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AMMATTIASIAA TIIVIISSÄ 
PAKETISSA 

Työväline- ja 
Muoviteollisuuden 
neuvottelupäivät

s. 26

SÄRMÄYSKAPASITEETTI 
VAHVISTUI LEHTIMÄELLÄ 

Kahdeksanmetrinen 
särmäyspuristin ja makasiini 
työkalunvaihtoja helpottamaan

s. 12

KOMPONENTTEJA 
ENERGIARATKAISUIHIN 

Tuotanto-
menetelmäksi 
nopea 3D-tulostus

s. 10

s. 8 32.32.
vuosikerta

ISOT INVESTOINNIT KAUHAVALLA
Uusi tehdas ja mittava panostus automaatioon 
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www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

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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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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SEURAAVA NUMERO 5/2022 ilmestyy 12.5. • Varaa ilmoitustilasi 5.5. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

32.32.
vuosikerta

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

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

Puh. 09 879 2266, info@rensi.fi, www.rensi.fi

MITTA-
KONEET
Extol 
konepajan 
lattialle
Extol 
robottisoluun
Horizon-
lineaari-
moottorikone
CNC-koneen 
työkalujen
automaattinen kompensointi
Kreon 3D -nivelvarsikoneet
Artec Leo 3D -skannerit

Mittaa millä mittaat, Verisurf on apunasi. 

Zenex Computing Oy  |  PL 110  |  00211 HELSINKI  |  010 322 5190  |  www.zenex..  |  info@zenex..

Optiset

Nivelvarret

Laserit

Skannerit

Projisointi

Koordinaatit

Kolmimetriset yhdellä asetuksella 

DMG Morin uudet NTX 2500 ja 3000-mallit

Toisen sukupolven NTX 2500 
NTX 3000 julkaistiin vuon-
na 2018 kärkiväliltään 1500 
mm:n versioina. Markkinoilla 
nämä prosessien integroin-
nin ja vaativien kappaleiden 
5-akselisen samanaikaisen 
koneistuksen mahdollistavat 
koneet ovat olleet suosittuja 
mm. auto- ja lentokoneteolli-
suudessa, lääketieteen laite-
valmistuksessa sekä muotti-
teollisuudessa.

Viime vuosina toimet il-
maston lämpenemisen torju-
miseksi kasvihuonepäästöjä 
vähentämällä hiilineutraaliu-
den tavoittein ovat johtaneet 
hiilidioksidipäästöjen vähen-
tämiseen niin energia-alal-

nukset mahdollistavat entis-
tä energiaa säästävämmän ja 
ympäristöystävällisemmän 
tuotannon. Kone on varus-
tettu DMG Morin alkuperäi-
sellä GREENMode-energian-
säästötoiminnolla. Energian-
kulutus ja CO2-päästöt näky-
vät CELOS-käyttönäytössä.

Tuotannon automatisoin-
tiin on monia mahdollisuuk-
sia, mm. MATRIS-robotti-
järjestelmä. Ulkoinen lastu-
kuljetin tehokkaalla rumpu-
suodattimella mahdollistaa 
leikkuulastujen tehokkaaseen 
poistamiseen ja tarkkaan 
jäähdytysnesteen suodatuk-
seen. Vakiona oleva lastunpe-
suneste tehokkaaseen leik-
kauslastujen poistoon karan 
alta, ”Zero Sludge Coolant” 
on vakiona varustettu hienon 
lietteen tehokkaaseen pois-
toon jäähdytysnesteen sisällä 
tehokkaalla syklonisuodatti-
mella ja sisäänrakennettu 
zeroFOG-sumunkerääjä on 
käytettävissä poistamaan te-
hokkaasti metallinkäsittelyn 
aikana syntyvän sumun. 

myös suurikapasiteettinen 
työkalumakasiini jopa 246 
työkalulle ja pitkä työkaluva-
rasto erikoisakselin työstö-
työkaluja varten. Mittausrat-
kaisut ovat monipuoliset ko-
neen sisäiseen mittaukseen 
ja asetuksiin.

Ympäristöystävällisesti 
energiaa säästäen 

Vuodesta 2021 lähtien DMG 
MORI on toteuttanut hiili-

la esimerkiksi tuulivoiman 
tuotannossa ja kookkaiden 
kappaleiden kuljetuksessa. 
Sitä on seurannut kasvava 
kysyntä suurikokoisten akse-
limuotoisten työkappaleiden 
tehokkaan käsittelyn mahdol-
listaville koneille ja laitteille.

Tehokasta prosessien 
integrointia

DMG Morin mukaan NTX 
2500 ja 3000 2. sukupolvi 
pitkällä kärkivälillä kehitettiin 
näihin tarpeisiin ja mahdollis-
tamaan sorvaus- ja jyrsintä-
toiminnot yhdellä koneella. 

Näitä varten käytössä 
ovat korkean suorituskyvyn 
turnMASTER-sorvauskara ja 

compactMASTER -sorvaus-
jyrsinkara, jonka pituus on 
vain 350 mm.

Suurikokoisten akselin 
muotoisten työkappalei-
den käsittely käy aina 3 030 
mm:iin saakka (NTX 3000:ssa 
3 019 mm) yhdessä istukassa, 
mikä vähentää tarvetta ase-
tusmuutoksille ja mahdollis-
taa tehokkaan prosessien 
integroinnin. 

Koneeseen on saatavilla 

neutraaliuden periaatteita 
komponenttien hankinnasta 
tuotteiden toimituksiin kai-
killa tuotantolaitoksillaan. 
NTX 2500 ja NTX 3000 on 
valmistettu hiilineutraaleissa 
olosuhteissa ja siksi koneen 
kotelossa on merkintä Green 
Machine. Lisäksi alhaisempi 
energiankulutus lepotilan 
aikana ja parempi leikkaus-
teho lyhentävät kappaleiden 
käsittelyaikaa ja muut paran-

DMG Mori on julkaissut uuden ver-
sion toisen sukupolven NTX 2500- ja 
3000-sorvaus/jyrsintäkeskuksistaan. 
Uudet koneet soveltuvat pitkien akse-
lien käsittelyyn yhdellä asetuksella aina 
kolmen metrin pituuksiin saakka. 

Uudet NTX 2500- ja 3000-sorvaus/jyrsintäkeskukset soveltuvat pitkien akselien 
käsittelyyn aina kolmen metrin pituuksiin saakka.
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Aktiivisuus kantaa eteenpäin
Tätä kirjoittaessa jo seitsemäs viik-

ko.  Ukraina taistelee sitkeästi ja ansait-
see kaiken mahdollisen tuen toiminnoil-
leen. Siellä taistellaan tärkeiden asioiden 
puolesta ja kovia päiviä on edessä aivan 
varmasti.

Saman aikaan sodan ja pakotteiden 
vaikutukset alkavat näkyä yhä selvem-
min. 

Vaikka suoria vaikutuksia meillä lie-
ventää viime vuosina vähentynyt Venä-
jän kauppa, hintojen nousu jatkuu ja mm. 
materiaali- ja komponenttipula, joiden 

päätöksistä huhtikuun alussa. Luvassa 
on näinä aikoina aivan oikeana ratkaisu-
na lisätä panoksia rahaa turvallisuuteen. 

Teollisuuden kannalta merkittävää 
riihen päätöksissä oli mm. se, että tut-
kimuksen, kehityksen ja innovaatioiden 
rahoitus ei laske vuonna 2023 ja antaa 
positiivisia signaaleja tulevaan. Päätök-
siä tehtiin mm. T&K-verokannustimesta 
ja tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoi-
tuksesta. 

Talouskasvu on edellytys hyvinvoin-
tiyhteiskunnan ja turvallisuuden ylläpi-

kanssa on kipuiltu jo pitkään koronaan 
liittyvien asioiden seurauksena, ei var-
masti ainakaan helpota.

Silti kasvun merkeissä euroalueella 
yhä mennään, painotti katsauksessaan 
hiljattain mm. Työväline ja Muoviteolli-
suuden neuvottelupäivillä esiintynyt Tek-
nologiateollisuuden johtava ekonomisti 
Jukka Palokangas. Kysyntä jatkuu vahva-
na ja talousindikaattorit näyttäisivät luo-
van tätä taustaa vasten kohtuullista nä-
kymää jatkoonkin. Rohkaisevaa sinänsä.

Maan hallitus kertoi kehysriihensä 

tämiseksi. Siinä tutkimuksen, kehittämi-
sen, osaavan työvoiman ja investointien 
merkitys toki korostuu.

Näillä mennään, kevättä eteenpäin. 
Tässä huhtikuun lehti ja mainiota on huo-
mata, että alalla nyt konetapahtumia riit-
tää. Toukokuussa päästään jälleen myös 
messuille, kun Teknologia 2022 käynnis-
tyy Helsingissä. Hienoa, aktiivisuus on 
nyt hyvästä. Se vie eteenpäin ja pitää 
pyörät pyörimässä. Kannattaa käyttää 
tapahtumien mahdollisuudet hyväksi. 

       Huhtikuisia lukuhetkiä!
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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Itävaltalainen sorvauskeskus kahdella 16-työkalun (20 kW, 
8Nm, 12 000 rpm) BMT45P-revolverilla, Y-akselilla (+/- 40 mm), 
pääkara ø65 mm/18 kW/5000 rpm, vastakara 15 kW/7000 rpm, 
Fanuc 31i-B -ohjauksella sekä huippuergonomialla, 
tukevuudella ja tarkkuudella.

Hollantilaisvalmistajan johtavaa teknologiaa 
automaattiseen levyhiontaan ja viimeistelyyn.
Erinomainen yli R2-levynpyöristys myös levyn rei’ille 
ja muodoille sekä purseen- ja oksidinpoisto.

Italialainen huippulaadukas, -nopea ja 
-varmatoiminen putkentaivutuskone soveltuu 
kaikkein vaativimpiin tarpeisiin.

Maailman johtavan taivutusteknologiatalon 
italialaisen Faccinin 4-telainen 
CNC-levynpyöristyskone tarjoaa laatua 
ja tehokkuutta ilman kompromisseja.

Turkin vanhimman särmäyskonevalmistajan 
servosärmäyskone tarjoaa erinomaista tarkkuutta, 
nopeutta ja energiatehokkuutta

VOSSIN KONEPAJAPÄIVÄT 
27.-28.4. KLO 9-17 TAMPEREELLA

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

Esittelyssä:

EAGLE INSPIRE 30KW 6G TASOKUITULASER 
TÄYSIN YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY!

Katso kaikki esittelykoneet ja ilmoittaudu:

vossi.fi/konepajapaivat

EMCO HYPERTURN 45 G3 SORVAUSKESKUS TIMESAVERS 42 WRB LEVYHIOMAKONE

FACCIN 4HEL 3128
CNC-LEVYNPYÖRISTYSKONE

BAYKAL APES-SERVO 3110 SÄRMÄYSKONE

VOSSIN NÄYTTELYHALLI: OSUUSMYLLYNKATU 3, TAMPERE

CRIPPA 942LE
TÄYSSERVOTOIMINEN
PUTKENTAIVUTUSKONE
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· Saatavilla sekä konekohtainen että keskitetty suodatus
· Suodatinjärjestelmät emulsio- ja öljysumulle.  
· Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% yli 0,3 mikronin partikkelit 
· Puhdistettu lämmin ilma voidaan hyödyntää uudelleen
   ja näin säästää lämmityksessä.
          · Kokemuksia jopa 30% vuosittaisista säästöistä 

LISÄTIETOJA
Jukka Yläpoikelus
050 568 5068

MTC FLEXTEK OY AB
mtcflextek.fi

Pienempiin 
suodattimiin saatavilla
myös teleskooppijalka

LATTIAJALKA

Saatavana myös 
aktiivihiilisuodatuksella

Puhtautta ja 
energia-

tehokkuutta
konepajaasi

· Saatavilla sekä konekohtainen että keskitetty suodatus
· Suodatinjärjestelmät emulsio- ja öljysumulle.  
· Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% yli 0,3 mikronin partikkelit 
· Puhdistettu lämmin ilma voidaan hyödyntää uudelleen
   ja näin säästää lämmityksessä.
          · Kokemuksia jopa 30% vuosittaisista säästöistä 
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· Saatavilla sekä konekohtainen että keskitetty suodatus
· Suodatinjärjestelmät emulsio- ja öljysumulle.  
· Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% yli 0,3 mikronin partikkelit 
· Puhdistettu lämmin ilma voidaan hyödyntää uudelleen
   ja näin säästää lämmityksessä.
          · Kokemuksia jopa 30% vuosittaisista säästöistä 
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Olemme mukana MESSUILLA 18.–19.5. – tervetuloa osastolle 607

Kuluja alas, nopeutta typpileikkauksen tapaan

Amada panostaa paineilmaleikkauksen mahdollisuuksiin

Vuosien saatossa markkinoil-
le saapuneiden kuitulaserien 
tehot ovat kasvaneet ekspo-
nentiaalisesti. EuroBlechissä 
2010 tapahtuneen maailman 
ensimmäisen 4kW:n kuitula-
serin (Amada FOL AJ) julkai-
sun jälkeen Amada on jat-
kanut alueen kehitystyötä, 
ja valmistajan esimerkkejä 
siitä innovatiivinen ENSIS ja 
LBC (Locus Beam Control) 

kuitulaserissa, jotka ovat 
ENSIS (3 – 12kW), REGIUS 
lineaarijohdemoottoreilla (6 
– 12kW) sekä VENTIS, jossa 
mukana Amadan LBC leikka-
ustekniikka. Paineilmaleik-
kaus on vakiona mukana 
myös Amadan C1, EML ja 
ACIES levytyö / laser -yhdis-
telmäkoneissa.

Euroopassa tehtyjen tes-
tien jälkeen Amada on ke-
hittänyt uudet leikkuupara-
metrit paineilmaleikkaukselle 
teräkselle, ruostumattomalle 
teräkselle ja alumiinille, mikä 
mahdollistaa täyden hyö-
dyn ilman lisäkustannuksia 
koneinvestointia tehdessä. 
Koneet sisältävät standardi-
na kaikki leikkuuparametrit, 
joten paineilmaleikkauksen 
voi aloittaa välittömästi.

Amadan mukaan paineil-
maleikkausta voidaan esi-
tellä sen kaikissa Euroopan 
näyttelytiloissa, ja ne tarjo-
avat myös kattavat koneko-
konaisuudet automaatiosta, 
särmäyksestä, levytyökes-
kuksista aina ohjelmistoihin 
ja työkaluihin saakka.

leikkaaminen ei ole ilmaista. 
Sopiva paineilmakompresso-
ri ja kuivain tarvitaan. Myös 
kompressorin sähkönkulu-
tus tulee huomioida verrat-
taessa paineilmaleikkausta 
typpileikkaukseen. Kuiten-
kin, jos tätä laite hankintaa 
tarkastellaan viiden vuoden 
takaisinmaksuinvestointina, 
huomattavia säästöjä voi-
daan havaita jopa silloin, 

-tekniikat, sekä 6, 9 ja 12kW 
teholuokat. Uudet menetel-
mät ja koneet yhdistettynä 
kattavaan leikkaustietoon on 
suunniteltu pitämään Ama-
da-asiakkaat tuottavuuden 
etulinjassa. 

Amadan mukaan yksi mer-
kittävä etu on paineilmalla 
leikkaaminen, jota Amadan 
koneissa on pystytty käyt-
tämään jo 20 vuotta. Vaikkei 

tämä olekaan uutta tekniik-
kaa, se tarjoaa asiakkaille 
lisäedun hyödyntäen samo-
ja leikkausnopeuksia, joita 
saavutetaan typpileikkuulla, 
mutta mahdollistaa samalla 
matalat leikkauskulut.

Säästöjä kustannuksiin 
ja vähemmän 
jälkikäsittelyä

Tietysti paineilmallakaan 

kun koneita käytetään vain 
yhdessä vuorossa.

Teräksen leikkuu hapella 
vaatii yleensä oksidikerrok-
sen poistamista leikkuun 
jälkeen. Tätä pystytään huo-
mattavasti vähentämään tai 
vaadittu työvaihe voidaan 
jopa kokonaan poistaa kun 
leikataan paineilmalla.

