadan HG ATC tehostaa särmäystä Scanfililla.

Ohjaus HG ATC:ssä on AMNC 3i. Kuvassa ohjauksella vasemmalta 
Anneli Perttula, Jussi Markkula ja Kari Keskinen.

Koneeseen integroitu vaihtoautomatiikka hakee 
työkalun kuvan työkaluvarastosta ja asettaa sen 
särmäykseen. Työn jälkeen järjestelmä toimittaa 

työkalun taas varastoon ja noutaa samalla uuden.
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UUSI 
QTE-SARJA 
Mazatrol 
SmoothEz -
OHJAUKSELLA 

EDULLISET JA KOMPAKTIT SORVAUSKESKUKSET 
PIENILLE JA KESKIKOKOISILLE TYÖKAPPALEILLE 

Sorvaa tuottavasti tulosta 
QTE-sorvauskeskukset ovat edullisia korkean suorituskyvyn koneita.
Uusi SmoothEz-ohjaus mahdollistaa helpon asetuksen, ohjelmoinnin 
ja koneen käytön. 

Lisätietoa: www.mazakeu.com

SmoothEz-ominaisuudet takaavat 
helpon ohjelmoinnin ja 
käyttäjäystävällisyyden. 

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak

Tervetuloa tutustumaan Wihurin uuteen 
näyttelykoneeseen QTE-300MY SG Vantaalle!
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Teollisuuden val-
mistusjärjestel-
missä robotit ovat 
tänä päivänä ylei-
siä. Myös ohutle-
vytuotannon au-
tomaattilinjojen 
toteuttajan Pivati-
cin toimittamiin lin-
jaratkaisuihin si-
sältyy yhä useam-
min robottiauto-
maatiota. Robotit 
lisäävät linjojen 
joustavuutta kap-
paleenkäsittelys-
sä, poiminnassa 
ja mm. lajittelus-
sa.

KARI HARJU
TEKSTI

Robottiautomaatio lisää joustavuutta ohutlevyn 
käsittelyn linjaratkaisuissa

Uusia mahdollisuuksia Pivatic -järjestelmiin

Linjaratkaisu korkeavarasto-arkkilävistyksellä ja 
MPB-robottisärmäyssolulla.

Arkki-kelalävistykseen yhdistetty robottisärmäys tai robottilavaus.

Yksi suuntima ohutlevyn käsittelylinjojen kokoonpanoissa on viime aikoina ollut robottiautomaation mahdollisuuksien 
yhä laajempi hyödyntäminen. Robotit lisäävät linjojen joustavuutta kappaleenkäsittelyssä, poiminnassa ja mm. lajittelussa.

Hyvinkäällä toimivan Piva-
ticin tuotantoa ovat auto-
maattiset ohutlevyvalmis-
tusratkaisut. 

Erityisesti kelamateriaali-
en lävistys- ja leikkauslinjat 
ovat talon pääsegmentti, 
niitä Pivatic valmistaa stan-
dardimoduuleihin pohjautu-
vina räätälöityinä ratkaisuina.

Linjoilla tuotetaan teolli-
suudessa esimerkiksi julkisi-
vukasetteja, sähkökaappeja, 
metallikalusteita ja ilmastoin-
ti- ja jäähdytyslaitekoteloita.

Kelamateriaaleilta tapah-
tuvan valmistuksen linjojen 
ohella tänään myös arkkima-
teriaalien käsittelyn ratkaisut 
kuuluvat yrityksen tarjontaan 

”Automaattilinjat on suun-
niteltu tuotteiden valmistuk-
seen kela- tai arkkimateriaa-
lilta taivutukseen, rullamuo-
vaukseen tai kokoonpanoon. 
Ominaisuuksia linjoille voi-
daan soveltaa laajasti vakio-

deksi järjestelmäkokonai-
suuksien toteuttamisessa. 
Robottien avulla voidaan 
sujuvasti toteuttaa mm. eri-
laisia kappaleenkäsittelyn 
toimia, jolloin linjojen jous-
tavuus lisääntyy ja linjojen 
kokoonpanomahdollisuudet 
laajenevat. Eri toimintojen 
yhdistämisessä ja toiminto-
jen toteuttamisessa ovat 
robotit perinteisesti itse val-
mistamiemme erilaisten kap-
paleenkäsittelyn laitteiden 
ohella hyvä ratkaisu.” 

Robotti voi Heimosen 
mukaan olla mukana Pivati-
cin järjestelmissä esimerkiksi 

laiset toimintojen liittämisen 
tehokkaasti yhteen järjestel-
mään”, sanoo Heimonen. 

Räätälöitäviä 
kokonaisuuksia

Robottijärjestelmään voi-
daan Heimosen mukaan va-
lita asiakkaan tarpeen mu-
kaan. 

”Olemme toimittaneet 
useiden eri robottitoimitta-
jien ratkaisuja näihin koko-
naisuuksiin. Robottitoimitta-
ja on mukana toimituksissa, 
meillä on toimituksissa koko-
naisjärjestelmävastuu.”

Järjestelmiä, joissa robot-
teja on mukana kokonaisuu-
den osina, Pivatic on viime 
aikoina toimittanut erityyp-
pisiä.

”Yksi tyypillinen esimerk-
ki viimeisimmistä toimituksis-
tamme on linjakokonaisuus, 
minkä muodostavat korkea-
varasto, arkkilävistyskone, 

taivutusautomaatilla tai sär-
mäyspuristimella avustamas-
sa kappaleen käännöissä, tai 
tuotantoprosessin loppuvai-
heessa tekemässä lavausta 
tai avustamassa työkappa-
leiden siirrossa jatkojalostuk-
seen, hitsaukseen tai maala-
ukseen. 

Yksi sovellutus liittyy myös 
arkkileikkauslaserin liittämi-
seen osaksi tuotantojärjes-
telmää, tällöin arkkien nos-
to laserleikkaukseen voidaan 
tehdä robotilla, samoin ran-
kojen poisto ja lopulta kap-
paleiden siirto lavaukseen. 

”Olennaista on, että rat-
kaisut helpottavat tuotannon 
kokonaislogistiikkaa yrityk-
sessä ja mahdollistavat eri-

leikkauskone hoitamassa ark-
kien pituus- ja leveyssuunnan 
leikkauksen sekä loppupääs-
sä taivutusautomaatti ja sär-
mäyspuristin, joiden yhtey-
dessä toimii kaksi robottia.” 

Linjalla profiilit ajetaan no-
pealla taivutusautomaatilla 
ja niiden jatkojalostus tarvit-
taessa mm. kapeiden muo-
tojen osalta tapahtuu sen 
jälkeen särmäyspuristimella. 
Kappaleiden käsittely tapah-
tuu robotein. Kokonaisuuden 
etuna on, että samassa ko-
konaisuudessa voidaan paitsi 
taivuttaa nopeasti, tehdä vai-
keita taivutusmuotoja. Näin 
linjan joustavuus lisääntyy ja 
kappaleaika saadaan mini-
miin. Lisäksi robotti pakkaa 
tuotteet tässä ratkaisussa.”, 
Heimonen sanoo.

Tehokkaisiin, useita toi-
mintoja yhteen kokonai-
suuteen yhdistäviin linjarat-
kaisuihin robotit soveltuvat 
Heimosen mukaan usein erit-
täin hyvin.  

”Liittämällä useita erilaisia 
toimintoja yhteen linjaan saa-
daan tuotantoon tehokkuut-
ta ja jos esimerkiksi särmäys 
on tuotannossa hitain vaihe, 
isommalla linjalla voidaan 
nopean taivutusautomaatin 
myötä saada kokonaistah-
tiajat järkeviksi ja päästä 
eroon puskurivarastoista.”

”Jatkossa robotit tulevat 
varmasti linjoilla lisäänty-
mään. Ne ovat yksi keskei-
nen tekijä linjojen monipuo-
lisuuden ja kokonaisvaltai-
suuden mahdollistamisessa 
ja lisäämisessä,”, Jukka Hei-
monen sanoo.

perustasta asiakassovellus-
ten mukaan”, kertoo myyn-
tipäällikkö Jukka Heimonen.

Käsittelyä,  
poimintaa ja lajittelua

Päätuotteenaan Pivatic to-
teuttaa linjoja asiakaspe-
rustaisesti. Yksi suuntima 
linjojen kokoonpanoissa on 
viime aikoina ollut robottiau-
tomaation mahdollisuuksien 
yhä laajempi hyödyntäminen. 

Pivaticin toimittamien 
linjojen yhteydessä on toi-
minut robotteja jo kauan 
avustamassa kappaleiden 
siirtymistä linjoita jatkopro-
sesseihin kuten vaikkapa 
hitsauksiin sekä lajittelussa, 
mutta nyt ne ovat käytössä 
yhä useammin kiinteämmin 
myös itse järjestelmissä ma-
teriaalivirtojen käsittelyssä.

”Robottien integrointi on 
tullut yhdeksi yhä useammin 
sovelletuksi mahdollisuu-
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www.sandvik.coromant.com/corodrill860

CoroDrill® 860 -GM geometrialla on uusi lyhytreikäpora, 
joka on optimoitu teräksen, ruostumattoman teräksen, 
valuraudan ja karkaistun materiaalin kanssa työskentelyyn.
CoroDrill® 860 -GM geometrialla asettaa uuden standardin useille 
materiaaleille optimoiduille porille ja tarjoaa lukuisia tuotantoetuja. 

• Merkittävästi pidempi kestoikä ISO P-, M-, K- ja H-materiaalien 
kanssa. Tehokas myös ISO N- ja S-materiaalien kanssa

• Vankka muotoilu varmistaa erinomaisen mittatarkkuuden 
ja entistä paremman toleranssin ja pintalaadun

• Yhden poran käyttö kaikkien materiaalien kanssa parantaa 
koneistuksen tehokkuutta ja vähentää asetusaikaa ja työkalujen 
varastointitarvetta

Läpimurto 
porauksessa
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Uudenmaan RST on yrityk-
senä nuori metallin käsitteli-
jä, se on perustettu vuonna 
2017. Kokemusta alan töistä 
silti riittää.

”Olen tehnyt metallialan 
töitä yli 20 vuotta. Viimek-
si työskentelin kahdeksisen 
vuotta erään alan firman 
palveluksessa täällä pääkau-
punkiseudulla. Tuossa viiti-
sen vuotta sitten kuviot me-
nivät uusiksi ja perustimme 
kaverini, Uudenmaan Metal-
lityöt Oy:tä pyörittävän Taa-
vi Schvartsin kanssa nopein 
liikkein oman yrityksen. Han-
kimme ensimmäiset koneet 
ja sen jälkeen onkin menty 
aika vauhtia”, kertoo yrittäjä 
Jarkko Herranen.

