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TIUKASTI 
POHJOISEN ASIALLA 

Pohjoinen Teollisuus
-tapahtuma Oulussa

s. 20

VALAISTUSTEKNOLOGIAA 
50 VUOTTA 

Pitkän linjan valmistaja 
investoi yhdistelmään

s. 16

KONEPÄIVÄT 
VENETSIASSA 

Jyrsin- ja avarrus-
konevalmistajan 
Open Days

s. 14

s. 8 32.32.
vuosikerta

KIUASTEHDAS VAHVISTAA 
KAPASITEETTIAAN
Tilaa ja uutta teknologiaa Muurameen

www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

KONE      KURIIRI.fi
Aina täyttä koneasiaa.6 • 202232. vuosikerta

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 toimintaa

MYYNTI  050 357 3724
HUOLTO  040 663 9726
VARAOSAT  040 663 9726
EMAIL  prodmac.toimisto@prodmac.fi

BEHRINGER VANNE- JA PYÖRÖSAHAT
Ylivoimainen markkinajohtaja 
teräspalvelukeskusten ja konepajojen 
sahausjärjestelmissä.
Yli 100 vuoden kokemus sahaamisesta.

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!
RÖSLER TÄRYHIOMAKONEET,
HIOMAKIVET JA -AINEET
Euroopan markkinajohtaja, joka tarjoaa
äärimmäisen laajan tuotevalikoiman
koneita, hiomakiviä ja -aineita. 
Hiomakiviäkin löytyy yli 9000 vaihtoehtoa.

PARMIGIANI TAIVUTUSKONEET
Vuodesta 1927 alkaen Parmigiani 
on ollut luotettava kumppani heille, 
jotka haluavat huippuluokan työkoneita 
metallien taivutukseen.

TEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA
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SEURAAVA NUMERO 7/2022 ilmestyy 8.9. • Varaa ilmoitustilasi 30.8. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

32.32.
vuosikerta

DMG Mori Open House, Pfronten

Kaksi uutuuslanseerausta

NTX 500 laajentaa 
DMG Morin NTX-sarjaa.

DMG Morin perinteinen ko-
tinäyttely Pfrontenissa oli nyt 
ensimmäistä kertaa yli kah-
den viikon mittainen, ja syynä 
olivat tietenkin pandemiaan 
liittyvät syyt. Päivittäistä kä-
vijämäärää suositussa tapah-
tumassa saatiin näin vähen-
nettyä ja samalla lisää mah-
dollisuuksia henkilökohtaisiin 
tapaamisiin paikan päällä. 

Automaatio kuului tapah-
tuman teemoihin, kaikkiaan 
14 kokonaisvaltaista auto-
maatioratkaisua nähtiin toi-
minnassa, mukaan lukien 
Robo2Go MAX, MATRIS light 
PH Cell 2000 ja PH 50.

Kaikkiaan koneita oli esil-
lä tapahtumassa 26, lansee-

sydän on nopea Turn & Mill 
compactMASTER-kara, jonka 
kääntöalue on +/- 120°. Se 
mahdollistaa sujuvan 5-ak-

vaativien työkappaleiden täy-
dellisen koneistuksen kuude-
lat sivulta.

DMU/C 85 H 
monoBLOCK

DMU/DMC 85 H mo-
noBLOCK on suunnattu eri-
tyisesti koneenrakennus-, 
muotti-, ilmailu- ja puolijoh-
desektorin alueen toimijoille.

DMU/DMC H mo-
noBLOCK-sarja on DMG 
Morin kokonaisuus koneita 
näille sektoreille, ja nyt val-
mistaja esittelee uudet DMU 
85 H monoBLOCK ja DMC 85 
H monoBLOCK mallinsa pa-
letinvaihtajalla sarjan laajen-
nuksena. 

Valmistajan mukaan vaa-
kakarainen 5-akselinen sa-
manaikainen koneistus mah-
dollistaa monimutkaisten 
työkappaleiden prosessivar-
man tuotannon. DMU/DMC 
85 H monoBLOCK:n kookas 
850 x 1150 x 900 mm:n lii-
kealue palvelea monenlaisia 
komponenttien tuotantoa 
aina 1000 kg:n kappalepai-
noihin saakka, ja perustan 
tarkalle koneistukselle mah-
dollistavat jäykkä konealusta, 
vaakasuora portaalikonsepti, 
termosymmetrinen muotoilu 
ja kokonaisvaltainen jäähdy-
tyskonsepti.

DMG Morin Open Hou-
se Pfrontenissa järjestettiin 
9.–21.5. DMG Mori Finland 
järjesti tapahtumaan asiakas-
matkan.

rauksia oli mukana kaksi, uusi 
lähtötason kone 6-sivuiseen 
koneistukseen ja DMU/DMC 
85 H -monoblock -koneistus-
keskus.

NTX 500

Valmistajan mukaan alle 7 
m²:n kokoinen NTX 500-ko-
nistuskeskus on uusi ratkaisu 
monimutkaisten työkappa-
leiden nopeaan ja mikroko-
neistukseen esimerkiksi lää-
ketieteellisen teknologian 
alueella.

Suuntaus kohti yhä moni-
mutkaisempia työkappaleita 
vaatii monipuolisia valmis-
tusratkaisuja, ja  DMG Mo-
rin NTX-sarja sisältää sor-
vaus- ja jyrsintäkeskuksia, 
jotka mahdollistavat vaikka-
pa luulevyjen tai implanttien 
valmistuksen vaativilla aloilla 
ja erityisesti lääketieteen tek-
niikassa.

NTX 500 on nyt sarjaan 
uusi uusi lähtötason koko, ja 
sarjan kompaktein malli tar-
joaa työskentelyalueen työ-
kappaleille aina ø 120 x 558 
mm asti. Suurempien sisar-
malliensa tapaan NTX 500:n 

selisen samanaikaisen ko-
neistuksen, Y-akseli liikkuu 
150 mm. Lisäksi sorvaus- ja 
jyrsintäkeskus mahdollistaa 

DMG Mori Open 
House Pfrontenis-
sa esitteli työstö-
koneiden kehitys-
kulkuja ja trendejä 
ensimmäistä ker-
taa kahden viikon 
mittaisella tapahtu-
malla toukokuussa.

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

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

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

DMU/C 85 H monoBLOCK 
on paletinvaihtajalla 

varustettu malli 
kookkaammille kappaleille.



KONE      KURIIRI.fi
4

LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Hyvää kesää!
Kyllähän sitä aina odottaa, kesää.  

Sieltä se taas saapui.
Tänä keväänä suvea on moni saatta-

nut kaipailla tavallistakin enemmän, sillä 
onhan tämä erikoisaika kysynyt voimia.

Koronan kanssa on sentään kai jol-
lakin lailla opittu elämään, vaikka varo-
vaisena saa olla edelleenkin. Ja sitten 
viime aikoina huomio on kiintynyt sotaan 
Euroopassa, eikä Ukrainaa tule edelleen-
kään uutisvirrasta ohittaa. Taistelu jatkuu 
ja myös apua sinne tarvitaan edelleen.

Samalla sodan seuraukset näkyvät 

mistuksen merkitys huomataan.
Koneinvestointien osalta Ukrainan 

kriisi aiheutti alkuun varovaisuuden li-
sääntymistä, mutta tilanne tuntuu nyt 
tasaantuneen. Hyvä on, sillä investoinnit 
rakentavat jatkoa, ja niitä rakennuspali-
koita tarvitaan.

Mutta siis nyt on kesä! Vaikka työt 
jatkuvat, toivottavasti monille tämä 
kesäaika tarjoaa myös jossakin välissä 
mahdollisuuden jälleen hetken hengäh-
tämiseen, mökillä, reissussa, missä vain. 
Huolto on tärkeää ja huiliakin tarvitaan, 

meilläkin ja aiheuttavat haasteita mm. 
talouden kasvulle jatkossa, kuten vaik-
kapa EK:n ja Tilastokeskuksen tuoreet 
katsaukset hiljattain ennakoivat. 

Tässä kohdin täytyy kuitenkin muis-
taa, että valoisia piirteitäkin talouden 
pyörteissä edelleen on. Tuotannon rat-
taat pyörivät näin kesää aloiteltaessa 
sujuvasti, töitä pajoilla on runsaasti, ja 
kysyntää näyttäisi jatkuvan edelleenkin. 

Mielenkiintoinen ajan ilmiö on, että 
työtä palaa koko ajan nyt kaukomailta 
myös takaisin. Lähellä tapahtuvan val-

että jaksetaan. Kannattaa käyttää se 
mahdollisuus hyväksi. 

Tässäpä lukuun kesäkuun-elokuun 
Konekuriiri ja syksyllähän sitten jatke-
taan. Nyt näyttäisi siltä, että syksystä 
saadaan pitkästä aikaa oikein toimelias 
jakso messujenkin muodossa. 

Hyvää kesää kaikille ja uutisia 
verkossa myös kesällä.  

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

TRUTEKNIIKKA
Varsikuja 2, 01740 VANTAA
Puh. 020 728 9880
myynti@trutek.fi
www.trutek.fi

TruBend 5000 + ToolMaster
Jo neljä 4 järjestelmää toimitettu Suomeen!

• Työkalukapasiteetti 
 jopa 65 m (ylä- ja ala-
 työkalu yhteensä 130 m)
• Voidaan käyttää 
 asiakkaan perus- ja 
 erikoistyökaluja
• Maksimi 
 työkalupaino 25 kg
• Soveltuu erinomaisesti
 piensarjatuotantoon!
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SÄRMÄÄ
LEIKKAA
OHJELMOI
SAHAA

MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.

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

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

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

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

RAKENNETAAN KILPAILUETU
30kW 6G

EAGLE TASOKUITULASERIT

Maailman nopeimmat tasokuitulaserit jopa 30 kW 
laserteholla, 6 G kiihtyvyydellä sekä vain 9 sekunnin 
pöydänvaihtoajalla. Saatavissa aina pöytäkokoon 3x16 m asti.

TÄYSIN YLIVOIMAINEN
SUORITUSKYKY!

vossi.fi/30kw

Tshekkiläisvalmistajalta modernit ratkaisut
keskiraskaisiin ja raskaisiin koneistuksiin.

FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET

vossi.fi/fermat
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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

Okuma-automaatiota Stuttgartissa
Mukana livenä Stuttgartissa 
ovat esittelyssä mm. Okuman 
neliakselinen LU3000EX-sor-
vimalli. 

Okuman automaatiomah-
dollisuuksia edustaa mm. 
LB3000-sorvi ARMROID-ni-
velrobotilla automatisoituna.

Tuottavuutta 
neliakselisesti

Okuman asema markkinoilla 
4-akselisten sorvien toimit-

täville materiaaleille. 
Sorvissa työkalu on kiinni-

tetty BMT-tyyppiseen revol-
veripäähän, revolvereja on 
kaksi, 12-asemainen yläre-
volveri ja 8/10-asemainen ala-
revolveri tarjoavat runsaasti 
työkaluasemia, joiden avul-
la käyttäjät voivat suorittaa 
useita sorvaustoimintoja jo-
ko samanaikaisesti tai itsenäi-
sesti. Sisäänrakennettu ka-
ramoottori tarjoaa runsaasti 

maan lämpötilan vaihteluita 
sekä tärinää koneistuksen 
aikana. Sorvaushalkaisuja 
koneessa on 410 mm ja -pi-
tuus mallista riippuen 600 tai 
1000 mm.

Automaattisesti 
pienissäkin erissä

LB3000 EX II ARMROID:n 
myötä Okuma kertoo esit-
televänsä messuvieraille 
suorituskykyisen yleissorvin 

integroidulla robottivarrel-
la automatisoituna. LB EXII 
-sarjan CNC-sorvit edustavat 
Okuman malliston 2-akselis-
ten sorvien lippulaivatuottei-
ta, niissä on vino liukujohde-
runko ja perusteellisesti tes-
tattu lämpörakenne. LB3000 
EX II soveltuu yleissorvauso-
sien valmistukseen ja moni-
mutkaisten työkappaleiden 
koneistukseen pienissä ja 
keskikokoisissa eräkokoluo-
kissa, ja sen yhdistäminen 
ARMROID-nivelrobottiin 
mahdollistaa yksikön auto-
maattisen toiminnan, robotti 
lastaa ja purkaa koneen sekä 
suorittaa muita tärkeitä lisä-
tehtäviä suoraan.

Robottiohjaus Okuman 
OSP-ohjausjärjestelmällä 
laskee automaattisesti no-
peimman törmäysvapaan 
reitin ARMROID:lle, mikä 
varmistaa valmistajan mu-
kaan osaltaan tehokkuuden 
ja koneen optimaalisen ka-
pasiteetin käytön. Stuttgartin 
AMB-messujen ajankohta on 
13.–17.9.2022.

tajana on perinteisesti ollut 
vankka mm. sorvien helpon 
ohjelmoinnin sekä pitkäikäi-
syyden ansiosta. 