Paineilmaleikkaus on va-
kiovaruste kaikissa Amadan 

Uusien korkeatehoisten kuitulaserien myötä 
yritykset ovat alkaneet keskittymään koko-
naisleikkauskustannuksiin pysyäkseen kil-
pailukykyisenä markkinoilla. Yksi suuri etu 
korkeatehoisilla kuitulasereilla on, että niil-
lä pystytään leikkaamaan hyvinkin paksu-
ja teräksiä typellä. Haaste on, että typellä 
leikkaaminen on usein kallista. 
Paineilmaleikkaus, joka löytyy vakiovarus-
teena kaikista Amadan ENSIS, VENTIS ja 
REGIUS -sarjan koneista, pystyy vähentä-
mään kokonaiskustannuksia merkittävästi, 
mutta säilyttää samat leikkuunopeudet kuin 
typpileikkauskin.
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Best choice.

Tutustu uusimman sukupolven särmäykseen. Bystronicin 
Xpert Pro täyttää prosessinopeuden ja monipuolisuuden 
suurimmatkin vaatimukset. Särmäyspuristin tarjoaa kattavat 
tehovaihtoehdot särmäyksen monipuolisiin tehtäviin. Älykkäät 
avustintoiminnot varmistavat lisäksi erinomaisen tarkkuuden 
ensimmäisestä särmäysosasta alkaen.

Maksimaalinen 
 suorituskyky

Cutting. Bending. Automation.

Xpert_Pro_fin_260x175.indd   1Xpert_Pro_fin_260x175.indd   1 07.01.22   14:1907.01.22   14:19

Bystronic Scandinavia 

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

www.bystronic.fi 

Ville Virta 
040 5511 634 

 

ville.virta@bystronic.com 

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
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Steelcompin vauhti jatkuu. 
Vuonna 2006 käynnistynyt 
yritys on kasvanut nyt jo sa-
takunta metalliammattilais-
ta työllistäväksi konsernik-
si. Toimintaa on Kauhavalla, 
Vaasassa ja Vähäkyrössä.

”Ensimmäiset vuodet ku-
luivat omaa paikkaa kentälle 
raivatessa. Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin kuitenkin 
palkitsi ja pääsimme alkuun. 
Viimeiset kymmenen vuot-
ta ovat olleet sitten vahvaa 
kehitystä”, kertoo yrityksen 
perustaja ja toimitusjohtaja 
Kimmo Niska.

Steelcomp on luottanut ai-
na rohkeisiin siirtoihin toimin-
noissaan, ja se tarkoittaa in-
vestointeja niin teknologiaan 
kuin toimintojen laajentami-
seenkin.

Iso loikka yrityksen toi-
minnoille oli yritysosto, 
minkä myötä syntyi toinen 
Steelcomp-yksikkö Vaasaan 
kymmenisen vuotta sitten. 

Steelcompista tuli konserni, 
mihin kuuluvat Steelcomp Oy 
ja Steelcomp Vaasa Oy.

”Kauhavalla teemme laajaa 
ohutlevyvalmistuksen alihan-
kintaa ja Vaasassa ydintä on 
sopimusvalmistus, hitsaus, 
pintakäsittely ja kokoonpa-
no vaiheineen usein kansain-
välisille toimijoille.”, Kimmo 
Niska tiivistää.

Steelcomp Oy:n liikevaihto 
on noin 8,7 miljoonaa (2021), 
Steelcomp Vaasan 10,8 mil-
joonaa euroa.

Uutta tuotantotilaa 
5300 neliömetriä 

Teknologiaansa Steelcomp- 
konserni uudistaa pitkän ai-
kavälin strategialinjausten 
mukaan. 

Tämä tie jatkuu nyt parhail-
laan uuden investointikierrok-
sen myötä. 

Siinä yhteinen nimittäjä on 
ajan linjausten mukaisesti eri-
tyisesti automaation lisäämi-

nen tuotannossa.
”Tänä päivänä automaa-

tio on yhä vain keskeisempi 
tekijä alalla pärjäämiseen. 
Automaatio on tuotannon 
tehokkuuden tekijä, se lisää 
kilpailukykyä markkinoilla ja 
se helpottaa myös isoon on-
gelmaan eli osaavan työvoi-
man saatavuuteen liittyviä 
haasteita.

Samalla edelliseen liittyen-
kin asia on iso imagotekijä, 
mikä lisää yrityksen vetovoi-
maa niin asiakkaiden kannal-
ta kuin tuotannon huippuam-
mattilaisten saatavuudenkin 
osalta”, Niska toteaa.

Tuoreen automaatioon 
keskittyvän investointikier-
roksen mahdollistamiseksi 
Steelcomp on hiljattain muut-
tanut toimintojaan Kauhavalla 
uusiin tiloihin.

Viime vuonna ja nyt alku-
vuodesta Steelcomp Oy ja 
Kauhavan kaupunki ovat to-
teuttaneet yhteistyössä pro-

huomioitu.
”Uusi tehdas on energiate-

hokas, se lämpiää vähäpääs-
töisesti tuotetulla energialla 
ja mm. koneiden tuottama 
lämpö käytetään tarkoin hy-
väksi”, kertoo kehityspäällik-
kö Kukka-Maaria Kenkkilä.

Automaatioteknologiaa 
tulevaisuuden 
tuotantoon

Uusiin tiloihin siirtyminen on 
mahdollistanut nyt satsauk-
set uuteen tuotantotekno-
logiaan. Steelcomp Oy vah-
vistaa parhaillaan tuotanto-
koneistoaan investoinnein, 
ja niihin liittyen ensimmäiset 
yksiköt ovat jo saapuneet uu-
delle tehtaalle.

Uusi tila mahdollisti 
Steelcompin tehtaalle inves-
toinnin Prima Powerin Night 
Train FMS-automaattivarasto-
järjestelmään.

Yli 50 metrin pituinen ja 
kokonaiskapasiteetiltaan yli 

400-paikkainen järjestelmä 
automatisoi tehtaan leikka-
us- ja lävistystoimintojen ma-
teriaali- ja tietojärjestelmät ja 
yhdistää yksittäiset valmistus-
vaiheet yhdeksi prosessiksi. 
Lisäksi varasto erittäin tilate-
hokas.

Järjestelmään liitettynä 
toimii jatkossa neljä talon 
lävistys- ja leikkaussektorin 
koneyksikköä mahdollistaen 
siten tehokkaan automaatti-
sen valmistuksen.

Night Trainin yhteyteen 
sijoittuu talon aiempaa ko-
nekantaa ja lisäksi kaksi ko-
konaan uutta tuotantoyksik-
köä. Jo nyt paikallaan uudel-
la tehtaalla on tuore Shear 
Brilliance, nopea nelimet-
risten levyjen lävistyksen ja 
leikkaamisen mahdollistama 
Prima Power-kulmaleikkuri. 
Koneen koordinaattipöydän 
komposiittimateriaalit ja säh-
köservotekniikka ovat muka-
na mahdollistamassa suori-

jektin, missä kaupunki raken-
nutti Steelcompille Kauhavan 
keskustan lähelle Tornimä-
keen uuden toimitilan.

Vasta käyttöönotettu teh-
dastila on kooltaan 5300 ne-
liömetriä. Uusi tehdas tarjoaa 
yrityksen toiminnoille nyt uut-
ta tilaa, ja kasvuyrityksen tar-
peita on huomioitu myös jo 
valmiiksi jatkoakin ajatellen. 
Tontti mahdollistaa uudet laa-
jennukset jatkossa.

”Sijainti on oivallinen pää-
tien varrella ja tilat on toteu-
tettu tarpeisiimme. Valoa ja 
avaruutta riittää ja työviihty-
vyyden kannalta yksi seikka 
on se, että tuotantotila on 
jaettu kahteen osaan, min-
kä myötä voidaan vaikut-
taa äänen kulkeutumiseen. 
Kevyt seinärakenne eristää 
voimakkaasti ääntä tuotta-
vat levytyökeskustoiminnot 
taivutuksen ja kokoonpanon 
toiminnoista”, Niska sanoo.

Myös ympäristöasiat on 

Steelcomp Oy jatkaa voimakasta tuotan-
non kehitystyötä toiminnoissaan Kauhaval-
la. Vastavalmistunut yli 5000 neliömetrin 
tehdas Kauhavan keskustan lähellä ja laa-
jat investoinnit tuotantoautomaatioon vah-
vistavat yritystä voimakkaan kasvun tiellä 
myös lähivuosina.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Uusi tehdas ja mittavat investoinnit automaatioon

Steelcomp muokkaa toimintojaan Kauhavalla

Uusi tehdas tarjoaa avarat ja valoisat tilat Steelcompin 
Kauhavan toiminnoille, toteavat Kimmo Niska ja Kuk-
ka-Maaria Kenkkilä.

Steelcompin uusista tuotantoyksiköistä Prima Powerin 
SB8-kulmaleikkuri asennettiin käyttöön alkuvuodesta, 
lävistyksen/laserleikkauksen yhdistävä kombikone saa-
puu syksyllä. Toimitusjohtaja Kimmo Niskan ja kehi-
tyspäällikkö Kukka-Maaria Kenkkilän kanssa kuvassa 
keskustelee operaattori Niko Övermark.

Kookas Night Train-järjestelmä automatisoi tehtaan leikkaus- ja lävistystoimintojen 
materiaali- ja tietojärjestelmät ja yhdistää yksittäiset valmistusvaiheet yhdeksi proses-
siksi. Varastopaikkoja on yli 400.
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RETCO SHARK 25-155 -PAINEILMAPLASMALEIKKAUSLAITTEET

PAREMPI PLASMALEIKKAUS/-TALTTAUS UUDELLA POLTINTEKNIIKALLA!
UUSITTU ELEKTRONINEN PROSESSINOHJAUS VÄHENTÄÄ KULUTUSOSIEN MENEKKIÄ

• Uusinta laiteteknologiaa
• Laaja konevalikoima:
 leikkaus, katkaisu ( 60 mm asti ),
 seevaus ja talttaus samalla
 koneella/polttimella kaikille
 metallisille materiaaleille.
• Sytytys ilman suurjaksoa.
• Erikoispitkä leikkauspoltinkahva
 1,3 m saatavilla
• Ohuille ainevahvuuksille (<10 mm)
 Shark 25 jossa sisään rakennettu
 paineilmakompressori

PLASMATALTTAUS
EDUT HIILIKAARI-
TALTTAUKSEEN
NÄHDEN:
• Huomattavasti
 pienempi melu
• Vähemmän savua
• Ei hiilijäämiä

PLASMALEIKKAUKSEN EDUT
POLTTOLEIKKAUKSEEN NÄHDEN:
• Ei vaadi esilämmitystä
• Voidaan leikata sekä rautapitoisia
 että ei-rautametalleja
• Hyvin pieni lämmöntuonti
• Vähemmän vetelyitä
• Suurempi kuljetusnopeus
• Voidaan käyttää
 normaalilla paineilmalla
• Matalammat käyttökustannukset

Kokonaisuudessaan 
Steelcompin kone- ja laitein-
vestointien kokonaiskustan-
nukset ovat yli kolme miljoo-
naa euroa.

Kimmo Niskan mukaan 
uusi tehdas ja tuoreet tekno-
logiainvestoinnit mahdollista-

vat jatkossa yrityksen kasvun, 
mikä pysyy yrityksen tavoit-
teena.

Samaan aikaan uusi inves-
tointikoneosuus on tärkeä 
koko Kauhavan kaupungille. 
Uudet investoinnit kehittä-
vät Kauhavan mahdollisuuk-
sia teknologian alueella, viime 
vuosina muutos on koetellut 
paikkakuntaa mm. ilmasota-
koulun lakkautuksen myötä.

”Uusi tehdas ja investoin-
nit luovat samalla uusia työ-
paikkoja, tavoitteenamme on 
lisätä työntekijöiden määrää 
täällä ensi vaiheessa ainakin 
noin kahdellakymmenellä 
uudella ammattilaisella lä-
hiaikoina. Rekrytoinnit ovat 
käynnissä”, toteaa Kimmo 
Niska.

”Kauhava on yrittäjäystä-
vällinen paikkakunta ja on 
mukava, että yhteistyössä 
pääsimme toteuttamaan ti-
la-asiat. Kasvutavoitteemme 
ovat jatkon suuntaan kovat, 
ja uudet tilat ja konekanta 
antavat yrityksen jatkon ke-
hitykselle hyvän perustan”, 
Kimmo Niska toteaa. 

Lähivuosina teknolo-
gian kehittäminen jatkuu 
Steelcomp Oy:ssa nyt erityi-
sesti taivutuksen toimintojen 
osalta.

”Automaation olennainen 
lisääminen on tälläkin sekto-
rilla keskeinen tavoite”, Kim-
mo Niska toteaa.

tuskykyiset, mutta samaan 
aikaan ekologiset tuotanto-
työt. Toinen uusi kone linjalle 
tulee syksyllä, Prima Powerin 
4 kW:n Combi Genius, mikä 
yhdistää lävistys- ja laserleik-
kaustoiminnot samaan ko-
neeseen.

Puh. 029 006 130  •  maantera@maantera.fi  •  www.maantera.fi       

Oy Maanterä Ab on metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja, hiomatarvikkeita ja tuotannon  
oheislaitteita maahantuova yritys. Tarjoamme alan toimijoille poikkeuksellisen laajan  
valikoiman ratkaisuja laadukkaasta toimittajaverkostostamme. Tämä mahdol
listaa parhaan ratkaisun löytymisen. Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja kuuluu 
tänä päivänä ruotsalaiseen Indutrade Ab -konserniin, joka työllistää yli 7000 teollisuuden ammattilaista. Tilaa uutiskirjeemme VerkkokauppaanYleisesitteemme Muutamme 

huhtikuussa!

Lastuavat työkalut maailman  
johtavilta merkeiltä

Laitteet tuotannon tehostamiseen 
ja työympäristön parantamiseen

Hiomatarvikkeet ja koneet 
ammattikäyttöön

Steelcomp Oy on monessa mukana, 
kuten Tampereen Nokia Arenan toteutuksessa. 

Yritys on yksi Arenan ulkosivumateriaalien toimittajista.

Uusi toimitila kantatie 63:n varrella on kooltaan
5300 neliömetriä. Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen piirros.
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• HIENOSÄDEPLASMA HYPERTHERM 
 XPR300 VIISTEPOLTTIMELLA
• KUITULASER BYSMART FIBER 6 KW
• MONIPUOLINEN LEVYVARASTO
• NOPEA JA EDULLINEN TOIMITUS

PALVELEVA 
TERÄSTALO
SOMEROLLA

PE-MARKKINOINTI OY
TERTTILÄNTIE 24, 31400 SOMERO
Puh. 050 555 8609, poltto@pomppu.com

Ecopal on Lahdessa toimi-
va yritys, joka on vuodesta 
2014 kehittänyt uudentyyp-
pisiä perinteisiä kauko- tai 
maalämpöratkaisuja korvaa-
via vaihtoehtoja kiinteistöjen 
lämmitykseen. 

Tuotteissa hyödynnetään 
mm. jätevesien energiaa tai 
rakennusten perustusten 
maalämpöä lämmityksen tar-
peisiin. 

Yritystä pyörittävät Jonna 
ja Jouni Helppolainen, pit-
kän muoviteknologiataustan 
omaava pariskunta.

”Muutama vuosi sitten luin 
artikkelin, missä ihmeteltiin, 
miksi näitä vaihtoehtoisia 
menetelmiä ei paremmin hyö-
dynnetä lämmityksen tarpei-
siin. No, niinpä innostuimme 
uudesta asiasta ja sen jälkeen 
taival on ollut teknologian 
kehittelyä ja lanseerausta 
markkinoille”, yrityksen tuo-
temyynnistä Jouni Helppo-
lainen vastaa.