Moninaista metallista

Uudenmaan RST palvelee 
monenlaisissa asioissa, yri-
tyspuolella asiakkaina on 
mm. rakennusliikkeitä. 

”Valmistamme tilaustöinä 
metallista melkein mitä vain 
ja hoidamme myös mittauk-
set ja asennukset itse. Laa-
jempiin kokonaistoimituksiin 
käytössä on yhteistyökump-
paniverkosto. Yritysten li-
säksi palvelemme yksityisiä 
tahoja, esimerkiksi kiinteis-
töyhtiöt monenlaisissa toi-
meksiannoissa ovat usein 
tyypillisiä asiakkaitamme”, 
Herranen sanoo.

Tilaustöiden lisäksi yri-
tyksellä on myös oma tuo-
te. Metsästysharrastuksen 
kautta on mukaan tullut it-
se suunniteltu, toteutettu ja 
myös patentoitu ampuma-
tauluteline, joka on myynnis-
sä kotimaassa useammassa 
paikassa, ja ulkomaillakin 
kiinnostusta tuotteelle oli-
si tutkitusti. Jatkokehittelyt 
ovat käynnissä.

Prima Power-särmärinsä ka-
veriksi yritys hankki uuden 
koneen samalta valmistajal-
ta. Se toi uusia mahdollisuuk-
sia lisäämällä taivutusleveyt-
tä ja puristusvoimaa ja samal-
la yrityksessä siirryttiin säh-
köservoteknologian aikaan.

”Uusi särmäyspuristin li-
sää taivutuskapasiteettia 
ja samalla työn nopeutta ja 

taivutusleveyden ja 135 ton-
nin puristusvoiman. 

Taloon niin ikään töihin 
jäänyt hydraulinen kone on 
taivutusleveydeltään puoli-
sen metriä pienempi ja pu-
ristusvoimaltaan 125-ton-
ninen, joten kapasiteetti 
kasvoi uuden koneen myötä 
mukavasti.

Tehokkuutta särmäystöi-
hin koon, tehon ja nopeu-
den lisäksi uudella koneella 
tuovat mm. 5-akselinen taka-
vaste ja CNC-ohjattu bom-
beeraus. Kone on varustet-
tu myös Lazer safe -turva-
laitteella, työkalunkiinnitys 
koneessa on toisen, hydrau-
lisen särmäyspuristimen ta-
paan Wila.

”Nykyteknologian help-
pokäyttöisyys ja työn laatu 

tarkkuutta. Eikä se ekolo-
gisuuskaan pahasta näissä 
asioissa ole. Rahaa ja luon-
toa säästyy samalla kertaa”, 
Herranen sanoo.

Tehokkaampi 
särmäyspuristin

 Uusi kone on Prima Powerin 
sähköservoinen eP 1336, jo-
ka tarjoaa töihin 3600 mm:n 

Lisää tilaa,  
lisää koneita

Uudenmaan RST aloitti yh-
den miehen työpanoksella, 
nyt töissä on neljä henkilöä. 

Nopeasti kasvanut, nyt yli 
miljoonan euron vuosittaisel-
la liikevaihdolla toimiva yritys 
sijaitsee Helsingin Malmilla. 
Yrityksen toimitilat kasvoivat 
hiljattain hieman yli 300 ne-
liömetristä 550 neliömetriin 
ja se mahdollisti samalla uu-
sia askelia konekantaan. 

Nuori yritys teki alkuun 
töitä yksi kerrallaan käytet-
tynä hankituin konein ja lait-
tein. Pari vuotta sitten yritys 
hankki uuden levyleikkurin 
ja nyt viime vuoden syksyllä 
tehtiin sitten isompi loikka 
yrityksen särmäyksen kalus-
tossa. Aiemman hydraulisen 

Uudenmaan RST muokkaa konekantaan-
sa toimipisteessään Helsingissä. Hiljattain 
asennettu reilunkokoinen särmäyspuristin 
tuo lisää työleveyttä ja tuo samalla ajan-
mukaiset sähköservoteknologian edut 
talon taivutustöihin.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Sähköservoteknologiaa särmäystöitä tehostamaan

Uudenmaan RST vahvistaa konekantaansa

Taivutusleveys eP 1336:ssä on 3600 mm. 
Puristusvoima on 135 tonnia.

Pitkän linjan kumppanuutta. Jarkko Herranen (vasemmalla) ja 
Jani Sillanpää ovat tehneet koneasioissa pitkään yhteistyötä ja 

yhteistä harrastuspohjaa on myös metsästyksen puolelta. 

Uudenmaan RST tekee metallista mittatilaustöitä. Uusi sähköservotoiminen särmäyspuristin 
lisää kapasiteettia ja tuo tarkkuutta töihin. Särmäämässä Ali Tuononen.

ratkaisivat konevalinnan. Ja 
tuki, suomenkielistä palvelua 
lähestulkoon 24/7 toki arvos-
tamme”, Herranen sanoo.

Koneen toimituksessa Pri-
ma Powerin puolelta oli mu-
kana pitkään kansainvälisten 
asennusten parissa työsken-
nellyt Jani Sillanpää, joka hil-
jattain on siirtynyt myyntiteh-
täviin varsinkin särmäyspuris-
timien ja särmäystyökalujen 
myynnissä.

”Pitkä asennus- ja huol-
tokokemus ja laaja alan ver-
kosto antaa perustan myös 
konemyyntitoimille. Uuden-
maan RST:n kanssa on yhteis-
työn taustaa jo useammalta 
vuodelta, ja metsästyshar-
rastuskin meillä on Jarkon 
kanssa yhteinen”, Sillanpää 
sanoo.

Omat tilat  
hakusessa

Tilalaajennus ja uudet ko-
nehankinnat tehostavat toi-
mintoja Uudenmaan RST:llä, 
ja konekapasiteetin kehitys 
talossa jatkuu.

”Sujuva laajennus jatkon 
toiminnoille olisi laserleik-
kauskoneen hankinta tässä 
jossakin kohtaa tulevaisuu-
dessa. Se toisi uusia mah-
dollisuuksia leikkauspuo-
lelle. Etenemme kuitenkin 
askel kerrallaan. Lähiajan 
tavoitteemme on nyt ratkoa 
ainakin tila-asioita. Oma tu-
hannen neliömetrin toimitila 
on tähtäimessä”, Jarkko Her-
ranen sanoo.

”Koneet ja materiaaliva-
rasto vaativat kunnolla tilaa. 
Idea on pysyä lähiseudulla 
Helsingin ydinalueella. Tääl-
lä ovat asiakkaamme ja täs-
tä kehien välistä ovat nopeat 
yhteydet ympäristöön”, Her-
ranen sanoo.
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TFC/DFC/EFC-series | Leikkausteho 12 kW | maksimi pöytäkoko kahdeksaan metriin saakka!

NCT-SERVICE OY | Torpparintie 45 | 21530 Paimio | Teemu Bruun, p. 050 305 5477, teemu.bruun@nct-service.fi

www.nct-service.fi  | www.jfycnc.com
KYSY LISÄÄ!

ENSIMMÄINEN 
KONE TULOSSA 
SUOMEEN!
Soita ja varaa esittelyaika.

KONEISSA KÄYTÖSSÄ 
TRUMPF-LASERIT.

Suorituskykyiset, vankkarakenteiset
JFY-kuitulaserleikkauskoneet

Pystykarainen kevyeen koneistukseen optimoituna

Doosan esitteli SVM 4100:n

Uusi SVM 4100 on valmis-
tajansa Doosanin mukaan 
suunniteltu lisäämään tuot-
tavuutta teollisuuden kas-
vaviin kevyen koneistuksen 
tarpeisiin. Tämän kaltaisia 
koneita tarvitaan yhä enem-
män esimerkiksi autoteol-
lisuuden murroksen myötä 
lisääntyvässä alumiinien ja 
muiden kevyiden materiaa-
lien käsittelyssä. Keskeisiä 
muutokseen vaikuttavia teki-
jöitä ovat mm. polttoainete-
hokkuuden parantaminen ja 
painovalun käytön lisäänty-
minen ajoneuvoteollisuuden 
muutoksessa. 

Kookas työalue,  
nopeat liikkeet

Doosanin SVM 4100 -mal-

920 x 410 mm:n ja se kantaa 
600 kg:n painon. 

Lattialla  
kompaktiin tilaan

SVM 4100:n karan maksi-

mm. työtilan oven rakenne-
muutosten myötä, se helpot-
taa sisäpuolen puhdistusta 
ja lastujen käsittelyä. Käyt-
tömukavuutta lisää osaltaan 
se, että kone mahtuu pajan 

minopeus on 12 000 1/min, 
vääntömomentti 96 Nm ja 
teho 18,5 kW. 

Koneen käyttömukavuus 
on valmistajan mukaan aiem-
mista malleista parantunut 

lattialla kompaktiin tilaan.
SVM 4100:n automaat-

tinen työkalunvaihtaja on 
vakiona 30-paikkainen. 
Työkalun vaihtoaika on 1,2 
sekuntia, mikä minimoi si-
vuaikoja ja lisää toiminnan 
tuottavuutta. Ohjelmoitava 
nestejäähdytyslaite on lisäva-
ruste jäähdytysnesteen pois-
tokulmien asettamiseen eri 
työkalupituuksien mukaan. 
Ergonominen käyttöpanee-
li, 15 tuuman näyttö ja help-
pokäyttöpaketti tehostavat 
käyttöä edelleen. Doosanin 
työstökoneiden Suomen 
edustaja on Duroc.

lin etuja ovat valmistajan 
mukaan mm. kokoluokkaan 
nähden suhteellisen kookas 
työstöalue, suorakäyttöka-
ra vakiona, lämpösiirtymän 
korjaus vakiona sekä mm. 
erityispaketti koneen käyt-
töönottoa helpottamassa. 

Uutuus on optimoitu ke-
vyeen koneistukseen mm. 
minimoimalla sekä työstön 
aikaisia että työstön sivuai-
koja karojen ja syöttöakse-
leiden nopeiden kiihdytys/
hidastuksen ansiosta. Run-
korakenteeltaan C-muotoi-
seksi suunnitellussa mallissa 
akseliliikkeet ovat 770 mm 
X-akselilla, 410 mm Y-aks-
elilla ja 510 mm Z-akselilla. 
Akselien liikenopeus on max. 
36 m/min, pöytä on kooltaan 

Doosan Machine Tools on esitellyt 
SVM -mallisarjaansa uuden pystyka-
raisen koneistuskeskuksen, mikä on 
optimoitu erityisesti kevyeen koneis-
tukseen ja mm. alumiinin käsittelyn 
tarpeisiin.