Stuttgartissa esiteltävä 
LU4000EX noudattaa näitä 
perinteitä, sorvi on vankkara-
kenteinen ja reilusti mitoitet-
tujen tasojohteiden ja suur-
vääntökäyttöjen myötä Oku-
man mukaan sopiva muodoil-
taan vaativille työkappaleille 
sekä myös vaikeasti työstet-

tehoa, joten käsittelyaikoja 
voidaan valmistajan mukaan 
lyhentää kappaletta kohden 
merkittävästi. 

Okuman oma OSP-oh-
jausjärjestelmä mahdollis-
taa helpon käytön ja tekee 
LU3000EX:n dialogiohjel-
moinnista helppoa. Innova-
tiiviset teknologiat, kuten 
Thermo-Friendly Concept, 
ServoNavi ja Machining Na-
vi, on suunniteltu kompensoi-

LU3000EX

LB3000 esitellään integroidulla 
ARMROID-robottijärjestelmällä.

Okuma esittelee uutta tuotekehitystään al-
kusyksyn AMB-tapahtumassa Stuttgartis-
sa. Painopiste on automatiikan ja robotii-
kan mahdollisuuksissa tuottavuuden lisää-
miseen.
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BySmart Fiber + ByTrans Extended

Best choice.

Bystronic Scandinavia 
 
Jari Enontekiö                                          Ville Virta 
040 1722 985                                           040 5511 634  
jari.enontekio@bystronic.com              ville.virta@bystronic.com  
 
www.bystronic.fi 

Bystronicin nerokkaat automaatioratkaisut yhdistettynä leikkauksen, särmäyksen tai putkien 
työstön koneisiin sovittavat materiaalinkäsittelyn tarkasti suuriin prosessinopeuksiin. 
Ne optimoivat prosessit ja työskentelyvaiheet, nopeuttavat materiaalivirtaa ja parantavat 
koneiden käyttöastetta sekä samalla lisäävät turvallisuutta.

Automaatiolla lisää tehoa

Cutting. Bending. Automation.

BySmartFiber_ByTransExtended_fin_260x175.indd   1BySmartFiber_ByTransExtended_fin_260x175.indd   1 07.01.22   14:2207.01.22   14:22

INDEX ja TRAUB edut
ı  Parempi suorituskyky
ı  Nopeat kappaleajat
ı  Lyhyet asetusajat
ı  Avoin ja vapaa työtila
ı  Paljon työkalupaikkoja
ı  Tilaasäästävä rakenne
ı  Tarkka ja kätevä työkalujärjestelmä
ı  Hyvä energiatehokkuus
Aina askeleen edellä.

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

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

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut 

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

Aina askeleen edellä

INDEX-TRAUB AB 

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

Hyvää kesää Index-Traubilta!
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Harvia tehostaa tuotantoaan Muuramessa

Tilaa ja uutta teknologiaa kiuasvalmistukseen 

Aiempaan konekantaan verraten uuden SB:n etuja ovat 
pienet ylläpitokustannukset, korkea käyttöaste sekä ser-
voteknologian kautta pienemmät ympäristövaikutukset. 
Ohjelmointihommissa on Vesa Pyöriä.

Punch Sharp on kompakti servotoiminen lävistyskone. Se 
kuuluu samaan investointipakettiin uuden SB:n kanssa.

Vuodenvaihteessa asennettu sähköservotoiminen Shear Brilliance-lävistys/kulmaleik-
kuukone tehostaa alkupään kiuastuotantoa Harvialla Muuramessa.

Harvian tuotteita ovat ratkaisut yksittäisistä kiukaista kokonaisiin saunapaketteihin. 
Lauteilla Muuramen tehtaan näyttelytilassa fiilistelevät Harvian Tuomo Kakkonen 
(vasemmalla) ja Mika Suoja sekä Prima Powerin Ilkka Hunnakko.

Onko jotakin tyypillisesti suo-
malaisempaa toimintaa kuin 
saunominen? 

Niinpä, mutta kiinnostaa se 
saunominen muuallakin maa-
ilmassa ja vieläpä enenevästi. 

Sanotaan nyt vaikka Yhdys-
valloissa, Australiassa saakka.

Yksi suomalainen toimija, 
joka tuntee niin täkäläisen 
härmäläisen saunomisen kuin 
kansainvälisetkin kuviot on 
Muuramessa pääpaikkaansa 
pitävä Harvia.  

Vuonna 1950 aloittanut 
Harvia valmisti alkuaan puu-
kiukaita Suomen markkinoil-
le, täydensi sittemmin tarjon-
tansa sähkökiukailla, ja kun 
pikkuhiljaa kansainvälisty-
vässä Suomessa kiinnostuttiin 
1980-luvulla vientimarkkinoi-
den mahdollisuuksista, mu-
kana oli myös kasvuhakuinen 
Harvia. 

Tänä päivänä yrityksen 
tuotteet tunnetaan maailmal-
la laajalti. 

”Kovaa jalkatyötä se vaati, 
mutta työn kautta päämark-
kina-alueitamme ovat jo pit-
kään olleet kotimaan ja Poh-
joismaiden lisäksi mm. Saksa 
ja Yhdysvallat. Myös Venäjä 
oli pitkään sellainen, sen ti-
lalle haemme uusia markki-
noita. Japanista esimerkiksi 
niitä on löytynytkin”, kertoo 
Mika Suoja, Harvian tuotan-
to- ja hankintajohtaja. 

Puulla, sähköllä, 
infrapunalla

Tänä päivänä Harvia on yksi 
keskeisistä toimijoista maa-
ilman sauna- ja spa-markki-
noilla. 

Mallisto kiukaita ja kiuas-
komponentteja ja sauna- ja 
spa-ratkaisuja on laaja.

”Valmistamme puukiukaita 
ja sähkökiukaita, infrapuna-
lähteitä ja höyrysaunojen höy-
rygeneraattoreita. Meiltä voi 

yhtiöllä toimii myös sen suu-
rin tuotantolaitos. Kiukaita 
tehdään suurilla volyymeilla, 
neljännes konsernin työnte-
kijöistä, reilu 200 henkilöä, 
työskentelee Muuramen teh-
taalla.  

Vahvan kysynnän merkeis-
sä Harvia kehittää tuotan-
toaan parhaillaan Muuramen 
päätoimipaikallaan uusin in-
vestoinnein. Tehtaalla toteu-
tettiin viime vuonna laajen-
nus, mikä samalla loi mah-
dollisuudet investoinneille 
uuteen levytyöteknologiaan. 

Muurameen rakennettiin 
noin 1200 m2:n uusi tehdas-
halli, jonne sijoittuu nyt myös 
servoteknologiaa hyödyntä-
vä Prima Powerin uusi Shear 

Brilliance-kulmaleikkuukone.
”Kyseessä on uuden su-

kupolven nopea sähköservo-
kone monipuolisin lävistys- ja 
leikkausominaisuuksin, las-
taus- ja purku- ja pinontalait-
tein sekä kehittynein muotoi-
luoptioin laajalla työkalupake-
tilla. Linja mahdollistaa myös 
miehittämättömän ajon”, 
kertoo Prima Powerin myyn-
tipäällikkö Ilkka Hunnakko.

Tehtaan levytyökonekan-
taa täydentää uutena yksik-
könä myös kompakti ja niin 
ikään sähköservotoiminen 
Prima Power Punch Sharp 
-lävistyskone varustettuna le-
vyn lastaus-ja purkulaitteisto 
Compact Expressilla, joka niin 
ikään mahdollistaa miehittä-

mättömän tuotannon.
”Koneet lisäävät tuotanto-

kapasiteettiamme. Tuotanto 
tehostuu, aiempaan konekan-
taamme verraten etuja ovat 
pienemmät ylläpitokustan-
nukset, korkeampi käyttöaste 
ja tehostuva materiaalinkäyt-
tö, kaikki merkittäviä asioita 
suurten sarjojen valmistuk-
sessa. Teemme täällä pitkäl-
ti yli 100 000 kiuasta vuosit-
tain”, Mika Suoja kertoo.

”Tuotannossa syntyvän 
jätteen määrä vähenee edel-
leen. Sähköservoteknologian 
yksi etu ovat myös pienem-
mät ympäristövaikutukset.” 

”Investoinnit lisäävät suo-
raan tuotannon alkupään ka-
pasiteettia jopa 25 % ja mah-
dollistavat kipeästi kaivatun 
lisäkapasiteetin rakentami-
sen sähkökiukaiden kokoon-
pano-osastolle. Samalla uusi 
layout tehostaa sisälogistiik-
kaa”, kertoo tuotantopäällik-
kö Tuomo Kakkonen. 

2,5 miljoonan euron 
investointikokonaisuus

Vuodenvaihteen tienoil-
la asennetut uudet koneet 
ovat tehtaalla toiminnassa, 

ja tilajärjestelyt Muuramessa 
jatkuvat. Valmista pitäisi tulla 
syksyyn mennessä. 

Investointien kokonaisarvo 
on noin 2,5 miljoonaa euroa.

”Kyseessä on meille mit-
tava satsaus tuotannon ke-
hittämiseen. Samaan aikaan 
olemme vahvistaneet tuotan-
toamme myös muilla tuotan-
tolaitoksillamme. Yksi paino-
piste on Yhdysvalloissa. Poh-
jois-Amerikassa konsernin 
palettiin kuuluvien sauna- ja 
spa-tuotteiden kysyntä on 
kasvussa ja olemme vastan-
neet kysyntään siellä mm. 
tuotantotiloihin investoimal-
la”, Suoja sanoo.  

Harvia jatkaa vahvassa 
vauhdissa ja jatko kasvuyri-
tyksessä nähdään positiivi-
sena materiaalien ja kompo-
nenttien saatavuusongelmiin 
ja hintakehitykseen liittyvistä 
nykyhaasteista huolimatta. 
Niihin on pyritty vastaamaan 
esimerkiksi materiaalivarasto-
ja kehittämällä.

”Tuotekehityspuolella mm. 
ainakin Euroopassa yksi mie-
lenkiintoinen teema jatkossa 
ovat puukiukaiden rakentei-
siin ympäristösäännösten 
myötä lähivuosina vaaditta-
vat muutokset. Puukiukaita 
on Suomen mökeillä käytössä 
paljon ja haaste on kiintoisa. 
Suunnittelumme on työsken-
nellyt jo kauan tämän teeman 
parissa ja uusia ratkaisuja on 
olemassa”, kertoo Mika Suo-
ja.

Kaikkiaan Suomessa on 
kiukaita Harvian miesten mu-
kaan parisen miljoonaa. Huo-
mionarvoista on, että niistä 
kymmenisen prosenttia, pe-
räti 200 000 kiuasta, uusiutuu 
vuosittain. Maailmalla kiukai-
den kokonaismääräksi laske-
taan noin 15 miljoonaa.

hankkia yksittäisen kiukaan tai 
vaikka koko saunapaketin yk-
sityiskohtineen kerralla. Myös 
kokonaisia infrapunasaunoja 
toimitamme, ne ovat kasva-
va segmentti. Asiakkaitamme 
ovat niin kuluttaja-asiakkaat 
kuin hotellit ja kylpylätkin”, 
Kakkonen toteaa.

Konserni, pörssiyhtiö Har-
via, työllistää eri puolilla maa-
ilmaa yli 800 sauna-ammatti-
laista, ja tehtaita on niin Eu-
roopassa, Pohjois-Amerikas-
sa kuin Aasiassakin. 

Vuonna 2021 tehtiin 179,1 
miljoonan euron liikevaihto, 
mistä yli kolme neljännestä 
tuli Suomen ulkopuolelta. 
Liikevaihto kasvoi edellisvuo-
desta 64,2%. 

”Pandemia-aikana saunoja 
on rakennettu ja uusittu vauh-
dilla. Samaan aikaan muuten-
kin kiinnostus terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviin asioihin 
kasvaa, ja saunominen on sii-
nä trendissä vahvasti muka-
na”, taustoittaa Suoja.

Kehitystä  
Muuramessa

Harvian päätoimipaikka si-
jaitsee Muuramessa, missä 

Harvia vahvistaa Muuramen tehtaansa tuo-
tantokapasiteettia uusin tila- ja teknologiain-
vestoinnein. Kooltaan 1200 neliömetrin laa-
jennukseen sijoittuu uusi Prima Powerin toi-
mittama ohutlevyn käsittelyn tuotantolinja. 
Samalla uudet järjestelyt tuovat lisäkapa-
siteettia yrityksen kokoonpanon tarpeisiin.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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p. 02 634 1900  |  Ojantie 36, 28130 Pori

retco@retco.fi   |  www.retco.fi 

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

KUN LAADULLA ON MERKITYS!

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

Vesalantie 1, 24910 Halikko As.

www.jr-machines.fi

MACHINES OY

HEDELIUS TILTENTA T11-3600

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

5-akselinen HEDELIUS 
ACURA 65 + PALETTIASEMA

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

YOUJI VTL-2000ATC+C

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

KATSO VARASTOKONEET NOPEAAN TOIMITUKSEEN WWW.JR-MACHINES.FI

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

Sahanterät Varastointi Hiomakoneet

Hiomatarvikkeet Katkaisuun ja hiontaan Merkintään

Sahat

Ratkaisut rautarakenteiden 
valmistukseen yhdestä osoitteesta
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Nakamura-Tome SC-100X2 ensiesittelyssä 

Konenäyttely Lindbergillä

WY-150 matkasi näyttelystä Kivi Oy:lle Äänekoskelle. 
Koneen edessä hallituksen puheenjohtaja 

Tommi Kivi (oikealla) ja tuotantopäällikkö Ari Kautto. 

Perin komeita demotuotteita. Shakkilauta tehtiin 
Axile C6 Pro työstökeskuksella, nappulat 

Nakamura-Tome WY-150 sorvauskeskuksella.

Microcutin pystykarainen 
M760-koneistuskeskus kuului niin ikään 

näyttelyn tarjontaan.

Axile G6 Standard-koneistuskeskus soveltuu 
mm. muottitöihin. Koneella tahtiin demona 

shakkilautaa robottiavusteisesti.

Nakamura-Tome SC-
100X2 oli Muuramessa 
Suomen ensiesittelyssä. 
Kuvassa konetta esitte-
lee myyntipäällikkö Antti 
Pöyry. 

Kesän alkuun sijoittuva Lin-
dbergin konenäyttely on pe-
rinne Muuramessa. 

Tällä kertaa näyttely pidet-
tiin kolmipäiväisenä 1.-3. ke-
säkuuta, ja asiallista kalustoa 
oli esittelyssä. Kärkikoneita 
esillä olivat Suomen ensiesit-
telyssä nähty sorvauskeskus 
Nakamura-Tome SC-100X2 
sekä Kivi Oy:lle matkannut 
Nakamura-Tomen WY-150. 

Kaksi  
Nakamura-Tomea 

Nakamura-Tome SC-100X2 
on täysin uusi malli ja samal-
la kehitysaskel SC-100 -sor-
vista. 

Keskeinen uutuus konees-
sa on 9-paikkainen kiinteä 
alarevolveri. Liikkeet tapah-
tuvat pyörivin työkaluin ja 
Y-akselilla varustetulla ylä-
revolverilla, sekä jarrullisilla 
C-akseleilla varustetuilla pää-
karalla ja vastakaralla. 

Ylärevolverilla voidaan 
kätevästi sorvata molempia 
karoja samanaikaisesti siten, 
että vastakara seuraa revol-
veria ja tekee samalla syöt-
töliikkeen. Vastakaralla ovat 
lisäksi Z- ja X-akselit.

”Toiminnassa mielenkiin-
toisen näköistä, mutta ohjel-
moinniltaan varsin notkeaa. 
Käytännössä ohjelmoidaan 
yksikaraisesti/-revolverisesti 
ja siirretään sitten työvaiheet 
vastakaralle ja alarevolveril-
le”, toteaa myyntipäällikkö 
Antti Pöyry. 

Käytännössä yksirevol-
verisen ja kaksirevolverin 
sorvauskeskuksen välimaas-
toon sijoittuvassa koneessa 
ovat lineaarijohteet kaikilla 
akseleilla, runkorakenne on 

kookas pystykarainen Axi-
le C6 Pro-koneistuskeskus, 
X/Y/Z 1050mm, 600mm 
/600mm. Pöytäkoko konees-
sa on 1200x600 mm. 

Lisäksi mukana oli koko-
luokkaa pienempi Microcutin 
pystykarainen M760. 

Konenäyttelyssä koneet 
olivat esillä livenä, demoko-

neistuksina tehtiin peliväli-
neistöä shakin maailmaan. 
Shakkilauta toteutettiin Axi-
le C6 Pro työstökeskuksella, 
missä panostus/purkutöissä 
toimi UR10e -yhteistyörobot-
ti ja OnRobotin alipainetart-
tuja. 

Vastaavasti nappulat teh-
tiin Nakamura-Tome WY-150 
sorvauskeskuksella, kappa-
leiden jatkokäsittelyssä oli 
mukana UR5e-yhteistyöro-
botti.

Lisäksi näyttelyssä oli 
tarkastelussa Strands-pora-
jyrsinkone ja Diamond-ma-
nuaalisorveja. Lindbergin 
päämiesten tuotteiden ohella 
tapahtumassa oli esillä myös 
OK-Visen tuoretta tuotekehi-
tystä, matalaprofiilisten kiin-
nittimien uusi sähköinen kiin-
nitysjärjestelmä. Sen OK-Vise 
lanseerasi markkinoille ke-
väällä Ruotsin Elmia-tapah-
tumassa. 

Virtaa  
idästä länteen

Tunnettu tosiasia on, että vii-
me ajat ovat olleet haastavia 
monessa suhteessa, ja sellai-
sina ne pysynevät jatkossa-
kin. Kuitenkin pajoilla töitä 
riittää runsaasti ja sen muka-
na myös investoinnit jatkuvat 
ja kalustoa uudistetaan.

”Konemyynti on jatkunut 
kesää kohti mentäessä varsin 
hyvällä tasolla. Ukrainan so-
dan alku helmikuussa aiheutti 
jonkin verran lykkäyksiä tila-
uksiin, mutta nyt tilanne on 
tasaantunut. Toimitusajat 
ovat varsin pitkiä, siihen vai-
kuttaa mm. materiaalien ja 
komponenttien saatavuus 
ja logistiikan hankaluudet”, 
kertoo toimitusjohtaja Antti 
Lindberg.

”Pitkässä kuvassa kriisi-
en myötä työ virtaa idästä 
länteen eli työtä palaa ene-
nevästi Eurooppaan. Sitä 
voidaan pitää yhtenä myön-
teisistä vaikutuksista tässä 
kaikessa”, Lindberg sanoo.

uudistunut ja tarjoaa siten 
mahdollisuudet tehokkaa-
seen lastunpoistoon ja ase-
tusten tekoon.

Toinen Nakamura Tome, 
WY-150, esiteltiin varustet-
tuna tankomakasiinilla ja 
kappaleenpoiminnaltaan ro-
botisoituna versiona. WY-150 
on sorvauskeskus kahdella 

Konetalo Insinööritoimisto Ismo 
Lindberg järjesti konenäyttelyn ti-
loissaan Muuramessa kesäkuun 
alussa. Näyttelyssä oli mukana uut-
ta Nakamura-Tome -tarjontaa, uusi 
SC-100X2-sorvauskeskus Suomen 
ensiesittelyssä, sekä asiakkaalle toi-
mitettava sorvauskeskus WY-150. 
Lisäksi kalustoa oli esillä mm. Axi-
lelta ja Microcutilta.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

revolverilla Y-akselein ja pyö-
rivillä työkaluilla varustettu-
na.  Kone matkasi näyttelystä 
CNC-koneistamo Kivi Oy:lle 
(aiemmin Sorvaamo Kivi Oy) 
Suolahteen. Uusi sorvi korvaa 
talossa jatkossa aiempaa sor-
vauskalustoa ja lisää kapasi-
teettia. Kivellä on käytössään 
nyt uusi kone mukaan lukien 

kuusi Nakamura-Tome-sor-
vauskeskusta.

Shakkivälineistöä 
yhteistyönä

Nakamura-Tomen koneiden 
lisäksi päivillä esiteltiin vaik-
kapa muottitöiden tarpei-
siin hyvin soveltuva Heiden-
hain-ohjauksella varustettu 
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AMB on esitellyt kansainvä-
lisen työstökoneteollisuuden 
koneita, laitteita ja tarvikkei-
ta vuodesta 1982. Tapahtu-
ma on pidetty joka toinen 
vuosi, nyt takana on tosin 
neljän vuoden tauko. 

AMB:n keskeistä sisältöä 
ovat metallintyöstökoneet 
ja tarkkuustyökalut, mittaus-
järjestelmät ja laadunvar-
mistuksen tarjonta, robotit, 
ohjelmistot, komponentit ja 
oheislaitteet.

AMB on kookas alan ta-
pahtuma, viimeksi vuonna 
2018 Stuttgartissa kävi yli 90 
000 messuvierailijaa ja mu-

kana oli yli 1 400 näytteillea-
settajaa.  Toukokuulla tämän 
vuotiseen tapahtumaan oli il-
moittautunut noin 1060 näyt-
teilleasettajaa ja näyttelyalaa 
on käytössä noin 120 000 
neliömetriä. Alan uuden ko-
ne- ja laitetarjonnan mukana 
tapahtuman sisällössä Teolli-
suus 4.0 ja automaation uu-
det sovellutukset korostuvat. 

AMB 2022:n järjestää Mes-
se Stuttgart, taustaorgani-
saatiot ovat VDMA Precision 
Tools Association, VDMA 
Software and Digitalization 
Association ja VDW German 
Tool Builders’ Association.

AMB Stuttgartissa syyskuussa

Growing Together with Our Customers AMADA

Uusimman sukupolven yhdistelmätekniikkaa
ÄÄRIMMÄISEN JOUSTAVAA TUOTANTOA

Erittäin nopea ja  
pienet käyttökustannukset

AMADA AJ kuitulaser  
+ TWIN-servotekniikan lävistys 

Monipuolisuutta lisäävät ominaisuudet
Punching & Forming (P&F) järjestelmä,  

AMADA Rapid Forming Tool yhteensopivuus  
ja sisäänrakennettu kierteytysyksikkö

Työkaluista johtuvien 
virheiden eliminointi

ID tooling järjestelmä  
+ optiona työkalunvaihtoautomaatti

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

Metallin konetapahtuma AMB järjeste-
tään Saksan Stuttgartissa 13.–17. syys-
kuuta. Tapahtumaan on ilmoittautunut 
lähes 1100 näytteilleasettajaa, sisäl-
lössä korostuvat digitalisaatio ja au-
tomaatio.

Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

Laser Isse on kilpailukykyinen kuitulasertoimitta-
jamme niin hitsaukseen, leikkaukseen, merk-
kaukseen kuin puhdistukseenkin. Ratkaisuja 
löytyy käsikäyttöisistä laitteista robotisoituihin 
soluihin. Kysy lisätietoja!

Uutuus! Salvagninin P-Robot kappaleen
panostukseen, poistoon ja pinontaan    

Uutta! Laser Isse kuitulaserhitsaus, 
-leikkaus, -merkkaus ja -puhdistus

Yhdistää Lean piensarja- sekä
sarjatuotannon edut

Kustannustehokkaat vakiokoneet
ja joustavat asiakasräätälöinnit

P1, P2 tai P4 taivutusautomaatit voidaan varus-
taa P-Robot kappaleenkäsittelysolulla. Yksittäis-
kappaleet tai piensarjat operaattori ajaa käsin 
panostaen ja poistaen. Miehittämättömään 
sarja-ajoon käytetään robottipanostusta ja 
-purkua. Lisäksi voidaan käyttää yhdistelmäajo-
tapoja eli esim. operaattori panostaa ja robotti 
purkaa tai päinvastoin. Pyydä tarjous!

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

Levyn työstöön!
•	Kaarisakset
•	Mankelit
•	Saumasulkijat
•	Leikkaus/	
	 haspelijärjestelmät
•	Levynkulmauskoneet
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Ville Setälä aloitti Retcon toimitusjohtajana huhtikuussa. 
Hitsauksen mekanisointi on yksi yrityksen painopistealueita.

Laitteita ja tarvikkeita hitsaustöihin. Uuteen 
tuotetarjontaan kuuluu mm. kuvan Qubox, synerginen 
invertterihitsauskone erillisellä langansyöttölaitteella 

varustettuna.

Retcon hartiat vahvistuvat

Yrityskauppa tuo lisäiskua toimintaan

Tuotteita ja asiantuntemusta. 
Retcon myymälä ja demotila toimii Porissa Ojantiellä.

Retco Oy on tuttu Porissa 
toimipaikkaansa pitävä hit-
sausalan laite- ja tarviketoi-
mittaja, joka palvelee niin yri-
tyspuolen kuin yksityisiäkin 
asiakkaita. Valikoimissa ovat 
hitsausalan koneet, laitteet, 
tarvikkeet, lisäaineet sekä 
tarvikkeet. 

Yrityksellä on taustaa 
kolmatta vuosikymmentä. 
Vankkaan osaamiseen, not-
keuteen ja monipuoliseen 
alan palveluun toimintansa 
perustavan Retcon perusti 
Jukka Setälä vuonna 1999.

Vahvistuvat hartiat

Tänä keväänä Retcolla on 
tehty muutoksia, jotka jat-
kavat yrityksen taivalta nyt 
uudessa kokonaisuudessa, 
osana konsernirakennetta. 

Ruotsalainen Bergman & 
Beving -konserni osti päi-
vämäärällä 1.4.2022 Retcon 
koko osakekannan. Samal-
la päivämäärällä yrityksen 
luotsaamisessa tehtiin suku-
polvenvaihdos, ja tekninen 
myyntipäällikkö Ville Setälä 
siirtyi toimitusjohtajaksi.

Jukka Setälä jatkaa puoles-
taan yrityksessä myyntijohta-
jan nimikkeellä.

”Aloite ostoon tuli Berg-
man & Bevingin taholta. Har-
kitsimme tarjousta perusteel-
lisesti ja harkinnan jälkeen 
päätimme sitten tarttua tä-
hän uuteen mahdollisuuteen. 
Bergman & Beving on strate-
ginen ja pitkäaikainen omis-
taja, ja olemme varmoja, että 
Retco voi edelleen kehittyä ja 

siirtymä ei aiheuta muutok-
sia. Muutoin jatkossa toi-
mintamahdollisuutemme ja 
hartiamme toki vahvistuvat 
olennaisesti. Kauppa tuo-
nee nyt mahdollisuuksia 
myös avauksiin ulkomaiden 
hitsausmarkkinoilla, alkuun 
erityisesti Ruotsissa”, Jukka 
Setälä kertoo.

Nöyrin ja  
luottavaisin mielin

Ville Setälä aloitti Retcon toi-

mitusjohtajana nyt samaan 
aikaan kaupan toteutumisen 
myötä. 

”Olemme harkinneet Ret-
colla tätä vaihdosta jonkin 
aikaa. Yrityskauppa nopeut-
ti asioita, koska näimme, et-
tä tähän saumaan myös tämä 
muutos soveltuu hyvin”, Ville 
Setälä sanoo.

Ville Setälä sanoo aloit-
tavansa yrityksen johdossa 
nöyrin, mutta luottavaisin 
mielin. 

”Retco on alallaan vahva 
yritys, ja osana laajempaa 
kokonaisuutta se vahvistuu 
edelleen niin tuotepaletin 
kuin yrityksen toimintamah-
dollisuuksinkin osalta”, Ville 
Setälä sanoo.

Retco on pitkään vienyt 
eteenpäin mm. hitsauksen 
mekanisoinnin ja viime aikoi-
na myös hitsauksen automa-
tisoinninkin asiaa mahdolli-
suutena tuotannon tehos-
tamiseen ja tuottavuuden 
lisäämiseen. Näihin asioihin 
Ville Setälä kannustaa voi-
makkaasti.

”Yritysten kilpailukyvyn 
kannalta hitsauksen mekani-
sointi tai automatisointi alka-
vat olla jo melkoinen välttä-
mättömyys. Täytyy kuitenkin 
samalla muistaa, että hitsaa-
jan ammattitaitoa nämä uu-
det ratkaisut eivät korvaa. Si-
tä vaaditaan kokonaisuuksien 
käytössä ja ohjaamisessa, 
mutta töitä ne voivat samaan 
aikaan tehostaa merkittäväs-
ti”, Ville Setälä sanoo.

jatkaa eteenpäin menestyk-
sekästä matkaa hitsauksen 
laite- ja tarvikemarkkinoilla”, 
Jukka Setälä kertoo.

Bergman & Beving on mo-
nialainen yritys, joka on vah-
va mm. työkalumarkkinoilla. 
Jatkossa Retco muodostaa 
talossa nyt hitsauspuolen di-
visioonan, jollaista konsernis-
sa aiemmin ei ole ollut.

”Retco Oy:n liiketoiminta 
Suomessa jatkuu ennallaan, 
joten asiakkaiden suuntaan 

Hitsausalan tuntija Retcolla on viime kuukau-
sina ollut organisaatiomuutosten kevät. Ruot-
salainen Bergman & Beving -konserni osti 
Retron osakekannan huhtikuussa. Yrityksen 
hartiat vahvistuvat, liiketoiminnot Suomessa 
jatkuvat ennallaan, toteaa yrityksen uutena 
toimitusjohtajana samaan aikaan aloittanut 
Ville Setälä. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

UUDET VARASTOKONEET 

VANNESAHAT 

• Pilous ARG 130
• Pilous ARG 235 Plus 

• Pilous ARG 260 Plus HF Sumuvoitelu
• Pilous ARG 300 Plus SAF tulossa 

PORAKONEET
• Pylväsporakone Maxion Unimax 3

 KÄYTETYT VARASTOKONEET

JYRSINKONEET
• Puoityyppinen jyrsinkone FGS 50 T Plus -03 digitaalit

• Yleisjyrsinkone Jafo
• Työkalujyrsinkone Bridgport, R8,  digitaalit, 

varusteita (Tulossa)
• Pystykarainen koneistuskeskus 

Chevalier FCT 1320 V, Fanuc 0M  vm. 2001
Kääntöpöydällä 650x365 mm. xyz 500x320x250 mm.
Tämä kone on lähes käyttämätön. Mukana työkaluja.

SORVIT
• Colchester Tiumph 2000, digitaalit, varusteita (Tulossa)

• Emco 11 CD, hyvillä varusteilla (Tulossa)

PORAKONEET
• ERLO TCA 32  MK 4, ristisyöttöpöydällä  (tulossa)

• Pylväsporakone Maxion Unimax Mk4. 
Kuusiasemainen revolveriporauspää. vm. -03
• Säteisporakone Caser MK4 /1250, vm. -80

• Säteisporakone TPR 1230 H. MK4. vm. 2011. 
Uutta vastaava. Takuu.

• Työkaluhiomakone TOS BN 102. Paljon lisävarusteita.
• Tasohiomakone KENT  (600 x 220)

LISÄVARUSTEET
• Nauhahiomalaitteet kärkisorviin

• Prismont   MST-SBH 1 , SBH-2 ja  SBH 4
• Sisähiomalaite sorvin teräpitimeen. 

• Prismont MST-IPA Strong. 
• Varustenostin sorveihin ja jyrsinkoneisiin Sky Hook

Niittyhaankatu 8, 33720 Tampere, p. 03 358 2700
Markku Tavasti 0400 23 23 10

markku.tavasti@maketek.fi

Tarkemmin kotisivuillamme www.maketek.fi
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EDULLINEN TÄYSVERINEN 5-AKSELINEN  
KONEISTUSKESKUS ON NYT TÄÄLLÄ

Uusi Mazak CV5-500 on erittäin monipuolinen ja 
hintaluokassaan ainutlaatuinen 5-akselinen koneistuskeskus. 
Koneen siltatyyppinen runkorakenne ja molemmista päistä 
tuettu kehtopöytä takaavat tarkan ja tukevan koneistuksen. 

Kone erinomaisine teknisine ominaisuuksineen on saatavilla 
nyt erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

Lisätietoa: www.mazakeu.com

CV5-500

VAIN PIENI ASKEL 
JA LOIKKAAT PITKÄLLE   
5-AKSELISEN KONEISTUKSEN 
MAAILMAAN

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak
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FPT Open Days 2022

Avoimet ovet Venetsian tehtaalla 

FPT tekee koneisiinsa keskeiset komponentit itse. Karavalmistusta ja huoltoa pal-
velevat testipenkit, jotka mahdollistavat monipuolisen ominaisuuksien tarkastelun.

Näkymää tuotantoon. Mallit ovat pitkäikäisiä, mm. Spi-
rit-avarruskonemallit ovat olleet tuotannossa vuodesta 
2007 ja päivittyneet teknologialtaan toki useita kertoja. 

Open Days mahdollisti vierailijoille jälleen useiden eri 
mallien valmistukseen paikan päällä. Tarkastelussa TU-
DX.

Kookasta konevalmistusta. Dino-portaalikonemalleja on FPT:n ohjelmassa useita. Kuvassa  massiivinen matala-
rakenteinen liikkuvaportaalinen DinoWide.

Italialaisvalmistaja FPT on 
jyrsin- ja avarruskoneiden 
valmistaja, ja varsinkin ras-
kaamman koneistuksen rat-
kaisut korostuvat tuotannos-
sa.  Avoimien ovien tilaisuuk-
siaan yritys järjestää perin-
teisesti vuosittain, nyt tosin 
tänä vuonna kokonaisuus oli 
ensimmäinen kolmeen vuo-
teen pandemiasyiden takia. 

Nyt tapahtuma järjestet-
tiin nyt myös tavallista pi-
demmällä aikavälillä parin 
viikon aikana, näin rajoitettiin 
saman aikaan paikalla olevaa 
yleisömäärää. 

Pitkällä kokemuksella

Venetsian lähellä toimiva FPT 
on yli viisi vuosikymmentä 
toiminut yritys. Sen perusti 
Antonio Piccolo vuonna 1969 
ja sitä seuraavalla vuosikym-
menellä yritys suuntasi ko-
nevalmistukseen keskittyen 

Mittavalla mallistolla

Viime vuosina FPT:n vauhti 
on ollut varsin vahvaa. Ko-
rona tosin koetteli kovasti 
ja parhaillaan materiaali- ja 
komponenttipula kiusaavat, 
mutta kysyntää koneille riit-
tää ja toiminta on kansain-
välistä, tytäryhtiöt toimivat 
mm. Pohjois-Amerikassa ja 
Kiinassa. 

Mallisto on kasvanut laa-
jaksi, nykytuotannossa on 
toistakymmentä päämallia 
ja variaatioita on saman ver-
ran lisää. 

Tuotanto tehtaalla on jär-
jestetty kokoluokan mukaan, 
ja Open Days mahdollisti jäl-
leen vierailijoille useiden eri 
mallien valmistukseen paikan 
päällä, ja se toki kokonaisuu-
den tarkoitus onkin.

Mm. FPT:n keskikokoluok-
kaan kuuluvia mm. muotin-
tekijöiden tarpeisiin sopivia 
Dino-portaalikonemalleja oli 
tuotannossa useina versioi-
na, esimerkiksi massiivinen 
matalarakenteinen liikkuva-
portaalinen DinoWide-malli, 
samoin Verus, Ronin ja Spi-
rit-konemalleja. 

FPT:n uusinta konemal-
listoa edustaa mm. mo-
noblock-valurakenteinen 
avarruskone Kenta.

Jyrsin- ja avarruskoneiden 
ohella FPT valmistaa oman 
kokonaisuutenaan myös kit-
kahitsaukseen tarkoitettuja 
koneita. 

Panostus 
tuotekehitykseen

FPT tekee koneisiinsa tär-
keimmät komponentit itse. 

Niihin kuuluvat jyrsinpäät 
sekä johteet.

Strategiaan kuuluvat sään-
nölliset uutuudet ja uutuus-
piirteet, tällä kertaa Open 
Days-tapahtumassa valmis-
tajan yksi keskeinen uutuus 
oli 5-akselinen automaattinen 
karapään vaihtojärjestelmä 
(pat.pend.), mikä mahdollis-
taa kappaleiden monipuo-
lisen käsittelyn jyrsinnästä 
sorvaukseen ja edelleen 
hiontaan yhdessä kokonai-
suudessa kappaleita välillä 
irrottamatta. 

Vuosien mittaan yritys 
on esitellyt nipun tarkkuut-
ta lisääviä ohjelmisto-omi-
naisuuksia, kiinnitinpuolella 
taas yksi markkinoilla tun-

nettu tuote on yrityksen 
FastMill 0-pistekiinnitinjärjes-
telmä. Muutama vuosi sitten 
FPT-lanseerasi markkinoille 
Extracal-mittausjärjestelmän, 
mikä on saatavissa Siemens- 
ja Heidenhain-ohjauksilla va-
rustettuihin konemalleihin ja 
on myös Suomessa yrityskäy-
tössä. Järjestelmä on laser-
pohjainen koneen ulkopuoli-
nen mittausjärjestelmä, mikä 
hyödyntää optimivaiheessa 
eli asennusvaiheessa luotua 
koordinaattiavaruutta paikoi-
tusmittauksessa. 

Lisää tilaa tuotantoon  
ja varastointiin

FPT toimii Venetsian Santa 
Maria di Salassa ja toimiti-

loja on kuluneiden vuosien 
mittaan laajennettu useam-
piakin kertoja. Viimeisin 
6500 neliömetrin laajennus 
mahdollistaa korkeudeltaan 
kahdeksan metristen konei-
den valmistuksen. 

Uusiin tiloihin sijoittuu 
niin tuotanto- kuin varasto-
tilojakin. Tehtaan mukaan 
kaikkiin valmistettuihin ko-
neisiin löytyvät strategiset 
varaosat hyllystä. Suomes-
sa FPT Industrien tuotteita 
edustaa Kokkolassa toimiva 
Kone-Cocco Machine Oy, ja 
yritys järjesti tälläkin kertaa 
asiakkailleen matkan tilaisuu-
teen. 

energiateollisuuden ja raskai-
den konepajojen tarpeisiin. 

Ensimmäinen jyrsinkone 
FPT-tunnuksin lanseerattiin 
1977, ensimmäinen CNC-jyr-
sinkoneversio 1982. Avar-
ruskoneisiin mallisto laajeni 
1988. 

Tämän vuosituhannen 
puolella FPT:n konemallisto 
on muovautunut nykymuo-
toonsa. Mallit ovat pitkäikäi-
siä, esimerkiksi liikkuvapylväi-
set Castel-avarruskonemallit 
tulivat ohjelmaan yrityskau-
pan myötä 1990-luvun lopul-
la ja ovat siellä edelleenkin, 
ensimmäisen sukupolven 
liikkuvapylväinen Ronin-jyr-
sinkonemalli esiteltiin vuon-
na 2002, Spirit-avarruskone 
2007. Kaikki nämä markki-
noilla menestyneet mallit 
ovat tietenkin ominaisuuk-
siltaan päivittyneet useita 
kertoja.

Konevalmistaja FPT Industrie järjesti pitkäs-
tä aikaa Open Days -tapahtuman Santa Ma-
ria di Salassa Venetsiassa toukokuussa. Ta-
pahtuma mahdollisti tuttuun tapaan näkymät 
valmistajan tuotantoon, koneita oli runsaasti, 
uutena tuotteena esiteltiin mm. uutta 5-akse-
lista karapään vaihtojärjestelmää.

KARI HARJU
TEKSTI 
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The heart of 
 metal working 
beats in Stuttgart!

amb-expo.de
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Jari Vainio 040 7090 509
jari.vainio@tekupit.fi
tekupit.fi

Myynti  •  Maahantuonti  •  Huolto  •  Varaosat  •  Asennukset

SKIMMEREITÄ – katso lisää: www.tekupit.fi

Suoraan varastosta!Suoraan varastosta!

MICROIL 1200 
öljysumuimuri 
esisuodatuksella

HETI VARASTOSTA MYÖS
MICROIL 600, 800, 

1500, 2000, 2600 JA 3000

ECOTECH 
4000 JA 6000

MULJUN 
KIERRÄTYSALLAS

HETI 
VARASTOSTA 

MYÖS

KUBE 800
KUBE 2500

KUBE 1200
öljysumuimuri

ByStar Fiberit 20 kW:n tehoin

Uusi teholuokka Bystronicille

20 kW:n tehoin voidaan leikata terästä ja 
alumiinia 50 mm:n paksuuteen saakka.

ByStar Fiber on saatavilla 
aiempien teholuokkien rinnalla nyt myös 20 kW lasertehoin.

Bystronic on tuonut markki-
noille 20 kW:n teholuokan 
ByStar Fiber-malleihin. 20 
kW:n teho mahdollistaa te-
räksen ja alumiinin leikkaa-
misen 50 mm:n paksuu-
teen saakka.

Uusi teholuokka soveltuu 
valmistajan mukaan monen-
laisiin eri sovelluksiin ohut-
levyn jalostusyritysten tuot-
tavuuden ja tehokkuuden 
kehittämisessä.

20 kW:n teho lisää 
työnopeutta, siten esimerkik-
si leikattaessa paksuudeltaan 
4–20 mm rakenneterästä tai 
jaloteräslevyjä tuottavuus on 
keskimäärin 40 % parempi 15 
kW:n tehoon verrattuna. Li-
säksi pistoajat ovat vahvem-
milla levyillä lyhyemmät. 

Myös materiaalivahvuudet 
kasvavat, 20 kW:n teho mah-
dollistaa teräksen ja alumiinin 

laadukkaan leikkaamisen aina 
50 mm:n paksuuteen saakka.

Uudet 20 kW:n tehot ovat 
saatavilla malleihin ByStar 
3015, 4020, 6225 ja 8025 
(levykoot 3000x1500 mm, 
4000x2000 mm, 6200x2500 
mm ja 8000x2500mm).

Ohjaus koneissa ByVision 
Cutting -ohjelmistolla 21,5 
tuuman kosketusnäytöllä. 
Lisävarusteisiin kuuluu mm. 
Parameter Wizard, minkä 

myötä leikatuille osille voi-
daan valita nopeasti oikea 
laatu optimaaliset paramet-
rit määrittämällä.

Eri automaatioratkaisut, 
kuten lastaus- ja purkujär-
jestelmät, lajitteluratkaisut 
ja yksilöllisesti räätälöidyt 
säilytysjärjestelmät, tukevat 
korkeaa käyttöastetta ja pro-
sessin luotettavuutta myös 
miehittämättömän käytön 
aikana. 
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Yhdistelmäkone automaatiolla
tehostaa tuotantoa Teknowarella

Valaistusteknologiaa 50 vuotta 

Lävistys on servotoiminen, kuitulaserissa 
leikkaustehoa 3kW. Niko Immonen ohjauksella.

Ajovalomoduulit on yksi Teknowaren uusimpia 
tuotealueita. Kiinnitystöissä Sami Tuomi.

Teknoware tekee valaistus- ja sisätilaratkaisuja 
raideliikenteeseen, linja-autoihin ja erikoisajo-
neuvoihin sekä kiinteistöjen turvavalaistuksen 

tarpeisiin. Salinäkymää kokoonpanoon.

Uutta yhdistelmäteknologiaa Teknowarelle. Amada EML 
2515 lävistyksen ja kuitulaserleikkauksen yhdistelmäkone 
tehostaa tuotantoa Lahdessa.

Teknoware tekee valaistus- 
ja sisätilaratkaisuja raidelii-
kenteeseen, linja-autoihin 
ja erikoisajoneuvoihin sekä 
kiinteistöjen turvavalaistuk-
sen tarpeisiin. Painopiste on 
viime aikoina ollut raidelii-
kenteessä sekä kiinteistöjen 
turvavalaistuksessa ja suun-
taus yhä yksittäisten valais-
tusratkaisujen lisäksi myös 
laajempiin kokonaisuuksiin.

”Niin raide- kuin linja-au-
toliikenteenkin ratkaisujen 
osalta muokkaamme osako-
konaisuuksia, ja toimitamme 
ne asiakkaallemme asen-
nusvalmiina. Yksi esimerkki 
tällaisista ratkaisuista ovat 
esimerkiksi Tampereen rati-
koihin toimittamamme katto-
paneelimoduulit. Toimitimme 
ne asennusvalmiina koko-
naisuuksina sisältäen mm. 
led-valaistuksen, lvi-puolen, 
tunnistimien kuin vaikkapa 
äänentoiston laitteet niihin 
valmiiksi asennettuina”, ker-
too verstaspäällikkö Marko 
Saharinen Teknowarelta Lah-
desta. 

”Kiinteistöjen turvavalais-
tuksiin liittyvät tuotteiden 

serteknologiaa. 
Vakiovarusteena koneessa 

on mm. nelipaikkainen suut-
timenvaihtoautomaatti, Pun-
ch&Form-muokkaus 22 mm 
saakka, minkä myötä ylhäältä 
alaspäin suuntaavan 30 ton-
nin pidätyksen lisäksi tuot-
taa 16 tonnin iskuna alhaalta 
ylöspäin. Levyvahvuuksissa 
päästään sujuvasti 6 mm:iin 
saakka.

Rakenteeltaan kone on 
O-runkoinen ja erityishuo-
miota koneessa ansaitsee 
mm. nouseva ja laskeva har-
japöytä alarevolverin keskel-
lä ja reunoilla, minkä myötä 
levyn alapinta ei käsittelys-
sä naarmuunnu samoin kuin 
vaikkapa levytyökeskuksella. 
Juuri tämä naarmuttomuus 
kiinnosti Teknowarea tässä 
kohdin erityisesti.

”Laatu leikkauksessa ja 
merkkauksessa erityisesti 
on koneen vahvuus, ja eri-
tyisesti tämän koskee ohuen 
ja pinnoitetun alumiinilevyn 
käsittelyä. Tietenkin muok-
kausominaisuudet olivat yksi 
keskeinen seikka tämän ko-
neen yhteydessä”, Saharinen 

sanoo.
”Käytössä miellyttävä työ-

turvallisuuteen ja työergono-
miaan liittyvä ominaisuus on 
koneen tehokas ilmansuoda-
tuslaitteisto. Se poistaa leik-
kauskäryt työtilasta käytän-
nössä kokonaan.” 

Koneen yhteyteen hankit-
tiin Amadan syöttö, purku- ja 
poiminta-automaatio RMP.

”Kone on uusi tuotanto-
yksikkö, joka lisää tuotannon 
tehokkuutta ja joustavuutta 
ja siten jatkon kasvu- ja kehi-
tysmahdollisuuksia”, Sahari-
nen sanoo.

Teknoware suuntaa jat-
kossakin kasvuun, keskeiset 
mahdollisuudet siihen ovat 
juuri raideliikenteen sekä 
turvavalaistuksen sektoreilla.

”Näkisin yrityksen jatkon 
kirkkaana, toki tällä hetkellä 
haasteita meilläkin on mel-
koisesti mm. komponent-
tien saatavuuden ja yleensä 
logistiikan alueilla. Markkinat 
kuitenkin kasvavat, koemme, 
että valmiutemme ja mahdol-
lisuutemme vastata kehityk-
seen ovat hyvät”, Saharinen 
toteaa.

osalta painottuu kokonaisval-
taisuus. Toteutamme ratkai-
sut suunnittelusta valmistuk-
seen niin sisä- kuin nykyisin 
myös ulkotiloihinkin. Ehdo-
ton toimivuus ja turvallisuus 
kohteessa ovat tietenkin ydi-
nasiat”, Saharinen sanoo.

Lahdesta maailmalle

Teknowaren taival on tänä 
vuonna 50 vuoden mittainen. 

Yritys syntyi aikanaan sau-
nakamarissa tarpeesta kehit-
tää ja toteuttaa tuolloin ajo-
neuvoissa tuolloin käytetty-
jen hehkulamppujen tilalle 
toimivampia valaistusratkai-
suja. 

”Yrityksen perustaja Ka-
lervo Virtanen alkoi tehdä 
loisteputkiratkaisuja, aluk-
si busseihin, sitten juniin ja 
edelleen muihin kulkuneu-
voihin, ja asiat alkoivat ke-
hittyä nopeasti. Turvavalo-
ratkaisuja on tehty 1980-lu-
vulta lähtien”, toteaa Marko 
Saharinen, hän itse on työs-
kennellyt yrityksen palveluk-
sessa neljänkymmenen vuo-
den ajan.

Viiden vuosikymmenen 

Valaistusteknologian alueella pitkän 
päivätyön tehnyt Teknoware juhlii 
tänä vuonna toimintansa viiden vuo-
sikymmen täyttymistä. Ja matka jat-
kuu, yksi sen siivittäjä jatkossa on 
Amadan EML 2515-yhdistelmäkone 
käsittelyautomaatiolla. Se asennet-
tiin käyttöön Lahteen talvella.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

mittaan toimitilat Lahdessa 
ovat moninkertaistuneet, ja 
vuosien mittaan yrityksestä 
on kasvanut kansainvälinen 
konserni, joka toimii paikalli-
seen tapaan useassa maassa. 
Lahdessa toimii pääkonttori 
ja samalla suurin tehdas, li-
säksi yrityksellä on tuotan-
toyksikköjä Iso-Britanniassa, 
Malesiassa, Puolassa ja Yh-
dysvalloissa. 

Kaikkiaan Teknoware työl-
listää nykyisin yli 500 henkilöä 
kahdeksassa maassa ja myyn-
tiverkosto toimii 50 maassa. 
Teknoware Oy:n liikevaih-
to on 63 miljoonaa euroa. 
50-vuotista taivaltaan yritys 
juhlisti nyt toukokuussa tänä 
vuonna.

Yhdistelmä 
automaatiolla 

Toimintojensa osalta 50-vuo-
tias Teknoware suuntaa par-
haillaan vahvasti eteenpäin. 
Yksi viimeaikaisia siirtoja 
Suomessa on tuoreen uuden 
tuotekehitysyksikön avaami-
nen Ouluun. 

Yksikkö suunnittelee elekt-
roniikkatuotteita ja niiden oh-

jelmistoja erityisesti vaativiin 
rautatiekaluston sovelluksiin 
sekä kiinteistöjen turvavalais-
tukseen ja työllistää jatkossa 
5-10 henkilöä.

Samaan aikaan yritys kehit-
tää tuotannon toimintojaan 
mm. juuri päätoimipaikallaan 
Lahdessa. Yksi osoitus siitä 
on investointi uuteen Amada 
EML 2515 -yhdistelmäkonee-
seen RMP 3015 syöttö-, pur-
ku- ja poiminta-automaatiolla 
varustettuna. 

Konehankinta pohjautuu 
perusteelliseen opinnäyte-
muotoiseen selvitystyöhön. 

”Yhdistelmä todettiin so-
pivimmaksi tarpeeseen ja 
Amadan kanssa olemme 
tehneet pitkään yhteistyötä 
mm. levytyökeskus- ja sär-
mäysteknologian alueella. 
Valinta oli luonteva”, tiivistää 
Saharinen.

Naarmutonta pintaa

Amada EML 2515 lävistyk-
sen ja kuitulaserleikkauk-
sen yhdistelmäkone, missä 
lävistykseen käytetään ser-
vomoottoriteknologiaa ja 
leikkaukseen 3kW:n kuitula-



17
6 • 2021 kesä-elokuu

DMGMORI.COM

Unlimited Loading
+ Crane loading from above
+ Directly from the front 

into the working area

Subsequent 
flexible expansions 

12 pallets up to 500 × 500 mm
16 pallets up to 400 × 400 mm
20 pallets up to 320 × 320 mm

Separate set-up station

Ergonomic and 
main time parallel 
setup of the pallets

MODULAR CONCEPT  
FROM 9 TO 40 PALLETS

DMU 65 monoBLOCK with PH CELL 

10.7m²
Footprint
PH CELL

Separate set-up station Subsequent 
flexible expansions 

12 pallets up to 500 × 500 mm
16 pallets up to 400 × 400 mm
20 pallets up to 320 × 320 mm
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Fulcrum-mittakone oli esillä prototyyppinä. 
Kone lanseerataan ensi vuonna. Aberlink Horizon ja Extol 370 ja 520 mittakoneet Control-messuilla.

Uusia ohjelmisto-ominaisuuksia, täydennystä CMM-mallistoon

Aberlinkin uutuuksia Controlissa

Extol 520 pyöröpöydällä ja 
skannaavalla mittauspäällä.

Baty-videomittalaite pyöröpöydällä, keksintö, 
joka antaa videomittaukseen uuden ulottuvuuden.

Brittivalmistaja Aberlink kes-
kittyy edullisten koordinaat-
timittakoneiden (CMM) ja 
optisten mittausjärjestelmi-
en valmistamiseen. Vuonna 
1993 perustetun Aberlinkin 
tausta on innovaatioihin ja 
patenttisuojattuun tuoteke-
hitykseen perustuvassa kas-
vussa. Tunnuslause Innova-
tive Metrology on kiinteästi 
yrityksen filosofian ydintä.

Aberlink tunnetaan oh-
jelmistostaan ja hienotekni-
sestä valmistuksestaan. Yri-
tys tekee kaikki tärkeimmät 
komponentit CNC-mitta-
koneisiin, kokemus lineaari-
moottoreiden valmistukses-
ta ja niiden käytöstä koordi-
naattimittakoneissa on pitkä. 
Aberlink-koneita myydään yli 
40 maassa eri valmistussek-
toreille, myöskin Suomessa 
niitä on lukuisasti.

Suomessa Aberlink-konei-
ta myy Rensi, jonka paletissa 
ovat nivelvarsimittakoneet, 
perinteiset mittakoneet, 
3D-skannerit sekä leikkaa-
vat kuitulaserit, Rensi tekee 
myös mittauspalveluja sekä 
asiakkaalla että tiloissaan 
Klaukkalassa.  

Ilmaiset 
ohjelmistopäivitykset

Iloinen uutinen suomalaisille 
Aberlink käyttäjille on, että 
Aberlinkin elinikäinen ilmai-
nen ohjelmiston päivityspoli-
tiikka jatkuu.  Ohjelmistohan 
on suomenkielinen ja myös 
uusin versio 4.20.1 on suo-
meksi.

Uusin versio Aberlink 3D 

3D-mallin pyöritys ja käsittely 
kuvaruudussa on parantunut.

Käyttäjät voivat itse tehdä 
ohjelmistopäivityksen, mutta 
myös Rensiltä on saatavissa 
asiaan apua ja koulutusta uu-
sien mittausominaisuuksien 
käyttöön.

Uusi Horizon ja Extol 
370- ja 520-mallit

Horizon CMM, jossa on 
1000 mm:n x-akselin lii-
ke ja 800 mm:n z-akse-
lin liike, näytti messuilla 
PH10M-SP25M-skannauk-
sen. Tämä suurempi Horizon 
CMM korvaa Zenith 3:n myö-

hemmin tänä vuonna. Suori-
tuskyvyn (tarkkuuden) tulee 
olla sama kuin nykyisen pie-
nemmän Horizon CMM:n. 

Lineaarimoottorien anta-
man nopean kiihtyvyyden 
ansiosta laahaavan eli skan-
naavan 5-akselisen PH10M-
SP25M pään mittausvauhti 
oli huikeat 100mm/s eli noin 
2,5 kertaa perinteisten käyt-
töjen vauhti. Aberlink estimoi 
että 120 mm/s on helpostikin 
saavutettavassa normimit-
tausvauhdiksi. Tämä vauh-
ti antaa Aberlink käyttäjille 
edun kappaleajoissa.

Control-messuilla Stutt- 

-mittaohjelmistosta sisältää 
lukuisia pieniä parannuksia, 
mutta isoin uutena mittaus-
työtä nopeuttavana ja hel-
pottavan ominaisuutena on 
Leap Frog (pukkihyppely)- 
ominaisuuden laajeneminen 
edellisen version ison kap-
paleen siirrosta myös sen 
kääntämiseen. Nyt voidaan 
mitata kappaleen alapuo-
lenkin samassa koordinaatis-
tossa Leap Frog -toiminnol-
la vähintään 3 kummaltakin 
puolelta mitattavaa piirrettä 
vaaditaan. Toinen puoli mi-
tataan, kappale käännetään 
ja jatketaan mittaamista. Tu-
lokset tulevat samaan koor-
dinaatistoon.

Käännettävän kappaleen 
mittausta helpottaa se, et-
tä nyt sekä koneen liikealue, 
että kappaleen kielletty alue 
näkyvät läpinäkyvinä laatikoi-
na kuvaruudussa, jolloin kap-
paleen kummankin puolen 
alueiden säätäminen on visu-
aalista ja helppoa. Myöskin 

Control-messut järjestettiin Saksan Stuttgar-
tissa 3.–6. toukokuuta. Yli 600 näytteilleaset-
tajaa esittäytyi tässä laadunvalvonnan kes-
keisessä maailmantapahtumassa. Mukana 
uutuuksineen oli myös koordinaattimittako-
neiden (CMM) ja optisten mittausjärjestelmi-
en valmistaja Aberlink. 

gartissa esiteltiin myös uu-
si EXTOL 370, joka tuki 
SP25M skannauspään käyt-
töä. SP25M on pystyssä ole-
va skannauspää. EXTOL 370 
on myynnissä 1. kesäkuuta 
alkaen ja sen Shop Floor 
ominaisuuksia oli edelleen 
kehitetty ja se sopii suo-
raan verstaan lattialle työs-
tökoneen viereen tai osaksi 
robottisolua. Extol on maa-
ilman ensimmäinen koordi-
naattimittakone, joka käyttää 
deltamekanismia. Se antaa 
koneelle suuren nopeuden 
ja kiihtyvyyden tehden mit-
tauksista nopeita. Skannaa-
van pään käyttö nopeuttaa 
muotovirheiden havainnoin-
tia todella paljon.

Messuilla Extol 520 näytti 
pyöröpöydän prototyypin, 
joka piti osan vaakasuoras-
sa. Aberlink testaa pyöröpöy-
tää paikallisesti Englannissa 
käyttäjillä ja toivoo saavansa 
myyntikelpoisen tuotteen 
tämän vuoden loppuun men-

nessä. Se toimii kaikilla muilla 
Aberlink CNC CMM -alustoil-
la (eli myös Axiom, Horizon & 
Azimuth),

Yhdessä skannaavan 
SP25M pään kanssa pyörö-
pöytä tarjoaa varsin ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden mita-
ta koteloita tai vastaavia osia 
vastakkaisilta puolilta yhdellä 
kiinnityksellä. 5-akseli päällä 
pöytää vasten oleva puoli jää 
aina mittaamatta. Pyöröpöy-
tä on koskettavassa mittauk-
sessa varsin ainutlaatuinen ja 
mielenkiintoinen ratkaisu mo-
neen mittausongelmaan.

BATY CNC 
-videomittalaite ja 
Fulcrum 2023

Baty on Aberlinkin yhteis-
työkumppani ja oli niin ikään 
messuosastolla mukana. Ba-
ty käyttää Aberlinkin 3D -mit-
tausohjelmistoa CNC koneis-
saan ja on koskettaville Aber-
link-käyttäjille helppo oppia 
videomittaukseen. 

Pyöröpöytä ratkaisujen li-
säksi Baty tekee myös isoihin 
Axiom ja Zenith kokoluok-
kaan videomittakoneita eli 
käyttää siis Aberlinkin runko-
ja ja ohjelmistoja mutta omia 
valopöytiään ja videomitta-
laitteita.

Messuilla oli myös esillä 
prototyyppi 2023 lansee-
rattavasta Fulcrum mittako-
neesta. Fulcrum on pöytä-
kone ja käsikäyttöinen, se 
on jotakin käytöltään perin-
teisen nivelvarsikoneen tyyp-
pinen, mutta tarkkuudeltaan 
CMM-luokkaa. rensi.fi
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Konepajat Teollisuuden Monipalvelu eli TmP ja El-Met 
Technology Oy Kempeleeltä olivat mukana Pohjoisen 
tapahtumassa konkarin ottein. Messujen toimivuutta 
kiittelivät mm. uusien asiakkaiden tavoittamisessa Antti 
Kontio, Sami Kontio TmP:ltä ja Risto Pitkänen El-Metiltä. 

Woikoski oli messuilla avoimella osastolla ja tietenkin 
avoimin mielin. Kaasut ovat talon tuttua perinteistä ydin-
teemaa, mutta nykypakettiin kuuluvat myös hitsauslait-
teet ja tarvikkeet ja huoltopalvelut kokonaisvaltaisuuden 
periaattein. Tiskin takana Janne Kahila Tampereelta. 

Osatek on yritys, joka tuo maahan, myy ja markkinoi 
mm. hydrauliikka-, momentti- ja kiristystyökaluja ja myös 
erilaisia nosto- ja siirtotyökaluja. Mikko Koski esitteli 
messuilla mm. käteviä siirtolaitteita Jungin ohjelmasta.

Uusia tuulia kunnossa- ja käynnissäpitoon. Oulun Am-
mattikorkeakoululla (OAMK) on kehitetty viime aikoina 
ns. Käypi-hankkeessa verkkopohjaisia laiteympäristöjä 
kunnossa- ja käynnissäpidon toteutukseen. Projekti jat-
kuu Koppi-hankkeessa. Hankkeita esitteli Jari Viitala.

Pohjoisen oppilaitokset olivat mukana messuilla osastoil-
laan esittelemässä mahdollisuuksiaan. OSAO:n standilla 
oli mahdollisuus vaikkapa ajella pyöräkuormaajaa simu-
laattorin avulla. Puikoissa Klaus Linnanmäki, koulutus-
päällikkö Markus Seppänen seuraa tilannetta.

Kemper tekee laitteita mm. hitsauksen käryn ja savun-
poistoon ja niitähän Suomessa myy Airwell. Antti Palo-
mäen ohella osastolla oli mukana mm. mobiili Smart-
Fill-savunsuodatusjärjestelmä. Osastolla poikkesi Tuo-
mas Marjamaa Projectalta.

MTC Flextek oli lajissaan varsin harvinainen tapaus eli 
metallin konetalo näillä messuilla, konepajoja oli mukana 
toki useampia. Osastoa hoiti Jukka Yläpoikelus (oikealla) 
ja oheislaitteet olivat keskeisenä teemana. Pasi Karvonen 
hoitaa MTC Flextekillä pohjoisen aluemyynnin asioita.

Metallin 3D-tulostus on tehnyt lujaa tuloaan viime vuo-
sina ja alueen palvelutarjontaa löytyy maasta jo varsin 
mukavasti. Alan yritys 3DStep tarjoaa tulostuspalveluja 
Ylöjärvellä. Kuvittele ja toteuta, siihen 3DStep tarjoaa 
monenlaista apua, totesi Pekka Ketola.  

Pohjoinen Teollisuus 

-tapahtuma järjestettiin 

18.–19.5.2022 Oulun Ou-

luhallissa. Teollisuusam-

mattilaisille maksutto-

man, ensi kerran neljään 

vuoteen pidetyn tapah-

tuman teemana olivat 

Pohjoisen menestyksen 

tekijät ja paikalla yli 330 

näytteilleasettajaa.

Pohjoisessa on potentiaalia, 
ja sen asian esittely on Poh-
joinen Teollisuus-tapahtu-
man keskeistä ydintä. Alueen 
osaamista, paikallisten ja toki 
kauempaakin saapuneiden ja 
siitä paikallisesta potentiaalis-
ta kiinnostuneiden yritysten 
tuotteita ja palveluja esitel-
tiin tutun laajalla annilla, pai-
kalla Ouluhallissa oli yli 330 
näytteilleasettajaa. Tuttuun 

men toimijat rakentavat 
rautaisen ja teräksisen selkä-
rangan lukuisille toimialoille 
koko Suomeen.”

”Lisäksi Pohjois-Suomessa 
on vahvasti kehittyvää elintar-
vike-, ICT- ja rakennusteolli-
suutta. Teollisuudenalat ovat 
hyvässä kasvussa ja synnyt-
tävät kestävästi, uudistuvalla 
energialla uusia työpaikkoja, 
mikä taas lisää yleistä hyvin-
vointia.”

Poikkeusajan jälkeen oli 

Oulusta näkyvyyttä 
koko Pohjois-Suomeen

Ajankohtaisia puheenvuoroja 
tapahtumassa kuultiin teolli-
suuden energiaratkaisuista, 
suurhankkeista ja vedyn mah-
dollisuuksista teollisuudessa 
ja puhujina olivat mm. Ener-
giateollisuus ry:n toimitus-
johtaja Jukka Leskelä, Oulun 
kauppakamarin varatoimitus-
johtaja Esa Pellikainen, Hyca-
mite TCD Technologies Oy:n 
perustaja Matti Malkamäki, 

Kaivosteollisuus ry:n toimin-
nanjohtaja Pekka Suomela 
ja SSAB Euroopan kunnossa-
pitojohtaja Pekka Paganus. 
Paneelikeskustelussa käsi-
teltiin ajankohtaista aihetta 
teemalla Miten turvaamme 
osaajien saatavuuden pohjoi-
sessa? Lisäksi puheenvuorot 
käsittelivät suomalaista kai-
vosteollisuutta ja kunnossapi-
don tulevaisuutta, ja kestävää 
kehitystä. 

Pohjoinen Teollisuus-ta-
pahtumalle Ouluhalli on 
kompakti ja tiivis paikka, ja 
täynnä tapahtumalle varatut 
tilat näyttivät olevan, niin si-
sällä Ouluhallissa kuin ulkona 
parkkipaikallakin. Messuvie-
raita kävi järjestäjien mukaan 
3350 henkilöä. Pohjoisen 
mahdollisuudet kiinnostavat, 
hyvä niin.

tapaan näyttelyä tuki ohjel-
mallinen tarjonta.

Yhdessä kohti kasvua

Mm. BusinessOulu oli muka-
na pohjoisen omassa messu-
tapahtumassa. 

BusinessOulun johtaja Ju-
ha Ala-Mursula toteaa, että 
teollisuudenalan yrityksillä on 
pohjoisessa hyvä kasvualusta. 

“Oulussa tehdään mm. 
merkittävää metalli- ja teräs-
tutkimusta, ja Pohjois-Suo-

Ala-Mursulan mukaan myös 
aika tuulettaa ajatuksia tuttu-
ja tapaamalla ja verkottumal-
la. “Uskon, että messujen kal-
taisissa yhteisissä tapaamisis-
sa voidaan saada paljon irti. 
Ideoita voidaan hioa yhdessä, 
jolloin syntyy paljon uutta”, 
sanoo Ala-Mursula. 

BusinessOulu oli muka-
na toteuttamassa mm. B2B 
matchmaking -verkostoitu-
mismahdollisuutta.

Polar Metalli kuului messujen konepajakaartiin jo useam-
man messukerran kokemuksella. Polar Metalli on ohutle-
vytuotteiden sopimusvalmistaja ja perheyrityksen omia 
tuttuja tuotteita ovat savupellit ja grillit. Matti Sauk-
ko (vasemmalla) ja Markus Saukko olivat esittelytöissä 
osastolla. 

Tiukasti pohjoisen asialla
Pohjoinen Teollisuus Oulussa

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT



21
6 • 2021 kesä-elokuu

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

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

02-486 2186

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

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

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!

Hitsaus: Eetu Keltto Gra-
dia 74.33 Gold, Joonas Tölli 
Koulutuskeskus JEDU 72.56 
Silver, Teemu Laitinen Sa-

von ammattiopisto 68.21 
Bronze, Ilmari Halonen VA-
MIA 64.74, Arttu Manninen 
OSAO 61.67, Filip Nyman 

Optima 58.73, Iiro Koski 
OSAO 49.18, Jimi Leppälä 
Koulutuskeskus JEDU 39.45.

Leineperin eli Fredriksforsin 
ruukki on perustettu Kullaan-
joen Katokoskelle vuonna 
1771 ja sen perustaja on ma-
juri Berndt Johan Hastfehr. 

Ruukki perustettiin jalos-
tamaan Ruotsista tuotua 
takki- eli raakarautaa eri tar-
koituksiin, kuten pultti- ja 
vanneraudaksi ja käyttöesi-
neiksi. Mm. lapioita, naulo-
ja, hevosenkenkiä, kankia ja 
viikatteita tehtiin ja apuna 
tähän olivat joen koskivoima 
ja paikallinen hiilentuotanto. 

Manufaktuuri- 
raudantuottaja 

Ruukilla oli alkuun kaksi va-
sarapajaa, ja ensimmäisen 
masuunin valmistuttua 1787 
alettiin sulattaa kotimais-
ta rautamalmia. 1800-luvun 
alussa ruukkiin kuului masuu-
ni, vasarapaja, manufaktuu-
ripaja, malmin ja kuonan 
käsittelylaitokset, suuri hii-
lihuone sekä lisäksi kymme-
niä asuin- ja maatalousraken-
nuksia. Manufaktuuriraudan 
tuottajana Leineperi kuului 
Suomen suurimpiin.

Ruukki kasvoi 1800-lu-
vun puolivälin jälkeen, kun 
sen ohjaksiin astuivat uudet 
patruunat. Alue kasvoi tuo-

Leineperin Ruukki
Leineperi Kullaalla Ulvilassa tunnetaan yhtenä Suomen 
parhaiten säilyneenä kulttuurihistoriallisena ruukkikylänä.

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

tantolaitoksineen, työläis-
ten ja seppien asuntoineen 
ja yhteisine leivintupineen 
aikansa suureksi teollisuus-
yhteisöksi. 

Useiden muiden omistaji-
en jälkeen Antti Ahlström os-
ti Ruukin, uudisti tuotannon 
ja rakensi sahan. Raudanja-
lostus päättyi vuonna 1902, 
taonta- ja sahaustoimintaa 
jatkettiin pienimuotoisesti 
tämän jälkeenkin.1900-lu-
vun Leineperin Ruukki toimi 
maanviljelystilana.

Tiivis historiallinen 
ruukkialue

Tänä päivänä entiset teol-
liset tuotantorakennukset 
muodostavat ruukkialueen 
ytimen. Kylän maisemaa 
hallitsevat sen läpi virtaava 
koski ja pato. Teollisuusra-
kennuksia ovat mm. masuu-
ni ja kankipaja. Niiden lisäksi 
Leineperin merkittäviin ra-
kennuksiin kuuluvat ruukin-
kartano ja varastorakennuk-
set. Leineperistä on kehitty-
nyt viime vuosikymmeninä 
merkittävä matkailukohde. 
Käsityöläistoimintaa on ke-
säisiin moneen lähtöön. lei-
neperinruukki.fi

Taitaja 2022
Ammattitaidon SM-mitalit jaettiin Porissa

Ammattitaidon SM-kisa 
Taitaja pidettiin Porissa 
16.–19. toukokuuta. Vuon-
na 2020 Jyväskylän kisat 
peruuntuivat kokonaan 
ja viime keväänä Oulussa 
kilpailtiin hybridisti oppi-
laitosympäristöissä ilman 
yleisöä. Nyt yleisöllä oli 
mahdollisuus jälleen lähteä 
seuraamaan tapahtumaa.

Taitaja 2022 -tapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä 
opiskelijoiden, henkilöstön, 
työelämä- ja yrityskumppa-
neiden sekä muiden sidos-
ryhmien kanssa. 

Kaiken kaikkiaan 370 val-
takunnallista ja paikallista 
yritystä ja organisaatiota 
lähtivät mukaan tarjoamalla 
koneita, laitteita, tuotteita, 

materiaaleja ja osaamista laji-
en käyttöön. Tämä yhteistyö 
on euromääräiseltä arvoltaan 
myös uusi Taitaja-ennätys.

Taitajassa oli mukana 50 
lajia ja näytöslajia ja 350 kil-
pailijaa. Yleisöä paikan päällä 
kävi vierailijoina noin 30 000. 
Etänä lähetyksiä on tähän 
mennessä seurannut arviol-
ta lähes 10 000 katsojaa.

Taitajassa kisattiin mm. 
CNC-koneistuksessa ja hit-
sauksessa. 

CNC-koneistuksen ja 
hitsauksen tulokset: 

CNC-koneistus: Aapo Pau-
nonen Savon ammattiopis-
to 68.00 Gold, Lassi Heino 
Ylä-Savon ammattiopisto 
65.00 Silver, Matias Järnefe-
lt VAMIA 65.00 Silver; Miika 

Varaa paikka:
p. 0400 857 800

Ja lähetä 
aineistosi: 

toimitus@
konekuriiri.fi

KONEET 
KIERTOON 

KONE-
KURIIRILLA

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

www.cam.fi 

Aaltonen Keuda 56.00; Ker-
mo Tarvis Hyria 42.00; Leo Ti-
monen Savon ammattiopisto 
42.00. 
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Vuoden ohutlevytuote on 
äänieristetty työtila Framery One

Ohutlevypäivät Lappeenrannassa

Vuoden Ohutlevytuote on Framery One. Tukirunko sekä 
pintapellit ovat Meconetin tuotantoa. Palkinnon vas-
taanottivat Meconetin Hannu Siltanen (vasemmalla) sekä 
Frameryn Jyrki Hirvonen ja Miika Hällfors.

Ohutlevypäivät järjestet-
tiin toukokuulla ja nyt nel-
jättä kertaa Lappeenran-
nassa LUT-yliopistolla. 
Mukavasti kokoonnuttiin 
jälleen livenä, edellisker-
ralla tämäkin perinteinen 
kokonaisuus pidettiin 
verkossa. Plootu-tunnus-
tukset laitettiin jakoon ta-
pahtumassa.

Ohutlevypäivät on Teknolo-
giateollisuuden Ohutlevytuot-
teet -toimialaryhmän tilaisuus, 
joka koostuu ajankohtaiskat-
sauksista, yritysvierailuista ja 
näyttelystä. Plootu-tunnus-
tusten julkistaminen tapahtuu 
perinteisesti tapahtumassa.

Ansioituneiden Plootun 
numero 14 ja 15 saivat Timo 
Kauppi Oulun yliopistolta ja 
sekä Metehen Seppo jääs-
keläinen. Plootu Fennicassa 
palkittiin tuotteita kolmessa 
sarjassa, koko kilpailun voit-
taja eli vuoden ohutlevytuo-
te sai itselleen 4000 euroa ja 
muiden sarjojen voittajille me-
nivät 2000 euron palkinnot.

rungot koostuvat kerrosra-
kenteista, joiden päämateri-
aalina toimivat useisiin muo-
toihin valmistetut ohutlevyt. 

Kolmas sarja on oppilai-
tossarja, siinä palkittiin Äijä, 
kestäväksi ja pitkäikäiseksi 
suunniteltu hiiligrilli. Teolli-
suussarjan kunniamaininnat 
saivat Ilves-pylväskengät ja 
Lukit-kiinnike, Muotoilusar-
jan kunniamaininnat PURE600 
-etäohjattava ilmanpuhdistin 
ja Finishfire Frame -alkusam-
mutinkaappi.

Plootu-palkitut tuotteet 
ovat esillä syksyn Konepa-
ja-messuilla Tampereella.

Ohutlevyasiaa monista 
näkökulmista

Palkitsemisten lisäksi Ohut-
levypäivillä oli ohjelmaa run-
saasti kahteen päivään.

Alan suhdanteita prof. Ju-

ha Variksen (LUT-yliopisto) 
puheenjohtamassa osuudes-
sa esitteli toimialaryhmän pu-
heenjohtaja Juha Tuomisto 
(SSAB Europe), ja laajemmin 
Teknologiateollisuuden tilan-
netta ja näkymiä pääekono-
misti Petteri Rautaporras 
Teknologiateollisuudesta.

SSAB:n pohjoismaisen 
ohutlevytuotannon uudista-
mista kävi läpi SSAB Europen 
prosessikehityspäällikkö Jar-
mo Lilja, ja älykkään hitsauk-
sen mahdollisuuksia ja hyö-
dyntämistä tuotannossa esit-
teli LUT:n TkT Sakari Penttilä. 

Lisäksi esiintyivät tekninen 
johtaja (CTO) Mika Virtanen, 
Pivatic Oy esitteli teräskelo-
jen käyttöä automatisoiduis-
sa ohutlevytuotteiden valmis-
tusjärjestelmissä ja Matimek 
Oy:n henkilöstöjohtaja Mar-
kus Salomaa, jonka teemana 
oli yrityskulttuuri metalliteol-
lisuudessa. Johtamistaidosta 
piti puheenvuoron professori 
Petri Parviainen Aalto-yliopis-
tosta, Adjunct Professor Ta-
pio Saarelainen, LUT School 
of Energy Systems esitteli 
esimerkkejä onnistuneesta 
myyntityöstä B2B-asiakas-
suhteissa

Ohjelmassa oli myös yritys-
vierailuja. Kohteet olivat Ova-
ko Imatra Oy, LUT-yliopiston 
raskaat laboratoriot, Misa 
Oy, HT Laser Lappeenranta. 
Tapahtumaan kuuluivat myös 
toimialaryhmän vuosikokous 
ja iltaohjelma. Ohutlevypäivil-
le osallistui noin 90 alan am-
mattilaista.

Vuoden ohutlevytuote 
2022 ja samalla Teollisuussar-
jan voittaja on Framery One, 
älykäs äänieristetty työti-
lakaiuttomalla akustiikalla. 
Tukirunko ja pintapellit ovat 
Meconetin Hirvaskankaan 
tehtaan tuotantoa, syväveto-
menetelmällä tehdyt pinta- 
ja runkopellit ovat muotoi-
lultaan asiakkaan korkeiden 
vaatimusten mukaisia ja pit-
käikäisiä. 

Muotoilusarjan voittajak-
si selvisi kassakaappi Kaso 
E-500. Siinä kaapin ja oven 

· Globaali käytettyjen         
koneiden verkosto 

 
· Myymme käytettyjä  

työstökoneita 
 

· Ostamme työstökoneita 
 

 

HINTA-ARVIOT               
VELOITUKSETTA JA    
SITOUMUKSETTA! 
 
Soita! 010 200 41 60 

 

Kaikki koneet hintoineen    
netissä www.gindumac.fi 

 
Evomax Oy 
Ideaparkinkatu 11 C 
37570 Lempäälä 
www.evomax.fi 
 
 

Tila rauhalliseen työsken-
telyyn. Framery One on 
ohutlevyrakenteeseen 
pohjaava äänieristetty 
työtila, minkä toteutuk-
sessa on käytetty alan 
tekniikkaa monipuolisesti.

Yksi SMECin uutuuksista messuilla oli SL3500XY, 
vinojohteinen sorvauskeskus Y-akselilla. 

Istukkakoot 12” ja 15” tankokapasiteetti 102 mm tai 
116,5 mm. Sorvaushalkaisija 430 mm ja sorvauspituudet 

2125 mm saakka. Ohjaus Fanuc tai Siemens.

SLV500M RH on 
SMECin pystysorvaus-

keskus C-akselilla ja 
pyörivillä työkaluilla. 
Istukkakoot 12”–18”. 

Suurin sorvaushalkaisija 
500 mm ja suurin 

pyörähdyshalkaisija 
700 mm. Lisävarusteena 

on saatavissa mm. 
servotoiminen kärki-
pylkkä, työkalujen 

mittaus, lineaarimittaus 
X/Z akseleilla. 

Ohjauksena Fanuc. 

SIMTOS on Korean suurin 
teknisen alan messutapah-
tuma ja huomioarvo koko-
naisuudelle oli suuri, koska 
edelliset messut peruuntui-
vat covid-pandemian vuok-
si. Tapahtuman ajankohta oli 
23.–27.5.2022 ja messut jär-
jestettiin KINTEX-messukes-
kuksessa Seoulissa. 

Näytteilleasettajia oli mu-
kana 854 tahoa ja runsaasti 
kookkaita osastoja oli muka-
na. Kävijöitä tapahtumaan en-
nakoitiin noin 80 000.

SMEC osallistui messuille 
30 koneella ja esillä olleista 
koneista 17 kpl oli työstö-
keskuksia, 3-akselisista 5-ak-
selisiin, ja useat niistä olivat 
varustettuna erilaisilla auto-
maatioratkaisuilla. Monella 

koneessa oli esillä hionta-
teknologiaa puolijohdeteol-
lisuutta varten.

Sorveja SMEC esitteli 13 
kpl erilaisin kokoonpanoin. 
Teemana messuilla oli ajan-
kohtainen ekologisuus (ECO). 
Tämä lähtee koneen suunnit-
telusta valmistukseen ja huo-
mioiden koneen koko elin-
kaaren kustannukset.  SMEC 
saavuttanee tänä vuonna noin 
10 % kasvua, joka tarkoittaa 
valmistusmäärissä noin 2400 
konetta kaikkiaan. Euroo-
pasta löytyy varastokoneita 
nopeaan toimitukseen sekä 
teknologiakeskus huolto- ja 
koulutuspalveluineen Saksas-
ta Düsseldorfista. Suomessa 
SMEC-koneiden edustaja on 
Makrum.

SIMTOS-messut järjestettiin Seoulissa 
toukokuun lopulla. Korealaisvalmistaja 
SMEC esitteli maan valmistajien päätapah-
tumassa runsaasti uutuuksiaan. SIMTOS 
on Korean suurin teknisen alan messu-
tapahtuma. SMEC osallistui messuille 30 
koneella, niistä 17 kpl oli työstökeskuksia 
ja useat olivat varustettuna erilaisilla au-
tomaatioratkaisuilla. Sorveja SMEC esit-
teli 13 kpl erilaisin kokoonpanoin.

SMEC Machine Tools 
SIMTOS-messuilla

KARI HARJU
TEKSTI
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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   •   Kesälauantait sopimuksen mukaan

PEUGEOT BOXER  -05
2.8 HDI PAKETTIAUTO  
AJ. 170 TKM, PITKÄHYTTINEN 
AVOLAVA BOXER ! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
 8.950; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -18
SPRINTER 311 CDI A
AJ. 161 TKM, 1.OM PITKÄN MAL-
LIN SPRINTER PAKETTI-
AUTO AUTOMAATILLA! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
 32.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

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

4X4 PAKETTIAUTO

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 EXTRA-
PITKÄ SPRINTER PAKETTIAUTO! 
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOITIN-
TA ! 36.500; sis.alv

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTOEXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

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

MERCEDES-BENZ  -16
SPRINTER 316 CDI
AJ. 138 TKM, 163 HV PITKÄ 
SPRINTER PAKETTIAUTO !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOITIN-
TA ! 29.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

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

 28.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT  -19
2.0 TDCI 130HV
AJ. 179 TKM, 1.OM HYVIN VARUS-
TELTU JA MERKKIHUOLLETTU
130 HV TRANSIT ! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. ! 27.700; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 316 CDI
AJ. 273 TKM, 1.OM 163 HV 
VEHOSSA MERKKIHUOLLETTU  
SPRINTER ! SAA AJAA HENKILÖ-
AUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. ! 22.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO
PAKETTIAUTO 

PERÄLAUTANOSTIMELLA

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

PITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ -17
SPRINTER 314 CDI
AJ. 179  TKM, PIENELLÄ HUOL-
TOAUTOVARUSTUKSELLA !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOITIN-
TA !! 32.800; sis.alv

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 316 CDI A
AJ. 225 TKM, HYVIN VARUS-
TELTU 163 HV EXTRAPITKÄ 
SPRINTER AUTOMAATTIVAIH-
TEISTOLLA ! SAA AJAA HLÖAU-
TOKORTILLA ! 39.900; sis.alv

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

 28.900; sis.alv

PAKETTIAUTO 5 HLÖ

VOLKSWAGEN  -17
TRANSPORTER 2.0 TDI
AJ. 238 TKM, TYYLIKÄS PITKÄ 
UUDEMMAN KORIMALLIN 
TRANSPORTER !

 21.800; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

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

PITKÄ PAKETTIAUTO

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

PITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -16
316 CDI A
AJ. 414 TKM, 1.OM 163 HV SPRIN-
TER AUTOMAATTIVAIHTEISENA 
! SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOITIN-
TA ! 15.990; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -16
CRAFTER 2.0 TDI 
AJ. 170 TKM, 1.OM SIISTI JA 
MERKKIHUOLLETTU CRAFTER
KUORMA-AUTO PERÄLAUTA-
NOSTIMELLA !
 26.950; sis.alv

KUORMA-AUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 319 CDI A 
AJ. 294 TKM, 1.OM HYVIN VA-
RUSTELTU UUDEMMAN
KORIMALLIN 4-VETO VÄKE-
VÄLLÄ 190 HV V6 DIESELILLÄ JA 
AUTOMAATLLA ! 38.500; sis.alv

4X4 KUORMA-AUTO

IVECO  -07
DAILY 50C15 3.0 
AJ. 334 TKM, HYVÄNOLOINEN, 
1000KG PERÄLAUTANOSTIMEL-
LA JA VETOKOUKULLA ! OLLUT 
SAMALLA OMISTAJALLA YLI 10 
VUOTTA ! 10.850; sis.alv

KUORMA-AUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLAEXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 316 CDI
AJ. 398 TKM, 1.OM 163 HV 
EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA ! 16.990; sis.alv

FORD RANGER 2.2 TDCI -13
Double Cab XLT 4x4
AJ. 306 TKM, PITKÄHYTTINEN 
4-VETO PICK-UP ! RAHOITUS 
JOPA ILMAN KÄSIRAHAA !

 15.800; sis.alv

PICK-UP

DODGE RAM -08
3500 4X4 6.7 A
AJ. 200 TKM, SIISTI 
KUORMA-AUTO DODGE 6.7L
CUMMINSIN MOOTTORILLA !

 35.900; sis.alv

PICK-UP

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

VOLKSWAGEN  -14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 27 TKM AJETTU 
TRANSPORTER AVOLAVA 
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !! 

 39.800; sis.alv

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

PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -17
TRANSPORTER 2.0 TDI
1. OM, 77 TKM AJETTU, 150 HV
TRANSPORTER AVOLAVA 
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !! 

 44.500; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA 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

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

FORD TRANSIT -14
2.2 TDCI 
1.OM, VAIN 28 TKM AJETTU 
AVOLAVA NOSTIMELLA !! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA ! 
EI NOPEUDENRAJOITINTA !
 39.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ  S -18
560 4.0 V8 4matic Lang 
AJ. 124 TKM, 1.OM, ERITTÄIN 
KATTAVASTI VARUSTELTU, 
470HV TUPLA AHDETULLA V8 
MOOTTORILLA!
 109.900; sis.alv

HENKILÖAUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 319 CDI A 
AJ. 207 TKM, TYYLIKÄS GRA-
FIITIN HARMAA, VÄKEVÄLLÄ 
V6 DIESELILLÄ JA AUTOMAAT-
TIVAIHTEISTOLLA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. ! 45.900; sis.alv

6 HLÖ RETKEILYAUTO

MERCEDES-BENZ  -15
SPRINTER 516 CDI 
AJ. 181 TKM, 1.OM, KUORMA-AU-
TO CARRIER-KYLMÄLAITTEELLA
JA PERÄLAUTANOSTIMELLA !

 34.900; sis.alv

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -12
SPRINTER 519 CDI A 
AJ. 136 TKM, TODELLA SIISTI 
JA HYVIN VARUSTELTU MET.
HOPEA, THERMOKING-KYLMÄ-
LAITTEELLA !!
 32.500; sis.alv

KYLMÄAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -16
2.0 TDI
AJ. 215 TKM, CRAFTER KYLMÄ-
AUTO THERMOKING KYLMÄ-
LAITTEELLA ! KYLMÄLAITE 
TEKEE PAKKASTA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. !!! 32.900; sis.alv

KYLMÄAUTO

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

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -19
SPRINTER 319 CDI A 
AJ. 198 TKM, TYYLIKÄS UUDEN 
KORIMALLIN SPRINTER VÄKE-
VÄLLÄ 190 HV V6 DIESELILLÄ JA 
AUTOMAATILLA !!
 56.500; sis.alv

9 HLÖ TILA-AUTO
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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

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
 BOSCHERT-GIZELIS  –  särmäyspuristimet ja levyleikkurit

LEIKKAATKO METALLIA? BODOR LASER KUITULASERLEIKKAUSKONEET MEILTÄ.

TASOLASERIT
C-, P-, I-, G- ja Dream-sarjat • 3–40 kW

YHDISTELMÄLASERIT
CT-sarja levylle ja putkelle • 1,5–6 kW

PUTKILASERIT
T- ja TA-sarja • 1–6 kW

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

OMINAISUUDET:
– 2 karaa C-akseleilla
– Yläpuolinen revolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla
– Kiinteä alapuolinen työkalurevolveri – Vastakaralla X- ja Z-akselit
– Sisäänrakennettu kappaleenpoimija hihnakuljettimella
– Lastunpoistoon optimoitu runkorakenne
– Nakamura-Tome Fanuc 0i-TF Plus -ohjaus
 
TEKNISET TIEDOT:
– Koneistuskapasiteetti Ø 180 x 400 mm
– Tankokapasiteetti Ø 51 mm
– Pääkara 11/7,5 kW; 6000 k/min; A2-5
– Vastakara 7,5/5,5 kW; 6000 k/min; A2-5
– Pyörivät työkalut 7,1/2,1 kW; 6000 k/min
– Koneen nettopaino 6500 kg

UUTUUSMALLI 
Nakamura-Tome SC-100X2

HETI VARASTOSTA • HETI VARASTOSTA • HETI VARASTOSTA • HETI VARASTOSTA • HETI VARASTOSTA