Kymmeniä referenssejä yri-
tyksellä on jo plakkarissaan. 
Varsin yrityksen toimittamia 

jäteveden lämpöä hyödyntä-
viä järjestelmiä on käytössä 
taloyhtiöissä useilla paikka-
kunnilla eri puolilla eteläistä 
Suomea.

”Niistä aloitettiin, ja sit-
temmin tarjonta on laajentu-
nut muihin ratkaisuihin. Näi-
den järjestelmien etuna on 
se, että niiden avulla voidaan 
säästää huomattavassa mää-
rin energiaa. Näinä aikoina 
ja näillä energiahinnoilla se 
on tietenkin monen mieles-
tä merkittävä asia”, Ecopalin 
hallintopuolen asioita hoitava 
Jonna Helppolainen sanoo.

Komponenttien teko 
omaan haltuun

Ecopal toimittaa järjestelmiä 
tällä hetkellä kolmena koh-
teen mukaan sovellettavana 
pakettiratkaisuna erilaisiin 
tarpeisiin. Ne ovat lämmön-
vaihdin jätevesien ja muiden 
hukkalämpöjen sekä uusiutu-
van energian talteenottoon, 
kiinteistön teräspaaluperus-
tuksia hyödyntävä maaläm-
pöratkaisu lämmitykseen ja 

ti, joten yrityksessä harkittiin 
jopa oman muotin ja ruisku-
puristuslaitteiston hankintaa. 
Todennäköisempänä vaihto-
ehtona pohdittiin kuitenkin 
nopeampaa SLS-muovijauhe-
tulostinta, koska yrityksellä oli 
jo kokemusta FDM-muovilan-
katulostuksesta.    

Tilanne kuitenkin muuttui, 
kun viime syksynä lähdettiin 
reissulle Alihankinta-messuil-
le.

”Vähän kuin sattumalta tu-
tustuimme siellä Vossin osas-
tolla tähän Nexa3D-tulos-
timeen, jonka edut meidän 
käyttöömme avautuivat aika 
lailla välittömästi. Nyt Nexa 
on käyttöönotossa”, sanoo 
Jouni Helppolainen.

Nopea ja tarkka laite 
3D-muovitulostukseen

Nexa3D NXE400 on muo-
vitulostin, jonka etuna on 
erityisesti tulostusnopeus. 
Kone tulostaa käytännössä 
ruiskupuristuslaatuisia osia 
senttimetrin minuuttivauh-
dilla, mikä on muihin tulos-
tusvaihtoehtoihin tottuneille 
vauhdikasta puuhaa. 

”Siitä kertoo nyt vaikkapa 
se, että tuo meidän nyt tulos-
tukseen tulevan kappaleem-
me valmistaminen vie lanka-
tulostimella laskennallisesti 
aikaa jopa kahdeksan tuntia 
per kappale, tämä tulostaa 
muutamissa kymmenissä mi-
nuuteissa ja vielä useita kap-
paleita kerralla”, sanoo Help-
polainen.

Nexa on amerikkalaisval-
mistaja ja se nimittää tulosti-
missaan käyttämäänsä tekno-
logiaa nimellä LSPc (Lubricant 
Sublayer Photo-curing), siinä 
LED-lähde ja nestekidejärjes-
telmä kovettavat resiinines-
tettä suurella tarkkuudella ja 
nopeudella. 

Materiaalivalikoima laitteel-
le on laaja, ja konetta käyte-
tään NexaX-ohjelmistolla, 
mikä mahdollistaa valmista-
jan mukaan helpon ohjauk-
sen niin koneelta kuin etänä. 
Tulostustilavuus koneessa on 
275x155x400 mm.

Uutta konetta otetaan käyt-
töön Lahdessa parhaillaan. 

”Asiat etenevät pikkuhiljaa. 
Laite mahdollistaa jatkossa 
niin kääntöpesien tulostuk-
sen ja muutkin alan työt. Yksi 
tähtäin on jatkossa 3D-muo-
vitulostuksen palvelutarjonta 
laajemmallekin teollisuuteen, 
kätevästi ja nopeasti tulos-
tettuja muovikomponentteja 
tarvitaan monilla aloilla niin 
prototarpeisiin kuin tuotan-
toonkin. Se kiinnostaa jat-
kossa kovasti. Tunnusteluja 
olemme tähän suuntaan jo 
tehneetkin”, Jouni Helppo-
lainen sanoo.

viilennykseen uudisrakenta-
misessa ja kolmas koko pa-
ketti kerralla, hybridi, mikä 
yhdistää jäteveden lämmön-
talteenoton, energiapaalut, 
lämpöpumput, sekä muut 
lämmityksen ja viilennyksen 
ratkaisut samaan järjestel-
mään. 

Kätevä lisä järjestelmiin on 
oma etäseurantasovellus, mil-
lä saadaan dataa tuotteiden 
ja järjestelmien toiminnasta, 
lämpötiloista sekä tuotetusta 
energiasta.

Yritys suunnittelee ratkai-
sut itse ja osien valmistukseen 
ja kokoonpanoon käytössä on 
alihankintaverkosto, jossa toi-
mii mm. metallin konepajoja 
ja muovikomponenttien tuot-

tajia. 
Osia ja komponentteja on 

runsaasti, ja jokin aika sitten 
yrityksessä alettiin toiminto-
jen laajentuessa mm. yritys-
oston kautta tosimielellä har-
kita, että muutamia ydinkom-
ponentteja laitteistoihin voisi 
valmistaa itse ja siten välttyä 
ulkoisen tuotantoketjun haas-
teista varsinkin venyviin aika-
tauluihin liittyen.

Erityisesti asia koski kom-
ponenttia nimeltä paaluput-
ken energiakeräimen kääntö-
pesä, mikä on järjestelmissä 
käytössä perustusten läm-
mönsiirtoon liittyen. Kyseessä 
on monimuotoinen perintei-
sesti ruiskupuristusmenetel-
mällä valmistettu komponent-

Komponentteja Ecopalin energiaratkaisuihin 
tuotetaan jatkossa nopealla 3D-tulostuksella

Myös tulostuspalvelun käynnistäminen kiinnostaa

Kun Ecopal suunnitteli tuotantonopeuden 
kasvattamista ja muovilankatulostuksen 
korvaamista nopeammalla tekniikalla, harkin-
nassa oli varsinkin muovijauhetulostus. Tam-
pereen Alihankinta-messuilta löytyi kuitenkin 
asiaan nopea vaihtoehto. Sen ympärille voi 
rakentua jatkossa kokonaan uusi toiminta-
segmentti, tulostuspalvelu. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Nexa 3D NXE400 tu-
lostaa jatkossa Ecopalin 
komponentteja ja tekee 
mahdollisesti tulostustöi-
tä palveluntarjontanakin, 
toteavat Jonna ja Jouni 
Helppolainen.

Nexa3D NXE400 on 
muovitulostin, jonka 
etuna on erityisesti 

tulostusnopeus. 
Tulostustilavuus 

koneessa on 
275x155x400 mm.

Energiakeräimen kääntöpesät on valmistettu aiemmin ruiskupuristusmenetelmällä. 
Jatkossa menetelmä on yhä enemmän 3D-tulostus.

Ecopal Oy suunnittelee ja toimittaa innovatiivisia energiaratkaisuja jätevesien ja 
muiden hukkalämpöjen sekä uusiutuvan energian talteenottoon, kiinteistön 
teräspaaluperustuksia hyödyntävänä maalämpöratkaisuna lämmitykseen ja 

viilennykseen uudisrakentamisessa ja hybridiratkaisuna.
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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

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

Saksalaisen GROBin vahvuus on, että he pystyvät tarjoamaan te-
hokkaiden koneiden rinnalle vahvan menetelmätuen sekä auto-
maatioratkaisut. Tapahtumassa on esillä runsaasti 5- ja 4-akselisia 
vaakatyöstökeskuksia sekä robotti- ja palettiautomaatiota.

Growing Together with Our Customers AMADA

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

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

lisää tuotantotehokkuuttalisää tuotantotehokkuutta

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

reaaliaikaiseen V-factory tietoonreaaliaikaiseen V-factory tietoon

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

lävistyksen paksuillekin materiaaleillelävistyksen paksuillekin materiaaleille

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

TUOTANTOA ILMAN KOMPROMISSEJATUOTANTOA ILMAN KOMPROMISSEJA

GROBin 5-akselikonsepti pe-
rustuu ainutlaatuiseen vaa-
kakarakonseptiin, jossa kara 
liikkuu Z-akselin suuntaisesti 
jämäkän koneen sisällä. Tä-
mä mahdollistaa poikkeuk-
sellisen lyhyiden ja pitkien 
työkalujen hyödyntämisen. 
Lisäksi koneiden pöytä kään-
tyy täysin ylös-alaisin, mikä 
tarjoaa ylivoimaisen lastun-

poiston.
Tapahtumassa on moni-

puolisesti esillä valmistajan 5- 
ja 4-akseliset vaakakeskukset 
sekä erilaisia automaatiorat-
kaisuja pääosin GROBin itse 
valmistamina. Tapahtumassa 
pääsee tutustumaan myös 
GROBin tuotantoon, jossa 
valmistajan koneita tehdään 
koneistamalla valmistajan 

omilla koneilla.
”GROBin vahvuus on, että 

he pystyvät tarjoamaan te-
hokkaiden koneiden rinnal-
le vahvan menetelmätuen 
sekä automaatioratkaisut. 
Järjestämme asiakasmatko-
ja tapahtumaan, joten kan-
nattaakin olla yhteydessä”, 
Marko Vossi kannustaa.

Euroopan suurin työstö-
konetehdas GROB avaa 

ovensa toukokuussa 

GROBin 5-akselikonsepti perustuu  vaakakarakonseptiin, jossa kara 
liikkuu Z-akselin suuntaisesti koneen sisällä. Lisäksi koneiden pöytä 
kääntyy täysin ylösalaisin, mikä mahdollistaa tehokkaan lastunpoiston.

Saksalainen työstökonejätti GROB järjes-
tää jälleen Open House -tapahtuman 3.-6.5. 
Euroopan suurimmassa työstökonetehtaas-
sa Mindelheimissa. Esillä on runsaasti 5- ja 
4-akselisia vaakatyöstökeskuksia sekä 
robotti- ja palettiautomaatiota. Mukana on 
myös 50 kumppania esittelemässä mm. työ-
kaluja, kiinnittimiä ja ohjelmistoja.



KONE      KURIIRI.fi
12

Suoritamme mm.
  Ennakkohuollot ja vikakorjaukset
  Vaaitukset, geometria- ja lasermittaukset
  Kara- ja kulmapääkorjaukset, tasapainotukset  

sekä laakerien kunnonvalvontamittaukset
  Peruskunnostukset, johdetyöt ja  

modernisoinnit
  Konesiirrot

  Konepajateollisuuden huolto
palveluihin erikoistunut yhtiö

  Ydinosaamistamme on  
CNCtyöstökoneiden huolto  
vuosi kymmenien kokemuksella  
valmistajasta ja ohjauksesta  
riippumatta!

Maint Way Oy
puh. 010 322 5450
info@maintway.fi
www.maintway.fi

The Productive Way

TYÖSTÖKONEHUOLTO

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Koneen yhteyteen hankittu työkalumakasiini tekee 
työkalunvaihdoista sujuvia.

Alajärvellä Lehtimäellä toi-
miva Garnjet tekee töikseen 
vesi- ja laserleikkausta sekä 
särmäystä. Vuodesta 2019 
Garnjetin on omistanut ala-
järveläinen alumiininkäsitte-
lijä Alumech Oy.  

Yksikkö toimii Garnjet-apu-
toiminimellä ja palvelee asiak-
kaitaan leikkaus ja särmäys-
tarpeissa sekä tuottaa Alume-
chin omat leike- ja särmäys-
tarpeet. 

Kokoluokka kuudesta 
kahdeksaan metriin

Viime keväänä Garnjetin la-
serleikkauksen toiminnois-
sa toteutettiin kokoluokan 
loikka, kun Alumech korvasi 
Garnjetin aiemman ja pitkään 
palvelleen, pöytäpituudel-
taan kuusimetrisen CO2-la-
serleikkauskoneen uudella 
kuitulaserleikkauskoneella. 

Kuitulaserin hankinnan 
yhteydessä Garnjet hankki 
samassa investointikokonai-
suudessa kookkaan särmäys-
puristimen.

Kyseessä on Alikon Heavy 
Duty-sarjan puristusteholtaan 
750 tonninen ja työleveydel-
tään kahdeksanmetrinen ko-
ne.  Se vahvistaa nyt yrityksen 
kokonaispalvelua ennestään 
talon kalustoon kuuluvan 320 
tonnin nelimetrinen särmäys-

puristimen ohella.
”Särmäyspuristimen ko-

koluokka oli hankinnassa rat-
kaiseva, kone tuo särmäys-
töihimme neljä metriä lisää 
taivutusleveyttä aiempaan 
verraten ja on kokoluokaltaan 
siten oiva työpari uuden kui-
tulaserin kanssa. Taivutamme 
lähinnä kookkaita kappaleita 
3–10 mm:n materiaalivah-
vuuksin, ja niihin töihin kone 
on tehoiltaan sopiva ratkai-
su”, kertoo Garnjetin myyn-
tijohtaja Esa Pyöriä.

Uusi särmäyspuristin so-
veltuu monenlaisiin tehtäviin, 
kone on kuusiakselinen talon 
vanhemman särmäyspuristi-
men tapaan. 

Makasiinista siltaa pitkin 
työpöydälle

Kun työkappaleet ovat kook-
kaita, tarvitaan niiden taivu-
tukseen saman kokoluokan 
työkaluja. Ja raskastahan 
niiden käsittely on, varsinkin 
kun sarjat ovat pieniä ja työ-
kalut vaihtuvat usein. Kook-
kaan kone yhteyteen oli Pyö-
riän mukaan fiksua hankkia 
saman tien ratkaisu helpot-
tamaan työkalujen käsittelyä. 

Markkinoilla järjestelmiä 
on erilaisia, Aliko toi markki-
noille oman ratkaisunsa viime 
vuoden alussa. Sen kehitys-

työ oli tavallaan pandemian 
seuraus.

”Kun pandemian alku pari 
vuotta sitten hiljensi kiireitä, 
päätimme, että käytämme 
ajan hyväksi ja kehitämme uu-
sia asioita. Sen myötä pääsim-
me lanseeraamaan uusia tuot-

me vuoden alussa ja Garnjet 
oli ensimmäisiä sen hankki-
neita.

”Tuote oli tuolloin aivan 
uusi ja näimme makasiinin 
toiminnan idean ensi kerran 
pelkästään demona, mutta 
homman ajatus kävi heti sel-
ville ja järkevältähän tuo näyt-
ti”, Pyöriä sanoo.

Pyöriän mukaan makasiinin 
hyödyt korostuvat juuri kook-
kaampien työkalujen käsitte-
lyssä, se helpottaa raskaiden 
työkalujen siirtelyä. 

Lisäksi se on samalla työ-
kaluille säilytyspaikka koneen 
vieressä. 

”Siitä ne saadaan helposti 
käyttöön tästä yhdestä pis-
teestä”, toteaa Pyöriä.

Alikon Työkaluvarasto voi-
daan sijoittaa yhtä hyvin uu-
den särmäyspuristimen kuin 
jo käytössä olevan koneen yh-
teyteen merkistä riippumat-
ta ja hyllytyyppinen makasiini 
käy niin 1V-alatyökalujen kuin 
ylätyökalujen varastointiin. 

”Työkalukapasiteetti on 
max 3000 kg. Lattiatilaa ko-
neen viereltä varasto vaatii 
1,5x 3 metriä”, Pyöriä sanoo.

Garnjetilla kuusihyllyisessä 
makasiinissa pidetään raskai-
ta alatyökaluja.

Heavy Duty-särmäyspuris-
tin ja työkalumakasiini vah-
vistavat osaltaan nyt 13 hen-
kilön työpanoksella toimivan 
Alumechin Garnjet-yksikön 
toimintaa.