Doosanin uutuus 
SVM 4100 on suunniteltu 

teollisuudessa 
parhaillaan lisääntyvän 
kevyen koneistuksen 

erityistarpeet huomioiden. 
Yksi sovellusalue on 
alumiinin koneistus.
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Sewestek Oy toteuttaa pie-
niä ja suuria kokonaisuuksia 
asiakkaan tarpeen mukaan. 

Asiakkaita ovat niin teol-
lisuusyritykset kuin yksityis-
henkilötkin alihankinnasta 
suoraan asiakkaalle toimitet-
taviin kokonaisuuksiin. 

”Olemme ketterä ja teho-
kas toimija vesileikkaukseen, 
jauhemaalaukseen ja hitsaa-
miseen liittyen Etelä-Pohjan-
maalta käsin ympäri Suomea. 
Ideana on uudistaa jatkuvas-
ti toimintaamme vastaamaan 
asiakkaiden toiveita ja takaa-
maan viimeistellyn lopputu-
loksen, oli kyse sitten vesi-
leikkauksen tarkkuudesta, 
erilaisten kokonaisuuksien 
pulverimaalauksesta tai me-
tallityön kokonaisuudesta. 
Tyytyväiset asiakkaat ovat 
toiminnan lähtökohta”, ker-
too johtaja Mikko Rantala.

Satsausta  
pulveri- 
maalaukseen

Viime aikoina Sewestek on 
satsannut vahvasti pulveri-
maalaukseen.

”Uusi maalaamo valmistui 
Seinäjoen hallin yhteyteen 
keväällä 2020 ja alkuvuo-
desta 2021 lähtien olemme 
noudattaneet ISO 9001 stan-
dardin vaatimuksia liittyen 
prosessin hallintaan, laadun 
ja asiakaskokemuksen ke-
hittämiseen”, Mikko Ranta-
la sanoo.

Maalaustekniikkana pul-
verimaalaus on Rantalan 
mukaan nopea, edullinen ja 
kestävä tekniikka, jonka avul-
la maalattavaan materiaaliin 
saadaan aikaiseksi tasainen 
maalipinta ilman valumajäl-
kiä.

Sewestekillä on käytössä 
RAL CLASSIC värivalikoima. 

Pulverimaalauksessa jau-
hemaali puhalletaan kap-
paleen pinnalle paineilman 
avulla. Paineilma saa aikaan 
staattisuuden, jonka vuok-
si maali levittyy tasaisesti 
kaikkiin kulmiin ja pinnan 
muotoihin ilman ikäviä vir-
heitä, kuten kuplia tai va-
lumia. Pulverimaalauksessa 
pintakäsittely viimeistellään 
modernissa, nykyaikaisessa 
polttouunissa, jonka jälkeen 
kestävä lopputulos ei murru 
tai lohkeile.

Uusi maalaamo maalaus-
linjastoineen ja uuneineen 
uusittiin keväällä 2020. Inves-
tointi näkyy tehokkuudessa, 
kapasiteetissa sekä viimeis-
tellyssä lopputuloksessa. 
Uusien investointien myötä 
Sewestekistä saa myös kak-
sikerrosmaalausta.

on osaajien yhteisö, joka on 
verkostoitunut suurimpien 
yhteistyökumppaneiden-
sa kanssa ja myös muiden 
alueen yhtiöiden kanssa ja jo-
ka on vahvasti osana alueen 
elinkeino- ja kulttuurielämää. 

”Yritys haluaa luoda osal-
taan paremman huomisen 
ratkaisuja, niin maakunnassa 
kuin säilyttää metallin osien 
ja tuotteiden valmistuksen 
Suomessa”, Rantala kertoo.

Tähän liittyen Sewestek 
lähti tutkimaan eri vaihtoeh-
toja täydentämään olemassa 

rajoitukset ja hitaus ja oma 
tarve ”instant” -osiin, koska 
monet Sewestekin hitsaamat 
ja maalaamat tuotteet ovat 
räätälöityjä ja ainutlaatuisia 
tai piensarjaa. 

Ajatukset kääntyivät kui-
tulasereihin, kuitutekniikka 
tullut varmaksi ja toimivaksi 
tekniikaksi ja myöskin talou-
dellisesti erittäin kilpailuky-
kyiseksi menetelmäksi.

Yksi merkittävä syy uuden 
laserin hankintaan oli tuot-
teiden nopeampi läpäisyai-
ka valmistuksessa. Uuden 
pienen vähän tilaa vievän 
kuitulaserin käyttökulut ja 
pieni tilantarve pelkästään 
oikeuttivat investoinnin, ker-
too Rantala ja lisäksi Sewes-
tek sai remontoimalla ja ra-
kentamalla uutta lisähallitilaa 
valmistuksen laseria varten.

Monipuoliset 
vaatimukset  
uudelle koneelle

Hankittavalle järjestelmälle 
asetettiin monipuoliset vaa-
timukset. Laserjärjestelmän 
piti pystyä tehokkaasti ja 
nopeasti leikkaamaan yrityk-
sen pääsääntöiset tuotteet 
materiaalien kirjon ollessa 
pääsääntöisesti mustaa ja 
ruostumatonta, mutta myös 
alumiinia. 

Paksuusvaatimukset, lä-
hinnä 15 mm ruostumat-
toman nopeassa leikkaa-
misessa, veivät tehovaati-
mukset 6000w kuitulaseriin 
ja toisaalta myös yli 20 mm 
mustaa ja hardoxia olisi kiva 
leikata vauhdilla.

Lainsäädännön, työturval-
lisuuden ja huoltovarmuuden 
vaatima täysin koteloitu ko-
ne oli pakollinen, jolloin myös 
pölyn ja savun hallinta on hel-
pompaa ja toisaalta haluttiin 
mahdollisimman vähän tilaa 
vievä kone 3000x1500 mm 
työalueella. Vaatimuksena oli 
myös HEPA -suodatinlaitteis-
tot koneesta poistettavalle 
ilmalle ja oikea uskottava 
CE-määräysten noudattami-
nen koneen toimittajalta ja 

olevaa leikkausteknologiaa.
Sewestek on ehtinyt jo 

täysi-ikäiseksi ihmismitta-
rilla, joten tuotekehityksen 
ja valmistuksen historiaa ja 
kokemusta on kertynyt työ-
vuosissa melkoisesti. Toi-
saalta markkinat lähialueilla 
ja Suomessa ovat kasvaneet 
yhdessä tuotekirjon kanssa ja 
yrityksellä on ollut tarve kas-
vattaa ja tehostaa tuotantoa.

Mahdollisia ”pullonkaula”-
kohtia tarkastellessa tuli esiin 
ohut- ja alle 25 mm paksu-
jen levyosien vesileikkauksen 

valmistajalta.
Hankinnassa oli yrityksen 

mukaan huomioitava myös 
liiketoimintaan sopiva hinta 
sekä maahantuojan tunnet-
tavuus ja huoltokyky. Hen-
kilökunta kävi tutustumassa 
Rensiin ja G-Weike -kuitula-
seriin useassa eri kohteessa 
Pohjanmaalla ja tutustui sen 
leikkausominaisuuksiin jo 
käytössä olevalla asiakkailla. 
Myöskin Rensin laaja asiakas-
tuki ja asiakkaiden materiaa-
lien leikkuuarvo kirjastojen 
räätälöinti ja koulutus tekivät 
vaikutuksen.

Oman kuvionsa koneen 
toimitukseen toi se, että ko-
neen oli sovittava olemassa 
oleviin suunnittelujärjestel-
miin saumattomasti. Myöskin 
käytettävien materiaalinen 
hinnoista johtuen automaat-
tinen sijoittelu eli autonesta-
us oli arvostettu ominaisuus. 

Sewestek halusi myös 
täydellisen avaimet käteen 
-toimituksen asennuksineen 
ja koulutuksineen sekä käyt-
töönottoineen. Tiedossa oli 
jo ennestään vierailujen kaut-
ta, että Rensillä ja sen usealla 
asennusinsinööreillä oli koke-
musta avaimet käteen -kui-
tulasertoimituksista vuoden 
aikana. Lisäksi Rensi insinöö-
rien opastus ja asiantunteva 
leikkausarvojen hienosäätö 
eri materiaaleille ja paksuuk-
sille tekivät vaikutuksen.

Oman lisänsä valintaan 
toi se, että Rensillä ovat va-
rastossa kuitulaserlähde ja 
autofokus leikkauspää, jos 
jostain kumman syystä Sak-
sassa valmistetun IPG-läh-
teen joutuisi lähettämään 
Saksaan huoltoon, saisi siksi 
aikaa vaihtolähteen ja leikka-
uspään. Tässä siis toimitettiin 
Saksassa valmistettu IPG, ei 
Venäjällä tehtyä mallia.

Satsaus  
tulevaisuuteen

Helmikuun lopussa asennet-
tu 6 kW G-Weike LF3015GA 
-kuitulaseri on nyt iso tekijä, 
kun lähdetään hakemaan li-
sää partnereita teollisuudes-
ta. Investoinnin avulla pys-
tymme tarjoamaan tulevai-
suudessa hieman laajempaa 
tuotevalikoimaa, sekä tehos-
tamaan toiminnanlaatua enti-
sestään, toteaa Rantala.

Alkukokemusten jälkeen 
olemme olleet tyytyväisiä 
hankintaamme ja sen tuo-
maan valmistusmahdolli-
suuksien lisäykseen tuot-
teidemme tekemisessä ja 
voimme katsoa eteenpäin 
positiivisin mielin,” tuumaa 
Mikko Rantala. 

Lisää konkreettista 
tehokkuutta 
valmistusvaiheisiin 

Konekanta Sewestekillä on 
monipuolinen valamiseen, 
pintakäsittelyyn ja jitsauk-
seen. 

Toiminnan laajentuessa 
haluttiin nyt nopeuttaa ali-
hankinnasta tulevien metal-
listen ohut- ja osin paksujen 
levyosien toimitusaikaa sat-
saamalla tiloihin sopivaan 
kuitulaserteknologiaan. 

Kehittämishaluun vaikut-
ti myös se, että Sewestek 

Sewestek Oy on Pohjanmaan lakeuksilla Seinäjoella 

parikymmentä vuotta toiminut yritys, joka on erikoistunut erilaisten 

materiaalien vesileikkaukseen ja pulverimaalaukseen sekä metallitöihin, 

kuten hitsaukseen ja poraukseen. Yritys tehostaa parhaillaan 

tuotteidensa läpimenoaikaa uuden kuitulaserinvestoinnin myötä.

Sewestek Oy leikkaa Pohjanmaan lakeuksilla

Kuitulaserteknologiaa tuotantoa tehostamaan

G-Weike LF3015GA 6 kW laserin edessä vasemmalla 
Sewestek Oy:n Mikko Rantala ja Evgeny Danilov, sekä Rensin Vesa Sirén.

G-Weike-kokoonpanossa vasemmalta oikealle N2- ja O2-patterit, ilman puhdistava HEPA-suodatin, paletinvaihtaja ja 
itse G-Weike-laser. Koneen takana seinän vieressä on ohjauskaappi, IPG-laser, jäähdytyskoneikko ja jännitetasaaja.
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EASY 50
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ECOTECH 4000 
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70 BAR 
muljupumppu
varustettuna
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elementti-
suodattimella

Painesuodatin emulsiolle Cycloni-suodatin 20 bar pumpulla
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Muljun kierrätysallas
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HT Laser Oy Tornio on val-
mistanut teräsosia teollisuu-
den tarpeisiin Torpin teolli-
suusalueella vuodesta 2003. 
HT Laser pysyy edelleen Tor-
pin alueella.

Uusi sijainti kolminkertais-
taa HT Laser Tornion käytös-
sä olevat tilat. Noin 5 000 m2  
tuotannolliset tilat, hyvät va-
rastointimahdollisuudet ja 
logistiikan kannalta toimiva 
piha-alue valmistuvat käyt-
töön lähiviikkoina. Tiloja on 
syksystä saakka uudistettu ja 
remontoitu yrityksen tarpei-
siin sopivimmaksi.

Myös isot levyosat  
Torniosta

HT Laserin mukaan yritys 
vastaa uusilla tila- ja konein-
vestoinneilla nykyisten ja tu-
levien asiakkaidensa tarpei-
siin, ja ennen kaikkea isoja 
levyosia koskien. 

”Asiakkaamme ovat toivo-
neet mahdollisuuksia isompi-
en kappaleiden leikkaukseen 
ja särmäykseen, tähän saak-
ka niiden käsittely on pitänyt 
tehdä etelämpänä. Nyt HT 
Laser Torniossa leikattavien 
ja särmättävien kappaleiden 
maksimikoko kasvaa oleel-
lisesti, mikä on merkittävä 

”Panostamme ammatti-
taitoisen työvoiman löytämi-
seen, pitämiseen ja koulutta-
miseen yhdessä alueen op-
pilaitosten ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa. 
Huhtikuussa 2022 aloitamme 
mm. oman RekryKoulutus-
ohjelman särmäykseen liit-
tyen”, Juha Riihimäki kertoo. 

HT Laser on vuonna 1989 
perustettu metalliteollisuu-
den järjestelmätoimittaja, 
jonka erikoisosaamistamme 
ovat kokoonpanot ja kom-
ponenttivalmistus sekä tar-
peiden mukaan optimoidut 
ja jalostetut leikkeet.

Yrityksen toimintaa ovat 
leikkauksen, särmäyksen, 
hitsauksen, koneistuksen, 
3D-metallitulostuksen, pin-
takäsittelyn, kokoonpanon 
ja tuotekehityksen palvelut 
ja yritys toimii kahdeksalla 
paikkakunnalla Suomessa 
(Jyväskylä, Kaarina, Keuruu, 
Lappeenranta, Tampere, 
Tornio, Vaasa, Vieremä) se-
kä Puolan Poznanissa.

Vuonna 2021 HT Laserin 
liikevaihto oli 70 miljoonaa 
euroa, ja yritys työllistää toi-
minnoissaan noin 400 tek-
nologiateollisuuden ammat-
tilaista.

Vuoden merkittävimpiä ta-
pahtumia olivat eri liiketoi-
mintojen uudet asiakassopi-
mukset, akkuliiketoiminnan 
uudet toimipaikat ja tuot-
teet sekä panostus kehitys-
toimintaan ja kestävään ke-
hitykseen.

Tilivuonna 2021 konsernin 
jatkuvien toimintojen brutto-

ketoimintalinjoilla, eniten 
akkuliiketoiminnassa. Kon-
sernin liikevoitto jatkuvista 
toiminnoista kasvoi 64,2 % 
ja oli 35,6 (21,7) miljoonaa 
euroa eli 6,2 % liikevaihdos-
ta (4,4 %).

Kasvuinvestoinnit 
painottuivat 
akkuliiketoimintaan

Valmet Automotive jatkoi 
viime vuonna investointe-
jaan akkutuotantoon Salos-
sa ja Uudessakaupungissa, 
ja aloitti investoinnit Saksan 
Kirchardtin akkutehtaaseen. 

12 kW (4 m) ja Bystronic ByS-
tar, 6 kW (8 m) -laserleikkaus-
koneet, sekä Aliko Giant SP 
8000-1000 ja Bystronic Xpert 
Pro 250/3100 -särmäyspuris-
timet

Yrityksen mukaan toteu-
tetut investoinnit pitävät 
HT Laser Tornion vahvasti 
mukana Pohjois-Suomen ja 
osin myös Pohjois-Ruotsin 
teollisuuden vahvassa in-

parannus nykyisiin palvelui-
himme”, kertoo HT Laser 
Tornion yksikönpäällikkö 
Juha Riihimäki.  

HT Laser on investoinut 
kaudella 2021-2022 tuotan-
toonsa merkittävästi, ja ni-
menomaan kookkaammassa 
kokoluokassa. HT Laser Tor-
nion suurimpia koneinves-
tointeja kaudella 2021-2022 
ovat Bystronic ByStar Fiber, 

myynti oli 2 977,5 (2020: 2 
443,7) miljoonaa euroa, jos-
sa on kasvua edelliseen vuo-
teen 21,8 %. 

Jatkuvien toimintojen lii-
kevaihto oli 570,2 (494,0) 
miljoonaa euroa, joka on 
15,4 % edellisvuotta enem-
män. Bruttomyynti ja liike-
vaihto kasvoivat kaikilla lii-

Lisäksi investointeja jatket-
tiin Saksan akkutestauskes-
kukseen ja Valmet Automo-
tiven omaan Modular Battery 
Platform  akkujärjestelmään.

Vuoden 2021 aikana kon-
sernin kestävän kehityksen 
toiminto keskittyi valmistele-
maan vuoteen 2027 yltävää 
kestävän kehityksen strate-
giaa ja ohjelmaa. 

Valmet Automotiven 
strateginen muutos kohti 
liikenteen sähköistymisen 
ratkaisuja etenee yrityksen 
mukaan suunnitelmien mu-
kaisesti. 

vestointitahdissa. Alueella 
metalli- ja puunjalostusteol-
lisuutta uudistetaan parhail-
laan voimakkaasti.

Uusia  
tuotannollisia 
työpaikkoja 

HT Laser Tornio on viime 
vuodet työllistänyt noin 15 
metalliteollisuusammatti-
laista. Kehityksen myötä yk-

sikössä työskentelee nyt noin 
20 henkilöä, ja jatkossa vie-
lä enemmän. Yrityksen mu-
kaan työntekijä¬määrä tulee 
investointien myötä nyt kas-
vamaan noin 25 henkilöön.

”Olemme palkanneet jo 
useampia osaajia sekä alas-
ta kiinnostuneita uusia työn-
tekijöitä. Edelleen etsimme 
mm. ammattitaitoisia sär-
määjiä.”

HT Laser Oy:n Tornion yksikkö muuttaa maaliskuun aikana isom-
piin tiloihin. Kasvuloikka ja tuoreet koneinvestoinnit mahdollistavat 
jatkossa myös kookkaiden levyosien valmistuksen Torniossa.

Valmet Automotive kasvoi vahvasti vuonna 2021 
pandemian ja komponenttipulan haasteista huolimat-
ta. Kaikki liiketoimintalinjat laajensivat toimintaansa, 
voimakkaimmin akkuliiketoiminta.

Lisää tuotantotilaa kookkaiden levyosien valmistukseen 

Akkuliiketoiminta siivitti Valmet Automotivea

HT Laser Tornio muuttaa maaliskuussa

HT Laser on investoinut kaudella 
2021-2022 tuotantoonsa merkittävästi. 

Tuoreita investointeja ovat mm. laserleikkauskone 
(isossa kuvassa) Bystronic ByStar Fiber (12 kW, 4 m),

särmäyspuristin (kuva yllä) Bystronic Xpert Pro 250/3100 
ja (kuva vieressä) kookas särmäyspuristin 

Aliko Giant SP 8000-1000, minkä yhteyteen 
asennetaan jatkossa automatisoitu työkalujärjestelmä.
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29.11.–1.12.2022
Tampereen messu-  ja  Urheilukeskus

ti 29.11. 9–17  •  ke 30.11. 9–17  •  to 1.12. 9–16

Samaan aikaan  
UUSI TAPAHTUMA

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
The Welding Society of Finland

O N K O  S U L L A  K A I K K I
KONEET PAJASSA?
Kehittyneimmät koneet • Moderni konepaja • Rohkeat investoinnit

konepajamessut.fi #Konepaja nordicweldingexpo.fi #NordicWeldingExpo 3dnewmaterials.fi #3DNewMaterials

KEHITTYNEIMMÄT KONEET 
Uusimmat laitteet, tehokkaimmat koneet 
ja kehittynein teknologia mahdollistavat 
modernin sekä entistä ekologisemman kone-
pajan toteutumisen – aina kukoistukseen 
asti.

MODERNI KONEPAJA 
Digitalisaatio, robotiikka ja kehittyneet tek-
nologiat uudistavat konepajateollisuutta 
yhä vauhdilla, parantaen myös alan tuotta-
vuutta. Ammattilaisten osaaminen korostuu 
tehtävissä, jotka ovat koneen ulottumatto-
missa. Uuden ajan paja on moderni ja valoisa 
toimitila, jossa ihminen voi hyvin.  

ROHKEAT INVESTOINNIT 
Konekannan uudistuessa tehokkuus val-
jastaa voimansa. Ala vaatii panostusta ja 
aika luo sille myös uusia muotoja. Yhteisin-
vestoinnit ja ajankohtainen jakamistalous 
hitsaavat tekijät yhteen, osapuolten etujen 
mukaisesti. Vastuullinen sijoittaminen vie 
yrityksiä pitkälle tulevaan.

TUIJA SIEVOLA
 tuija.sievola@tampereenmessut.fi
 040 560 7009

OTA YHTEYTTÄ!

LÄHDE NÄYTTEILLEASETTAJAKSI
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Mittauksen reaaliaikainen näyttö Skannaustuloksen pistekohtainen toleranssivertailu.

Teollisuudessa kappaleiden 
mittaustarpeet ovat tunne-
tusti moninaiset. 

Kun rakenne valmistuu 
hitsauksesta, halutaan teh-
dä nopea tarkistus ja vertailu 
3D-malliin ennen koneistuk-
seen vientiä. 

Vastaavasti kun kappaleet 
saapuvat alihankinnasta ha-
lutaan usein tehdä tarkistus 
3D malliin ennen kokoon-
panoa. Niin ikään tehdään 
mm. valmiiden kappaleiden 
lopputarkastus ja raportointi 
toleranssitiedoin tai halutaan 
olemassa olevasta kappa-
leesta saada 3D-pintamalli 
suunnitteluun (reverse engi-
neering).