”Uusi kone on ollut meil-
lä runsaassa käytössä alusta 
saakka. Kone lisää kapasiteet-
tia ja makasiini sen vierellä 
helpottaa töitä. Tuottavuus-
han siinä kasvaa, sanoo Esa 
Pyöriä.

teita mm. juuri helpottamaan 
käytännön töitä särmäyksen 
yhteydessä”, tiivistää Alikon 
toimitusjohtaja Stanislav De-
min.

Alikon vaihtojärjestelmä 
koostuu särmäyspuristimen 
viereen sijoitettavasta ma-
kasiinista sekä sen ja koneen 
alateräkiinnityksen edustan 
yhdistävästä siirtosillasta, jo-
ta pitkin työalut liu’utetaan 
särmäyspuristimen työpöy-
dälle. 

Työkalut liikutetaan sil-
lan urassa, ja pneumaattiset 
rullat helpottavat osaltaan 
liikettä. Työkalujen kiinnitys 
tapahtuu pneumaattisella 
pikalukituksella. Makasiinin 
toimintojen ohjaamiseen Ali-
ko on kehittänyt omat softat, 
ohjaus tapahtuu kosketusnäy-
töltä. 

”Yksinkertainen, käytän-
nöllinen ja taloudellinen rat-
kaisu tarpeeseen oli suunnit-
telun perusidea. Niillä men-
tiin”, Demin sanoo.

Kätevää ratkaisu 
työkalujen siirtelyyn

Makasiini tuli markkinoille vii-

Kun Lehtimäellä toimiva levynkäsittelijä 
Garnjet investoi hiljattain kookkaaseen sär-
mäyskalustoon, kahdeksanmetrisen koneen 
oheen hankittiin saman tien työkalumakasii-
ni, mikä tuo sujuvuutta koneen työkalunvaih-
toihin.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Kahdeksanmetrinen särmäyspuristin
ja makasiini työkalunvaihtoja helpottamaan

Särmäyskapasiteetti vahvistui Lehtimäellä

Työalut liu’utetaan särmäyspuristimen työpöydälle siirtosillan avulla. 

Kahdeksanmetrin särmäyspuristin lisää Garnjetin kapa-
siteettia ja on sopiva työpari talon tuoreelle saman ko-
koluokan kuitulaserille, Esa Pyöriä toteaa. Ohjaus sär-
mäyspuristimessa on sveitsiläinen Cybelec.

Alikon Heavy Duty-sarjan puristusteholtaan 
750-tonninen ja työleveydeltään kahdeksanmetrinen 

kone vahvistaa särmäyskapasiteettia Garnjetilla.
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UUSI 
HCN-6800 NEO

UUDEN SUKUPOLVEN 
VAAKAKARAINEN KONEISTUSKESKUS

Uusi HCN-6800 NEO yhdistää nopeuden, tehon, väännön ja tarkkuuden 
ennennäkemättömällä tavalla vaakakaraisessa koneistuskeskuksessa. 
Kattaviin vakiovarusteisiin kuuluu useita työstötarkkuutta parantavia 
ominaisuuksia. NEO voidaan helposti yhdistää monipuolisiin 
automaatioratkaisuihin, joiden avulla koneesta saadaan irti uskomaton 
suorituskyky, tuottavuus ja kannattavuus.

Lisätietoa: www.mazakeu.com

Nopeus, teho ja tarkkuus

Nopea rumputyyppinen työkalumakasiini

Ominaisuudet:

Paletin koko 630 x 630 mm
Suurin kappalekoko 
Ø 1 050 mm x korkeus 1 300 mm
1 500 kg
Karan kartio #50

Syöttävä NC-pöytä vakiovarusteena

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak
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Avoinna: ti 3.5. klo 9–17 | ke 4.5. klo 9–17, After Work ja Teknologia Party klo 16.30-22 | to 5.5. klo 9–16

#teknologia22 

Huippuohjelmaa joka päivä!
• Maksutonta ohjelmaa 5 lavalla

• Yli 100 mielenkiintoista luentoa

• Tulevaisuuden työnantaja -teemapäivä 3.5. 

• Kunnossapidon digitalisaatioseminaari 4.5.

• Amazing Robots -kilpailu  
 korkeakouluopiskelijoille 

• Startup-kilpailu 

• Teknologia Party 4.5. Pääesiintyjänä Stig!

Teemana  
kestävän huomisen  
ratkaisut 
Solutions for  
Sustainable Future

Pohjoismaiden johtava teknologiatapahtuma sinulle,  
joka työskentelet teollisuuden ja teknologian alalla  
ja haluat kasvattaa asiantuntemustasi,  
oppia uutta sekä verkostoitua.

Tutustu  
tapahtumaan  
ja rekisteröidy  
maksutta kävijäksi  
teknologia22.fi

3.–5.5.2022 Helsingin Messukeskus

AUTOMAATIO | ELEKTRONIIKKA | ENERGIA | HYDRAULIIKKA  

JA PNEUMATIIKKA | LEVYTYÖ | KONEENRAKENTAMINEN  

KUNNOSSAPITO | AI JA ROBOTIIKKA | ICT | 3D

Yhteistyössä
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Mielenkiintoiset  
Keynote-puheenvuorot 
päivittäin 

tiistai 3.5. XPlanar 
Keynote: Fast lane to sustainable batteries 
Jari Parviainen,  
Director, Supplier Management,  
Valmet Automotive EV Power Oy 

keskiviikko 4.5. XPlanar 
Keynote: Tutkimuksesta tekoälyyn  
— vihreän siirtymän huipputeknologia 
Ville Voipio, Hallituksen puheenjohtaja, Vaisala  

torstai 5.5. XPlanar  
Keynote: Kohti kestävämpiä tavaravirtoja 
Mika Vehviläinen, President and CEO,  
Carcotec Corporation  

torstai 5.5. Tech corner  
Keynote: Future challenges and  
possibilities with AM? 
Edvin Resebo, CEO, AMEXCI

Perehdy kvanttilaskentaan 
XPlanar-lavalla 
tiistaina 3.5.2022 

Kvanttitietokoneet ja kvanttilaskenta viidessä 
minuutissa 
Mikael Johansson, CSC  
– Tieteen tietotekniikan keskus 

Yritysten tulisi tarttua kvanttilaskentaan, nyt! 
Cristina Andersson, Develor Productions 

 Kvanttilaskennan mahdollisuudet 
suomalaiselle lääketeollisuudelle 
Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry 

Kvanttiturvallinen digitaalinen salaus,  
miksi ja miten? 
Jorma Mellin, SSH.com

Kvanttilaskennan aikakausi loppukäyttäjän 
näkökulmasta ja yhteys suurteholaskentaan 
Ilpo Vattulainen, HY/TUNI 

Päivitetty ohjelma sekä näytteilleasettajat osoitteessa: teknologia22.fi

Mikael Johansson Cristina Andersson Sanna Lauslahti Jorma Mellin

Muutokset mahdollisia.

Ilpo Vattulainen

Tilaisuus on maksuton kaikille kävijöille  
(K18). 

Teknologia Partyn sponsori:

 Teknologia Party 
Vuoden parhaat teknologia-bileet 
käynnistyvät keskiviikkona 4.5.2022 
Messukeskuksessa klo 19. 

Illan kulusta vastaavat juontajina 
Kari Ketonen ja Antti Luusuaniemi. 
Pääesiintyjänä bileissä suomalaisille  
useita kestohittejä tarjoillut Stig. 

 Seminaareja 
Teknisen Kaupan Liitto tarjoaa  
Open day 2022 -toimialaan tutustumis- 
seminaarin ammattiopettajille. Seminaa-
rissa opettajat pääsevät tutustumaan 
teknisen kaupan toimialan jäsenyrityksiin 
ja saavat yleiskuvan teknisen kaupan  
roolista yhteiskunnassa. 

Promaintin ja Expomarkin järjestämässä 
Digitalisaatioseminaarissa pohditaan  
miten muuttuvat järjestelmät ja 
digitalisaatio tukevat ja muuttavat  
yritysten toimintaa ja minkälaista  
osaamista muutos vaatii yrityksiltä ja 
henkilöstöltä.  
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TFC/DFC/EFC-series | Leikkausteho 8 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

Ideoita tuotannon kehittämiseen

Fastems MMS versio 8

Fastemsin mukaan MMS 
Insights -moduuli tarjoaa 
käyttäjälle huomioita ja eh-
dotuksia tuotantoprosessien 
parantamiseksi automaatio-
järjestelmästä kerätyn tiedon 
perusteella integroidut ko-
neet ja tietojärjestelmät mu-
kaan lukien. MMS tarkistaa 
tuotannon ja tekee ehdotuk-
sia esimerkiksi tiettyjen työ-
kalujen tai kiinnikkeiden li-
säämisestä tai poistamisesta 

toon alle minuutissa. Lisäksi 
uuden tilausgeneraattorin 
avulla on mahdollista luoda 
tuotantotilaukset automaat-
tisesti käyttäjän määritte-
lemien sääntöjen mukaan. 
Järjestelmä voi esimerkiksi 
ylläpitää automaattisesti tiet-
tyä varastotasoa tai tuottaa 
toistuvan erän säännöllisin 
väliajoin.

Useiden erilaisten kiin-
nittimien käyttäjille mukana 
on uusi valinnainen resurs-
sien hallintamoduuli, joka 
mahdollistaa modulaaristen 
kiinnittimien käytön ja siten 
suuren tuotannonvaihtelun 
vähemmillä paleteilla. Modu-
laaristen kiinnittimien käyttö 
pienentää investointikuluja, 
säästää tilaa palettien varas-
toinnissa sekä säästää aikaa, 
kun kiinnittimien rakennus-
työtä on vähemmän.

MMS 8 -versio on saata-
villa uusiin Fastemsin auto-
maatiojärjestelmiin ja päivi-
tyksenä jo olemassa oleviin 
automaatiojärjestelmiin tä-
män kevään aikana.

keskeneräisen tuotannon 
määrään.

Helppokäyttöisyyttä uu-
silla ominaisuuksilla ja jous-
tavuutta modulaaristen kiin-
nittimien myötä

Yhden koneen palettiau-
tomaatiojärjestelmien käyt-

käyttöasteiden perusteella, 
tai NC-ohjelman ajoaikojen 
päivittämisestä tarkemman 
tilausaikataulun saamiseksi. 

Uusi versio on aiempi-
en MMS-versioiden tapaan 
suunniteltu tuotannon te-
hostamiseen, ja se tarjoaa 
käyttäjille mm. laajan va-
likoiman vaihtoehtoja au-
tomatisoituun tuotannon 
suunnitteluun, kuten tuotan-
toresurssien – esimerkiksi 

työkalujen, raaka-aineiden, 
NC-ohjelmien, kiinnittimien 
- ennalta valmisteluun. Käyt-
täjät voivat toteuttaa tuotan-
toa ennakoivasti, mikä johtaa 
korkeampaan koneiden käyt-
töasteeseen, lyhyempiin läpi-
menoaikoihin ja pienempään 

täjille uusi versio tarjoaa nyt 
uuden yhden näkymän käyt-
töliittymän, jossa on muka-
na palettien tilaus vetämällä 
ja pudottamalla, sekä MMS 
EasyRoute -toiminto, joka 
mahdollistaa uusien työkap-
paleiden lisäämisen tuotan-

Fastems on julkaissut uuden version 
MMS (Manufacturing Management 
Software) -tuotannonhallintaohjelmis-
tostaan. Uudessa MMS 8 -versiossa on 
mukana mm. CNC-automaation älykkyyt-
tä lisäävä MMS Insights -moduuli, joka 
tarjoaa käyttäjälle ideoita ja ehdotuksia 
tuotannon kehittämiseen. Lisäksi ohjel-
miston käyttäjäkokemusta on kehitetty 
ja lisätty mukaan toimintoja, jotka tuke-
vat modulaaristen kiinnittimien käyttöä. 
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DMG MORI toivooaa aurinkoista keväoä ja valmistautuu
jo esioelemään kesän kuumat "grilliuutuudet".
 
Tavataan vielä Pirkkalassa tai Pfrontenissa, jossa esillä
lukuisia uutuuksia, kuten moniakselinen sorvi NTX500 
sekäsekä vaakakarainen viisiakselinen työstökeskus DMU80 H 
monoblock.

YHTEYS
Mr. Lauri Erkkola
lauri.erkkola@dmgmori.com
Tel. +358 50 566 8779
DMGMORI.COM
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Robotti lataa kappaleet latausluukun kautta molempiin koneisiin. 
Asetuksien teko tapahtuu etuoven kautta.

Työkalunpitimissa voi säilyttää kahdeksan rakenneosaa 
työkappaleille sovitetuissa pidikkeissä.

Asiaan sovellutus Saksasta. 
Schwab CNC Metallbear-
beitungon Rot am Seessä 
Schwäbisch Hallin alueella 
Saksassa toimiva jyrsin- ja 
sorvausosia eri toimialoille 
valmistava yritys. 

Rainer Schwab omistaa 
yrityksen yhdessä poikansa 
Markus Schwabin kanssa ja 
periaatteena on tarjota am-
mattimaista valmistuspalve-
lua tuotteen eliniän ajan al-
kaen prototyypin valmistami-
sesta sarjatuotannon kautta 
ja edelleen varaosiin asti.

Osia 
moottoriajoneuvoihin

Schwab tekee tyypillisinä 
töinään magnesiumista ko-
teloita moottoriajoneuvon 
ohjausjärjestelmiin.  Kun 
vuosittain valmistettujen ko-
teloiden määrä nousi yrityk-
sessä muutama vuosi sitten 
250 000 kappaleeseen, teh-
tiin päätös niiden tuotannon 

automatisoinnista. 
Vuonna 2019 toteutetun 

automatisoinnin teki EGS Au-
tomatisierungstechnik ja sen 
perusta oli järjestelmätoimit-
taja W&R Industrievertretun-
gin kautta vuonna 2016 han-
kittu kolmiakselinen Brother 
Speedio S 1000 X1-koneis-
tuskeskus.  

W&R myy Saksassa mm. 
Brotherin työstöyksiköitä 
ja tekee koneisiin myös asi-
akkaan toivomia yksilöllisiä 

räätälöinti- ja mukautustöitä. 
Tällainen räätälöinti tehtiin 
myös Schwabille ja Speedio S 
1000 X1 sai projektissa vuon-
na 2017 neljännen CNC-ak-
selin. Koneeseen integroitiin 
pL Lehmannin valmistama 
CNC-pyöröpöytämalli EA-
520.

pL Lehmann on sveitsiläi-
nen CNC-pyöröpöytien ja 
kiinnitysjärjestelmien valmis-
taja. Suomessa valmistajan 
tuotteiden maahantuoja on 

minuuttia.
Kun kappaleet on koneis-

tettu yhdeltä puolelta, robot-
ti siirtää kappaleet väliase-
maan ja siirtää uudet koneis-
tukseen. Tämän jälkeen se 
siirtää koneistetut kappaleet 
toiselle koneelle, millä tapah-
tuu työkappaleiden takasivun 
työstö. 

Valmistussolussa toiseen 
koneeseen, Brother Spee-
dio S 700 X1:een, on lisätty 
niin ikään ylimääräinen neljäs 
CNC-akselilla, pL Lehmannin 
kääntöpöytä EA-510. 

”Asiakkaamme arvostavat 
monisivutyöstöä, koska sen 
yhteydessä pärjätään vä-
hemmillä kiinnityksillä. Huk-
ka-ajoilta säästytään ja kiinni-
tysvirheiltä vältytään.” 

”Kun kolmiakseliset Brot-
herit on varustettu tässä 
tapauksessa neljännellä tai 
mahdollisesti viidennellä ak-
selilla, koneistukset ovat to-
teutettavissa jopa tuottavam-
min ja taloudellisemmin kuin 
alkuperäisillä 5-akselisilla ko-
neilla. Kiinnitys- ja syöttömo-
mentit ovat korkeita ja tilan-

tarve vähäinen. Jo vakiomalli 
tarjoaa vahvaa suoritusky-
kyä”, kertoo W&R:n toimi-
tusjohtaja Jürgen Reimer.