Näissä tilanteissa silloin, 
kun mitattavien kappalei-
den ja rautarakenteiden pai-
non noustessa ja kokoluokan 
kasvaessa metristä useisiin 
metreihin, laadunvalvon-
taan tarvittava CMM-mitta-
kone alkaa olla erittäin kallis 
ja monesti käyttötarkoituk-
seen sopimaton vaihtoehto. 

mukaan tarkkuus on kysy-
mys, johon törmätään aina 
puhuttaessa skannauksesta. 

”Markkinoilla on eriasteis-
ta laitteistoa kännyköistä tu-
tuista lidar -menetelmistä ja 
fotogrammetriajärjestelmäs-
tä laserilla tapahtuvaan mit-
taukseen. Karkeasti voidaan 
ajatella, että kappaleet saa-

pohjautuvilla laitteilla, mutta 
puhutaan mittatarkkuudesta, 
siirrytään laserjärjestelmiin. 

daan hahmoteltua ja näköis-
malli luotua helposti maini-
tuilla valokuvaustekniikkaan 

Laserskannauksessa tark-
kuusluokka alueella 0,010-
0,050mm +0,015mm/m. 

Kappaleiden tarkistus ilman 
ylimääräistä logistiikkaa ja 
siirtelyä halutaan tehdä sa-
moissa tiloissa missä ne val-
mistetaan tai vastaanotetaan 
alihankinnasta.

Tarkistuksella tarkoitetaan 
tehdyn kappaleen automaat-
tista vertailua suunnittelun 
3D-malliin, josta saadaan 
selkeä ja nopea tieto siitä, 
ollaanko annettujen tolerans-
sien sisällä.

Scantech on kehittänyt 
suurille kappaleille TrackS-
can-P42 järjestelmän, jossa 
mittaavaa skanneria seura-
taan erillisen lähetin/vastaan-
ottimen avulla. Järjestelmäs-
sä voidaan skannaavan pään 
lisäksi käyttää myös mitta-
kärkeä, jolla päästään käsin 
ottamaan pistemäiset mit-
taukset halutuista paikoista. 
Järjestelmän Suomen edus-
taja on Tamspark Oy 

Mittaustarkkuus ja 
menetelmä

Tamsparkin Jussi Tammisalon 

Mitattavien kappaleiden kokoluokan kasvaessa useisiin metreihin on CMM 
-mittakone monesti käyttötarkoitukseen sopimaton vaihtoehto. Tällöin yksi 
ratkaisu on 3D-skannausjärjestelmä, jossa mittaavaa skanneria seurataan 
erillisen lähetin/vastaanottimen avulla.

Tarkkaa mittausta metrien kokoluokassa
3D-skannaus 

suurille kappaleille

SCANTECH Autoscan-T 
-robottiskannaus.

laitteidensa ansiosta Track-
Scan-P42 teki 3D-mittauksia 
ilman merkkejä suurella tark-
kuudella. Järjestelmä keräsi 
dataa jopa 1,9 miljoonan mit-
tauksen sekuntinopeudella. ja 
sen syväreikäinen skannaus 
tallensi yksityiskohtia ja vai-
keasti saavutettavia alueita 
korkealla resoluutiolla. Yhdis-
tettynä fotogrammetriajär-
jestelmään MSCAN kamera 
L15, tilavuustarkkuus voi olla 
0,044 mm/m+0,015 mm/m.

Tässä tapauksessa koko ko-
neen painon kantamiseen 
välttämätön alusta on yleensä 
yli kolme metriä pitkä ja ra-
kenteeltaan monimutkainen. 
Osan hankalat alueet ja te-
hottomat menetelmät muo-
dostavat haastavan tehtävän 
saada kiinnitysreikien tarkat 
muodon, muodon ja sijainnin 
toleranssit.

Älykkään optisen seuran-
tamittausteknologiansa ja 
korkealaatuisten optisten 

Skannatun mittaustuloksen analysointi on visuaalisesti 
helppoa ja tähän on useita ohjelmavaihtoehtoja. Skannauksesta saatu malli.Tuloste skannauksen vertailusta 3D-malliin.

Kaivinkoneen runkorakenne.

3D-skannaus soveltuu hyvin erilaisten kookkaiden kappaleiden mittauksiin. 
Yksi esimerkki Scantechin TrackScan-P42 3D-seurantajärjestelmän käytöstä 
on kaivinkoneen rungon  kiinnitysreikien nopea tarkastus järjestelmän avulla.

”Silmiä avaava kokemus”

Skannauksen jälkeen kaik-
ki mittaustiedot visualisoitiin 
ja analysoitiin Scantechin itse 
kehittämällä ScanViewer-oh-
jelmistolla. Ensin 3D-skan-
naustiedot puhdistettiin, 
kohdistettiin ja kaikki tarpeet-
tomat pistepilvet poistettiin. 
Tämän jälkeen skannaustieto-
ja verrattiin CAD:iin. Lopulta 
analyysiraportti luotiin muu-
tamassa minuutissa.

”Se oli silmiä avaava ko-
kemus, sillä kiinnitysreikien 
skannaamiseen metrologian 
3d-skannerin avulla ja ana-
lyysiraportin luomiseen meni 
vain 30 minuuttia”, kommen-
toi yrityksen mittausteknii-
koista vastaava teknikko.
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syöttö onnistuu vaivatta 
ja optimoitu kääntöterien 
teräsijojen geometria te-
hostaa jyrsintää ja takaa 
hyvän pinnanlaadun. Suuri 
kierukkakulma varmistaa, 
että lastu irtoaa työkappa-
leesta pehmeästi, mikä te-
kee lastunpoistosta tehok-
kaampaa. Pienemmät las-
tuamisvoimat vähentävät 
virrankulutusta, kääntöte-
rän kulumista ja melutasoa. 

Turbo 16 -siilijyrsimissä 
laaja kääntöterä- ja geo-
metriavalikoima takaa suo-
rituskykyisen lastuamisen 
ja pidentää työkalun kes-

TrackScan-P42 on menetel-
mä kappaleiden skannauk-
seen myös ilman markke-
reita, joka on usein toive 
teollisuuden mittauksissa”, 
Tammisalo sanoo. 

3D-pintamallin 
luominen skannatusta 
kappaleesta (reverse 
engineering)

Tarpeeseen luoda 3D-pinta-
malli törmätään usein, kun 
halutaan saada jo olemassa 
olevasta fyysisestä kappa-
leesta todellinen 3D-pinta-
malli tai solidmalli takaisin 

Molemmat tuotesarjat mah-
dollistavat suuret lastuvirrat 
terästä, ruostumatonta te-
rästä, valurautaa, ei-rau-
tametalleja, superseoksia 
ja titaania työstettäessä. 
Jyrsimien kääntöterissä 
käytettäviin skannattaviin 
Data Matrix -tunnisteisiin 
tallennetaan tuote- ja erä-
tietoja, jotka voidaan lukea 
uudella Seco Assistant -so-
velluksella.

Secon mukaan Turbo 16 
-nurkkajyrsimet on suunni-
teltu laadukkaan työnjäljen 
ja prosessivarmuuden peri-
aattein. Myös vino sisään-

Tämä on monesti hitsatuille 
rautarakenteille riittävä tark-
kuusluokka myös koneistuk-
sen jälkeiseen lopputarkis-
tukseen”, kertoo Tammisalo.

”Skannauksessa on totut-
tu näkemään kappaleeseen 
kiinnitettyjä markkereita tai 
targetteja, joiden tarkoitus 
on parantaa mittaustarkkuut-
ta ja mahdollistaa kappaleen 
skannaaminen ympäriinsä, 
niin että skannausohjelmis-
to ”löytää” yhtymäpisteet 
ja pystyy muodostamaan 
kokonaiskuvan kappaleesta 
automaattisesti. Scantech 

toikää. Suuremmat lastut ja 
suurempi syöttö lyhentävät 
työstöaikaa ja nopeuttavat 
tuotantoa, huolella suun-
nitellut jäähdytyskanavat, 
urat ja rintakulma varmis-
tavat, että työstö on su-
juvaa ja lastunmuodostus 
optimaalista. Turbo 16 -sii-
lijyrsimen kääntöteriä ei 
voi asentaa väärin käytet-
täessä suuria kääntöterien 
nurkkapyöristyksiä, nikke-
lipinnoitteen korvaaminen 
jyrsimissä PVD:llä parantaa 
ympäristöystävällisyyttä. 
www.secotools.fi

CAD ohjelmaan, mikäli sel-
laista ei aiemmin ole laisin-
kaan olemassa, tai halutaan 
digitoida esimerkiksi tehdyt 
muutokset, parannukset tai 
vauriot ja kulumat. Skannaus 
muodostaa mittauspisteiden 
pilven, josta skanneriohjel-
mat yleisesti luovat STL tie-
doston. Tämä tiedostomuo-
to on myös 3D-tulostuksessa 
paljon käytetty formaatti, jo-
ka sellaisenaan soveltuu huo-
nosti todellisen pintamallin 
luomiseen. Tähän tarkoituk-
seen löytyy erikoisovelluksia 
kuten 3D Systems Geomagic 
Design X tai Geomagic Wrap

”Koska järjestelmä mah-
dollistaa mittaamisen tar-
kasti myös ilman markkerei-
ta, Scantech- järjestelmän 
laitteilla saadaan toteutet-
tua myös robottiavusteinen 
mittaussolu”, Jussi Tammi-
salo kertoo.

Tarkkaa mittausta metrien kokoluokassa

SÄRMÄÄ
LEIKKAA
OHJELMOI
SAHAA

MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.

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

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

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

Secon uuteen tuotetarjontaan kuuluvat Turbo 16 -nurkkajyrsimet ja Tur-
bo 16 -siilijyrsimet. Yhdistämällä niiden käyttö voidaan Secon mukaan 
vähentää tarvittavien työkalujen määrää ja niihin liittyviä kustannuksia.

TrackScan-P42 -mittakärki

TrackScan-P42 -käsiskanneri

TrackScan-P42 
-lähetin/vastaanotin

Monikäyttöiset jyrsimet 
vähentävät varastokustannuksia
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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

Terco Engineering Oy on 
Marttilassa toimiva yritys, 
jonka toimenkuvaa ovat teol-
lisuuden kunnossapito, ali-
hankintatyöt sekä koneiden 
ja laitteiden valmistus. Talon 
erikoisalue ovat teollisuu-
den kokonaisprojektit, jotka 
viime vuosina ovat olleet yri-
tyksen toiminnassa nopeasti 
kasvava alue. 