Nopea kone 
takasivujen 
koneistukseen

Koska koneistustoimenpi-
teet ovat Schwabin koneis-
tamien kappaleiden takasi-
vulla vähemmän työläitä kuin 
etupuolella, osat kiinnitetään 
yksittäin ja koneistetaan suu-
rella nopeudella. Tähän työ-
hön sopii hieman pienempi 
mutta samana aikaan nopea 
Brother Speedio malli S 700 
X1, maksimi kiihtyvyys on 
2,2 g Z-akselilla ja 2 g X- ja 
Y-akselilla.

Kuten Speedio S 1000 X:n, 
myös Speedio S 700 X1:n 
kohdalla automaattinen la-
taus tapahtuu sivulle jälkia-
sennetun luukun kautta, joka 
on yhdistetty koneen ja ro-
bottisolun turvapiiriin. Tätä 
toimenpidettä varten valit-
tiin mukaan kuusiakselinen 
teollisuusrobotti Motoman 
GP25, mikä täyttää yrityk-
sen mukaan hyvin ulottuvuu-
delle, käsittelytarkkuudelle, 
osien asettelulle sekä tuo-
tantonopeudelle asetetut 
vaatimukset. Kokonaisuuden 
täydentää 480-paikkainen pa-
lettijärjestelmä. Järjestelmä 
mahdollistaa jopa 12 tunnin 
miehittämättömän tuotan-
non.

”Pyöröpöydin täydennet-
tyjen koneistuskeskusten ym-
pärille toteutetun automaatti-
solun ansiosta tuotantomme 
on kasvanut huomattavasti. 
Suuret kappalemäärät voi-
daan koneistaa nopeasti ja 
luotettavasti”, kertovat Rai-
ner ja Markus Schwab. 

Nurminen Tools Oy. 
”Pöytämallissa max. kiin-

nitysmomentti on 2000 Nm 
syöttömomentti 440 Nm ja 
samalla pöydän rakenne on 
poikkeuksellisen kompakti. 
Suurin osa markkinoilla ole-
vista malleista on vähintään-
kin kaksi kertaa isompia”, 
kertoo W&R:n toimitusjohtaja 
Jürgen Reimer.

Tehokasta 
monisivutyöstöä

Neliakseliseksi laajentuneen 
koneistuskeskuksen poh-
jalta EGS kehitti kokonai-
suutta eteenpäin tuotanto-
soluksi. Samaan yhteyteen 
hankittiin toinen Speedio ja 
robotti, jolloin syntyi robo-
tisoitu tuotantosolu, missä 
työkappaleiden eri puolien 
työstö tapahtuu kahdella eri 
koneella. 

Brother Speedio S 1000 
X1 -koneen pyöröpöydälle 
on asennettu Schwabin kehit-
tämä kiinnitin, mihin voidaan 
asettaa neljä osaa rinnakkain. 
Neljän osan valmistussykli 
pöydällä kestää noin kuusi 

Automaattiset tuotantosolut ovat teolli-
suudessa tänä päivänä yleisiä, ja niiden 
toteutukseen mahdollisuudet ovat monet. 
Yksi mahdollisuus on rakentaa robottiso-
lu jälkiasennettujen CNC-pyöröpöydin 
täydennettyjen alunperin kolmiakselisten 
koneistuskeskuksen ympärille. 

Robottisolu vaativaan komponenttituotantoon

CNC-pyöröpöydät jälkiasennuksena

Kappaleiden etusivun käsittelyä varten kääntöpöytään on asennettu 
neljän kappaleen kiinnityslaite, mihin robotti asettaa kappaleet ja 

poistaa ne käsittelyn jälkeen. (kuvat EGS).

Takasivun koneistus tapahtuu 
Brotherin Speedio S 700 X1-koneella, 

mihin on integroitu pL Lehmannin kääntöpöytä.
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TRULASER 
3080 FIBER

Nyt myös 2,5x8m pöytäkoko!

Maksimiteho 12 kW

”Tule todistamaan käsittä-
mättömän nopeaa Eagleä – 
tätä ei ymmärrä ennen kuin 
itse näkee”, toimitusjohtaja 
Marko Vossi kuvaa. 

”Tavoitteenamme on ra-
kentaa asiakkaillemme kil-
pailuetu ja haluamme tarjota 
heille mahdollisuuden tutus-
tua uusimpiin konepajatekno-
logioihin käytännössä. Tätä 
tilaisuutta ei kannata jättää 
väliin.”

Eagle iNspire:ssa yhdistyy 
Marko Vossin mukaan 30 kW 
tehon mahdollistama äärim-
mäinen lävistys- ja leikka-
usnopeus, 6G kiihtyvyys sekä 
9 sekunnin pöydänvaihtoaika. 
Päivillä julkistetaan myös Suo-
men ensimmäinen 30kW 6G 

Eagle -asiakas. Lisäksi esitte-
lyssä paljon muita koneita, 
laitteita ja palveluita. Tarjolla 
on tuttuun tyyliin myös pientä 
purtavaa ja juotavaa.

Uusi Hyperturn, 
tehokasta 
levytyötekniikkaa

Esillä on myös itävaltalai-
nen kolmannen sukupolven 
EMCO Hyperturn 45 G3 
kahdella 16-työkalun (20 kW, 
8 Nm, 12 000 rpm) Y-akseli 
(+/- 40 mm) BMT45P-revol-
verilla, kahdella 15 kW ka-
ralla (tankokapasiteetti 65 
mm), Fanuc 31i-B -ohjauksel-
la sekä huippuergonomialla, 
tukevuudella ja tarkkuudel-
la. Kumppaneina koneista-

miseen mukana ovat myös 
Hypermill CAM-ohjelmistoa 
edustava RS Technologies, 
Sandvik Coromant sekä Hain-
buch holkki-istukoita edusta-

yli R2-levynpyöristys myös 
levyn rei’ille ja muodoille se-
kä purseen- ja oksidinpoisto. 
Esillä on myös Turkin vanhim-
man särmäyskonevalmistajan 
Baykal APES-3100 SERVO 
särmäyskone, mikä tarjoaa 
enemmän tarkkuutta, nope-
utta ja energiatehokkuutta.

Esittelyssä oleva italialai-
nen Crippa 942LE täysservo-
putkentaivutuskone soveltuu 
kaikkein vaativimpiin tarpei-
siin. Tilaisuuden yhteydessä 
myös Crippa Family Sum-
mit erikoisetuineen nykyisil-
le Crippa-käyttäjille. Toinen 
esillä oleva taivutuskone on 
maailman johtavan taivutus-

teknologiatalon italialaisen 
Faccinin 4-telainen 4HEL 
3128 CNC-levynpyöristys-
kone.

Ultranopeaa 
3D-tulostusteknologiaa

Yhdysvaltalainen Nexa3D 
NXE400 ultranopea 3D-muo-
vitulostin rikkoo nopeusrajat 
ilman tarkkuuskompromisse-
ja. Koneella ajetaan demoajo-
ja päivillä. 6-kertainen nopeus 
ja 2.5-kertainen tilavuus ver-
rattuna vastaaviin tulostimiin 
markkinoilla. Jatkuva tulostus 
16 litraan asti jopa 1 cm per 
minuutti tulostusnopeudella.

va Nurminen Tools.
Hollantilaisen Timesaversin 

42 WRB automaattisella levy-
hiomakoneella ajetaan demo-
ja. Koneessa on erinomainen 

Älykkäisiin konepajateknologioihin ja elin-
kaaripalveluihin erikoistunut Vossi Group 
Oy järjestää yhdessä edustamiensa joh-
tavien valmistajien kanssa konenäyttelyn 
27.–28.4. klo 9–17 esittelyhallillaan Tampe-
reella. Suomen ensiesittelyssä mm. maail-
man nopein tasokuitulaser Eagle iNpsire 30 
kW 6G ja kolmannen sukupolven Emco HY-
PERTURN 45 G3 -sorvauskeskus.

30kW 6G Eagle tasokuitulaser 
Suomen ensiesittelyssä

Eagle iNspire:ssa yhdistyvät 30 kW tehon 
mahdollistama lävistys- ja leikkausnopeus, 

6G kiihtyvyys sekä 9 sekunnin pöydänvaihtoaika.

Itävaltalainen kol-
mannen sukupolven 
EMCO Hyperturn 45 
G3 kahdella 16-työka-
lun (20 kW, 8 Nm, 12 
000 rpm) Y-akseli (+/- 
40 mm) BMT45P-re-
volverilla, kahdella 
15 kW karalla (tanko-
kapasiteetti 65 mm), 
Fanuc 31i-B -ohjauk-
sella sekä huippuer-
gonomialla, tukevuu-
della ja tarkkuudella.
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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

ByBend Smart on Bystroni-
cin economy-tyyppinen sär-
mäyspuristinmalli, mikä kui-
tenkin on suunniteltu mah-
dollistamaan monipuoliset 
työt.

Nyt esitelty päivitys tuo 
muutamia uusia piirteitä ko-
neen ominaisuuksiin. Yksi 
uuden sukupolven ominai-
suuksista on optiona mah-
dollinen laajempi avautuma 
ja nousu, aiempi saatavissa 
ollut avautuma oli enimmil-
lään 480 mm, nyt se on 580 
mm. Tämän myötä koneessa 
voidaan käyttää 100 mm kor-
keampia työkaluja, mikä on 
hyödyllistä varsinkin laatikko-
tyyppisiä kappaleita taivutet-
taessa. Vakiona avautuma on 

takavastejärjestelmällä, mut-
ta lisäksi kone voidaan nyt 
varustaa nyt optiona myös 
viisiakselisella takavasteella, 
jolloin konetta voidaan nyt 
käyttää myös monimutkais-

300 mm.
Mallipäivitys lisää valmis-

tajan mukaan myös koneen 
monikäyttöisyyttä. ByBend 
Smartin perusversio toimite-
taan edelleen kaksiakselisella 

ten 3D-osien taivutukseen. 
Sellaisia ovat mm. peltituot-
teet, joissa taivutusreunat ei-
vät ole vain yhdensuuntaisia, 
vaan myös kulmassa toisiinsa 
nähden. 

Lisää  
taivutusnopeutta

Päivitys tuo uusia piirteitä 
myös työnopeuteen, tätä 
varten saatavissa on uusia 
lisävarusteita. Sellainen on 
mm. Efficiency Booster, mikä 
nopeuttaa yläpalkin palautu-
mista ja siten taivutusproses-
sia. Koneeseen on saatavilla 
myös laserturvajärjestelmä, 
mikä mahdollistaa yläpalkin 
liikkumisen suuremmalla no-
peudella liike- ja taivutusvai-
heiden aikana. 

Uudessa Smartissa dynaa-
miset levytuet helpottavat 
suurien raskaiden ja paksujen 
levyjen käsittelyä taivutuspro-
sessin aikana. Ohjaus synkro-
noi apuvälineen liikkeen taivu-
tusprosessin ja pystyliikkeen 

Lisää nopeutta ja joustavuutta särmäystöihin

Uuden sukupolven ByBend Smart 

Aiempaa laajempi avautuma ja nousu mahdollistaa 
100 mm korkeampien terien käytön.

Rösler on pintojen viimeis-
telykoneiden valmistajana 
maailman johtavia toimijoi-
ta. Röslerin erityisiksi vah-
vuuksiksi voi nimetä viimeis-
telyprosesseissa tarvittavien 
hioma-aineiden sekä kemi-
kaalien aktiivisen kehittämi-
sen sekä kaikkein vaativim-
pien viimeistelylaitteiden 
toteutukset.

Kattavan ”peruslaitteisto-
jen” malliston rinnalla Rösler 
tekee jatkuvasti asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti räätä-
löityjä toteutuksia ja on ke-
hittänyt niitä varten tuhansia 
eri käyttötarpeisiin optimoi-
tuja hioma-aineita sekä -ke-
mikaaleja.

Tehtaan  
edustuksesta 
paikallisen  
osaajan käsiin

Aiemmin Rösler hoiti itsenäi-
sesti täryhiomakoneiden se-
kä niissä käytettävien hioma-
materiaalien/kemikaalien 
myynnin Suomessa. Vuoden 
2021 aikana Rösler päätti 
siirtää edustuksen pitkäai-
kaiselle kumppanilleen Prod-

mac Oy:lle. Tällä järjestelyllä 
kohennetaan kykyä palvella 
suomalaisia Rösler-asiakkaita 
sekä erityisesti täryhionnan 
viimeistelyprosesseja käyttä-
viä alan toimijoita.

”Mitä olen kentällä kier-
tänyt, niin aika monesti on 
kuullut Röslerin hiomama-
teriaalien tarjoavan selkeitä 
etuja viimeistelyn laadussa. 
Lisäksi hiomakivien kestoa 
kiitellään liki poikkeuksetta”, 
kertoo Prodmac oy:n myynti-
päällikkö Harri Laulajainen.

”Meidän kannalta tämä 
tuore Rösler-edustus tarkoit-
taa ainakin sitä, että voimme 
palvella huippulaatua ja te-
hokkuutta tavoittelevia asi-
akkaita entistä paremmin 
ja kokonaisvaltaisemmin”, 
päättää Laulajainen.

Saksalaisen Röslerin ja Prodmac Oy:n yli 10 
vuoden yhteistyö sinkokuulapuhalluslaittei-
den maahantuonnista laajenee kattamaan 
Röslerin täryhiomakoneiden laajan mallis-
ton sekä niissä tarvittavat hiomamateriaalit 
ja lisäaineet.

Röslerin täryhiomakoneet 
Prodmacille

Bystronic on julkaissut uuden sukupolven ByBend Smart- särmäyspuristinmallistaan.

töliittymä määrittää optimin 
taivutusprosessin ja ehdottaa 
sopivia työkaluja.

Dynaaminen bombeeraus 
edistää tarkkoja taivutustu-
loksia, sen myötä voidaan 
tuottaa luotettavasti tarkat 
ja yhdenmukaiset kulmat jo-
kaisella taivutuskerralla.

Tämä päivän linjausten mu-
kaan kone on valmistajan mu-
kaan myös hyvin energiays-
tävällinen. Energiaa säästää 
mm. se, että koneen pää-
käyttö on aktiivinen vain ko-
neen ollessa käynnissä. Näin 
järjestelmä vähentää koneen 
virrankulutusta samalla, kun 
se lisää tuottavuutta ja mini-
moi samalla melua ja lämmön-
hukkaa.

Bystronic ByBend Smart- 
malleja on neljä mallia eri te-
hoin ja kokoluokin. Puristus-
voima malleissa on 100–300 
tonnia ja särmäyspituudet 
3100–4100 mm.

kanssa ja sitä käytetään sa-
manaikaisesti yläpalkin kans-
sa. Se lisää materiaalinkäsit-
telyn joustavuutta erityisesti 
pienissä erissä, kun materiaa-
lityypit ja paksuudet muuttu-
vat. Vaihtoehtoisesti saatavilla 
on rullia raskaille osille. 

Helppokäyttöinen 
kokonaisuus

Nykykoneiden tapaan help-
pokäyttöisyys on tärkeää. 
ByVision Bending sisältyy 
ByBend Smartin perusver-
sioon, näin käyttäjät voivat 
käynnistää kaikki taivutus-
prosessit vain muutamalla 
sormen pyyhkäisyllä. Konetta 
ohjataan 22 tuuman kosketus-
näytöltä, ja offline-ohjelmointi 
on mahdollinen.

ByVision Bendingin tie-
tokanta sisältää parametrit 
kaikille yleisimmille ohutlevy-
tyypeille ja taivutustyökaluille. 
Materiaalipaksuudesta ja tai-
vutuskulmasta riippuen käyt-

Bystronic on julkaissut 
uuden päivitetyn version 
ByBend Smart- särmäys-
puristinmallistaan. Ko-
neessa voidaan käyttää 
nyt aiempaa korkeampia 
työkaluja, ja laaja optio-
valikoima mahdollistaa 
aiempaa nopeammat 
taivutustyöt. 
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PE-Markkinointi Oy:n tuotantohalli.

Pohjanmaan Teollisuus on kahden päivän tiivis ja tehokas yritystapahtuma, joka koostuu 
seminaareista ja näyttelystä. Tapahtuma yhdistää tulevaisuuden visiot, nykyaikaiset ratkai-
sut ja osaavat tekijät teollisuuden johdon, tuotannon, suunnittelun ja hankinnan edustajien 
kohdatessa.

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuman järjestelyvuoro siirtyy tänä vuonna Vaasaan, ja energia-
kysymykset nousevat entistä vahvemmin esille. Tapahtumassa pureudutaan kestävään kehi-
tykseen mm. yritysten energiatuotannon ja -kulutuksen näkökulmasta.

Näyttelyalat: Automaatio, robotiikka ja digitalisaatio | 3D-tulostus ja ohjelmistot | Teollisuu-
den koneet ja laitteet | Komponentit ja sopimusvalmistus | Logistiikka ja varastointi | Kes-
tävät ratkaisut ja palvelut | Tuotekehitys ja innovaatio | Huolto ja kunnossapito | Tutkimus, 
koulutus ja rekrytointi | Energiantuotanto ja varastointi | Sähkö-, lämpö- ja kaasuverkot | Säh-
könsiirto ja varastointi

Tule kartoittamaan uusia mahdollisuuksia, solmimaan kontakteja ja vahvistamaan verkostojasi.  
Varaa näyttelypaikkasi NYT!

Ota yhteyttä: Jukka Hakala, puh. 0400 669 600, jukka.hakala@pohjanmaanexpo.fi

Järjestäjä: Kumppanit: 
Pohjanmaan Expo

Yhteistyössä: Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, 
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Kosek, Concordia

Botniahalli, VAASA 23.–24.11.2022 Ke 10–17 & To 9–15

www.pohjanmaanteollisuus.fi 

PE-Markkinointi Oy:n toimi-
tusjohtaja Petteri Pomppu 
kertoo yrityksen viimeis-
ten kolmen vuoden olleen 
vauhdikkaita. Vuoden 2019 
alkaen yrityksen tuotteiden 
ja tuotannon kasvu ovat ol-
leet todella positiivisia. Sik-
si asennus- ja osavalmistus-
hallia on laajennettu 2020 ja 
2021.

”Toiminnan uusi strategia 
otettiin käyttöön samoina 
vuosina ja tehtiin tärkeät 
investointipäätökset. Stra-
tegiaan sisältyvät kuitulaser, 
hienosädeplasma viisteauto-
matiikalla, särmäystoiminta 
ja teräslevyjen varastointi”, 
Pomppu kertoo.

Uusi hienosädeplasma

PE-Markkinointi Oy:n uusin 
hankinta on hienosädeplas-
ma Hypertherm XPR300 lii-
tettynä Thermcut 4500 por-
taaliin. Leikkausautomaatio 
on varustettu muotoviistei-
den leikkaukseen suunni-
tellulla leikkauspäällä, mikä 
hyödyntää Hyperthermin 
TrueBevel -teknologiaa. Li-
säksi mukana on True Hole 
-toiminto reikien plasmaleik-
kaukseen. Nämä toiminnot 
ja portaalin leikkausohjel-
miston optimointitoimin-
not sekä ekologinen pöytä 
takaavat nykyaikaisimman 

ja turvallisen teollisen plas-
maleikkauksen. 

”XPR 300:n 300 ampeerin 
lähtövirta ja 63 kW lähtöte-
ho saavat aikaan suuremmat 
leikkausnopeudet ja erin-
omaisen tuottavuuden. Hy-
pertherm valmistajana huo-
lehtii myös hiilijalanjäljestä. 
Siksi virtalähteille myönne-
tään ”Greener Cuts” merkin-
tä”, Petteri Pomppu sanoo.

Laaja oma 
materiaalivarasto

Vuonna 2020 hankitun Byst-
ronic BySmart Fiber 6 kW 
-kuitulaserin tilauskanta 
on ollut jatkuvassa kasvus-
sa. Kuitulaserilla leikataan 
enimmäkseen suuria sarjoja 
ja ohuita, suurta tarkkuuta 
vaativia teräslevyjä. Lisä-
rakennuksen ansiosta ovat 
myös teräslevyjen varastoin-
titilat sisätiloissa kasvaneet 
ja logistiikka parantunut. 
Särmäystoimintoon on han-
kittu Alikon CNC-särmäyspu-
ristimet. Varastosta löytyvät 
monipuolisesti S 355-, rst-, 
sekä suuri määrä Weldox 
700-levyjä. Laaja oma varas-
to takaa nopeat toimitukset. 
PE-Markkinointi Oy:n lähitu-
levaisuus on suunnattu pal-
velevaan teräsleikkaukseen 
ja omiin nostokaluston asen-
nustoimituksiin.

Somerolla toimiva konepaja PE-Markkinointi 
on investoinut uuteen leikkausosastoon, kone-
kantaan ja monipuoliseen teräslevyvarastoon.

PE-Markkinointi 
laajensi 

teräsleikkausta

”Sijainti on jatkossakin hy-
vien logististen yhteyksien 
päässä Kehä III:n varressa. 
Muutto tapahtuu huhtikuun 
lopulla ja tavoitteena on olla 
toiminnassa uusissa tiloissa 
viimeistään toukokuun alus-
ta lähtien”, kertoo toimitus-
johtaja Ilkka Eriksson.

Muuton myötä yritys saa 
käyttöönsä joustavat tila-
ratkaisut hyvine neuvotte-
lutiloineen sekä oheispal-

veluineen, mikä helpottaa 
vieraidenkin vastaanottoa 
jatkossa. Varaston osalta 
on käytössä tämän päivän 
standardin mukaiset las-
tauslaiturit sekä automaat-
tinen varastotorni pienem-
mille tavaroille. Hitsaamo, 
jossa toimii myös Suhner- ja 
Rodcraft -laitteiden huolto, 
muutetaan sitä varten ra-
kennettavaan uuteen tilaan 
samaan osoitteeseen.

”Nykyinen, sinänsä toimi-
va kiinteistömme on saavut-
tanut sellaisen vaiheen, jos-
sa oli syytä punnita tulevien 
vuosien tilankäyttöä hybri-
dimaailmassa. Korona-aika 
on muuttanut ennestäänkin 
isojen tilojen käyttöastetta 
ja oletettavissa on, että pa-
luuta entiseen ei ole. Tämä 
globaali muutos yhdessä 
suhteellisen vanhan kiinteis-
törakennuksen ja -tekniikan 

kanssa helpotti merkittäväs-
ti muuttoratkaisua”, toteaa 
Ilkka Eriksson.

”Muutto auttaa meitä 
myös eteenpäin vastuulli-
suustavoitteissamme, jotka 
ovat niin meille kuin omis-
tajakonsernillemme strate-
gisesti tärkeitä. Säästämme 
muuton myötä merkittävän 
määrän esimerkiksi sähköä 
ja lämmityskustannuksia. 
Käytännössä tämä kulutus 
on jo olemassa, joten muu-
ton myötä säästämme ener-
giaa koko kiinteistömme ku-
lutuksen verran.”

”Pyrimme valmistelemaan 
prosessin mahdollisimman 
hyvin, mutta muuttovaihe 
voi siitä huolimatta aiheuttaa 
hetkellisiä häiriöitä. Henkilö-
kuntamme löytää kyllä rat-
kaisut kiperissä paikoissa 
tilanteeseen kuin tilantee-
seen”, sanoo Eriksson.

Maanterä muuttaa Vantaalla

Maanterä Oy muut-
taa toimisto-, tuotan-
to- ja varastotilojaan 
Vantaalla. Yritys 
muuttaa Keinumäen-
kujalta Petikkoon 
Tiilenlyöjänkujalle 
nykyaikaisiin toimis-
to- ja varastotiloihin.

Lue Konekuriiri netissä
www.konekuriiri.fi
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Rakennus Eleko Oy on Mänt-
sälässä pääpaikkaansa pitä-
vä ohutlevykoneiden myyn-
tiyritys. Peltirakennustöistä 
käynnistynyt yritys keskittyy 
nykyisin konekauppaan.

Rakennus Elekon palettiin 
ovat kuuluneet pitkään, jo 20 
vuotta, myös levyntyöstö-

Slinet on uusi leikkausjärjestelmä 
kelamateriaalien käsittelyyn.

Variobend DB kahdeksanmetrisenä versiona.

omintakeisia koneita leikka-
ustöihin. Varustelutasoltaan 
malleja on kaksi, vaativan 
ammattitason pitkälle va-
rusteltu 1,5 sekä 1, joka on 
moneen käyttöön sopiva ns. 
peruskone.

Mielenkiintoinen seikka 
on, että Slinetin ja Vario-
bendin ohjaus ja ohjelmisto 
ymmärtävät toisiaan. Näin 
toiminnot voidaan helpos-
ti yhdistää ohjelmistoiltaan 
yhteen tehokkaasti leikkaus- 
ja taivutuskokonaisuudeksi”, 
Koivisto sanoo.

Rakennus Eleko Oy:n ko-
nenäyttely Mäntsälässä oli 
avoinna työviikon ajan huh-
tikuulla. Tapahtumassa oli 
mukana tuotteineen myös 
Virte-Metalli Oy. Leif Vieno-
nen esitteli konepäivien kä-
vijöille käsityökalutarjontaa.

koneiden ja laitteiden maa-
hantuonti ja myynti, kone-
myynnissä talon tuttu tuote-
merkki Tarivo, joka keskittyy 
eurooppalaisten kone- ja lai-
temerkkien myyntitoimintoi-
hin Suomessa sekä Baltiassa. 
Talon edustamia merkkejä 
ovat mm. saksalaiset Schrö-

talon tarjontaan. Itse asiassa 
kyseessä oli samalla ensim-
mäinen talon järjestämä ko-
nenäyttely.

”Tämän kevään suunnitel-
miimme kuuluivat Konepaja-
messut, mutta kun messut 
tunnetulla tavalla siirtyivät, 
ajattelimme joka tapaukses-
sa järjestöä asiakkaillemme 
mahdollisuuden koneisiin tu-
tustumiseen livetapahtuman 
merkeissä. Päämiehemme 
kannustivat osaltaan tapah-
tumaan, ja onhan tässä nyt 
joka tapauksessa tapahtu-
mia järjestää, kun mahdol-
lisuudet siihen nyt jälleen 
pandemian nykytilanteessa 
ovat olemassa”, kertoo Ra-
kennus-Elekon toimitusjoh-
taja Juha Koivisto. 

Kolmen merkkisiä 
koneita

Näyttely tarjosi koneita kol-
melta merkiltä. Schröder 
Maschinenbau GmbH on 
saksalainen konevalmistaja, 
joka tekee koneita laitteita 
ohutlevyn taivutuksen ja leik-
kaukseen. Nyt mukana Po-
wer Bend Universal, yhteen 
suuntaan taivuttava, useis-
sa kokoluokissa toimitetta-
va moottoroitu kanttikone 
Schröderin omalla POS-oh-
jauksella. 

Toinen Schröder tarkaste-
lussa oli uusi moottorileikkuri 
PDC-HC. 

Variobend on Asco Grou-
piin kuuluva konevalmis-
taja, minkä tuotteita ovat 
kanttikoneet yhden ja kah-
den suunnan taivutukseen. 
Koneita on saatavissa 4–12 
metrin pituisina malleina, le-
vyvahvuudet käsittelyyn ovat 
1,50–2 mm ja ominaisuudet 
koneissa on tehty suoritusky-
kyiseen tuotantoon. Yksi 
kiintoisa ominaisuus on mm. 
yläpalkin joustot automaatti-
sesti kompensoiva järjestel-
mä. Konepäivillä oli mukana 
kahteen suuntaan taivuttava 
valmistajan DB-sarjan pitki-
en kappaleiden kanttikone, 
näyttelyssä se oli mukana 

der, Schlebach, Prinzing sekä 
Variobend.

Konenäyttely 
Mäntsälässä

Huhtikuun alussa Rakennus 
Eleko järjesti päätoimitilois-
saan Mäntsälässä konenäyt-
telyn, joka tarjosi katsauksen 

kahdeksanmetrisenä versio-
na. 

Kolmantena merkkinä 
mukana oli niin ikään Asco 
Groupin yrityksen eli Slinetin 
uusi leikkausjärjestelmä mo-
nipuoliseen kelamateriaalien 
käsittelyyn. Hyvin pitkälle 
asiakasräätälöitynä toimitet-
tavat koneet automatisoivat 
leikkaustoiminnot, leikkaus 
tapahtuu koneissa vakiona 
sekä pitkittäis- että poikit-
taissuuntaan. 

Slinet toimittaa myös eri 
kokoluokkiin kelamateriaali-
en käsittely- ja varastojärjes-
telmiä. Järjestelmät soveltu-
vat ovat 1250 mm:n kelale-
veyksille.

”Slinet on Variobendin 
kumppanivalmistaja, mikä 
valmistaa mielenkiintoisia 
ja myös markkinoilla varsin 

Saksalaiskoneita ohutlevynkäsittelyyn

Rakennus Eleko järjesti konepäivät tiloissaan huhtikuun alussa. Tilai-
suudessa esiteltiin talon tarjontaa, mukana oli koneista kolmelta saksa-
laiselta ohutlevykoneiden valmistajalta, Schröderiltä sekä Asco Groupin 
Variobendilta ja Slinetilta. KARI HARJU

TEKSTI & KUVAT

Elekon konepäivät Mäntsälässä

Juha Koivisto (vasemmalla) sekä Asco Groupin miehet 
Robert Lickl ja Robert Matthäß esittelivät Rakennus Ele-
kon konetarjontaa konenäyttelyssä huhtikuun alussa.

Schröderilta mukana oli mm. Power Bend Universal. 

Leif Vienonen oli tuonut Elekon konepäiville mukaan 
Virte-Metallin käsityökalutarjontaa. Talon tuotteita ovat 
myös mm. katto-, seinä- ja listatuotteet, tikkaat sekä 
sadevesijärjestelmät.
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Machinery oli panostanut 
tapahtumaan runsaasti niin 
ohjelman kuin koneidenkin 
puolesta. Ralliteema oli esillä 
Hyundai- lähettiläs Riku Tah-
kon johdolla. Mies ja ralliauto 
olivat paikan päällä ja myös 
aiheeseen sopiva ajokilpailu 
kauko-ohjattavilla ralliautoil-
la oli ohjelmassa. Voittaja sai 
lipun Jyväskylän MM-ralliin 
ja lisäksi vieraiden kesken 
arvottiin paketti Ralli Expe-
rience -päivään, jossa pää-
si Riku Tahkon opetukseen 
sekä hyppäämään ralliauton 
kyytiin.

Mikä yhdistää rallia ja 
metallintyöstöä?

Vuosi 2022 on Machinerys-
sa ralliteemainen, ja asioita 
tiivistyy juuri Hyundai-ralli-
lähettilään Riku Tahkon ym-

pärille. Hänellä on allaan 
Hyundai i20 Rally2-luokan 
ralliauto, joka oli esillä myös 
Hyundai Päivillä. Hyundai 
Motorsport -tiimi on osa 
Hyundai Motor Groupia, jo-
hon myös Hyundai Wia kuu-
luu. Hyundai Wian KF-sarjan 
koneilla valmistetaan lisäksi 
Hyundai Motorsportin ral-
liautoissa käytettäviä osia. 
Kyseisillä ralliautoilla kilpail-
laan SM-sarjan lisäksi myös 
MM-tasolla.

Monipuolinen  
Hyundai-Wia -kattaus

Konetapahtumaan kuuluvat 
tietenkin koneet ja Hyundai 
Wian malleja tapahtumassa 
olikin esillä monipuolisesta-
si, ja teemaan sopivissa vä-
reissä. Näytillä olivat koneis-
tuskeskukset KF6700 jaa KF 

4600 sekä sorvit SE2200LY, 
SE2200LM ja SE2200LSA. Li-
säksi esiteltiin mm. Fronius 
-hitsauskoneita sekä esitte-
lyssä Safanin levykoneita.

Ruoka kaksipäiväisessä ta-
pahtumassa toimi mainiosti 
Street Food -hengessä.