”Varsinkin vesilaitoksien 
rakennus- ja uudistustyöt 
ovat työllistäneet viime vuo-
sina runsaasti. Työkenttä tällä 
sektorilla on laaja, suomalai-
set vesilaitokset on rakennet-
tu 1970-80 -luvuilla ja tarve 
uudistustöille on monissa pai-
koissa melkoinen. Olemme 
viime aikoina olleet useissa 
tämän tyyppisissä projekteis-

Päivitystä teknologiaan

Terco Engineering työllistää 
seitsemän henkilöä ja lisäksi 
alihankkijakumppaneita. 

Yrityksen toimitiloissa 
Marttilassa tehdään projek-
teihin liittyvä valmistus ko-
neiden ja laitteiden ohutle-
vyosat ja tarvittavat varaosat 
mukaan lukien.

Ohutlevypuolen kapasi-
teettia talossa on niin leik-
kaukseen, särmäykseen kuin 
hitsaukseenkin. 

Vahvemmat kappaleet lei-
kataan hienosädeplasmalla, 
ja ohuempien kappaleiden 
käsittelyyn yritys päivitti ka-
lustoaan syksyllä uudella Ba-
ykal-teknologialla uuden sär-
mäyspuristimen ja saman val-
mistajan levyleikkurin myötä.

Koneista ensimmäisenä 
taloon saapui alkusyksys-
tä Baykalin APHS 31200 
CNC-särmäyspuristin ja siitä 
noin kuukauden päästä HGL 
31008 NC-levyleikkuri Vossin 
toimittamina.

Baykal APHS 31200 on 
hydraulinen CNC-särmäys-
puristin, 3100 mm:n taivu-
tusleveydellä, 200 T:n sär-
mäysvoimalla, X-R akseleilla 
varustetulla takavasteella, 
automaattisella bombeera-
uksella ja Delemin DA 66T 
2D graafisella CNC-ohjauk-
sella varustettuna. HGL 
31008 NC-levyleikkuri toimii 
työleveydeltään samassa ko-
koluokassa, maksimi leikka-
uspituus on 3100 mm ja levyn 
maksimi leikkausvahvuus 8 

sa mukana”, kertoo toimitus-
johtaja ja Tercon toinen omis-
taja Ari Saari. Yhtiökumppani 
on yrityksen huoltopäällikkö-
nä toimiva Ossi Lammela.

Tercon toteuttamiin teolli-
suusprojekteihin kuuluu usein 
niin koneiden ja laitteiden 
suunnittelua, valmistusta kuin 
kokonaisprojektihallintaakin. 
Projekteja yritys tekee laajal-
la säteellä.

”Marttila sijaitsee maan-
tieteellisesti keskeisellä 
alueella, ja sijainti on yksi 
etumme. Tästä on lyhyt mat-
ka niin pääkaupunkiseudulle, 
Varsinais-Suomeen kuin Pir-
kanmaallekin, missä viime 
aikoina on ollut useampiakin 
kunnallisia vesilaitosprojekte-
ja”, Saari sanoo.

Tarkkuus, nopeus ja helppokäyttöisyys, tärkeitä käsitteitä tämän päivän teolli-
sen tuotannon taustalla. Niiden lisääminen tuotannossa oli tukevasti mielessä 
myös Terco Engineeringilla, kun yritys uudisti syksyllä levytyökapasiteettiaan.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Teknologialoikka levytöihin
Terco Engineering uudisti konekalustoaan

Uusi teknologia tuo tarkkuutta levytöihin, kertovat Terco Engineeringin 
Ari Saari (vasemmalla) ja Vesa Lammela.

Baykal APHS 31200-särmäyspuristin ja etualalla oleva saman valmistajan 
HGL 31008 -levyleikkuri ovat talon uudet hankinnat.

Vesilaitoksien rakennus- ja uudistustyöt ovat Tercolle 
keskeinen toimintasektori. Uusilla koneilla mahdollistuvat 

leikkaukset ja taivutukset kolmeen metriin saakka. 
Kuvassa vesihuoltolaitoslaitteiden kuoriosia.

Lammela.

”Tarpeeseen  
sopiva paketti” 

Koneiden valinta talossa oli 
varsin selkeä prosessi.

”Hankinnoissa ominaisuu-
det, käyttötarve ja kustan-
nukset ratkaisevat. Meillä 
näillä koneilla tehdään töitä 
säännöllisesti, mutta projek-
tityyppisesti, jolloin välillä on 
pitkiäkin taukoja. Tarpeisiim-
me nämä koneet olivat omi-
naisuuksiltaan, työlaadultaan 
ja kustannuksiltaan sopiva 
paketti”, Saari sanoo.

Terco Engineeringin viime 
vuosien kehitys ja työtilanne 
ovat hyvät, mutta toki mm. 
pitkään jatkunut materiaalien 
hintakehitys koetaan haas-
teena myös Marttilassa. 

”Ja se myös pysynee sel-
laisena jatkossakin. Korona 
vaikutuksineen helpottaa, 
mutta nyt tämä kireäksi käy-
nyt maailmantilanne on nyt 
sitten uusi asioihin vaikuttava 
tekijä”, sanoo Ari Saari.

Ohutlevyn käsittelyn ko-
nekannan osalta Terco Engi-
neeringillä mennään uudella 
tasolla, eikä uusia investoin-
teja ainakaan nyt heti ole sär-
mäyspuristimen ja levyleikku-
rin hankinnan jälkeen näkö-
piirissä. 

mm, terävälyskin säätyy au-
tomaattisesti ja terätkin va-
littiin erityisesti ruostumat-
toman teräksen leikkaukseen 
soveltuviksi.

Uudet koneet korvaavat 
talossa aikaisempaa, jo pit-
kään käytössä ollutta sär-
mäys- ja leikkauskalustoa ja 
merkitsevät samalla loikkaa 
nykyteknologian mahdolli-
suuksin. Näin varsinkin sär-
mäyspuristimen osalta.

”Uuden tason tarkkuus, 
prosessinopeus ja helppo-
käyttöisyys ovat niitä rat-
kaisevia tekijöitä. Uusi kone 
mahdollistaa aiempaa tar-
kemmat särmäykset, ja nope-
us ja helppokäyttöisyys ovat 
puolestaan seurausta nyky-
aikaisesta ohjauksesta. Ny-
kyautomaation myötä mm. 
ohjelmien teko ja koneiden 
käyttö sujuvat huomattavasti 
aiempaa notkeammin”, Saari 
sanoo.

”Ohjaus on monipuolinen 
ja yksi positiivinen seikka 
myös sellainen nykykoneis-
sa arkipäiväinen seikka, että 
koneessa voidaan käyttää pa-
lateriä. Se mahdollisuus niin 
ikään tekee töistä aiempaa 
nopeampia ja sujuvampia”, 
sanoo projekti-insinööri, yri-
tyksen ohutlevytoiminnoista 
vastaava ja pääkäyttäjä Vesa 
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kutsutaankin Armonlinnaksi.
Ruukki pysyi af Forselle-

sin suvun hallussa yhteensä 
132 vuotta eli vuoteen 1876 
saakka. Kauppaneuvos Ant-
ti Ahlström osti ruukin ja 
sen ympäröivät maa-alueet 
vuonna 1886 ja hän keskittyi 
erityisesti sahatoiminnan ke-
hittämiseen.

Rautaruukkipajat lopetti-
vat tuotantonsa vuonna 1950 
yli 250 vuoden toiminnan 
jälkeen. Myös sahatoiminta 
lakkautettiin vuonna 1953. 
A. Ahlström Oy perusti muo-
vi- ja sähkötarvikkeita valmis-
tavan uuden tehtaan vuonna 
1947.

Strömforsin ruukin yh-
teydessä toimi rautaruukin, 
sahan ja myllyn lisäksi myös 
panimo viinanpolttimoineen, 
krouvi ja tiilitehdas. Lisäksi 
harjoitettiin maa-, metsä- ja 
puutarhataloutta ja miilun-
polttoa.

Miljöö on säilynyt nyky-
aikaan saakka lähes ennal-
laan. Kirkko, puutalomiljöö, 
johtajan kartano ja erilaiset 
historialliset tuotantoraken-
nukset, kuten kaksi vasarapa-
jaa, on nykykävijälle aikamat-
ka entisajan teollisen tuotan-
non ympäristöön. 
stromforsinruukki.com

Ruukin tausta ulottuu 
1600-luvun lopulle saakka, 
vapaaherra Johan Creutz 
perusti Petjärven kylään kan-
kivasarapajan vuonna 1695. 

Ruukki sijaitsi Kymijoen 
läntisimmän haaran varrel-
la, koskissa riitti vesivoimaa 
kaikkina vuodenaikoina ja lä-
heisyydessä sijaitsivat suuret 
metsät.

Turun rauhan jälkeen 1744 
ruukin ostivat Anders Noh-
rström ja Jakob Forsell, 
jotka laajensivat toimintaa 
perustamalla manufaktuuri-
pajan, sahan ja myllyn. Tuol-
loin ruukki sai myös nykyisen 
nimensä uusien omistajiensa 
mukaan

Vuonna 1781 ruukin omis-
tajaksi tuli aateloidun Jakob 
Forsellesin poika vuorineu-
vos Henrik Johan af Forsel-
les. Hänen leskensä Virginia 
af Forselles peri 31-vuotiaa-
na laajan ruukkitilan ja hallitsi 
ruukkia sitten rautaisella ot-
teella ja ajoi sen etuja lähes 
60 vuotta. 

Virginia af Forsellesin aika-
kaudelta on peräisin ruukin 
nykyilme, alueen keskeisenä 
rakennuksena on hänen ra-
kennuttamansa kolmeker-
roksinen punainen puinen ra-
kennus joen partaalla. Taloa 

Strömforsin ruukki

H I S T O R I A N  H A V I N A S S A

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

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

Varaa paikka: p. 0400 857 800 ja 
lähetä aineistosi: toimitus@konekuriiri.fi

KONEET KIERTOON KONEKURIIRILLA

www.konekuriiri.fi

Strömforsin ruukki Ruotsinpyhtään kirkonkylässä Loviisas-
sa on yksi Suomen vanhimmista rautaruukeista. Samalla 
se on yksi parhaiten säilyneistä ruukkimiljöistä.

ENDOR FINN OY  •  Vantaa  •  Since 1989
p. 0400 483 030  Markku Mäenpää
markku.maenpaa@endor.fi

Katso uusimmat kohteet verkkosivuiltamme www.endor.fi

onko tuotannossa tilantarvetta 
tAI Ylimääräisiä Koneita? 

Otamme myyntiin tai välitettäväksi 
kaikki konepajateollisuuden 

koneet ja laitteet.
Manuaali ja CNC -työstökoneet, levyntyöstökoneet, 

särmäys- ja kanttikoneet sekä levyleikkurit.
Ostamme tai otamme välitettäväksi 

konepajojen koneita ja laitteita.
Myymme myös isommat 

kokonaisuudet ja konekannat.

Tee hyvät kaupat kanssamme!

TruBend Center 7020 

Trumpf on esitellyt uuden täysautomaattisen le-
vytaivutuskoneen erityisesti korkeiden laatikko-
maisten kappaleiden tuotantoon. Uusi TruBend 
Center 7020 on suunniteltu taivuttamaan osia, 
joiden sivupituuksia aina 350 millimetriin saakka. 
Kone käsittelee neljän millimetrin materiaalipak-
suudet koko taivutuspituudella. 

Trumpfin mukaan uutuus tar-
joaa uudenlaista suoritusky-
kyä korkeiden ja materiaa-
liltaan vahvempien laatikko-
maisten kappaleiden valmis-
tukseen. 

Samaan aikaan kone on 
valmistajan mukaan suunni-
teltu tuottavuuden periaat-
tein, kone on mm. huomatta-
vasti perinteistä särmäyspu-
ristinta nopeampi ja koneen 
taivutustekniikka soveltuu 
erityisen hyvin monimutkais-

ten osien valmistukseen, sä-
teittäisiin taivutuksiin tai ly-
hyille sivupituuksille ja kapeil-
le profiileille. Näin koneella 
voidaan valmistaa tällaisia 
osia perinteistä stanssaus-
ta tehokkaammin ja laaduk-
kaammin.

Nopeampi taivutus 

Trumpfin mukaan TruBend 
Center 7020:n lyhyet kappa-
leajat mahdollistaa koneen 
pyörivien osien manipulaat-

tori, joka siirtää osan lähelle 
taivutuslinjaa. 

Tämä lyhentää sykliaikaa, 
koska tarttujia ei tarvitse 
useimmiten siirtää uudelleen 
käsittelyn aikana. 

Kone on suunniteltu ergo-
nomiseksi, työtila on mahdol-
lisimman avoin ja helposti 

käytössä ToolMas-
ter-järjestelmä, min-
kä avulla kyetään 
varmistamaan, että 
aihion pidiketyö-
kalut, jotka pitävät 
osan paikallaan tai-
vutusprosessin aika-
na, sovitetaan oikein 

jokaiseen työkappaleeseen. 
Näin asennusaika lyhenee. 

Ohjelmointi on helppoa: 
TecZone Fold -ohjelmiston 
avulla käyttäjät voivat luoda 
taivutusohjelman tietoko-
neelle muutamalla napsau-
tuksella.

saavutettava. Konetta voi-
daaan lastata ja purkaa ko-
neen sivulta ilman tarvetta 
kurottaa pitkälle koneen si-
sälle. Tämä säästää aikaa ja 
on myös ergonominen työ-
tapa. 

Kuten edeltäjänsä, Tru-
Bend Center 7020:ssä on 

Kompakti muoto, 
monipuolinen käyttö

Ulkoisesti kone on suunnitel-
tu kompaktiksi, kooltaan se 
on alle kuusi x kuusi metriä, 
joten kokonaisuus sopii mo-
nenlaisiin tiloihin. TruBend 
Center 7020:lla voidaan kä-
sitellä osia kahteen metriin 
saakka, sopivia käyttökoh-
teita ovat mm. koneiden ja 
rakennusteollisuuden suur-
ten sähkökaappien sekä 
työkalukaappien, kaappien, 
akkulokeroiden ja konekote-
loiden valmistus. Järjestelmä 
sopii joustavaan tuotantoon 
niin materiaalipaksuuksien ja 
kuin osien korkeuksien osalta 
ja järjestelmä soveltuu ohut-
levyn valmistusyrityksille, jot-
ka haluavat valmistaa monen-
laisia osia sekä suurissa että 
pienissä erissä.

Uusi taivutusratkaisu korkeille ja paksuille osille

Varaa 
paikka 

mainokselle:

p. 0400 857 800

Ja lähetä 
aineisto: 

toimitus@
konekuriiri.fi

Trumpf-uutuus soveltuu 
erityisesti korkeiden 
muotojen ja vahvojen 
materiaalien taivutuk-
seen. (Kuva: Trumpf)



KONE      KURIIRI.fi
26

CoroPlus Tool Path  ohjelmis-
to on kehitetty tukemaan ul-
ko- ja sisäpuolisen kierresor-
vauksen ohjelmointitarpeita. 
Ohjelmisto luo NC-koodeja 
lastuamisarvoparametrien 
perusteella ja mahdollistaa 
oikean ylimenojen lukumää-
rän tasaisesti jakautuvilla 
lastuamisvoimilla, mikä lisää 
tuottavuutta, lisää työkalujen 
kestoikää ja prosessiturvalli-
suutta. 

Ohjelmisto on nyt täyden-
tynyt uudella moduulilla.

Kierresorvauksen yleinen 
ongelma on se, että lastut 
kiertyvät helposti robottien, 
istukoiden, työkalujen ja työ-

ton avulla voidaan optimoi-
da kierresorvausta ja ratkai-
suun sisältyvä CoroPlus Tool 
Path auttaa kehittämään 
optimoituja työkaluratoja, 
joilla voidaan vastata lastun-
hallinnan haasteeseen. Tämä 
saavutetaan työkaluradoilla, 
joissa käytetään hallittuja 
heilumisliikkeitä hakkaavaa 
koneistusta varten siten, että 
terä siirtyy koneistuskohtaan 
ja siitä ulos kaikilla paitsi vii-
meisellä ylimenolla.

Parempaa laatua, 
vähemmän  
manuaalista työtä

Uudella lastuamismenetel-

nopeuttavat työkierron aiko-
ja ja parantavat tuottavuutta.

OptiThreading- ja Co-
roThread 266  kierteitysrat-
kaisut sopivat Sandvik Cor-
mantin mukaan monestakin 
syystä hyvin yhteen. Opti-
Threading synnyttää suuria 
lastuamisvoimia eli edellyt-
tää riittävän kestävää työ-
kalua. CoroThread 266:ssa 
on vakaa iLock-kiinnitys, ja 
se kestää äärimmäisiäkin 
voimia. Lisäksi työkalusta 
on saatavilla laaja valikoima 
monilla erilaisilla laaduilla ja 
muodoilla, jotka soveltuvat 
useimmille materiaaleille ja 
useimpiin käyttökohteisiin. 

män tuella saavutetaan San-
dvik Coromantin mukaan 
monia hyötyjä. Työkappa-
leiden pintaa vaurioittavia ja 
lastuamisvyöhykettä tukkivia 
pitkiä lastuja ei synny, mikä 
parantaa työkappaleiden 
laatua. Sen ansiosta käyt-
tökohteessa tarvitaan myös 
vähemmän manuaalista työ-
tä pitkien tukkivien lastujen 
poistamiseen työkalusta, 
työkappaleesta tai lastukul-
jettimesta. Näin suunnitte-
lemattomia koneiden pysäy-
tyksiä tarvitaan vähemmän. 
Lisäksi ratkaisun ansiosta 
voidaan käyttää suurempia 
lastuamisnopeuksia, jotka 

Yhdessä näillä ohjelmisto- ja 
laitteistoratkaisuilla voidaan 
varmistaa vakaa, tarkka kier-
teitys ilman heikon lastunhal-
linnan haittavaikutuksia.

Mielenrauhaa 
lastunhallintaan

”Uusi moduuli ratkaisee kier-
resorvauksen suurimman on-
gelman eli lastunhallinnan. 

Aiempi ratkaisumme on 
sorvauksen optimointiin so-
veltuvan ohjelmisto, uusi mo-
duuli vankka työkaluratkaisu. 
Kokonaisuuden atkaisun jul-
kaisun myötä voimme auttaa 
asiakkaita välttämään yhden 
kierresorvauksen suurimmis-
ta kompastuskivistä”, kertoo 
Sandvik Coromantin tuo-
tepäällikkö Hampus Jemt.

”Ymmärrämme konepa-
jojen haasteet hyvin. Koska 
työt tulee saada valmiiksi 
nopeasti, suunnittelematto-
mat tuotantokatkokset ovat 
viimeinen asia, jota kone-
paja tarvitsee. Siksi lastun-
hallinnan sudenkuoppien 
välttäminen on äärimmäisen 
tärkeää. Uusi kierteitysme-
netelmä tarjoaa lastunhallin-
nassa mielenrauhaa että aut-
taa tuottamaan laadukkaita 
työkappaleita.” sandvik. 
coromant.com

kappaleiden ympärille. Las-
tut saattavat myös jäädä kiin-
ni kuljettimiin sekä aiheuttaa 
vaurioita ja laitteistojen tuo-
tantokatkoksia. Tehokas las-
tunhallinta onkin keskeinen 
tekijä kierresorvauksen hy-
vän työkappalelaadun saa-
vuttamisessa. 

OptiThreading-moduu-
li on Sandvik Coromantin 
mukaan suunniteltu näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi 
ja se sisältyy CoroPlus Tool 
Path  tilaukseen, ja se on 
suunniteltu erityisesti Co-
roThread 266  työkaluille ja 
-terille. 

Menetelmän ja ohjelmis-

Sandvik Coromant on 
julkaissut uuden ko-
neistusmenetelmän, jo-
ka mahdollistaa hallitun 
lastunmurron kierresor-
vauksessa. CoroPlus 
Tool Path-ohjelmiston 
tuore lisäys OptiThrea-
ding on ohjausmoduuli, 
mikä auttaa ratkomaan 
yhtä kierresorvauksen 
keskeistä ongelmaa: 
laatutukosten riskiä ja 
niiden aiheuttamia tuo-
tantokatkoksia.

Ohjelmistomoduuli hallittuun lastunmurtoon

OptiThreading -ohjelmistomoduuli ratkoo uudella tavalla lastunhallinnan haasteita kierresorvauksessa.
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MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 319 CDI A, PITKÄ 
1.OM, 59 TKM, HYVIN VARUSTEL-
TU, VÄKEVÄLLÄ 190 HV V6 DIE-
SELILLÄ JA AUTOMAATILLA ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
 58.800;  

6 HLÖ:N RETKEILYAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -13
2.0 TDI CARSPORT
1.OM VAIN 29 TKM AJETTU SIIS-
TI JA HYVIN VARUSTELTU !! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
 37.900; sis.alv

9 HLÖ:N TILA-AUTOTILA-AUTO 9 HLÖ

MERCEDES-BENZ SPRINTER -19
319 CDI A
198 TKM, UUDEN KORIMALLIN 
SPRINTER 190 HV V6 DIESELIL-
LÄ JA AUTOMAATTIVAIHTEISENA 
! SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! 59.500; sis.alv

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -12
519 CDI  
AJ. 136 TKM, TODELLA SIISTI JA 
HYVIN VARUSTELTU THERMO-
KING-KYLMÄLAITTEELLA SEKÄ 
190 HV V6 DIESELILLÄ !
 37.500; sis. alv.

4X4 KUORMA-AUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 319 CDI A
1.OM, 294 TKM, HYVIN VARUS-
TELTU UUDEMMAN KORIMALLIN 
4-VETO ”ÄIJÄ” SPRINTER 190 HV 
V6 DIESELILLÄ JA AUTOMAATIL-
LA ! 39.800; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
313 CDI
AJ. 217 TKM, UUDEMMAN KORI-
MALLIN HIENO SPRINTER ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA ! 
 19.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

NISSAN PRIMASTAR -14
2.0 dCi
AJ. 134 TKM, HIENO PITKÄN 
MALLIN NISSAN PAKETTIAUTO !
RAHOITUS JOPA ILMAN KÄSI-
RAHAA !
 13.950; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

TOYOTA HIACE -11
2.5 D-4D PAKETTIAUTO
AJ. 185 TKM, ENSIMMÄISELTÄ 
OMISTAJALTA SIISTI PITKÄN 
MALLIN HIACE PAKU ! RAHOI-
TUS JOPA ILMAN KÄSIRAHAA !
 17.990; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -14
TRANSPORTER 2.0 TDI 6 HLÖ
125 TKM, PITKÄHYTTINEN 6 
HLÖ:N AVOLAVA PAKETTIAUTO 
TRANSPORTER !!

 27.500; sis. alv.

6 HLÖ PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOST.

MERCEDES-BENZ SPRINTER -19 
316 CDI A
207 TKM, MERKKIHUOLLET-
TU, PERÄLAUTANOSTIMELLA, 
FOKORIN KOPILLA, AUTOMAA-
TILLA ! SAA AJAA HLÖAUTO-
KORTILLA ! 46.800; sis. alv.

VOLKSWAGEN  -04
TRANSPORTER 1.9 TDI
AJ. 225 TKM, TRANSPORTER 
AVOLAVA PAKETTIAUTO 
NOSTIMELLA ! RAHOITUS 
JOPA ILMAN KÄSIRAHAA !
 13.800; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ  -09
SPRINTER 
AJ. 113 TKM, HYVIN 
HUOLLETTU AVOLAVA KUOR-
MA-AUTO SPRINTER 1800 KG 
NOSTIMELLA ! 
 21.900; sis.alv

NOSTIMELLA

VOLKSWAGEN  -14
TRANSPORTER 2.0 TDI A
AJ. 205 TKM, 
HIENO AVOLAVA PAKETTIAUTO 
TRANSPORTER 
AUTOMAATTIVAIHTEISENA !
 19.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -15
2.0 TDI 4X4
AJ. 93 TKM, HYVIN VARUSTEL-
TU JA VÄHÄN AJETTU 4-VETO 
CRAFTER PAKETTIAUTO !
SAA AJAA HENKILÖAUTO-
KORTILLA ! 49.500; sis.alv

4X4 PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT -12
2.2 TDCI 
AJ. 210 TKM, SIISTI JA HYVIN 
VARUSTELTU 4-VETO TRANSIT 
PAKETTIAUTO ! SAA AJAA HEN-
KILÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. ! 17.950; sis.alv

NELIVETO PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT CONNECT -13
1.8 TDCi PAKETTIAUTO 
1.OM VAIN 14 TKM AJETTU 
SIISTI TRANSIT CONNECT 
PAKETTIAUTO !

 14.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT COURIER -18
1.5 TDCi 
AJ. 71 TKM, TALOUDELLINEN 
PAKETTIAUTO ! RAHOITUS JOPA 
ILMAN KÄSIRAHAA !

 15.950; sis.alv

PAKETTIAUTO

CITROEN JUMPER -06
2.8 HDi 
AJ. 240 TKM, HIENO PITKÄHYT-
TINEN JUMPER NOSTIMELLA !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA ! 12.900; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

VOLKSWAGEN -14 
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM, VAIN 16 TKM AJETTU 
TRANSPORTER AVOLAVA 
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !!

 39.700; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ SPRINTER  -16
316 CDI 4X4 
62 TKM, 1.OM MERKKIHUOLLET-
TU 163 HV 4-VETO FASSI-NOS-
TIMELLA ! SAA AJAA HENKI-
LÖAUTOKORTILLA ! EI NOP.
RAJOITINTA ! 68.800;  sis. alv.

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

VOLKSWAGEN CRAFTER -16
2.0 TDI
AJ. 46 TKM, 1.OM PITKÄHYT-
TINEN 7 HLÖ:N AVOLAVA 
PAKETTIAUTO CRAFTER 1800 
KG NOSTIMELLA !! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. ! 56.500; sis.alv

7 HLÖ PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

FORD TRANSIT -18
2.0 TDCI 
176 TKM, 1.OM PITKÄ JA TÄYS-
KORKEA 4-VETO PAKETTIAUTO ! 
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTIL-
LA ! EI NOPEUDENRAJOITINTA ! 
 33.800; sis.alv

4X4 PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -14
316 CDI A 
AJ. 149 TKM, SIISTI JA HYVIN VA-
RUSTELTU MET.MUSTA SPRIN-
TER PERÄLAUTANOSTIMELLA JA 
AUTOMAATTIVAIHTEISENA ! 
 37.500; sis.alv

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOST.

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 316 CDI
AJ. 173 TKM, 1.OM 163 HV 
EXTRAPITKÄ SPRINTER PAKET-
TIAUTO ! SAA AJAA HENKILÖAU-
TOKORTILLA ! EI NOPEUDENRA-
JOITINTA ! 36.500; sis.alv

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -18
SPRINTER 211 CDI
AJ. 60 TKM, 1.OM NÄPPÄRÄ 
LYHYEN MALLIN SPRINTER 
PAKETTIAUTO ! 

 33.500; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ VITO -16
114 CDI A
AJ. 153 TKM, TYYLIKÄS 4-VETO 
VITO PAKETTIAUTO AUTOMAAT-
TIVAIHTEISENA ! 

 34.990; sis.alv

4X4 PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ VITO -18
114 CDI A
AJ. 111 TKM, ENSIMMÄISELTÄ 
OMISTAJALTA TYYLIKÄS 4-VETO 
HERRASMIES PAKETTIAUTO
AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA !
 39.900; sis.alv

4X4 PAKETTIAUTO

OPEL MOVANO -15
2.3 CDTI
AJ. 163 TKM, 1.OM PITKÄ MALLI 
PERÄLAUTANOSTIMELLA ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA ! 
 25.900; sis.alv

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOST.

VOLKSWAGEN -12
TRANSPORTER 2.0 TDI 
AJ. 93 TKM, 1.OM SIISTI JA 
VÄHÄN AJETTU 140 HV, 5 HLÖ:N 
PAKETTIAUTO TRANSPORTER !

 29.900; sis. alv.

5 HLÖ:N PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -17
TRANSPORTER 2.0 TDI 110 kW
AJ. 94 TKM, HIENO JA VÄHÄN 
AJETTU 150 HV PITKÄ TRAN-
SPORTER BULLI !

 29.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -18
SPRINTER 211 CDI
AJ. 115 TKM, 1.OM NÄPPÄRÄ 
LYHYEN MALLIN
SPRINTER PAKETTIAUTO !

 28.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER
316 CDI PAKETTIAUTO
AJ. 273 TKM, 1.OM 163 HV 
VEHOSSA MERKKIHUOLLETTU 
SPRINTER ! SAA AJAA HLÖAU-
TOKORTILLA ! 23.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -18
SPRINTER 311 CDI A
AJ. 161 TKM, 1.OM PITKÄN 
MALLIN SPRINTER PAKETTIAU-
TO AUTOMAATILLA! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA !
 32.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -13
316 CDI PITKÄ PAKETTIAUTO
240 TKM, 163 HV SIISTI PITKÄN 
MALLIN PAKETTIAUTO SPRIN-
TER ! SAA AJAA HENKILÖAUTO-
KORTILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA !  19.800; sis.alv 

PITKÄ PAKETTIAUTO

IVECO DAILY -11
3.0 
AJ. 278 TKM, IVECO 50C17 
KUORMA-AUTO PERÄLAUTA-
NOSTIMELLA !
KATSASTETTU 27.10.2021 !! 
 14.800; sis.alv

KUORMA-AUTO PERÄLAUTANOST.

VOLKSWAGEN CRAFTER -16
2.0 TDI
AJ. 215 TKM, CRAFTER KYLMÄ-
AUTO THERMOKING KYLMÄ-
LAITTEELLA ! KYLMÄLAITE 
TEKEE PAKKASTA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. !!! 34.900; sis.alv

KYLMÄAUTO
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VALITSE OIKEIN.
FMS-Service Oy tarjoaa kustannustehokkaat 

kuitulaserit ja levytyöstökoneet 
metalliteollisuudelle Suomessa ja Virossa.

OTA YHTEYTTÄ

KARI p. 050 4066 404 kari.riihimaki@fms-service.fi  
VESA p. 050 349 0067 vesa.kivekas@fms-service.fi 
JAMI p. 040 500 7377 jami.riihimaki@fms-service.fi

FMS-Service Oy

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy
Konevarasto- ja varaosat: 
Kaarantie 7, 60100 Seinäjoki

www.fms-service.fi

Tasolaserit, 5 erilaista sarjaa Yhdistelmälaser levylle ja putkelle Putkilaserit, 2 erilaista sarjaa

OMA HUOLTO – Koneiden asennus-, huolto-, koulutus-, 
tuki- ja varaosapalvelut Suomessa.
BODOR LASER – Laadukkaat ja edulliset taso-, yhdistelmä- ja putkilaserit
WELLDONE – Savukaasuimurit kuitulaserleikkaukseen
DENAIR – Korkeapainekompressorit kuitulaserleikkaukseen
BOSCHERT-GIZELIS – Särmärit ja levyleikkurit
LX-LASER – Putkilaserit
Tutustu koko tuote- ja palveluvalikoimaamme 
kotisivuillamme www.fms-service.fi

OLEMME SEURAAVILLA TEKNOLOGIA 21 MESSUILLA 3.–5.5.2022!

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

• Heidenhain TNC640 -ohjaus
• Lineaarijohteet
• X: 1050 / Y: 600 / Z: 600 mm
• 20/30 kW; 12.000 k/min; BT40
• 40 työkalun makasiini

• Fanuc 0i-TF Plus ohjaus
• Lineaarijohteet
• X: 760 / Y: 440 / Z: 460 mm
• 7,5/11 kW; 10.000 k/min; 
 BT40

• 20 bar korkeapaine-
 jäähdytys karan läpi
• Paperinauhasuodatin
• Heidenhain lineaarimittasauvat
• Työstötilan RST pellitys

• 24 työkalun makasiini
• 20 bar korkeapaine-
 jäähdytys karan läpi
• Työstötilan RST pellitys
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