Hyundai päivät Machinerylla
Machinery järjesti huhtikuun alussa Tampereen toimipisteessään ralli-
teemaiset Hyundai päivät. Hyundai Wian koneita tapahtumassa oli esillä 
useita.

Ralliteema näkyi muun 
muassa Hyundain työs-
tökoneiden teippausten 
väreissä. KF6700 koneis-
tuskeskuksen edessä ta-
lon nuorta polvea: Siru 
Pernu, Herkko Raivonen 
ja Juha Parri.

Riku Tahko ja Hyundai i20 Rally2-luokan auto olivat 
teeman mukaisesti keskeisessä osassa Machineryn kak-
sipäiväisessä tapahtumassa.

KF 4600 Hyundai-Wian pystykarainen koneistuskeskus 
Fanuc 0iPlus Smart Guide I -ohjauksella.
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Tekupit Oy on Pirkkalasta 
käsin toimiva yritys, jon-
ka keskeisiä tuotteina ovat 
työstökoneiden varaosat ja 
tarvikkeet. Yritys myy mm. 
öljysumuimureita, tuotteita 
lastuamisnesteen kunnossa-
pitoon ja lastunkäsittelyyn. 
Myös muljupumput ovat tar-

teen poistoa ja puhdistusta 
helpottava vino pohja säiliös-
sä. Myös mm. muljun kierrä-
tysallas, jonka muodostavat 
pumppu, ohjausyksikkö ja 
pinta-anturi, oli tarkastelus-
sa. Lisäksi esillä oli runsaasti 
talon muuta tarjontaa, skim-
mereitä, Sarigöl-lastunkul-

valmistajan Easyband-sarja 
tarjoaa yksinkertaisen ratkai-
sun työstökoneiden lastua-
misnesteen suodattamiseen. 
Muljupumpuista esiteltiin 
mm. uutta kompaktia ja suo-
rituskykyistä 70bar pumppua 
integroidulla suodatusjärjes-
telmällä varustettuna. 

Jalostunut  
M70P-pumppuimuri

Yksi mielenkiintoinen tämän 
alueen tuote oli eteenpäin ja-
lostettu muljulle sopiva kom-
pakti, suodattimin varustettu 
M70P -pumppuimuri. Uutta 
pumpussa on mm. helpom-
pi liikuteltavuus sekä nes-

jonnassa, niitä yritys vie myös 
Eurooppaan jälleenmyyjien-
sä kautta.

Laajalla paletilla

Huhtikuun alussa yritys jär-
jesti Open Housen, missä 
oli mahdollisuus tutustua ta-
lon tarjontaan varsin laajal-

jettimia ja keskusvoitelun 
tarvikkeita.

Tekupit Oy on 2008 aloit-
tanut yritys, jonka asiakas-
kunta koostuu konepajoista 
ympäri Suomen. Pirkkalan 
Lasikaaren toimitiloissa yritys 
on toiminut vuodesta 2018 
lähtien. 

la kattauksella. Tuotteita oli 
esillä kaikilta tuotesektoreil-
ta, kuten keskeisiin päämie-
hiin kuuluvan Micronfilterin 
ECOTECH 4000 öljysumui-
muri mekaanisella sykloo-
nierottelijalla varustettu-
na. Kierteinen elementti ja 
metalliverkko on sijoitettu 
imurissa samaan pystysuo-
raan kanavaan, mikä edistää 
öljysumupisaroiden yhdisty-
mistä koska öljysumu törmää 
tehokkaasti seiniin. Myös 
valmistajan Kube 2500-öl-
jysumimuri ja Microil1200 
-malleja esiteltiin.

Lastuamisnesteen suoda-
tukseen oli mukana Easy 50, 

Tekupit Oy järjesti huhtikuunalussa Open 
House-tyyppisen tapahtuman toimitiloissaan 
Pirkkalan Lasikaaressa. Esillä oli varsin laa-
jasti talon tarjontaa.

Open House Tekupitilla

Tekupit järjesti Open House-tapahtuman 
huhtikuun alussa. Jari Vainion esittelyssä 

tapahtumassa oli mm. M70P-pumppuimuri 
lastuamisnesteen käsittelyyn.

Micronfilterin ECOTECH 4000 öljysumuimuri 
oli tällä kertaa tarkastelussa sujuvasti sekä 

etu- että myös taustapuolelta.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Hypätään 60 vuotta ajassa 
taaksepäin vuoteen 1961. 
Sopimusvalmistuksesta ei 
ollut vielä tietoakaan, kun ny-
kyisen yrittäjän Esa Salmes-
karin isä Väinö Salmeskari 
aloitteli yritystoimintaa Iso- 
saaren navetassa. Käsistään 
näppärälle, aiemmin kyläsep-
pänä toimineelle Väinölle eri-
laisten maataloustuotteiden 
kehittely ja valmistaminen su-
jui luonnostaan. Aluksi yritys 
valmisti erilaisia maatalous-
koneita kuten perunanlajit-
telijoita, juurikasleikkureita ja 
latohankoja ja laajensi myö-
hemmin tuotevalikoimaansa 
lavanostimiin, poikkiharavoi-
hin ja paalikuormaimiin.  

Uusi suunta 
yritystoiminnalle

Yritystoiminta kasvoi ja 
vuonna 1986 yritys saapui 
tienhaaraan, jossa piti tehdä 
ratkaisuja. Toinen haara joh-
taisi maatalouskonevalmis-
tustoiminnan jatkamiseen 
ja toinen kokonaan uuteen 
maailmaan, alihankintako-
neistukseen. Isä Väinö oli jää-
mässä eläkkeelle ja Esa päät-
ti aloittaa yrityksessä uuden 
suunnan: Jatkossa pajassa 
tulisi olemaan vain NC-ko-
neita ja maatalouskoneiden 
valmistaminen lopetettaisiin.  

”Alanvaihdoksen myö-
tä syntyi myös päätös, että 
nyrkkiä suurempaa kappalet-
ta ei tehdä. Johtoajatuksena 
on ollut alusta alkaen vahva 
automaation osuus tuotan-

lastunkatkaisutoiminto on 
ehdoton varuste, sillä ko-
neistamme vaikeasti lastut-
tavia metalleja, jolloin lastua 
tulee vaikka kilometri, eikä 
se muuten katkea. Meillä on 
kymmenien vuosien kokemus 
koneistuksesta, joten tie-
dämme mitä ominaisuuksia 
koneelta tarvitaan”, kertoo 
Esa asiantuntevasti.   

Onnistunut toimitus 
tuotannon  
pelastajana 

”Itse konetoimitus Starin 
kanssa meni todella hyvin. 
Muilla oli pitkät toimitusajat, 
mutta Starilta löytyi kaksi ko-
netta lyhyellä toimitusajalla, 
mikä pelasti meidän tuotan-
tomme. Koneet ovat pyöri-
neet nyt tässä muutaman vii-
kon. On hirvittävän tärkeää, 
että kone toimii kuten on 
luvattu ja siinä aikataulussa, 
mitä luvattu. Toisenlaisistakin 
toimituksista on tullut koke-
muksia valitettavasti. Kyllä 
tässäkin vähän epäilin, että 
mitenköhän tulee käymään, 
mutta toimitus piti paikkan-
sa”, naurahtaa Esa.  

Mukana konekaupassa oli 
Starin kotimainen edustaja 
Evomax Oy. Evomax toimit-
taa metallin työstötekno-
logioihin Starin lisäksi mm. 
Spinner ja Parpas -työstöko-
neita. Evomaxin tarjoamassa 
on myös automaatioratkai-
sut, joilla kaikkiin koneisiin 
voidaan toteuttaa myös mie-
hittämätön työstö. 

toja vähän eri teollisuuden 
aloille”, havainnollistaa Esa.   

Nopea apu  
tuotantoon 

Salmeskarilla valmistetaan 
koneistuskappaleita, halkai-
sijaltaan 3–41 mm, suoraan 
tangosta monikaraisilla sor-
vausautomaateilla tai pitkä-
sorvausautomaateilla, joissa 
on makasiinitankolaitteet. 
Lisäksi koneistuskappaleita, 
halkaisijaltaan 40–300 mm, 
tehdään robottisoluilla saha- 
tai takoaihioista sekä pysty-
karaisella koneistuskeskuk-
sella, jossa on ohjelmoitava 
jyrsivä jakopää. Tämän kone-
komppanian jatkoksi Salmes-
kari investoi kahteen uuteen 
Star-pitkäsorvausautomaat- 
tiin. Koneet ovat Starin suo-

nossa”, kertoo Esa Salmes-
kari yrityksen toimitusjohtaja.  

”Tällä hetkellä tuotan-
to rullaa 11 CNC-koneen 
voimin. Enempää ei tiloihin 
mahdu. Tarpeen tullen ko-
neita uusitaan ja vanhoista 
luovutaan. Ajatuksena on kui-
tenkin pitää perheyrityksen 
toiminnan koko nykyisellään 
ja palvella olemassa olevia 
asiakkuuksia hyvin.”  

”Meille on tärkeää, että 
asiakkaat ovat tyytyväisiä. 
Pitkät asiakkuudet pohjau-
tuvat laatuun ja toimitusvar-
muuteen. Meillä on lisäksi hy-
vä porukka töissä, joihin voi 

luottaa kuin kiveen ja homma 
hoituu”, kertoo Esa.  

Yrityksen asiakaskunta 
koostuu neljästä suuremmas-
ta toimialasta: voimansiirto-, 
sähkö-, it- ja hydrauliikkateol-
lisuudesta sekä muutamasta 
pienemmästä asiakkaasta lä-
hialueella. Tässä piilee myös 
vakaan toiminnan viisaus, 
jonka Esa oppi lapualaiselta 
yritystutkija Juha Ilanderilta. 

”Juha sanoi, että firmalla 
pitää olla niin kuin pannun ja-
lat, että jos yksi katkeaa, niin 
ei koko firma mene nurin. Se 
oli hyvä ohje ja siten mekin 
olemme hajauttaneet toimin-

situimpia pitkäsorvausauto-
maatteja, joissa on monipuo-
liset työstömahdollisuudet. 
Esimerkiksi pitkien reikien 
poraus sekä monipuolinen 
takatyöstö. 

”Star on meille uusi ko-
nemerkki, vaikka pionee-
ri alallaan onkin. Meillä on 
ennestään hallissa Citizenin 
pitkäsorvausautomaatteja. 
Päädyimme kuitenkin uu-
teen merkkiin, koska tarve 
oli akuutti ja Star tarjosi ko-
neita lyhyellä toimitusajalla. 
Lisäksi Starin koneissa oli 
sellaisia ominaisuuksia, joita 
tarvitsemme: lastunkatkaisu-
toiminto, korkeapaineyksik-
kö ja teränvalvonta. Näiden 
valmiuksien myötä sen voi 
antaa yölläkin ajaa miehit-
tämättömänä. Meille tämä 

Salmeskari Oy, perheyritys Ylihärmässä, 
on alihankintakoneistamo, joka tekee 
ajoneuvoihin moottorin osia sekä voi-
mansiirto-, sähkö-, it- ja hydrauliikkateolli-
suuteen pääasiassa sorvauskeskuksilla 
valmistettuja pyörähdyskappaleita. Yri-
tyksen viimeisimpänä investointina on 
kaksi Starin pitkäsorvia, jotka saapuivat 
vahvistamaan yrityksen tuotantoa alku-
vuodesta. 

Vahvistusta tuotantoon nopein liikkein tähden merkeissä

Salmeskari investoi Ylihärmässä

Uutta Starin pitkäsorvausteknologiaa Salmeskarille Ylihär-
mään. Vasemmalla Esa Salmeskari, keskellä Starin edustaja 
Dennis Reiser ja oikealla Starin kotimainen edustaja Mauri 
Kautto, Evomaxin Oy
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ja Bengt Magnus Björk-
manille. Björkman omisti 
myös Fiskarsin, Antskogin 
ja Kosken ruukit ja Kimon 
ruukin masuuni oli 1700-lu-
vun lopulla Fiskarsin ohella 
Suomen suurimpia harkko-
raudan valmistajia.

Kun aika muuttui ja teol-
liset ja tekniset muutokset 
tekivät käsiteollisuuteen 
nojaavat ruukit 1800-luvun 
lopussa tarpeettomiksi. Uu-
sia toimintamuotoja Kimon 
ruukille kuitenkin löytyi, ja se 
muutettiin sahalaitokseksi 
ja myllyksi. Kimonjoen kos-
kia hyödynnettiin vuodesta 
1922 lähtien sähköntuotan-
nossa.

Kimon ruukin ympäristö 
on tänä päivänä luontonsa 
puolesta mainio vierailu-
kohde, ja samalla Pohjan-
maan ainut rautaruukkimu-
seo toimii Kimon kylässä 
ruukin rautamakasiinissa. 
Museo on auki kesäisin ja 
siellä ovat esillä 1700-luvun 
Kimon ruukin sekä vasara-
pajan pienoismallit, kuvia 
sekä erilaisia raudan jalos-
tukseen liittyviä esineitä ja 
työkaluja. Kesän kohokohta 
on vuosittainen taontapäivä, 
taontakursseja on järjestet-
ty kesäin ja syksyisin. musei-
portalosterbotten.fi 

Kimon rautaruukki toimi ai-
kanaan kolmessa erillisessä 
kohdassa Oravaistenjoen 
varrella, ja masuuni sijaitsi 
vielä erillään muutaman ki-
lometrin päässä alimmasta 
ruukista. 

Ruotsalais-saksalainen 
Peter Heijke perusti ruu-
kin vuonna 1703, ja Kimon 
ruukkia pidetään yhtenä 
Suomen vanhimmista teol-
lisuuslaitoksista.  Alue sopi 
hyvin raudanvalmistukseen, 
polttoainetta eli puuhiiltä 
tuottavia metsiä ja koski-
voimaa oli tarjolla runsaasti 
ja samoin satama lähellä. Se 
oli tärkeä, koska rautamalmi 
rahdattiin ruukkiin jaaloilla 
Ruotsista.

Isonvihan aikana vuonan 
1714 venäläisjoukot hävitti-
vät alkuperäisen masuunin, 
mutta uusi masuuni raken-
nettiin, nyt Oravaisiin lä-
helle satamaa. Masuunilta 
harkkorauta kuljetettiin Ki-
mojokea ylös ruukille, jossa 
se taottiin kankiraudaksi. 

Vuonna 1758 Kimon ja 
Orisbergin ruukit osti ruot-
salaisten Robert Finlayn ja 
John Jenningsin ruukkiyhtiö 
ja siitä parinkymmenen vuo-
den päästä vuosi eteenpäin 
ruukkien omistus siirtyi ruot-
salaisille A. Hasselgrenille 

Kimon ruukki Pohjanmaalla 
Kimon ruukki oli Pohjanmaalla Jepualla ja Oravaisissa Ora-
vaistenjoen varrella toiminut rautaruukki. Sen toiminnasta 
on yhtenä näkyvänä merkkinä tänä päivänä Pohjanmaan 
ainut rautaruukkimuseo Vöyrillä Kimon kylässä vuoden 
1763 rautamakasiinissa.

Rautaruukkimuseo Vöyrillä Kimon kylässä 
ruukin rautamakasiinissa.

ja tulevat suurhankkeet 
sekä kaivosteollisuus ja 
kunnossapito. 

Edellistapahtumasta 
on aikaa, edellisen ker-
ran messut järjestettiin 
vuonna 2018.

Tänä vuonna messuil-
la on yli 300 näytteillea-
settajaa ja tapahtumassa 
kuullaan runsaasti myös 
mielenkiintoisia puheen-
vuoroja alan huippuni-
miltä. Puheenvuoroja 

Pohjoinen Teollisuus 
-tapahtuma järjeste-
tään 18.–19.5. Oulun 
Ouluhallissa neljän vuo-
den hiljaiselon jälkeen. 

Messujen teemana on 
tänä vuonna Pohjoisen 
menestyksen tekijät. 
Esiin nostetaan pohjoi-
sen teollisuuden kes-
keiset puheenaiheet, 
mm. teollisuuden tule-
vaisuus, kestävä kehitys 

Pohjoinen Teollisuus pitkästä aikaa

kuullaan koko messujen 
ajan. Paneelikeskuste-
lussa käsitellään aihet-
ta Miten turvaamme 
osaajien saatavuuden 
pohjoisessa? Lisäksi pu-
heenvuorot käsittelevät 
monipuolisesti suoma-
laista kaivosteollisuutta 
ja kunnossapidon tule-
vaisuutta, unohtamatta 
ajankohtaisia kestävän 
kehityksen esityksiä.

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

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

KONEET KIERTOON KONEKURIIRILLA

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

www.konekuriiri.fi

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!

HETI VARASTOSTA!

Alkuperäisiä

”MULJU-
PUMPPUJA”

Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin

koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELU- 
JÄRJESTELMÄT

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

valikoima muita tarvikkeita.

ÖLJY- 
SKIMMERIT

Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

www.tekupit.fi
 Jari Vainio 040 7090 509

MEILTÄ MYÖS  
LASTUNKULJETTIMET  
JA ÖLJYSUMUIMURIT

HETI VARASTOSTA!

(09) 274 7210 • www.teknohaus.fi • info@teknohaus.fi

TEHOKKAAN TUOTANNON TEKIJÖITÄ VUODESTA 1987

Hyvä tilaisuus hankkia käytetty 
Hypertherm HPR400XD 
-hienosuihkuplasmakone!
Asiakkaamme myy uuden Thermcut plasma-
leikkauskoneen tieltä poistuvan koneen. 
Kone on hyväkuntoinen ja nähtävissä 
tuotantokäytössä Pirkanmaalla.

Lisätietoja: Anssi Kaasalainen 0405433451 
tai anssi.kaasalainen@teknohaus.fi

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

Lue 
Konekuriiri 

netissä
www.

konekuriiri.
fi

32.32.
vuosikerta

Varaa 
ilmoitustila:

p. 0400 857 800
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Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

Suoraan kelalta tai putkiaihiosta automaat-
tisesti ladattuna taivutetut kappaleet BLM 
Smartilla. Sopii myös lattamateriaalin taivutuk-
seen. Soluun voidaan integroida robotisoituun 
kappaleenkäsittelyyn ja putkenpäänmuotoiluun 
servokäyttöisellä E-Formilla. Sovi esittely T&W- 
messuille 20.-24.6. Düsseldorfiin!

Maailman johtava lattamateriaalin lävistys- ja 
taivutuskoneiden valmistaja EHRT tuo markki-
noille kompaktin EB20-taivuttimen servo-
käytöllä mm. virtakiskojen taivuttamiseen. 
Pyydä tarjousta! 

BLM Smart servokäyttöinen 
putkentaivutin  

EHRT EB 20 E servokäyttöinen 
vaakataivutin

Robotisoitu E-Form 
putkenpäänmuotoilusolu

Patentoidulla takaisin-
joustomittauksella

Työväline- ja Muoviteolli-
suuden neuvottelupäivät on 
vuosittain järjestettävä ta-
pahtuma. Edelliskerralla tä-
män Teknologiateollisuuden 

toimialatyhmän tapahtuma 
pidettiin verkossa, nyt taas 
onnistui kokoontuminen to-
tuttuun malliin, parin päivän 
tapahtuma kostuu esityksistä 

nen johtaja Ilkka Harri, Sten 
& Co Oy Ab ja materiaalin va-
lintaan ja tuotesuunnitteluun 
muotinvalmistuksen kannalta 
puolestaan ruiskuvaluasian-
tuntija Matti Majava, Cam-
team Oy.

Muita päivän esitysteemo-
ja olivat Laserteksturoinnin 
mahdollisuudet (Dirk Rohde, 
DMG Mori), 

Ilmastovaikutusten arvi-
ointi muoviteollisuudessa 
(Managing Director Antti 
Niskanen, LCA Consulting 
Oy), Muoviteollisuus ry:n 
UPSKILL-projekti (Asiantun-
tija Pirjo Pietikäinen, Muovi-
teollisuus ry) ja Työvälineval-
mistuksen tilanne maailmalla 

ja iltaohjelmasta, ja tällä ker-
taa paikkana oli siis Vantaan 
Flamingo.

Sodan vaikutuksia 

Tapahtuman kärkeen kuul-
tiin toimialaryhmän puheen-
johtajan Kai Syrjälän, (Kaidoc 
Oy) avauksen jälkeen tervei-
siä ISTMA:n (International 
Special Tooling and Machi-
ning Association) kokoontu-
misesta Lissabonissa (Reeta 
Luomanpää, Teknologiateol-
lisuus ry).

Näinä aikoina kiintoisan 
suhdannekatsauksen loi Tek-
nologiateollisuuden johtava 
ekonomisti Jukka Palokan-
gas ja otsikkona oli sodan 
vaikutukset teknologiateol-
lisuuteen. 

Kohtuullisilta kuitenkin 
näyttäisivät, niin karmea kuin 
itse sota onkin. 

Sodan vaikutuksia meille 
päin leikkaa Venäjän suunnan 
jo Krimin valtauksen jälkeen  
pudonnut osuus suomalai-
syritysten aktiviteeteista. 

Venäjän osuus mm. tek-
nologiateollisuuden Suomen 
viennistä oli pudonnut vuon-
na 2021 vain 5–6 prosenttiin.. 

Osuus tuonnista ja viennis-
tä on koko kuvassa pieni, toki 
tiettyjä artikkeleja, kuten öl-
jyä ja nikkelimalmia, Venäjäl-
tä on tuotu suhteessa paljon 
yli 80 prosentin tasolla niiden 
kaikesta tuonnista.

Myös koko euroalueen nä-
kökulmasta vaikutukset ovat 
jääneet Palokankaan mukaan 
tähän mennessä ainakin vielä 
maltillisiksi, mm. maaliskuus-
sa kasvu jatkui edelleen ja 
ennusteet ovat edelleenkin 
positiiviset. Hinnat toki nou-
sevat. Yritysten ja Suomen 
tuotantokykyä ja huoltovar-
muutta pitää nykytilanteessa 
vahvistaa, sanoi Palokangas.

Muoviteollisuuden ajan-
kohtaistilannetta ja osin 
myös sodan aiheuttamia il-
miöitä esitteli esityksessään 
myös toimitusjohtaja Vesa 
Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.

Muottiteollisuuden 
kehitysvaiheista

Ajankohtaiskatsausten jäl-
keen kuultiin esityksiä useis-
ta teemoista, niitä olivat kat-
saus tuotesuunnittelun vai-
kutuksista työkaluprojektin 
onnistumiseen, niitä luotasi-
vat R&D Principal Engineer 
András Tanczos ja Vesa Pa-
lojoki, ABB Oy:stä (Drives). 

Muottibusineksen vaihei-
siin Suomessa loi katsauksen 
toimitusjohtaja Jukka Nur-
mi, Muottituote Oy ja Bö-
hlerin pulverimetallurgisiin 
teräksiin perehdytti tekni-

(toimialaryhmän puheenjoh-
taja Kai Syrjälä, Kaidoc Oy). 

3D-tulostuksen 
mahdollisuuksia tiiviisti

Tapahtuman toisen päivän 
esitykset keskittyivät pitkälti 
3D-tulostukseen, mikä kovin 
ajankohtainen ja monia kiin-
nostava teema onkin. 

Aamupäivän kokonaisuu-
dessa CEO Harri Kulmala, 
DIMECC Oy esitteli Suomen 
3D-tulostuksen kasvueko-
systeemi FAME:a. FAME on 
vuonna 2020 perustettu ko-
konaisuus, jonka tarkoitus on 
edistää 3D-tulostuksen ke-
hitystä Suomessa, ja tarjoaa 
kanavia ja yhteisöllisyyttä ja 

yhteyksiä mm. tutkimukseen, 
tuotesuunnitteluun ja kaupal-
listamiseen. 

Näkökulma on liiketoimin-
nallinen, ja mukana on nyt 16 
partneria eri 3D-tulostuksen 
eri sektoreilta ja 10 tukijä-
sentä. Uudet tulijat ovat tie-
tenkin tervetulleita mukaan, 
yhteistyössä ja yhteyksissä 
on toki voimaa maailmalla 
kasvavassa ja runsaasti po-
tentiaalia tarjoavassa 3D-tu-
lostuksen maailmassa, totesi 
Kulmala.

VTT:n Research Scientist 
Antti Vaajoki esitteli 3D-val-
mistuksen automatisointiin 
liittyviä asioita, suuntaa, mi-
kä on ahkeran tutkimuksen 
kohteena. Research Director 
Mika Salmi, Aalto-yliopisto 
esitteli Muovisten lopputuot-
teiden ja komponenttien val-
mistamista 3Dtulostamalla. 
ja päivän päätökseksi kuultiin 
vielä jotain aivan muuta, Kuu-
makanavien standardoinnin 
mahdollisuuksia esitteli Sa-
les Manager Tero Ruskovuo, 
Meusburger Georg GmbH & 
Co KG.

Ammattilaiskohtaaminen 
keräsi varsin mukavasti kiin-
nostuneita Vantaan Flamin-
goon, yli 50 osanottajaa. 
Tuttuun tapaan Työväline- ja 
Muoviteollisuuden neuvot-
telupäivillä palkittiin jälleen 
myös Vuoden Työvälineval-
mistaja, tunnustuksen sai 
Camteamin Matti Majava. 
Vuoden ruiskuvalaja on puo-
lestaan Leomuovi Oy.

Ammattiasiaa tiiviissä paketissa

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelu-
päivät pidettiin maalis-huhtikuun vaihteessa 
Vantaalla. Kahden päivän tapahtuma tarjosi 
tuttuun tapaan osallistujilleen tanakan pake-
tin ajankohtaista ammattiasiaa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät

Vuoden Työvälinevalmistaja on Camteamin Matti Majava, vasemmalla. 
Keskellä toimialaryhmän puheenjohtaja Kai Syrjälä, oikealla Reeta Luomanpää, 

Teknologiateollisuus ry.

Teknologiateollisuuden 
johtavan ekonomistin 

Jukka Palokankaan 
teemana olivat sodan 

vaikutukset 
teknologiateollisuuteen.

Harri Kulmala, DIMECC Oy, 
esitteli Suomen 3D-tulostuksen 

kasvuekosysteemi FAME:a.
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www.auto-kulmala.fi

AUTO-KULMALA OY RAHOITUS
JÄRJESTYY!

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

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

FORD TRANSIT 2.2 TDCI -16
AJ. 183 TKM, SIISTI 4-VETO 
TRANSIT PAKETTIAUTO !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOI-
TINTA !
 29.900; sis.alv

4X4 PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN -17
TRANSPORTER 2.0 TDI 110 kW 
94 TKM, HIENO JA VÄHÄN AJETTU 
150 HV PITKÄ TRANSPORTER 
BULLI !
 
 29.900; sis.alv

PITKÄ BULLI

MERCEDES-BENZ SPRINTER -18
314 CDI 
AJ. 167 TKM, 1.OM SIISTI ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !

 27.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

OPEL MOVANO  -15
2.3 CDTI
AJ. 98 TKM, 1.OM VÄHÄN AJET-
TU JA MERKKIHUOLLETTU MO-
VANO PERÄLAUTANOSTIMELLA! 
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA! 
 29.900; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

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

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

 28.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

VOLKSWAGEN -14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 32 TKM AJETTU 
TRANSPORTER AVOLAVA PA-
KETTIAUTO NOSTIMELLA !!

 39.600; 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

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

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

4X4 PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

VOLKSWAGEN -16
TRANSPORTER 2.0 TDI
AJ. 28 TKM, 1.OM VAIN 28 TKM 
AJETTU TRANSPORTER 
AVOLAVA PAKETTIAUTO 
NOSTIMELLA !!
 43.500; sis.alv

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

VOLKSWAGEN -18
CRAFTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 13 TKM AJETTU 
CRAFTER PITKÄLLÄ 4.2M 
LAVALLA ! SAA AJAA HLÖAUTO-
KORTILLA ! EI NOPEUDENRA-
JOITINTA ! 49.500; sis.alv

PAKETTIAUTO

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

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

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

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.

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

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -14
316 CDI  
398 TKM, 1.OM 163 HV ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !

 17.990; sis. alv.

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 316 CDI 
AJ. 96 TKM, 1.OM 163 HV VÄHÄN 
AJETTU EXTRAPITKÄ SPRINTER 
PAKETTIAUTO ! SAA AJAA HENKI-
LÖAUTOKORTILLA ! EI NOPEU-
DENRAJOITINTA ! 39.500; sis.alv

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

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

 34.990; sis.alv

4X4 PAKETTIAUTO

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

 33.500; sis.alv

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

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ   -17
SPRINTER 316 CDI
1.OM, 153 TKM, 1.OM 163 HV 
EXTRAPITKÄ SPRINTER PAKET-
TIAUTO ! SAA AJAA HLÖAUTO-
KORTILLA ! EI NOP.RAJ. ! 
 37.500; sis.alv

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

MERCEDES-BENZ VITO -12
110 CDI  
318 TKM, TODELLA SIISTI JA 
HYVÄNOLOINEN VITO PAKETTI-
AUTO ! RAHOITUS JOPA ILMAN 
KÄSIRAHAA !
 10.850; sis. alv.

PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -10
TRANSPORTER 2.5 TDI  
AJ. 265 TKM, YKSITYISKÄYTÖS-
TÄ HARVINAISEN HIENOKUN-
TOINEN JA HYVIN HUOLLETTU 
TRANSPORTER 2.5L MOOTTO-
RILLA ! 12.950;

PITKÄ 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

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

MERCEDES-BENZ -17
SPRINTER 314 CDI
AJ. 117 TKM, TODELLA SIISTI 
KUORMA-AUTO THERMOKING 
KYLMÄLAITTEELLA JA PIENELLÄ 
KÄYTTÖMAKS. !
 35.000; sis.alv

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ -14
SPRINTER 319 CDI A
AJ. 294 TKM, 1.OM HYVIN 
VARUSTELTU UUDEMMAN 
KORIMALLIN 4-VETO 190 HV V6 
DIESELILLÄ JA AUTOMAATTI-
VAIHTEISTOLLA ! 39.800; sis.alv

4X4 KUORMA-AUTO

MERCEDES-BENZ -12
SPRINTER 519 CDI A
AJ. 136 TKM, TODELLA SIISTI JA 
HYVIN VARUST. MET.HOPEA
KUORMA-AUTO THERMOKING
KYLMÄLAITT. SEKÄ 190 HV V6 
DIESELILLÄ ! 37.500; 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

 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
 LX-LASER  –  Maailman nopeimpia putkilasereita 
  www.lxcuttingmachine.com

FMS-SERVICE OY ON MUKANA TEKNOLOGIA22-TAPAHTUMASSA – TERVETULOA TUTUSTUMAAN OSASTOLLE 6C90!

C-sarja 12 kW
3 kk erikoishintaan

C-sarja 6 kW ja 3 kW 
3 kk erikoishintaan

LX-K6 malli 2kW putkimakasiinilla 
165 000 €

USEITA MYYTY JO SUOMEEN

Esim. C3 3 kW alk. 129 000 €, sis. asennuksen ja koulutuksen.

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

KESÄN KOVIN KONENÄYTTELY 
Keskiviikko-perjantai 1.–3.6.2022  Punasillantie 4, 40950 Muurame  OVET AVOINNA KLO 10–18

• SUOMEN ENSIESITTELYSSÄ NAKAMURA-TOMEN UUTUUSMALLI SC-100X2 •

Tarjolla 
suolaista ja makeaa 
purtavaa, kahvia ja 
reilusti virvokkeita.

Nakamura-Tome WY-150 2-revolverinen sorvauskeskus • Top 
Automazioni X-Files tankomakasiini • Axile C6 Pro pystyka-
rainen työstökeskus • Microcut M760 pystykarainen työstö-
keskus • Argo 5VHL -työkalujyrsinkone • Diamond-manuaa-
lisorvit • Universal Robots UR5e ja UR10e -yhteistyörobotit

ESILLÄ:


