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YHDISTELMÄKONE 
AUTOMAATIOLLA 

Forssassa vähennettiin 
työvaiheita

s. 18

5-AKSELIKESKUS 
JUHLAVUODEN KUNNIAKSI 

Uusia mahdollisuuksia 
tuotantoon Porvoossa

s. 14

NÄHTÄVÄÄ JA 
KOETTAVAA 

Ammattimessuja 
nyt syksyllä

s. 12

s. 8 32.32.
vuosikerta

KOMPRESSORIVALMISTAJA 
LISÄÄ AUTOMAATIOTA
Koneistussolu asiantuntijayhteistyönä

www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.
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MYYNTI  010 8200 500
HUOLTO  010 8200 530
VARAOSAT  010 8200 540 vossi.fi

KILPAILUETUPÄIVÄT
27.-29.9. VOSSIN NÄYTTELYHALLI

SOITA 010 8200 502
JA SOVI TAPAAMINEN 
MESSUILLA! 
LISÄTIEDOT: VOSSI.FI/AMB22

LISÄTIEDOT: 
VOSSI.FI/KILPAILUETU22

Esittelyssä mm:

EMCO HYPERTURN 45 G3
SORVAUSKESKUS

International exhibition
for metal working

13.–17.09.2022
Stuttgart, Saksa

BAYKAL APES-SERVO 31100 
SERVOSÄRMÄYSKONE

AKIRA-SEIKI V4.5XP
PYSTYKARAINEN TYÖSTÖKESKUS 

TIMESAVERS 32-WRB 
AUTOMAATTILEVYHIOMAKONE

CNC-TAKANG TNC630X1500 
CNC-VAAKAJOHDESORVI

    GROB  5- JA 4-AKSELISET 
    VAAKATYÖSTÖKESKUKSET  10 / B11

    EMCO SORVAUS- JA 
    TYÖSTÖKESKUKSET  10 / C52

    EXERON HSC-SUURNOPEUS-
    TYÖSTÖKESKUKSET JA EDM-KONEET 7 / B85

    BIGLIA CNC-SORVIT JA 
    SORVAUSKESKUKSET  10 / A55

    WEINGÄRTNER JÄREÄT 
    SORVAUSKESKUKSET  6 / B54

    CMA PORAUS- JA 
    KIERTEITYSKESKUKSET  9 / D51

    MATEC JYRSINKONEET  9 / C51

    KALTENBACH VANNE- JA 
    PYÖRÖSAHAT  8 / B37

    BOMAR VANNE -JA PYÖRÖSAHAT 8 / B38

    EXACTCUT PYÖRÖSAHALINJAT 8 / B38

    TOP AUTOMAZIONI 
    TANKOMAKASIINIT JA 
    ROBOTTIAUTOMAATIO                  7 / F02, G01

C916

FACCIN 4HEL 3128
CNC-LEVYNPYÖRISTYSKONE
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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

MEP VANNE- JA PYÖRÖSAHAT
Suomalaisten konepajojen suosikki.
Heti varastossa toimitettavaksi 
useita eri malleja.

RÖSLER TÄRYHIOMAKONEET,
HIOMAKIVET JA -AINEET
Euroopan markkinjohtaja, joka tarjoaa
äärimmäiäsen laajan tuotevalikoiman
koneita, hiomakiviä ja -aineita. 
Hiomakiviakin 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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Zenex Computing Oy  |  Vattuniemenkatu 13  |  00210 HELSINKI  |  010 322 5190  |  info@zenex..

Ei Dynaamista venaamista, vaan työstöratoja! 

Konepajateollisuuden monet mahdollisuudet ja mittaamisen 
parhaat ratkaisut  esillä Alihankinta 2022-Messuilla.

27. -29.9.2022
Tampereen messukeskus

Tervetuloa!

KONE      KURIIRI.fi
SEURAAVA NUMERO 8/2022 ilmestyy 6.10. • Varaa ilmoitustilasi 29.9. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

32.32.
vuosikerta

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

”Messutunnelmaa kaikille aisteille”

Alihankinta 2022-messut käynnistyvät Tampereella

Alihankinta ja Alihankinta-
HEAT 2022 -tapahtuma ra-
kentuu ajankohtaisten tee-
mojen, merkittävien kohtaa-
misten ja uusimpien ratkaisu-
jen ympärille. Kokonaisuutta 
odotetaan poikkeusvuosien 
jälkeen tietenkin erityisellä 
innolla.

 ”Pandemia-aika muut-
ti monia käytäntöjä, mut-
ta ihmisten tarve kohdata 
toisiaan kasvotusten ei ole 
kadonnut. Tämän johdosta 
messuille ja tapahtumille on 
edelleen vahva tilaus, mistä 
myös loppuunmyyty Alihan-
kinta on hyvä osoitus. Ehdot-
tomasti aidot kasvokkaiset 
kohtaamiset, joissa saa hyö-
dyntää kaikkia aisteja, ovat 
odotettuja. Tuhat yritystä 
on paikalla, koska heillä on 
ikävä asiakkaitaan ja kump-
paneitaan, sitä yhdessäoloa, 
jonka livetapahtumat mah-
dollistavat. Tärkeintä on, et-
tä ihmiset eivät unohtuisi ko-
tiin, vaan lähtevät liikkeelle, 
tulevat tapaamaan toisiaan 
ja luomaan uusia kontakte-
ja”, Tanja Järvensivu toteaa.

osaamisvaatimukset, alan 
vetovoimaisuuden varmis-
taminen ja mielikuvien päi-
vittäminen moderneista 
konepajoista sekä uudenlai-
nen yhteistyö eri yritysten ja 
koulutusta tarjoavien taho-
jen välillä. Toki keskusteluis-
sa nousevat vahvasti esille 
myös pandemian jälkeiset 
uudet haasteet, kuten Uk-
rainan sodan vaikutukset, 
heikentyvä talous, energian 
ja raaka-aineiden hintojen 
nousu, tuotannon pullonkau-
lat ja saatavuusongelmat se-
kä kyberuhat ja ilmastokriisi. 
Mutta ehdottomasti myös 
positiiviset asiat ovat tape-

keuksiin, kyberturvallisuu-
teen ja varautumiseen sekä 
teollisuuden tulevaisuuden 
muutoksiin. Torstaina 29.9. 
on luvassa ”Tulevaisuuden 
tekijöiden torstai”, jolloin 
sisällössä korostetaan teol-
lisuuden vetovoimaa, nuoria 
ja opiskelijoita kiinnostavia 
kokonaisuuksia sekä oppilai-
tosten, korkeakoulujen ja yri-
tysten yhteistyön tärkeyttä.

Kumppaniyrityksenä  
Wärtsilä Finland Oy 

Alihankinta 2022 -kumppa-
niyrityksenä toimii Wärtsi-
lä Finland Oy. Wärtsilä on 
kansainvälisesti johtava in-

novatiivisen teknologian ja 
elinkaariratkaisujen toimit-
taja merenkulku- ja energia-
markkinoilla. Vuonna 2021 
Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 
miljardia euroa.

Alihankinta on viime vuo-
sien tapaan saanut kolme 
teollisuuden arvostettua asi-
antuntijaa teemakummiksi. 
Tapahtuman kumppaniyritys 
Wärtsilän teemakummi on 
tuotannosta, tuotantolaitok-
sista ja hankinnasta vastaa-
va johtaja sekä Sustainable 
Technology Hub -hankkeen 
vetäjä Vesa Riihimäki. Toise-
na teemakummina nähdään 
Enston hallituksen puheen-
johtaja Marjo Miettinen. 
Kolmas teemakummi on 
Tampereen Teollisuusoppi-
laitos Oy:n toimitusjohtaja 
ja uuden Konepajakoulun 
vetäjä Peer Haataja.

Tampereen Messut -kon-
serni järjestää tapahtuman 
yhteistyössä Teknologiate-
ollisuus ry:n, Kumiteollisuus 
ry:n, LOGY ry:n ja Muovite-
ollisuus ry:n kanssa. Tapah-
tuma on toteutettu Tampe-
reella vuodesta 1988 lähtien.

Teollisuuden  
vetovoima,  
tarpeet ja tekijät 

Näytteilleasettajien osalta 
tupa on Tampereella täynnä, 
tuotteitaan ja palveluitaan 
esittelee tuhat näytteillea-
settajaa. 

Teema kokonaisuudessa 
on teollisuuden vetovoima, 
tarpeet ja tekijät. 

”Teema on osunut tähän 
hetkeen kyllä hyvin”, Tanja 
Järvensivu toteaa.

”Ohjelmassa puhuttavat 
alan tämänhetkiset haas-
teet ja tulevaisuuden näky-
mät, tekijäpula ja nykyajan 

tilla, sillä kysyntää riittää, 
tilauskannat ovat korkealla 
ja töitä on tarjolla, kunhan 
tekijöitä vain löytyy.”

Ohjelmassa keskitytään 
tiistaina 27.9. teemaan 
”Teollisuuden vetovoima, 
tarpeet ja tekijät”. Suomen 
Osto- ja Logistiikkayhdistys 
LOGY palkitsee avajaispäi-
vänä Vuoden alihankkijan ja 
Vuoden päähankkijan. Kes-
kiviikkona 28.9. ohjelmako-
konaisuus rakentuu otsikolla 
”Teollisuuden tulevaisuus ja 
ajankohtaiset haasteet”, jon-
ka alla pureudutaan muun 
muassa Ukrainan kriisin vai-
kutuksiin, alan hankintavai-

Alihankinta ja AlihankintaHEAT järjestetään 
27.–29. syyskuuta 2022. Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskukseen sijoittuva tapahtuma tar-
joaa jälleen näin poikkeusaikojen jälkeen mes-
sutunnelmaa kaikille aisteille ajankohtaisella 
otteella, toteaa Tampereen Messut -konsernin 
PR- ja kumppanuusjohtaja, Alihankinnan pro-
jektipäällikkö Tanja Järvensivu. Tuhat näytteil-
leasettajaa on mukana, teemana tapahtumalla 
on teollisuuden vetovoima, tarpeet ja tekijät.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Lippu korkealla
Illat pimenevät ja sää viilenee – syk- 

syhän se.  
Voi olla tervetullutkin asia, että säät 

viilenivät, nyt kun työt ovat lomien jäl-
keen päässeet täysipainoisesti käyntiin. 
Olihan tuo elokuu ilmojen puolesta läm-
mintä menoa.

Mutta siis tosiaan, tervetuloa syksy! 
Taas on töiden aika, ja keskimäärin hy-
vinhän ne lomien jälkeen sujuvat. Silti to-
siasia on, että tätäkin syksyä aloitellaan 
poikkeuksellisissa tunnelmissa. 

Ja sehän on tunnetusti seurausta siitä, 
mitä Ukrainassa on viimeisen yli puolen 
vuoden aikana tapahtunut. Ja tapahtuu 
yhä. 

Ja jos lisää positiivista listailee, niin yh-
destä kriisistä on sentään hieman päästy 
kuitenkin nyt selvemmille vesille. Pitkään 
tapahtumia estänyt ja kiusannut pande-
miatilanne on nyt sellainen, että tänä syk-
synä päästään jälleen perinteisempään 
malliin messuille. 

Se tematiikka koskettaa keskeisesti 
myös tämän syyskuun Konekuriirin si-
sältöä.

AMB- ja Alihankinta-messuilla ale-
taan, mm. EuroBlechillä, Pohjanmaan 
Teollisuudella ja Konepajalla jatketaan. 
Messutapahtumia on odotettu, kan-
nattaa käyttää tilaisuudet hyväksi. Kus-
tannuskilpailukyvystä ja uudistumisesta 

Moneen asiaan se vaikuttaa, materi-
aali- ja komponenttipula, inflaatio, nou-
sevat hinnat… viime aikoina on julkisessa 
keskiössä ollut erityisesti energian nou-
sevat hinnat. Ja siihen myös valtiovalta-
kin pyrkii syksyn ja tulevan talven mittaan 
vastaamaan. Sähkölaskuista selviämiseen 
on tulossa kuluttajille kompensaatioita, 
linjasi hallitus budjettiriihessään. 

Kriisejä kriisien perään, kuten todet-
tua on, mutta toisaalta, teollisuuden pyö-
rät pyörivät varsin korkeilla kierroksilla 
koko ajan. Monessa yrityksessä on kiire, 
töitä on monella taholla hyvin. 

Ja se nyt on vahva perusta, mistä tätä 
syksyä kuitenkin ponnistetaan eteenpäin. 

kannattaa pitää kaikkina aikoina kiinni, ja 
niiden asioiden kehittämiseen ja kartoi-
tuksiin messut tarjoavat kerta kaikkiaan 
mainioita mahdollisuuksia. 

Parasta paikan päällä, kuten urheilu-
tapahtumien kohdalla usein sanotaan, ja 
tähänkin kohtaan se sopii hyvin. Syksyn 
messuista on kokoomakatsaus tämän 
lehden sivulla 12, ja messuasiaa on mo-
nessa muussakin kohden tämän lehden 
sivuilla.

Näin mennään, ja muistetaan pitää 
mieli korkealla, uusi työjakso on aina 
mahdollisuuksia täynnä. 

Hyviä lukuhetkiä, hyviä messureissuja!
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

ARKU-purseenpoistokoneet nyt meiltä!
Täydellinen ratkaisu purseenpoistoon.

Kysy lisää tai 
pyydä tarjous!

Olipa kyseessä 
ohut levy, raskas levy, 

pienet tai suuret 
purseet –

saksalaisella 
ARKU-teknologialla 

metalliosien ja 
levyjen reunojen 
purseenpoisto ja 
pyöristys sujuvat 
aina kätevästi ja 

luotettavasti. Juha Kokkonen +358 43 826 5024
juha.kokkonen@trutek.fi
Kai Koponen +358 44 989 5765
kai.koponen@trutek.fi

TRUTEKNIIKKA
Varsikuja 2, 01740 VANTAA
Puh. 020 728 9880
myynti@trutek.fi
www.trutek.fi
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MTC FLEXTEK OY AB
mtcflextek.fi

Työstökoneet 
Robotiikka       
Service 

SHOWROOM
Autokeskuksentie 8 B
33960 PIRKKALA

029 030 0120
029 030 0137
029 030 0125

Tarjoamme 
asiakaskohtaiset 
ratkaisut 
teollisuuden automatisointiin

Saat meiltä automaation, robotit, työstökoneet, 
ruiskuvalukoneet sekä niitä täydentävät 
oheislaitteet yksittäin tai teille sopivana 

kokonaisuutena.  

Paikallinen huoltomme takaa, että 
ratkaisut pysyvät toiminnassa 

ja tuovat arvoa.  

SHOWROOM
Autokeskuksentie 8B, Pirkkala

5 min Tampereen Messuilta
TERVETULOA!

Pirkkalan Showroomissa

• Okuma Multus U3000 ja asetustenvaihto- 
automaatio

• Fanuc Roboshot -ruiskuvalukone 
• MTCF Mobile Cell -yhteiskäyttörobotti 

liikuteltavalla alustalla
• ja useita muita!

- voi tutustua ja saa myös omaksi  -

Paikallinen huoltomme takaa, että 
ratkaisut pysyvät toiminnassa 

ja tuovat arvoa.  

Saat meiltä automaation, robotit, työstökoneet, 
ruiskuvalukoneet sekä niitä täydentävät 
oheislaitteet yksittäin tai teille sopivana 

kokonaisuutena.  
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KORKEALUOKKAISET 
KOTIMAISET OHUTLEVYKONEET

LAATU 
KOTIMAISUUS 

KOKEMUS 
TAKAAVAT 

TUOTANTOSI
LSK-Machine Oy 
Pyhällöntie 6, 
21430 Yliskulma 
lsk@lsk-machine.fi
www.lsk-machine.fi 

CUT E350
WEDM

lankasaha

Extreme 2000 PRO
Muovin

3D-tulostin FDM

DMP 350
Metallin

3D-tulostin 

Mill E 500U
5-akselinen

työstökeskus 

TAMSPARK OY | 020 728 0740 | sales@tamspark.fi |  www.tamspark.fi

Alihankinta-messut Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuksessa 27.–29.9.2022

TERVETULOA OSASTOLLEMME E322
TUTUSTUMAAN JA KESKUSTELEMAAN

Mukana
messuilla!

Metallin
3D-tulosteiden

kiillotus

Alihankinta-messut Tampereen Messu- 

Mukana
messuilla!

3D-tulosteiden
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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

Best choice. 
Cutting. Bending. Automation.

Automaattinen lastaus- ja purkujärjestelmä ByTrans Modular ja 
lajittelujärjestelmä BySort integroivat laserleikkauslaitteiston tuotantoonne 
saumattomasti ja lisäävät sen käytön joustavuutta. Tällainen kokonaisuus 
varmistaa nopean ja vakaan materiaalivirran leikkauslaadun pysyessä 
erinomaisena. Siten tuottavuutenne kasvaa ja tuotantonne optimoituu.

Tiimityötä tuotantoonne

Bystronic Scandinavia 

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

www.bystronic.fi 

Ville Virta 
040 5511 634 
ville.virta@bystronic.com 

ByStar Fiber + ByTrans Modular + BySort
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Onnistunutta yhteistyötä. Vasemmalta Jani Mannila ja Tommi Nylund 
Gardner Denveriltä, Jarkko Lepistö JTA Connectionilta, Jani Pulkkinen Wihurilta 

sekä Kai Piiroinen Gardner Denveriltä. 

Joustava automaatiosolu tilaajan, konetoimittajan 
ja automaatiointegraattorin yhteistoteutuksena

Gardner Denver Oy lisää automaatiota Tampereen tehtaallaan

Nopeutta, tuottavuutta, ta-
loudellisuutta - tavoitteita, 
jotka ohjaavat tänä päivänä 
kone- ja laitekannan kehitys-
tä teollisuudessa. 

Ja hyvin usein ratkaisulla 
näiden tavoitteiden toteut-
tamiseksi on yhteinen nimit-
täjä, automaatio.

Gardner Denver Oy 
valmistaa Tampellan ja 
Tamrockin toimintoihin pe-
rinteensä pohjaten kompres-
soreja ja kompressorikompo-
nentteja Tampereella. 

Tampereen Messukylän 
tehtaalla valmistetuista tuot-
teista yli 90 prosenttia me-
nee vientiin. 

Viime vuosina Tampereen 
toimintoja on muokannut 
tuotannon automaatioasteen 
nosto, ja kehitys jatkuu. Au-
tomaation sovellutukset teh-
taalla ovat moninaiset, ja yksi 
tuore esimerkki on tehtaan 
investointiprojekti, jonka lop-
putuloksena tehtaalle asen-
nettiin uusi monitoimikone 
ja sen automaatioratkaisun 
avulla saavutetaan merkittä-
vä lisäys kapasiteettiin. Siten 
mahdollistuu myös aiempaa 
monipuolisempi valmistus 
yhdessä yksikössä. 

Sekä istukka- että 
akselikappaleille

Tampereen tehtaan paino-
piste on koneistuslähtöisyys. 

”Toiminnoista lähes puolet 

samoin koneen kokoluokka. 
Gardner Denverillä on isom-
paa ja toisaalta pienempää 
konekantaa, niin tämä tuli so-
pivasti niiden väliin ja uuden 
tuoteperheen kappalekokoi-
hin,” Pulkkinen jatkaa.

Robottityyppinen automa-
tisointi toteutettiin alan asi-
antuntijan JTA Connectionin 
toimesta. 

Yli 20 vuoden ajan toimi-
nut JTA Connection on au-
tomaatiointegraattori, mikä 
on keskittynyt markkinoi-
den komponentteja hyö-
dyntävään räätälöityyn au-
tomaatioon. Robottisolujen 
toteutus mm. metalliteolli-
suuteen ovat yksi keskeinen 
toimialue.

”Kokonaisuus toimi hyvin, 
kun Gardner Denverin puo-
lelta tuotiin selkeästi solun 
toimintaa liittyviä tarpeita ja 
toiveita esille. Kappaleet ja 
kone olivat varsin loppusuo-
ralla, kun oli automaatiorat-
kaisujen kehittämisen vuoro. 
Kokonaisuus muuttui projek-
tin edetessä, ensimmäinen 
versio oli varsin yksinkertai-
nen ja perinteinen ratkaisu 
monitoimisorvin palveluun. 
Siitä lähdettiin eteenpäin 
kartoittamaan ergonomi-
suutta mm. työkalumakasii-
nille ja ohjauspaneelille pää-
syn suhteen solun toiminnan 
aikana. Siitä mietittiin layou-
tia ja toteutusta eteenpäin”, 

on koneistukseen liittyviä toi-
mintoja. Itse kompressoreja 
tehdään suhteellisen vähän, 
tuotanto painottuu kompo-
nentteihin, kompressiyksi-
kön kokoonpanoon ja toi-
mituksiin muihin konsernin 
valmistusyksiköihin ja asiak-
kaille”, kertoo tehdaspääl-
likkö Kai Piiroinen Gardner 
Denveriltä.

Kun tuotepaletti uudistuu, 
vaatii se osaltaan uudenlai-
sia ratkaisuja myös monitoi-
mikoneilla tehtävään koneis-
tukseen

”Tässä projektissa oli kyse 
meille uudenlaisesta tavasta 
toteuttaa asioita. Monitoi-
mikoneilla olemme aiemmin 
koneistaneet vain akselityyp-
pisiä kappaleita, laippa- ja 
kotelomaiset kappaleet on 
tehty vaakakaraisella ko-
neella tai ostettu ulkoa. Kun 
valmistukseen tuli konsernin 
kautta uutta tuoteperhettä, 
yrityksessä haluttiin nyt yh-
distää akselimaisten sekä 
laippamaisten kappaleiden 
koneistus tehtäväksi yhdes-
sä yksikössä ja optimoida 

siten niiden tuotanto se-
kä koneistuksen että auto-
maation osalta. Tätä kautta 
mahdollistuvat merkittävät 
kustannussäästöt aiempiin 
menetelmiin verraten”, ker-
too Gardner Denverin tuo-
tanto- ja kehityspäällikkö 
Jani Mannila.

Pääpaino projektissa liittyi 
kiinnitysmenetelmiin ja ase-
tusaikojen pienentämiseen. 
Haettiin joustavaa, mutta 
samalla huipputarkkaa rat-
kaisua, mitä tuotteet toki 
vaativat. Itse tuotteet suun-

niteltiin alusta saakka niin, 
että automaatiovalmistus ko-
konaisuudessaan onnistuu.

”Se onkin tärkeä lähtökoh-
ta automatisoinnin onnistu-
miselle. Nykyisin edelleen 
liian usein automatisoidaan 
tuotteita, joiden valmistusta 
ei ole suunniteltu automaa-
tiona tehtäväksi. Se voi tuoda 
isoja haasteita toteutuksiin. 
Tässä hankkeessa lähdettiin 
oikeasta suunnasta liikkeel-
le”, sanoo projektissa auto-
maatiota toteuttaneen JTA 
Connectionin myyntijohtaja 
Jarkko Lepistö. 

Selkeä yhteistyöprojekti

Koneratkaisuksi kokonaisuu-
teen valikoitui analyysien 
jälkeen Mazakin Integrex 
i-500S.

”Koneen varustelussa hyö-
dynnettiin modulaarisuutta, 
jolloin sekä vastakaraisen 
että kärkipylkkäkoneen par-
haat ominaisuudet saatiin 
yhdistettyä. Näin varmistet-
tiin akseli– ja laippamaisten 
kappaleiden tehokas val-
mistus yhdellä koneella, mi-
kä tietenkin vaatii koneelta 
monipuolisuutta ja tehoa”, 
sanoo koneen toimittaneen 
Wihurin osastojohtaja Jani 
Pulkkinen.

”Iso työkalumakasiini tu-
kee vaihtelevaa ja miehittä-
mätöntä tuotantoa, tarkkuu-
det ovat tarpeeseen sopivat, 

Kompressorival-
mistaja Gardner 
Denver Oy, joka 
kuuluu Yhdysvalta-
laiseen pörssilistat-
tuun Ingersoll Rand 
konserniin, jatkaa 
tuotantonsa auto-
matisointia Tampe-
reen tehtaallaan. 
Tilaajan, koneen 
maahantuojan ja 
automaatiotoimit-
tajan yhteistyönä 
toteuttama tuotan-
tosolu mahdollis-
taa monipuolisen, 
miehittämättömän 
tuotannon yhdes-
sä valmistusyksi-
kössä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Gardner Denverille 
toteutettu automaatio-
ratkaisu mahdollistaa 

monipuolisen valmistuksen 
yhdessä yksikössä.
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Oy Maanterä Ab on metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja, hioma-
tarvikkeita ja tuotannon oheislaitteita maahantuova yritys. Tarjoamme 
poikkeuksellisen laajat ratkaisuvaihtoehdot laadukkaasta ja 
monipuolisesta toimittaja verkostostamme. Oy Maanterä Ab on 
perustettu vuonna 1941 ja kuuluu tänä päivänä ruotsalaiseen Indutrade Ab 
-konserniin, joka työllistää yli 7000 teollisuuden ammattilaista.

Tilaa uutis-
kirjeemme

Yleisesitteemme Konekalustus-
esite

Hiomatarvike-
luettelo

Rautarakenne-
esite

Lastuavat työkalut  
maailman johtavilta toimittajilta

Tuotannon oheislaitteet  
mm. työympäristön parantamiseen  

ja energiatehokkuuteen

Hiomatarvikkeet ja 
-koneet sekä sahanterät  

ammattikäyttöön

kertoo Jarkko Lepistö.
”Käytettävissä oleva ti-

la oli yksi toteutusta alusta 
saakka ohjannut tekijä. Se 
mm. määritteli automaatio-
ratkaisuksi teollisuusrobotin, 
joka liikkuu lineaariradalla. 
Tämä mahdollisti käytettä-
vissä olevan tilan hyödyntä-
misen täysimääräisesti sekä 
mahdollistaa solun toimin-
tojen laajentamisen tulevai-
suudessa”,  sanoo menetel-
mäteknikko Tommi Nylund.

”Matka, joka täsmentyi 
hankkeen kuluessa”  

Eri tahojen yhteistyö mo-
nimuotoisessa projektissa 
onnistui osapuolten mukaan 
hyvin. 

sopimattomia, ylisuuria työ-
kaluja suoraan jyrsinkaralle, 
jos siihen tulee jatkossa tar-
vetta.”

Myös solun käyttöönotos-
ta tilaajalla on vain hyvää sa-
nottavaa.

”Koneen ohjaus on help-
poa, ja solun käyttöliittymän 
parametrinen laatikkopohjai-
nen ohjaus kyselee käyttäjäl-
tä tietoja Mazatrolin tapaan. 
Haltuunotto on ollut sujuvaa, 
asennuksen jälkeen tiettyjä 
ominaisuuksia on edelleen 
hienosäädetty”, sanoo käyt-
töönottoa ohjannut Tommi 
Nylund Gardner Denveriltä.

Ja uusia projekteja seuraa 
Tampereella. Ingersoll Rand 
panostaa Tampereen tehtaa-

”Hanke oli matka, jossa 
aluksi ei tiedetty tarkkaan 
päätepistettä. Kokonaisuut-
ta visioitiin eri konsepteilla ja 
hankkeen kuluessa täsmen-
tyivät valmistettavat tuot-
teet sekä solun toimminnal-
liset vaatimukset. Lopuksi 
muokkautui automaatioto-
teutus.”

”Yritysten välinen kehitys-
yhteistyö ohjasi projektia. 
Wihuri ja Mazak auttoivat 
koneen valinnassa ja räätä-
löinnissä, JTA kehitti auto-
maatiototeutusta ja suosit-
teli kustannuksiltaan tehok-
kainta ja kokoluokkaan sopi-
vinta robottivalintaa. Aluksi 
senkin osalta ajatuksemme 
olivat pitkälti erityyppisessä 

seen ja luvassa on esimerkik-
si uutta tuotantotilaa.  Uusi 
parin vuoden sisällä toteutet-
tava tehdashalli tuo yrityksen 
käyttöön jatkossa huomat-
tavasti lisää tilaa. Nykyinen 
tehdas on kooltaan 10 000 
neliötä, uudesta hallista tulee 
5 000 neliön suuruinen.

Myös konekantaan panos-
tetaan ja automaatioprojek-
tit jatkuvat. Yksi keskeinen 
kotelomaisten runkokappa-
leiden koneistuksen _ auto-
maatioprojekti on pian käyn-
nistymässä Gardner Denve-
rillä. Senkin automaation 
toteuttaa JTA Connection.

Myös työvoimaa yritys 
tarvitsee jatkossa enene-
västi, tarve kasvanee uuden 

Uudessa automaatiosolussa toimivat Mazak Integrex 
i-500S -monitoimikone sekä Kuka-robottiautomaatio-
ratkaisu. Solu mahdollistaa sekä istukkakappaleiden 

että akselityyppisten kappaleiden valmistuksen.

Monipuolinen kokonaisuus. Yksi kone- ja
automaatioratkaisua määrittävä tekijä oli tila. 

Se määritti yhtenä tekijänä mm. robottiratkaisun.

sovellutuksessa”, Piiroinen 
toteaa.  

”Tällaisissa kuvioissa on 
tärkeää, että tilaaja osaa 
pyytää ominaisuuksia, jolloin 
kone- ja automaatiotoimitta-
jan tulee löytää niihin sopivat 
ratkaisut. Tässä projektissa 
asiat toimivat”, kertoo Jani 
Mannila.

”Olennaista on, että ko-
konaisuus lisää meidän tuo-
tantomahdollisuuksiamme ja 
tarjoaa liikkumavaraa myös 
tulevaisuuteen. Solu sopii 
nykyiseen tuotantoomme, 
mutta on suunniteltu niin, 
että kokonaisuuteen voidaan 
lisätä apulaitteita ja esim. 
vaihtaa robotilla monitoi-
misorvin työkalumakasiiniin 

tehtaan myötä ainakin 30 
hengellä. Tampereen henki-
löstömäärä on nyt lähes 170 
henkilöä.

Gardner Denver Oy: Komp-
ressorien ja kompressori-
komponenttien valmistaja, 
Tampere. Osa teollisuus-
konserni Ingersoll Randia 
vuodesta 2020.
Wihuri Oy Tekninen Kauppa: 
Automaatioprojektin kone-
toimittaja. Monitoimikone 
Mazak Integrex i-500S.
JTA Connection Oy: Auto-
maatiointegraattori, mm. ro-
bottisolut. Gardner Denverin 
robottiratkaisu Kuka.

Solun käyttöliittymän parametrinen laatikkopohjainen 
ohjaus kyselee käyttäjältä tietoja Mazakin 

Mazatrol-ohjauksen tapaan.
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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

Tervetuloa 
osastollemme D199.

App Store Play Store

w w w. i s c a r. f i
WORLD Lataa sovellus 

puhelimeen!

Uusi järjestelmä sveitsiläistyyppisiin
sorveihin nopeasti vaihdettavilla 
pikavaihtoteräpäillä.
Minimaalinen asetusaika.

Valikoima oikea-  
ja vasenkätisiä teräpäitä 
jotka voidaan kiinnittää  

samaan varteen

Kierrettävä kiilamekanismi 
Suunniteltu maksimoimaan
kiinnitysvoima tukevan
kiinnityksen saavuttamiseksi.

Modulaariset pitimetModulaariset pitimet    
sveitsiläistyyppisiinsveitsiläistyyppisiin

Nopea 
vaihto minimoi 

koneen 
seisonta-ajan
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Bystronicin ByCut Smart 6225 on nyt saatavana myös 12 kilowatin laserteholla. 

ByCut Smart 12 kW tehoin 

Enemmän tehoa, nopeam-
pi leikkausprosessi ja siten 
enemmän osia lyhyemmäs-
sä ajassa. 

Siinä taustaa sille, että 
myös taloudellisen ByCut 
Smart-sarjan kone on nyt 
saatavana myös 12 kW:n te-
hoin.

on max. 6,2 metriä ja -leve-
ys 2,5 metriä. Suurien levyjen 
ohella myös monien pienten 

usprosessin avulla.
Bystronic-ohjelmiston 

ByVision Cutting käyttö 

21,5-tuumaiselta koske-
tusnäytöltä sujuu kuin äly-
puhelimen käyttö, helppo-
käyttöisyys ja intuitiivinen 
käyttöliittymä auttavat ko-
kemattomankin käyttäjän 
hyvin alkuun. 

Maksimi paikoitusnope-
us akselin suuntaisesti (x, y) 
koneessa on 100 m/min, ja 
simultaanisesti 140 m/min. 
Pöydän vaihtoajaksi Bystro-
nic ilmoittaa 72 s.

12 kW:n teholähteen li-
säksi valittavissa ovat 3-, 4-, 
6-, 8-, 10 kW:n laserit, koko-
luokkia ByCut Smarteissa on 
kolmesta 12 metriin saakka. 

Lisävarusteena saata-
van BeamShaper-toiminnon 
myötä koneella voidaan lei-
kata terästä laadukkaasti 30 
mm:in vahvuuteen saakka. 
BeamShaper parantaa leik-
kuureunojen laatua ja lisää 
leikkausnopeutta.

Leikkauspituus koneessa 

osien leikkaaminen sujuu ko-
neella Bystronicin mukaan 
sujuvasti tehokkaan nesta-

Bystronic on lisännyt kookkaiden levyjen kä-
sittelyyn tarkoitettujen ByCut Smart 6225 
-laserleikkauskoneiden tarjontaansa uuden 
teholuokan. Kone on nyt saatavana myös 12 
kilowatin laserteholla. 
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Koneenosien, sisähammaskehien, 
hammaspyörien ja -tankojen valmistus, 

erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

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

3D-tulostuksella metalleista pystytään muodostamaan kappaleita, 
jotka eivät perinteisillä menetelmillä ole mahdollisia. 

Kuva: Eetu Holstein

FAME:lle rahoitusta 
suomalaisen 

3D-tulostuksen 
kilpailukyvyn nostoon

FAME-ekosysteemissä (Fin-
nish Additive Manufacturing 
Ecosystem) ovat jo mukana 
keskeisiä laitevalmistajia, ma-
teriaalitoimittajia, suunnitte-
lu- ja tulostusosaajia sekä 
koneenrakentajia ja tavoit-
teena on, että vuoteen 2030 
mennessä Suomen AM-mark-
kinoista on kasvanut useiden 
miljardien eurojen kokoinen 
toimiala, joka palvelee mo-

paras tietämys mukaan”, FA-
ME ekosysteemijohtaja Eetu 
Holstein DIMECC Oy:stä sa-
noo.

Business Finlandin rahoi-
tuksen avulla ekosysteemi 
laajenee jatkossa kattamaan 
kaikkien materiaalien 3D-tu-
lostusosaamisen; näistä suu-
rimpana polymeerien 3D-tu-
lostaminen.

”Teollisessa materiaalia 

sessikehityksestä.
FAME-ekosysteemin yri-

tysten tavoitteena on saa-
vuttaa 5 prosenttia maail-
man 3D-tulostuksen markki-
navolyymista vuoteen 2030 
mennessä. Tälle luodaan 
edellytyksiä kehittämällä 
standardointia, suunnittelua 
ja koulutusta. 

FAMEn DREAMS-ohjel-
massa luodaan kattava ja 
avoin materiaalitietopankki. 
Lähitulevaisuudessa on tar-
koituksena polkaista käyn-
tiin uusia tutkimusohjelmia. 
Wärtsilän uuden Smart Te-
chnology Hubin yhteyteen 
avataan uusi 3D-tulostukseen 
keskittyvä kokeilukeskus, jo-

ta FAME on ollut mukana pe-
rustamassa. 

FAME tukee jäsenyritys-
tensä osaamista ja kansainvä-
listymistä tekemällä kansain-
välisten vierailujen kautta, ja 
osaamista näkyväksi kansain-
välisillä messuilla.

”Tulevana syksynä osallis-
tumme Formnext-messuille 
omalla ständillä ja tarkoituk-
sena on markkinoida suoma-
laista 3D-tulostusosaamiskes-
kittymää maailmanlaajuisesti. 
Haluamme FAMEn olevan 
maailmalla tunnistettu eko-
systeemi, joka tuo Suomeen 
asiakkaita erityisesti vaativis-
sa, korkean tason 3D-tulos-
teissa”, Holstein visioi.

nipuolisesti muita toimialoja 
ja jonka kasvun arvioidaan 
jatkuvan.

”Mukana olevat yritykset 
pitävät erityisenä vahvuu-
tena sitä, että jäsenemme 
edustavat koko toimitus- ja 
arvoketjua. Tieto sekä osaa-
minen saadaan parhaiten le-
vitettyä suoraan eksperteiltä 
eksperteille, jolloin uusiin ko-
keiluihin saadaan heti tuorein 

lisäävässä valmistuksessa 
on paljon yhteisiä lainalai-
suuksia eri materiaalien se-
kä sovelluskohteiden välillä. 
Esimerkiksi allasvalokovetuk-
seen perustuvalla tekniikalla 
voidaan tulostaa erilaisia ma-
teriaaleja ja kappaleita sekä 
teollisuuteen että lääketie-
teeseen”, kertoo Holstein, 
jolla on taustaa lääketieteen 
3D-tulostuksen laite- ja pro-

Teollisen 3D-tulostuksen tekijät yhteen ko-
koava FAME:n tavoitteena on Suomen AM-lii-
ketoiminnan merkittävä kasvu. Ekosysteemi 
perustettiin vuonna 2020 lähes 20 yrityksen 
voimin ja se keskittyi alkuvaiheessa metalli-
tulostukseen. Business Finlandin rahoituksen 
avulla ekosysteemi laajenee kattamaan kaik-
kien materiaalien 3D-tulostusosaamisen, näis-
tä suurimpana polymeerien 3D-tulostaminen.

Seuraavan sukupolven laserleikkausta
Maksimaalinen tarkkuus automaattisilla toiminnoilla

Saatavana AMADA:n 6kW, 9kW ja 12kW kuituresonaattoreilla, joissa käytetään 3kW:n tai 4kW:n 
diodimoduuleja. Lineaarijohdemoottorit kolmessa akselissa, Variable Beam Control -tekniikka ja monet 
automaattiset avustusjärjestelmät tekevät REGIUS-AJ:sta uuden standardin laserleikkauksessa. 
Automaattinen suuttimen keskitys, suuttimien kunnon tarkistus sekä automaattinen palautuminen ja 
työn jatkaminen leikkuupään törmäyksestä, ovat vain kolme esimerkkiä automaattisista toiminnoista, 
jotka vähentävät operaattorin tarvetta. Erinomaiset leikkausnopeudet kaikille materiaalipaksuuksille 
auttavat myös parantamaan yleistä tehokkuutta.

Puh +358 (0) 2 777 840
info@amada.fi
www.amada.fi

AMA-PROM FINLAND OY

REGIUS
Mika Talvisilta (IWS) on nimitetty 8.8.2022 alkaen 
Retco Oy:n mig/mag-, tig- ja puikkohitsausvirtaläh-
teitten tuotepäälliköksi. 

Hänellä on kattava kokemus metalliteollisuu-
desta ja hitsausmyynnistä, muun muassa viimeiset 
10+ vuotta eurooppalaisen hitsauskonevalmistajan 
myyntipäällikön tehtävissä.

MIKA TALVIS ILTA 
RE TCO OY:N 
TUOTEPÄÄLLIKÖKSI

NIMIT YKSIÄ
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Nähtävää ja koettavaa – ammattimessuja syksyllä

Näin maailman jälleen avau-
duttua on toki mukava käydä 
messuilla. Monet tapahtumat 
ovat olleet vuosia tauolla, ja 
sisältöön liittyy runsaasti eri-
tyistäkin mielenkiintoa.

Kotimaa: Alihankinta, 
Pohjanmaan Teollisuus 
ja Konepaja 

Kotimaan alan messusyksyä 
käynnistää jälleen Tampe-
reen Alihankinta ja sen yh-
teydessä AlihankintaHEAT 
27.–29. syyskuuta. Euroopan 
toiseksi suurin alihankinta-
teollisuuden messutapahtu-
ma lupaa kohtaamisia sekä 
teollisuuden vetovoimaa. 
Alihankinta 2022 -kumppa-
niyritys on tällä kerralla kan-
sainvälinen merenkulku- ja 
energiamarkkinoiden toimija 
Wärtsilä Finland Oy. 

Pohjanmaan Teollisuus 
-tapahtuma pidetään 23.-
24.11.2022, ja sen järjestämi-
nen siirtyy tänä vuonna Vaa-
saan. Pohjanmaan Teollisuus 
tarjoaa puitteita henkilökoh-
taisiin tapaamisiin, verkostoi-
tumiseen ja alan kuulumisten 
päivittämiseen nyt ensi ker-
taa kahden tapahtumapäivän 
aikana. Viime vuonna Pohjan-
maan Teollisuus -tapahtuman 
teemana oli kestävä kehitys, 
mutta tänä vuonna tapahtu-
massa tätä teemaa tullaan 
laajentamaan entisestään ot-
tamalla energia- ja sähköalat 
osaksi tapahtumaa. 

Marras-joulukuun vaih-
teessa niin ikään Tampereel-

AMB on kookas alan tapah-
tuma, viimeksi vuonna 2018 
Stuttgartissa kävi yli 90 000 
messuvierailijaa ja mukana oli 
yli 1 400 näytteilleasettajaa.  
Alan uuden kone- ja laitetar-
jonnan mukana tapahtuman 
sisällössä Teollisuus 4.0 ja 
automaation uudet sovellu-

jestettävä EuroBLECH on 
maailman suurin ohutlevyte-
ollisuuden näyttely, ja se on 
markkinapaikka uusimpien 
innovatiivisten valmistusrat-
kaisujen löytämiselle ja han-
kinnalle. 

EuroBLECH-näyttelypro-
fiili kattaa viisitoista tekno-

logia-alaa ja kattaa siten ko-
ko ohutlevyn työstötekno-
logiaketjun. Tämän kerran 
EuroBLECH 2022 on järjes-
tyksessä 26. kansainvälinen 
ohutlevyn työstöteknologian 
näyttely, ja se pidetään 25.-
28.10.2022 Hannoverin mes-
sualueella Saksassa.

Japanissa järjestetään Jim-
tof-messut nyt 31. kerran 
marraskuussa, ajankohta on 
8.-13.11. Vahvasti kehittyvän 
3D-tulostuksen alueella jär-
jestetään tänäkin vuonna alan 
keskeiset Formtext-messut 
Frankfurtissa 15.-18.11. Kohti 
syksyä ja sujuvia messuja!

la pidetään Konepaja, Nordic 
Welding Expo ja 3D & New 
Materials, se on kalentereis-
sa 29.11.–1.12. Pariinkin ker-
taan pandemian vuoksi siir-
retyn Konepajan teemoina 
puhuttavat kehittyneimmät 
koneet, moderni konepaja 
ja rohkeat investoinnit. Poh-
joismaiden suurin hitsausa-
lan messutapahtuma Nordic 
Welding Expo tarjoaa läpi-
leikkauksen hitsausalan uu-
sista tuotteista ja innovaati-
oista. Uusi ammattitapahtu-
ma 3D & New Materials luo 
katsauksen 3D-tulostamiseen 
ja uusiin materiaaleihin.

Ulkomaat: AMB, 
EuroBlech ja Formnext

Ulkomaisista kiintoisista 
messuista järjestetään ko-
nepaja-alan suurtapahtuma 
IMTS Chicagossa 12-17. 
syyskuuta. Maantieteellises-
ti lähempänä pidetään AMB 
Saksan Stuttgartissa lähes 
saman aikaan amerikkalais-
tapahtuman kanssa, 13.-17. 
syyskuuta. 

AMB on esitellyt kansain-
välisen työstökoneteolli-
suuden koneita, laitteita ja 
tarvikkeita vuodesta 1982. 
Tapahtuma on pidetty joka 
toinen vuosi, nyt takana on 
tosin neljän vuoden tauko.

AMB:n sisältöä ovat metal-
lintyöstökoneet ja tarkkuus-
työkalut, mittausjärjestelmät 
ja laadunvarmistuksen tar-
jonta, robotit, ohjelmistot, 
komponentit ja oheislaitteet. 

tukset korostuvat.
Ulkomaiden tapahtumista 

syksyyn osuu myös levytyö-
koneiden, alan laitteiden ja 
materiaalien suurtapahtuma 
EuroBLECH 2022.

Perinteisesti joka toinen 
vuosi pidettävä, nyt neljän 
vuoden tauon jälkeen jär-

EuroBLECH, Hannover.

AMB järjestetään 13.–17.9. Kuva vuoden 2018 tapahtumasta. Konepaja-tapahtuman ajankohta on 29.11.–1.12. Kuva vuodelta 2018.

Kun syksy saa, messurintamilla tapahtuu. 
Syyskauteen 2022 osuu runsaasti mielen-
kiintoisia konepaja-alan messuja niin meil-
lä kuin muuallakin. Seuraavassa messupoi-
mintoja, jotka kannattaa alkaneen syksyn 
mittaan pitää mielessä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Alihankinta. 
Kuva: Otto Vainio.
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UUSI 
QTE-SARJA 
Mazatrol 
SmoothEz -
OHJAUKSELLA 

EDULLISET JA KOMPAKTIT SORVAUSKESKUKSET 
PIENILLE JA KESKIKOKOISILLE TYÖKAPPALEILLE 

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

Lisätietoa: www.mazakeu.com

SmoothEz-ominaisuudet takaavat 
helpon ohjelmoinnin ja 
käyttäjäystävällisyyden. 

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak
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Simultaanisen 5-akselisen koneistuksen mahdollistava 
koneistuskeskus tuo uusia mahdollisuuksia tuotantoon

PTH-Metalli 70 vuotta

Viime vuosina PTH-Metalli on kehittänyt laitekantaansa 
ja menetelmiään aktiivisesti eri osastoillaan. Kuvassa 
koneistuksen aiempaa 5-akselista konekantaa, 4+1-

akselin DMF 360 linear pitkien kappaleiden käsittelyyn. 

Simultaaniseen 5-akselisen koneistuksen 
mahdollistava koneistuskeskus on PTH-Metallin 

suurin kertainvestointi. Koneen ohjauksella 
Christian Westerlund. 

Hitsauksen FMS-linja Kuka-robotein 
on PTH:n muutaman vuoden takainen 

laitehankinta.

PTH-Metalli jatkaa Porvoos-
sa vahvassa vauhdissa. Mm. 
koneenrakentajia ja esimer-
kiksi kaivosalan toimijoita 
palveleva sopimusvalmistaja 
on viime vuosina muokannut 
toimintojaan eteenpäin mm. 
tuotantokalustoaan kehittä-
mällä. 

Kokonaisvaltaisuus on yri-
tyksen toimintojen ytimessä, 
yritys satsaa koko osavalmis-
tuksen ketjuun yhdestä pai-
kasta ja saman katon alta.

”Tarjoamme komponent-
teja, osakokoonpanoja ja 
tuotteita loppuun saakka 
valmiiksi kokonaisuuksiksi 
saakka. Sen myötä olemme 
vuosien mittaan kehittäneet 
kone- ja laitekantaamme eri 
alueille esikäsittelystä tuotan-
toon ja viimeistelyyn saakka”, 
kertoo myyntijohtaja Ari-Pek-
ka Hänninen.

Investointeja PTH on teh-
nyt viime aikoina mm. laser- 
ja plasmaleikkaukseen sekä 
robottihitsaukseen. Iso sat-
sausalue on niin ikään ollut 
monisivuinen koneistus. Te-
hokkuus ja kilpailukyky ovat 
määräävät tekijöitä näiden 
asioiden taustalla. 

”Uudistuminen, vahva ja 
monipuolinen pitkäaikainen 
asiakaskunta, osaaminen 
ja tehokas laitekanta ovat 
saatelleet varsin hyvin viime 
kriisienkin yli. Töitä talossa 
on hyvin”, sanoo Ari-Pekka 
Hänninen.

ja samalla sen nimi nykyiseksi: 
PTH-Metalli Oy. 

Tilat laajenivat ja yhteistyö 
mm. Tamrockin Tolkkisten 
tehtaan kanssa alkoi, ja vien-
ti. Uusi halli valmistui Työpa-
jantielle, konekanta täydentyi 
CNC-koneilla ja myös pulve-
rimaalaamo saatiin käyttöön.

Vuodesta 2006 PTH-Metal-
lin ovat omistaneet Henry ja 
Mikael Valtonen sekä Ari-Pek-
ka Hänninen.

”Näimme tuolloin myyntiin 
eläköitymisen myötä tullees-
sa yrityksessä melkoisesti 
mahdollisuuksia. Heti alkuun 
tosin iski melkoinen kriisi tuon 
finanssikriisin myötä vuonna 
2008, mutta kun siitä selvisim-
me, olemme saaneet mennä 
eteenpäin varsin mukavasti. 
Yhtään miinusmerkkistä tu-
losta tämä yritys ei ole tehnyt 
koskaan”, Hänninen sanoo.

Yksi osoitus nopeasta toi-
pumisesta oli se, että yritys 
hankki uudet tilat ja muutti 

tuotannon kehittyessä uu-
siin kookkaisiin tiloihin krii-
sin jälkeen Veckjärventielle 
vuonna 2011, missä se toimii 
edelleenkin. 

”Tilaa on käytössä yli 5500 
neliömetriä ja toiminnot sopi-
vat tänne yhä erittäin hyvin”, 
Hänninen sanoo.

DMG Mori DMC 80 FD 
duoBLOCK

Viime- ja tämän vuosikymme-
nen alun mittaan PTH-Metalli 
on kehittänyt laitekantaansa 
ja menetelmiään aktiivisesti 
eri osastoillaan. 

Viimeisimpiä satsauk-
sia ovat mm. tuore kookas 
plasmaleikkauskone sekä 
FMS-linja hitsaukseen. Myös 
koneistuksen konekanta on 
täydentynyt uusin CNC-ko-
nein, osastolla toimii useam-
pia sorveja ja jyrsinkoneita, 
joista osa viisiakselisia. 

Koneistuksen alueelle si-
joittuu nyt myös yrityksen 

uusi satsaus, työalueeltaan 
noin metrin kokoluokkaan ja 
pöydältään 2000 kg:n kapasi-
teettiin sijoittuva DMG Mori 
DMC 80 FD duoBLOCK-ko-
neistuskeskus, minkä toimin-
taa automatisoi 12-paletin 
palettijärjestelmä.

”Tämä on meillä ensim-
mäinen simultaaniseen 5-ak-
selisen koneistuksen mah-
dollistava koneistuskeskus ja 
samalla suurin kertainvestoin-
timme koskaan. Kone mah-
dollistaa monipuolisen käsit-
telyn yhdellä kiinnityksellä ja 
tuo merkittävästi uusia mah-
dollisuuksia, kilpailukykyä ja 
tehokkuutta tuotantoomme”, 
Hänninen sanoo.

Kone saapui PTH-Metallin 
käyttöön alkukesästä ja täy-
teen tuotantoon se saadaan 
alkusyksyn mittaan. Koneen 
rahoituksen mahdollisti 
EU-rahoitus, minkä porvoolai-
syritys sai poikkeuksellisesti.

”Tämä on meille uusi ava-

us ja työt koneelle ovat osin 
vielä hakusessa. Aika näyttää, 
mahdollisuuksiahan tässä on 
toki vaikka mihin”, Hänninen 
sanoo.

Uuden koneistuskapa-
siteetin ohella nyt noin 50 
henkilön työpanoksella toi-
miva PTH-Metalli on viime 
aikoina palkannut myös uu-
sia koneistajia. Ensimmäiset 
välitysorganisaation kautta 
Euroopan ulkopuolelta saa-
puneet koneistajat ovat hil-
jattain aloittaneet yrityksen 
palveluksessa. Loput paikat 
täytetään lähiaikoina, sanoo 
Ari-Pekka Hänninen.

PTH-METALLI OY
Metallin sopimusvalmistus ja 
alihankinta
Kotipaikka Porvoo
Yritystaustaa vuodesta 1952
Henkilökunta noin 50
Liikevaihto noin 4,5 miljoonaa 
euroa (2021)

Porvoonjoen 
maisemista

PTH-Metalli on nykyaikainen 
yritys, mutta perinteitä sillä 
todellakin riittää, nyt jo 70 
vuoden mitalta. Porvoon Ta-
ko- ja Hitsaus-nimisen yrityk-
sen perusti Porvoonjoen var-
teen vuonna 1952 metallimies 
ja seppä ”Pappa” Anderson, 
ja 1960-luvulta lähtien myös 
hänen poikansa Veikko ja 
Varma olivat mukana mm. 
maataloustarvikkeita tuotta-
neen yrityksen toiminnoissa. 

Melkoisessa kansallismai-
semassa toimittiin, pajan 
originaali paikka oli Porvoon 
vanhan sillan pielessä ja tuo-
miokirkon välittömässä lähei-
syydessä paikalla, missä ny-
kyisin sijaitsee monille muil-
lekin kuin porvoolaisille tuttu 
turistibussien kääntöpaikka 
ja vanha tykki Vanhaan Por-
vooseen menijöitä tervehtä-
mässä.

Pajasta konepajaksi yritys 
kehittyi vanhojen tilojen käy-
tyä pieneksi, muutto Porvoon 
Tarmolan alueelle mahdollisti 
samalla satsaukset koneisiin. 
Mm. lämpövaraajia ja öljysäili-
öitä tehtiin. Kun yritys kasvoi, 
muutettiin Mestarintielle, jol-
loin oman maalaamon myö-
tä talossa valmistettiin myös 
mm. urheiluvälineitä.

Yrityksen toimintaa jatkoi-
vat 1980-luvun alussa Aimo 
Korhonen ja Kalevi Laitinen, 
yritys muuttui osakeyhtiöksi 

Porvoossa toimiva sopimusvalmistaja 
PTH-Metalli saavuttaa tänä vuonna 70 vuo-
den iän. Vähän kuin juhlavuotensa kunniaksi 
perinteikäs yritys hankki hiljattain uutta isku-
voimaa koneistustoimintoihinsa. Simultaani-
sen 5-akselisen koneistuksen mahdollistava 
koneistuskeskus tuo uusia mahdollisuuksia 
yrityksen asiakaspalveluun.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

DMG Mori DMC 80 FD doBLOCK-koneistuskeskus palettijärjestelmällä tuo uusia mahdollisuuksia 
PTH-Metallin tuotantoon, toteavat Ari-Pekka Hänninen ja tuotantopäällikkö Christian Westerlund. 
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Hankkeen puitteissa tehtyihin hankintoihin kuului 
myös alan töissä vahvasti nyt yleistyvää 

cobottiteknologiaa. Matti Raumo demosi ratkaisua. 

Oamkin puolelta hanke keskittyi 
hitsausteknologiaan. ABB+Fronius -hitsaussimulaattori 

tarkastelussa. 

Alustuksia kuultiin hankkeesta, oppilaitoksista ja 
ajankohtaisteemoista. Markus Seppänen taustoitti 

OSAOn metallipuolen koulutustoimintaa.

Teknologiaa oppimisympäristöihin. Bystronicin BySmart-tasolaseria esitteli Matti Erkkilä.

Yhteispanostus koulutusympäristöihin 

UTEK-hanke päivitti oppilaitosten laitekantaa Oulussa

Uusien ammattilaisten koulu-
tus tarvitsee asiallisia laitteita. 
Samalla koituu etuja oppilai-
tosten ja yritysten yhteistyöl-
le, mitä nykykoulutus tunne-
tusti painottaa. 

Niitä asioita Oulussa on 
edistetty viime aikoina Uu-
det Tekniikat eli UTEK-hank-
keessa, minkä tavoitteena on 
vahvistaa alueen metalli- ja 
konepajateollisuuden kilpai-
lukykyä ja varmistaa osaltaan 
osaavan työvoiman saantia 
jatkossa laitehankintojen 
kautta. Hanke alkoi vuonna 
2019 ja maaliin päästään nyt 
syyskuussa 2022.

Koneistus, levytyö, 
robotiikka

UTEK-hankkeen puitteissa on 
kehitetty niin CNC-koneistuk-

ten oppimisympäristöjen 
avulla mahdollistamme myös 
ammattiopisto- ja korkea-
kouluopiskelijoiden projek-
tit yrityksissä, projektityöt ja 
työpaikoilla tapahtuva oppi-
minen”, toteaa Vesa Rahkolin 
Oamkista. 

Ajankohtaisasiaa 
teemapäivässä

UTEK-hankkeessa hankittiin 
OSAO:n Kaukovainion teknii-
kan yksikköön mm. Mazakin 

kolmiakselinen koneistuskes-
kus sekä Bystronicin tasolaser 
sekä hitsauksen kalustoa. 

Kalustoa modernisoiva päi-
vitys oli tavoitteena ja sellai-
nen toteutettiin. UTEK-hanke 
päättyy nyt syyskuussa, mut-
ta metallin kehityshankkeita 
on ajatuksissa Oulussa jatkos-
sakin. Ne voivat liittyä mm. 
suunnittelun alueelle. 

UTEK-hanketta esiteltiin 
OSAO:n Kaukovainion yksi-
kössä teemapäivässä kesä-

kuussa otsikolla Tulevaisuu-
den näkymät konepajassa. 
Sen puitteissa kuultiin oppi-
laitosten- ja hankkeen esit-
telyn lisäksi puheenvuoroja 
mm. 3D-tulostukseen liittyen, 
teemaa käsittelivät omissa 
esityksissään eri näkökulmis-
ta Vossi Groupin Marko Vos-
si ja Tamsparkin Jussi Tam-
misalo. ABB:n Matti Pellikka 
kertoi robotiikkasovellutuk-
sista konepajateollisuudes-
sa. Teemapäivän yhteydessä 

sen, laserleikkauksen kuin au-
tomaatioon ja robotiikkaan-
kin liittyvää kone- ja laitekan-
taa sekä muita mahdollisuuk-
sia mittavalla, 888 000 euron 
panostuksella.

”Oppimisympäristö para-
nee laitekantaa päivittämällä 
ja työelämän ja oppilaitosten 
välinen yhteistyö kehittyy. 
Niin saadaan osaavaa työ-
voimaa alueen yrityksiin”, 
taustoittaa hankkeen ajatusta 
hankevastaava Pekka Leino-
nen OSAO:sta.

Toteutuksessa on painot-
tunut isosti oppilaitosten 
yhteistyö ja alan yritysten 
tarpeet.

”Tavoitteenamme on 
edistää oppilaitosten oppi-
misympäristöjen tehokasta 
yhteiskäyttöä. Uudenaikais-

Oulun ammattiopisto OSAO ja Oulun Ammat-
tikorkeakoulu Oamk kehittävät metallin oppi-
misympäristöjään. Syyskuun lopulla päätty-
vässä EU-tuetussa hankkeessa on päivitetty 
koulutuksen laitekantaa sekä oppilaitosten 
ja yritysten yhteistyön mahdollisuuksia yli 
888 000 euron arvosta. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Protopaja Oy osaksi Stera-konsernia 

Protopaja Oy on yksi poh-
joismaiden johtavista ohut-
levyihin erikoistuneista hie-
nomekaniikkatuottajista. 
Ohutlevytuotteiden valmis-
tus tukeutuu omaan vahvaan 
työkaluvalmistukseen ja tuo-
tantovälineiden kehittelyyn. 

Protopaja Oy on perus-
tettu lähes 50 vuotta sitten, 
yritys työllistää Naantalissa 
35 henkilöä ja yrityksen lii-
kevaihto on noin 5M€.

Yritysoston ansiosta Ste-
ra laajentaa sopimusvalmis-
tuspalvelunsa teknologista 
tarjontaansa sekä vankistaa 
SteraTools-liiketoimintansa 

suudessa.
Teollisessa toimintaympä-

ristössä on parhaillaan käyn-
nissä globaalien toimitusket-
jujen uudelleenjärjestely. Toi-
mitusketjujen lyhentäminen 
liittyy teollisten toimijoiden 
tarpeeseen varmistaa toimi-
tusketjujensa toimintavar-

muus myös aikoina, jolloin 
globaalit toimitusketjut ovat 
häiriintyneet. 

Globaali muutostrendi 
sekä vihreän teknologian 
lisääntyvä tarve tukevat yri-
tysten mukaan positiivisesti 
Protopajan ja Steran kaltais-
ten toimijoiden liiketoimin-

taa. 
Toteutetun yritysoston 

jälkeen Protopaja Oy osana 
Stera-konsernia pystyy ke-
hittämään liiketoimintaansa 
tehokkaammin vastaamaan 
markkinoiden muuttuvia tar-
peita.

Mekaniikan ja elektronii-

kan sopimusvalmistukseen 
erikoistunut Stera-konsernin 
pääkonttori sijaitsee Turus-
sa. Sopimusvalmistuspalve-
luiden lisäksi konserni kehit-
tää ja valmistaa omina tuot-
teinaan SteraLux LED-valai-
sinjärjestelmiä, Stera-laite-
kaappeja sekä langattomia 
tehdasympäristöön suunni-
teltuja SteraSmart-tiedon-
keruujärjestelmiä. Konserni 
toimii Suomessa ja Virossa 
yhteensä seitsemällä paik-
kakunnalla. Konsernin liike-
vaihto on yli yli 100 M€ ja 
konserni työllistää yhteensä 
noin 900 henkilöä.

asemaa Euroopan työväli-
nemarkkinoilla. 

Lisäksi Naantalissa si-
jaitseva Protopaja Oy:n 
käytössä oleva moderni yli 
11.000 m2 suuruinen teolli-
suuskiinteistö mahdollistaa 
Steran kasvustrategian to-
teuttamisen myös tulevai-

Stera Technologies Oy:n emoyhtiö Stera Group Oy on ostanut 30.6.2022 allekirjoitetulla 
sopimuksella koko Protopaja Oy:n osakekannan. Samalla päivämäärällä Stera solmi 
pitkäkestoisen vuokrasopimuksen Naantalissa sijaitsevasta teollisuuskiinteistöstä, 

jossa Protopaja Oy tällä hetkellä toimii. Yrityskaupan myötä AMP-Himek Oy tulee 
Protopajan entisinä omistajina Stera Group Oy:n osakkaaksi.

tutustuttiin myös OSAO:n 
kone- ja tuotantotekniikan 
oppimisympäristöihin ja uu-
teen laitekantaan kierroksella 
opetustiloissa.

Koulutuskuntayhtymä 
OSAO

OSAO on kahdeksan kunnan 
omistama koulutuskuntayhty-
mä, joka järjestää ammatillis-
ta koulutusta Oulun seudulla. 
OSAOn koulutusyksiköt sijait-
sevat Oulussa, Kempeleessä, 
Limingassa, Muhoksella, Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella. 
Opiskelijoita on kaikkiaan 
8500, kone ja tuotantotek-
niikassa opiskelee vuosittain 
300–500 henkilöä.

Oulun ammatti-
korkeakoulu eli Oamk

Oulun ammattikorkeakoulu 
eli Oamk on Oulun seudulla 
toimiva ammattikorkeakoulu. 
Oamkissa on noin 9 000 opis-
kelijaa, toimipisteet sijaitse-
vat Oulussa ja Oulaisissa ja 
lisäksi projektiluonteista toi-
mintaa on useilla paikkakun-
nilla Pohjois-Suomessa. Ko-
netekniikan suuntautumis-
vaihtoehdot Oamkissa ovat 
auto- ja työkonetekniikka, 
koneautomaatio ja tuotanto-
tekniikka.
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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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Monipuolinen, mutta samalla kooltaan kompakti 
Amadan EML 2515AJ -yhdistelmäkone ASR 3015 PR -levynkäsittelyautomaatiolla 

asennettiin Forssan LVI-Valmisteen käyttöön toukokuussa.

Visuaalista: toimintojen valvonta sujuu screeneiltä. 
Ohjauksella tuotantopäällikkö Mikko Syrjälä.

Forssan LVI-Valmiste vähensi työvaiheita yhdistelmällä

Amada EML + käsittelyautomaatio

Yhdistelmäkone automaatiolla vähentää työvaiheita 
ja nopeuttaa tuotantoa olennaisesti, 

toimitusjohtaja Mika Lehtonen sanoo.

Kone leikkaa paineilmalla. 
Paineilmakompressori on kätevän kokoinen.

Leikattuja kappaleita. Paineilmaleikkauksen etuja 
ovat taloudellisuus ja tasokas leikkauslaatu.

LVI-alan asennuksia ja ohut-
levykomponenttien alihan-
kintaa: Forssan LVI-Valmiste 
Oy aloitti LVI-asennustalona, 
mutta jo pitkään talo on tun-
nettu myös levykappaleiden 
valmistajana.

Alihankintatyöt yritykses-
sä käynnistyivät aikanaan 
asiakkaiden toiveiden poh-
jalta, ja siitä on vuosien mit-
taan kehittynyt oiva tekijä 
tasoittamaan rakennusalan 
kausivaihteluita. 

Levykomponenttien ali-
hankinta on tänään isoin osa 
yrityksen toimintaa, kaksi 
kolmannesta. 

Forssan LVI-Valmiste pal-
velee mm. rakennus- ja säh-
köteollisuutta mm. ilman-
vaihdon ja sähkötekniikan 
alueella. Asiakkaiden kaut-
ta toimintakenttä on koko 
Skandinavian alue.

Tuotteet ovat muodoiltaan 
ja jalostuksen asteeltaan hy-
vin erilaisia, perusleikkeistä 
monipuolisiin kokonaisuuk-
siin”, sanoo toimitusjohtaja 
Mika Lehtonen. 

Asiakkaitaan talo palvelee 
monimuotoisesti, valmistuk-

tä pulaa porukasta on koko 
ajan. Pitkän linjan ammattila-
sia poistuu työmarkkinoilta ja 
toisaalta uusia ammattilaisia 
valmistuu nykyisellään liian 
vähän kysyntään nähden ja 
se aiheuttaa niukkuutta hen-
kilöstömarkkinoilla”, Lehto-
nen sanoo.

Mahdollisuuksia kasvuun 
tarjoaa kuitenkin mm. satsaa-
minen uuteen teknologiaan.

Valmistustekniikkaansa 
Forssan LVI-Valmiste onkin 
viime vuosina kehittänyt 
notkeasti eteenpäin tehok-
kuuden ja tuottavuuden nä-
kökulmasta, parisen vuot-
ta sitten yritys hankki sär-
mäystöitään tehostamaan 
mm. uuden sukupolven HG 

ATC-särmäyspuristinmallin, 
missä työkalunvaihto on ko-
konaan automatisoitu. Auto-
matisoitu työkalunvaihto on 
tapa lisätä töiden sujuvuutta 
ja samalla helpottaa raskasta 
työkalunkäsittelyä.

Automaatiota yrityksen 
toiminnoissa lisää nyt jäl-
leen uusi laajennus, sillä uusi 
yksikkö, laserleikkauksen ja 
lävistyksen yhdistävä Ama-
da EML 2515 AJ -automaa-
tiolaitteilla varustettuna on 
aloittanut keväällä toimin-
tansa Forssassa.

Tehokas yhdistelmä, 
kompakti lattiatila

Yhdistelmäkoneessa on 
Amadan 3 kW AJ kuitulaser-

lähde ja lävistys toteutetaan 
servomoottoritekniikalla. 
Koneella päästään 6 mm:iin 
materiaalipaksuuksiin, ja ko-
neessa on mukana vakiona 
mm. nelipaikkainen suutti-
menvaihtoautomaatti ja Pun-
ching&Forming -muokkaus, 
mikä mahdollistaa alapuo-
lelta suuntaavan korkeiden 
muotojen toteutuksen aina 
22 mm korkeuteen saakka.

”Yhdistelmäkone mahdol-
listaa sujuvasti monet asiat 
yhdessä yksikössä, kuten la-
serleikattuihin kappaleihin 
kierteiden ja muotojen te-
kemisen. Se vähentää työvai-
heita ja nopeuttaa tuotantoa 
olennaisesti”, Mika Lehtonen 
sanoo.

”Kuitulaser teknologiana 
säästää energiaa yllättävän-
kin paljon aiempaan mene-
telmäämme eli CO2-leik-
kaukseen verrattuna. Lisäksi 
koneen taloudellisuutta lisää 
se, että se leikkaa paineilmal-
la. Sen etuna on laadukas 
jälki, mutta vähäiset kulut. 
Typpisäiliötä meillä ei ole ol-
lenkaan.”, Lehtonen sanoo.

Nykyajan tuotannoissa au-

tomatiikka on usein yhä kes-
keisemmässä osassa myös 
levyn- ja kappaleenkäsitte-
lyn toimintojen osalta. Näin 
myös Forssan EML:n yhtey-
dessä. 

Kone on varustettu ASR 
3015 PR-varastojärjestelmäl-
lä, mikä mahdollistaa koneel-
la pitkät miehittämättömät 
ajot ja kapasiteetin pitkälle 
automaattisen tuotannon 
avulla. Järjestelmä on suun-
niteltu siten, että levyjen ja 
aihioiden lataus ja purku ta-
pahtuvat tornista torniin eli 
järjestelmän takaosassa.

”Se säästää tilaa metrejä 
koneen etupuolelta, ja sitä 
arvostimme erityisesti. Ko-
ko oli yksi iso tekijä tämän 
järjestelmän valinnan osalta, 
toki muiden ominaisuksien 
lisäksi. Kompaktius mahdol-
listi sen, että kone saatiin 
ylipäänsä tänne tilaamme 
sopimaan”, sanoo Mika Leh-
tonen. 

ASR-järjestelmä Forssas-
sa on 6-paikkainen. ASR-jär-
jestelmällä varustettu EML 
2515 AJ toimitettiin Fors-
saan toukokuussa.

sen lisäksi tarjolla ovat mo-
net suunnittelun ja mallinnuk-
sen toiminnot.

Kasvua automaatiolla 

Forssan LVI-Valmiste toimii 
noin 45 henkilön työpanok-
sella ja tekee 7,1 miljoonan 
(2021) liikevaihtoa. Alihankin-
tatuotanto toimii sujuvasti, 
laserilla sekä levytyökeskuk-
sella leikataan, särmäyspuris-
timilla jalostetaan.

”Sarjat ovat tyypillisesti 
pieniä, ja niiden valmistuk-
sessa lasertekniikka toimii 
tunnetusti hyvin. 

Sen myötä pienet sarja-
koot ja moninaiset, myös 
vaativat muodot saadaan 
toteutettua kustannuste-
hokkaasti.”

Töitä on runsaasti, yritys 
on mitannut kasvua viime 
vuosina ja näkymätkin ovat 
eteenpäinkin hyvät, mutta 
henkilöstöä tasossa voisi ol-
la jonkin verran enemmänkin. 
Monien muiden yritysten ta-
voin haasteita väen riittävyy-
den suhteen on.

”Henkilöstön riittävyys 
on selkeä kasvun este, pien-

Forssan LVI-Valmiste Oy jatkaa automaati-
on lisäämistä tuotannossaan. Uusi Amadan 
EML 2515 AJ -yhdistelmäkone ASR-levyn-
käsittelyautomaatiolla lisää tuotannon jous-
tavuutta ja vähentää läpivientiaikoja, mutta 
vie tilaa pajan lattialla suhteellisen vähän.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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25. –  28 .10 .2022
H A N N OV E R ,  S A K S A 

your

G AT E WAY
to a SMARTER

FUTURE

www.euroblech.com

• Ohutlevy, putket, muotometallit • Käsittely 

• Muotoilu • Viimeistellyt tuotteet, komponentit, 

kokoonpanot • Erottelu, leikkaaminen • 

Liittäminen, hitsaaminen • Joustava levymetallin 

käsittely • Putken- ja muotoraudan taivutus • 

Komposiitit • Pintakäsittely • Työkalut, meistit • 

CAD/CAM/CIM -järjestelmät / Tietojenkäsittely 

26. KANSAINVÄLINEN LEVYTYÖ
T E K N O L O G I A N  N ÄY T T E LY 

MM Konemyynti Oy
p. 045 149 3599   |   mika.marttila@mmkonemyynti.fi
Lue lisää: www.mmkonemyynti.fi

LAATUA - JOTA ET USKONUT
OLEVAN TARJOLLA

TASOLASER – PUTKILASER – 2 JA 3D SOVELLUKSIN – LASER HITSAUS – MERKKAUS – 3D TULOSTUS

HAN’S LASER EUROBLECH-MESSUILLA – TERVETULOA TUTUSTUMAAN S-TASO- JA PUTKILASER-KONEESEEN.

HAN´S LASER ON MAAILMAN TOISEKSI SUURIN 
LASER-TEKNIIKKAAN ERIKOISTUNUT YRITYS.

Kanadalaisella Cor Active -teholähteellä varustetut laser-koneet 
ovat markkinoiden luotettavimpia ja käytössä energiataloudellisia.

Han´s Laser valmistaa laitteet 
raskaan teollisuuden 
tarpeisiin soveltuviksi.
(Bestron Oy:n HF on palvellut 
vuoden ilman ainuttakaan 
takuukäyntiä!)

TEE YMPÄRISTÖTEKO JA 
VALITSE HAN´S LASER!

HF-mallin 
tehokas 

servotekniikka 
takaa erittäin 

tarkan, nopean ja 
toimintavarman 

laser-koneen.
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TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ALIHANKINTA.FI
#AL IHANK INTA

27.-29.9.
2022

27.9. TIISTAI
ALIHANKINTA &  
ALIHANKINTA HEAT -AVAJAISET

VUODEN PÄÄHANKKIJAN 
JA VUODEN ALIHANKKIJAN 
PALKITSEMINEN

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, 
palkintovaliokunnan puheenjohtaja Tomi Par-
masuo, Meconet Oy ja toimitusjohtaja Markku 
Henttinen, LOGY ry

TALOUSKATSAUS
Ekonomisti
Juho Kostiainen
Nordea Markets

TEEMAKESKUSTELU
Teollisuuden vetovoimasta, tarpeista ja tekijöistä 
keskustelemassa panelistit
Vesa Riihimäki
Wärtsilä Finland Oy

Marjo Miettinen
Ensto Oy

Peer Haataja 
Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy,  
Konepajakoulu

Jaakko Hirvola
Teknologiateollisuus ry
Keskustelun puheenjohtajana päätoimittaja
Harri Junttila
Tekniikka & Talous

KUMI-INSTITUUTIN SEMINAARI

28.9. KESKIVIIKKO
TEEMAKESKUSTELU

Teollisuuden tulevaisuus ja  
ajankohtaiset haasteet

VUODEN TEOLLISUUSTEKO 2022 
-PALKINNON JAKAMINEN

Business Tampere

KEYNOTE
Megatrendit ja teknologian kehitys ja niiden 
vaikutus tulevaisuuden teollisuuteen

Elina Hiltunen
Futuristi

GLOBAALIEN TOIMITUSKETJUJEN 
KRIISIKESTÄVYYS

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

29.9. TORSTAI
TEEMAKESKUSTELU: 
TULEVAISUUDEN TEKIJÄT JA 
KOULUTUSYHTEISTYÖ

Miten varmistetaan teollisuuden vetovoima? 
Mistä saadaan tarpeita vastaavat osaajat tulevai-
suudessa? Millaista yhteistyötä yritysten, oppi-
laitosten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden 
tulisi jatkossa tehdä?
Paneelikeskustelun puheenjohtajana Alihan-
kinta-messujen teemakummi, uuden Konepaja-
koulun vetäjä Peer Haataja.

KESTÄVÄÄ, YHTEISÖLLISTÄ, 
OMAVARAISTA TEOLLISUUTTA

Hyvinvointia teollisuusalueesta
Mika Huuhtanen 
Hattulan kunta

KEYNOTE
Luontoälykäs teollisuusalue
Kimmo Rönkä
Rönkä Consulting Oy
Omavaraisen teollisuusalueen rakennuspalikat
Jari Saukko 
Aiwoods Oy

KEYNOTE
Kestävä teollisuus vihreän kasvun ajurina
Janne Peljo
Elinkeinoelämän keskusliitto

PANEELIKESKUSTELU
Jari Saukko
Aiwoods Oy

Janne Peljo
Elinkeinoelämän keskusliitto

Kimmo Rönkä
Rönkä Consulting Oy

Mika Huuhtanen
Hattulan kunta

REKISTERÖIDY KÄVIJÄKSI 
ALIHANKINTA.FI »

HUIPPUOHJELMAA JA  
1000 NÄYTTEILLEASETTAJAA!

LUE TEOLLISUUDEN VETOVOIMA, TARPEET JA TEKIJÄT  -TEEMAKOLUMNIT NETISSÄ

ALIHANKINTA.FI/KOLUMNI

MARJO MIETTINEN
ENSTO

 VESA RIIHIMÄKI
WÄRTSILÄ

PEER HAATAJA
KONEPAJAKOULU

TAPAHTUMAN TEEMAKUMMEINA
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KSJ-Service juhlisti elokuussa kolmivuotista taivaltaan. Ylämyllyn henkilöstö asettui samaan kuvaan tilaisuuden yhteydessä. Vasemmalta: Mauri 
Hirvonen, Heikki Silvennoinen, Heikki Taavitsainen, Petri Toivanen, Mikko Tukiainen, Jani Koppeli, Sami Kesälä, Eero Huurinainen ja Jouni Kervinen.

Käsimittauspalvelut mukaan palvelupakettiin

KSJ-Service vahvistaa toimintojaan

KSJ-Service Oy on Liperin 
Ylämyllylle vuonna 2019 pe-
rustettu konepajakoneiden 
huoltoon ja korjaukseen eri-
koistunut yritys.

Yrityksen päätoimipaikka 
on Ylämyllyllä, mutta toimii 
myös Hausjärveltä ja Jyväs-
kylästä käsin henkilöstön 
asuinpaikkojen mukaan. Toi-
mialueena on koko Suomi. 
Vuonna 2020 aloitti toimin-
tansa KSJ-Servicen tytäryh-
tiö TRE-Service. TRE-Service 
toimii Pirkkalassa, mutta toi-
mialueena on silläkin, emoyh-
tiönsä tapaan, koko Suomi.

HEIDENHAIN  
Technical Center

Työntekijöidensä pitkään 
alan kokemukseen ja sitä 
kautta osaamiseen perus-
tava KSJ-Service palvelee 
koko paletilla niin lastuavien 
koneiden, kuin muidenkin 
konepajakoneiden ja -lait-
teiden, huolto- ja korjaus-
tarpeissa.

”Tarjoamme moninaiset 
ennakoivan huollon palve-
lut, vianhaku- ja korjaustyöt 
sekä tarvittavat varaosat ja 
tarvikkeet, erikoisosaaminen 
liittyy koneiden laadunvar-
mistuspalveluihin, joita ovat 
mm. geometrian mittaukset 

hain-tuntemus painottuu. 
Vuonna 2020 KSJ-Service 
Oy:stä tuli myös virallinen 
HEIDENHAIN Technical 
Center, ainoa laatuaan Suo-
messa. 

”Heidenhain-tuotteiden 
korjaus-, tuki- ja ohjelmoin-
tipalvelut kuuluvat palet-
tiimme. Olemme toteutta-
neet lukuisia työstökoneiden 
modernisointeja Heidenhain 
mittaus-, servo- ja ohjausjär-
jestelmillä, ja lähestymiskul-
ma on kokonaisvaltainen, 
tarjoamme täydelliset mo-
dernisointipalvelut työstö-

koneille, kaapeloinnin uusi-
misesta PLC-ohjelmointiin 
ja käyttäjien koulutukseen 
asti”, kertoo Kesälä. 

Tehostuvaa 
mittauspalvelua

Toimintansa yritys aloitti 
kuuden henkilön voimin, täl-
lä hetkellä töissä on kahdek-
san henkilöä. Lisäksi Pirkka-
lan tyttären henkilöstömäärä 
on kasvanut neljään.

”Nämä ajat mm. koronan 
kanssa vauhdittivat osaltaan 
toimintojemme kehitystä, 

yrityksissä huoltotoiminoille 
jäi aikaa töiden suhteen muu-
toin hiljaisempana aikana, ja 
työtilanne jatkuu edelleenkin 
hyvänä”, sanoo Sami Kesälä.

Myös Tampereen yksikkö 
on Kesälän mukaan lähte-
nyt alun haasteiden jälkeen 
käyntiin. Jonkin verran eroa-
vaisuuksia toimikentässä on. 
Liperin toimintojen yksi ydi-
nalue on huoltosopimustoi-
minta, Pirkkalassa painottu-
vat toistaiseksi henkilöstöre-
sursseja vähemmän sitovat 
yksittäiset vika-, huolto- ja 
korjaustyöt, koneiden geo-

metrian säädöt sekä muut 
projektit.

Jatkossa KSJ-Service ke-
hittää toimintojaan yhä koko-
naisvaltaisempaan suuntaan. 
Yksi uusi lisä toimintoihin Ylä-
myllyllä ovat käsimittalaittei-
den kalibrointipalvelut.

”Asiakkaat arvostavat mo-
nenlaista alan palvelua, ja 
konepajan mittavälineiden 
kalibrointi on yksi keskeinen 
alue, johon jatkossa panos-
tamme. Olemme hankki-
neet tänne lämpövakioituun 
tilaan uutuutena Trimos-pi-
tuudenmittauslaitteen, jolla 
asiakkaan mittavälineiden 
kalibroinnit voidaan toteut-
taa rauhassa, avaimet kä-
teen-periaatteella, asiak-
kaan tuotannon häiriytymät-
tä. Myös uusia toimipisteitä 
Ylämyllyn ja Pirkkalan lisäksi 
on jatkossa suunnitelmissa”, 
Kesälä toteaa.

KSJ-Service juhlisti tähän 
mennessä kolmivuotista tai-
valtaan Ylämyllyllä asiakasti-
laisuudella elokuussa. Ovet 
olivat avoinna yrityksen toi-
mintaan tutustumiselle, ja 
päivä jatkui iltatilaisuudella 
ruokailun ja musiikin mer-
keissä. Tapahtumassa esit-
täytyi mahdollisuuksineen 
myös Heidenhain sekä muita 
yhteistyökumppaneita.

ja säädöt. Heidenhain-oh-
jatuissa koneissa teemme 
myös kompensoinnit, opti-
moinnit ja kinematiikan sää-
döt sekä tarjoamme korjaus-, 
tuki- ja ohjelmointipalvelut”, 
toimitusjohtaja Sami Kesälä 
kertoo.

Yrityksen toimenkuvaan 
kuuluvat vahvasti myös mo-
dernisoinnit. 

”Projekteja toteutetaan 
pelkistä ohjauksen uusimisis-
ta aina täydellisiin sähköisiin 
modernisointeihin.”

KSJ-Service huoltaa eri 
merkkejä, mutta Heiden-

Huolto-, kun-
nossapitojen ja 
modernisointien 
taitaja KSJ-Ser-
vice vahvistaa 
toimintojaan. 
Henkilöstömää-
rä Ylämyllyllä on 
lisääntyneiden 
töiden mukana 
nopeasti kas-
vanut, samoin 
Tampereen tytä-
ryhtiön toiminnot 
ovat päässeen 
vauhtiin. Yritys 
vahvistaa nyt 
toimintojaan mm. 
mittauspalve-
luissaan, myös 
uusia toimipis-
telaajennuksia 
on suunnitteil-
la. KSJ Service 
juhlisti kolmen 
vuoden taival-
taan elokuulla 
Ylämyllyllä. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Vuonna 2020 KSJ-Service Oy:stä tuli virallisesti 
HEIDENHAIN Technical Center. Petri Kinnunen ja Juho 

Pirttilahti esittelivät Heidenhain-tuotteita Ylämyllyn
tapahtumassa elokuussa. Taustalla tiloissa esillä ollut 

modernisoitu Deckel Maho -työkalujyrsinkone.

KSJ-Service tarjoaa jatkossa myös 
käsimittavälineiden kalibrointipalveluja. 

Toimintamallimme mahdollistaa mittavälineiden 
kalibroinnin, asiakkaan tuotannon 

häiriytymättä, kertoo toimitusjohtaja Sami Kesälä.
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Tule tapaamaan meitä myös EuroBLECH-messuille 25.-28.10.2022, Hannover, Saksa

FMS-Service Oy on mukana tutulla ja perinteisellä 
Seinäjoen kaupungin yhteisosastolla A918. 

Tervetuloa tapaamaan meitä!27.-29.9.2022 ti-ke 9-17, la 9-16
#Alihankinta #AlihankintaHEAT

KARI RIIHIMÄKI p. 050 4066 404
VESA KIVEKÄS p. 050 349 0067
JAMI RIIHIMÄKI p. 040 500 7377

SÄTEEN KUVIOINTIOHJAUS

• Mullistava uutuus laserkonemarkkinoilla
• Toisena yrityksenä koko maailmassa, patentoitu
• Parempi leikkuujälki, lisää nopeutta ja leikkuuvahvuutta
• Kuitulaser- ja Co2-tekniikan edut
• Ensimmäiset scanning cutting -ohjelmalla optimoidut kuitulaserit jo myyty!
• Soveltuu C-, CT-, P-, G- ja I-sarjoille, 3 kW, 6 kW ja 12 kW.

BODOR LASER • Globaali kuitulaserteollisuuden edelläkävijä
• Markkinoiden pienikulutuksisimmat Bodor Power -teholähteet.

OMA HUOLTO JA VARAOSAVARASTO

OMAN HENKILÖKUNTAMME VOIMIN pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
koneen elinkaariodotuksen mittaiset kunnossapitopalvelun jopa 24H vasteajalla.

VARAOSAVARASTOSSAMME jopa 2–12 kW energiatehokkaat 
Bodor Power -laserteholähteet.

SUORAAN HYLLYSTÄ MYÖS MM. leikkuupäät, servomoottorit, kaapelit, 
muut koneosat sekä yli 4500 kpl kulutusosia.

AINA NOPEA TOIMITUS!
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Mazak VCE-600 on uusi 
koneistuskeskusten 
aloitustason malli  

VCE-sarjassa on uusi Mazat-
rol SmoothEz -CNC-ohjaus ja 
koneeseen saatavien erikois-
varusteiden määrää on rajat-
tu. Suomalaisille asiakkaille 
tuttu VCN-mallisto (Perfor-
mance Line) jää edelleen tuo-
tantoon ja myös VCN-mallit 
uudistuvat vuoden 2022 ku-
luessa.

Kosketusnäytöllinen 
Mazatrol SmoothEz

Mazak asetti riman korkealle 
kehittäessään uutta aloitus-
tason CNC-ohjausta. Tavoit-
teena on säilyttää perusko-
neiden vaatima kilpailukykyi-
nen hintataso, mutta samal-
la tuoda käyttäjäkokemus 
nykyaikaiselle tasolle. Ma-
zatrol SmoothEz -CNC-oh-
jauksessa on korkealaatui-
nen kosketusnäyttö, kuten 
aikaisemmin lanseeratussa 
SmoothG-ohjauksessakin 
on. Kosketusnäytön käytet-
tävyys ja käyttövarmuus ovat 
osoittautuneet erinomaisiksi 

Tuotanto-, tuottavuus- 
ja mittauspaketiti

Ensimmäisenä uudesta malli-
sarjasta on lanseerattu malli 
VCE-600, joka on jo vakiona 
hyvin varusteltu. Konemallin 
numero tarkoittaa laajaa 600 
millimetrin Y-akseliliikettä. 

VCE-600 koneistuskes-
kuksessa on vakiona 12 000 
k/min nestejäähdytetty hih-
naton kara, joka soveltuu 
monien erilaisten materiaa-
lien tehokkaaseen koneis-
tukseen. VCE-600 malliin 
on myös saatavana optiona 
valmiiksi mietittyjä ja hinnal-
taan kilpailukykyisiä lisäva-
rustepaketteja. 

Tuottavuuspaketti sisältää 
esimerkiksi paineilman (sääs-
töajoituksella) pyörivän työ-
kalun läpi, siirrettävän käsi-
pyörän ja 8 MB lisämuistin. 

Tuotantopaketti 1 on va-
kiovaruste ja sisältää muun 
muassa 5 bar jäähdytysnes-
teen työkalun läpi. Tuotan-

topaketit 2, 3 ja 4 ovat taas 
paketteja, joissa valitaan kor-
keampi paine (20 bar) jäädy-
tysnesteelle työkalun läpi 
ja päätetään samalla oikea 
lastunkuljetin koneistetta-
van materiaalin ja volyymin 
mukaan. Lastunkuljettimen 
valmistajan voi valita useista 
eri laatumerkeistä; Mazakin 
Euroopan tehtaalle lastun-
kuljettimia toimittavat Cro-
mar, LNS ja Mayfran. 

Valittavana on myös kak-
si erilaista nykyaikaista mit-
tauspakettia erittäin kohtuul-
liseen hintaan. Mittauspa-
ketti 1 sisältää langattoman 
työkalun mittauksen (Renis-
haw RTS) ja mittauspaketti 
2 lisäksi Renishaw RMP60 
-työkappaleen mittauksen 
helppokäyttöisine makro-oh-
jelmistoineen (Renishaw Set 
& Inspect). VCE-600 koneen 
tärkeimmät tekniset tiedot 
ovat seuraavassa taulukossa.
www.machinetools.wihuri.fi

teollisessa ympäristössä. 
Mazatrol SmoothEz 

-CNC-ohjaus tarjoaa vakio-
na muun muassa seuraavat 
ominaisuudet:  
• 15 tuuman kapasitiivinen
 kosketusnäyttö
• täysi näppäimistö 
 (kosketusnäyttö)
• G-koodiohjelmointi 
 (EIA/ISO)
• Mazatrol-kielinen 
 vuorovaikutteinen 
 ohjelmointi
• ohjelmointia helpottavat
 valmiit työkierrot
 (Ez-Machining)
• suomenkielinen 
 käyttöliittymä
• kappaleen 3D-mallin 
 käyttö ohjelmoitaessa 
 (liitettynä Smooth 
 CAM Ai)
• älykäs lämpötila-
 kompensointi (ITS)
• helppokäyttöinen ja 
 nopeasti omaksuttava 
 intuitiivinen graafinen
 käyttöliittymä

Yamazaki Mazak tuo tänä vuonna markki-
noille Euroopassa valmistettavan edullisen 
VCE-sarjan, joka on uusi koneistuskeskus-
ten aloitustason malli (Standard Line).  

Tekniset tiedot 
 Mazak VCE-600

Pöydän mitat 1300 x 600 mm

Pöydän liikkeet X / Y / Z 1050 / 600 / 600 mm

Pöydän suurin kuormitus 1200 kg

Päämoottorin teho ja vääntö 18,5 kW / 119 Nm

Karan pyörimisnopeus 12 000 k/min

Pikaliikenopeus X, Y ja Z-akselit 36 m/min

Työkalujen lukumäärä  24 kpl (optiona 

 30 tai 48 kpl)

Karan kartio #40 (BT tai CAT)

Työkalun vaihtoaika T-T 1,58 s

Työkalun vaihtoaika C-C 4,2 s

Koneen paino vakiovarustein 7 000 kg

Nestejäähdytetty ja moottorin kanssa samalla linjalla 
(In-Line) oleva nopea 12 000 k/min kara soveltuu 

hyvin erilaisten materiaalien koneistukseen.

Mazatrol SmoothEz on nykyaikainen 
kosketusnäytöllinen CNC-ohjaus.

Mazak VCE-600 on tehokas ja 
nykyaikainen koneistuskeskus.

+
+
+
+
+

Äänieristetty työtila 
teollisuuteen

Työrauhaa äänieristyksellä (vaimentaa 18–20 dB) 

Viihtyvyyttä koneellisella ilmastoinnilla 

Joustavuutta siirrettävällä työtilalla 

Sujuvuutta työnjohtoon ja viestintään

Yksityisyyttä keskusteluihin ja neuvotteluihin

ProCab on vaivaton ja nopea ratkaisu, kun 
tarvitset tuotantotiloihisi äänieristetyn työtilan. 

Monipuolinen ProCab-työtila soveltuu esim.  
toimistoksi, lähettämöksi tai valvomoksi.

ProCab-työtilat rakennetaan Seinäjoella käyttöval- 
miiksi. 2 x 2,75 m tai 2 x 4 metrin ProCabit sisältävät 
vakiona sähköliitännät, integroidun valaistuksen ja 
koneellisen ilmastoinnin. Saatavissa myös IT-väylillä.

myynti@prp.fi, p. 06 429 1600  |  www.prp.fi/procab  |  Kisällintie 8, 60100 Seinäjoki
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Päivitys kannattaa monestakin syystä. Uudet GC4425 ja GC4415 parantavat  
kulumiskestävyyttä, nopeuttavat metallilastuvirtoja, estävät yllättävät työkalujen  

rikkoutumiset ja pidentävät työkalujen kestoikää peräti 25 prosenttia!

Tulos: lyhyemmät työkierron ajat, vähemmän materiaalihukkaa, korkeampi koneiden 
käyttöaste ja optimoitu työkaluvarasto. Älä siis jää odottelemaan vaan hanki  

kilpailuetua päivittämällä teräksen sorvausteräsi jo nyt.

Hanki kilpailuetua
Päivitä teräksen sorvausteräsi

Optimoitu  
työkaluvarasto

Luotettavaa ja vakaata 
suorituskykyä

Nopeammat 
metallilastuvirrat

www.sandvik.coromant.com/steelturning
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Kovamies-baarijakkara 
– suomalaista designia.

Kaksi uutta konetta. Excitech-koneiden edessä keskellä Vesa Sirén Rensi ja hänen 
vieressään vasemmalla Alexander Strakh ja oikealla Pekka Varttila Ris-Pert Oy:stä. 

Excitech jyrsii mallia. Vasemmalta Pekka Varttila, Vesa Sirén ja Alexander Strakh. 

Ris-Pert Oy satsaa kasvuun ja tuotannon tehostamiseen

Omien tuotteiden lisäksi Ris-
Pert tekee myös erilaisten 
tuotteiden alihankintaval-
mistusta. Omiin tuotteisiin 
kuuluvat Kovamies Design 
brändillä valmistettavat ja 
myytävät jakkarat, pallit se-
kä erilaiset designkalusteet.

Kovamies Design -kalus-
tesarjasta löytyy valmiita ka-
lustekokonaisuuksia baarei-
hin sekä istuin palleja, puusta 
valmistettuja koriste-esineitä 
ja keittiö tarpeistoa. Myös-
kin ruoan valmistukseen on 
Kovamies loimulautaa, jou-
lun tarpeisiin kuusenjalkaa 
ja muita varusteluosia. 

”Olemme KOVAN luokan 
tiimi, joka koostuu puuse-
pistä, mallipuusepistä, pin-
takäsittelijöistä ja 3D-suun-
nittelijoista. Kokemuksem-
me pohjautuu valumallien 
ja muottien suunnitteluun ja 
valmistukseen valimo- sekä 
muoviteollisuuteen.” kertoo 
Alexander Strakh. 

”Toimitilamme sijaitsevat 
Tampereella Hervannassa ja 
laitekantamme on modernia. 
Tällä tiimillä olemme sitou-
tuneet tuomaan asiakkaille 
huippuluokan design-tuot-
teita, jotka ovat suunniteltu 
ja valmistettu Suomessa” 
jatkaa tähän Pekka Varttila.

Lisää konkreettista 
tehokkuutta 
valmistusvaiheisiin 

Ris-Pert Oy on ehtinyt jo mie-
hen ikään, joten tuotekehi-
tyksen ja valmistuksen histo-
riaa ja kokemusta on kertynyt 
työvuosissa vuosikymmeniä. 
Toisaalta markkinat ovat kas-
vaneet yhdessä tuotekirjon 
kanssa ja yrityksellä on ollut 
selkeä tarve kasvattaa ja te-
hostaa tuotantoa.

Yritys on varustettu nyky-
aikaisella ja monipuolisella 
kone- ja laitekannalla. Ko-
nekanta on vahva ja moni-
puolinen valumallien ja va-
lumuottien valmistukseen 
sekä myöskin levymäisten 
kappaleiden valmistukseen. 

Samanaikaisesti myös 
kapasiteetti oli jäämässä 
vajaatehoiseksi paksuuden 
ja vauhdin kautta Yksi mer-
kittävä syy uusien koneiden 
hankintaan oli tuotteiden 
nopeampi läpäisyaika val-
mistuksessa. Toisaalta ei ollut 
tarvetta hankkia kahden ai-
kaisemman 3000x4000x1100 
mm kokoista koneita ja vä-
hän yli vuoden käytössä ollut 
2000x3000x700 konekin oli 
hoitamassa tosi isojen mal-
lien tekoa. 

Uusien CNC koneiden oi-
keampi kokoluokka, käyttö-
kulut ja varsinkin huoltokulut 
ovat niin paljon pienemmät, 
että pelkästään ne oikeut-
tivat investoinnin, kertoo 
Strakh.

Monipuoliset 
vaatimukset uusille 
koneille

Hankittavalle järjestelmäl-
le asetettiin monipuoliset 
vaatimukset varsinkin, kun 
Ris-Pertillä oli käytössä van-
hempia koneita, jotka oli tar-
koitus poistaa käytöstä. Val-
mistuksesta oli kokemusta 
usean vuoden ajalta ja lista 
eri vaatimuksista oli laaja ja 
tarpeet muuttuneet vuosien 
mittaan.  

Uusien koneiden piti pys-
tyä tehokkaasti ja nopeasti 
leikkaamaan heidän pää-
sääntöiset tuotteensa ma-
teriaalien kirjon ollessa pää-
sääntöisesti vaihteleva mut-
ta kuitenkin muovia, puuta 
ja alumiinia. Lainsäädännön, 

työturvallisuuden ja huolto-
varmuuden vaatima täysin 
teolliseen 24/7 käyttöön 
tehdyt koneet olivat pakolli-
nen vaatimuskriteeri, jolloin 
myös pölyn hallinta on hel-
pompaa ja toisaalta haluttiin 
mahdollisimman vähän tilaa 
vievä kone 1500x3000mm 
työalueella. 

Hankinnassa oli tietenkin 
huomioitava Ris-Pert liike-
toimintaan sopiva hinta se-
kä maahantuojan tunnetta-
vuus ja huoltokyky. Ris-Pert 
Oy henkilökunta tunsi Exci-
tech-koneet ja Rensin jo en-
nestään. Olihan heillä jo en-
nestään Excitech-koneita ja 
vuosien mittaan Rensiltä han-
kittu lukuisa määrä koneita.

Oman kuvionsa koneen 

toimitukseen toi se, että ko-
neen oli sovittava olemassa 
oleviin suunnittelujärjestel-
miin saumattomasti. Koska 
käytössä oli jo ennestään 
Excitech-koneita, olivat jär-
jestelmissä jo valmiina liitty-
mäpinnat eli postprosessorit 
kyseisille koneille.

Ris-Pert Oy halusi myös 
täydellisen avaimet käteen 
-toimituksen asennuksineen 
ja koulutuksineen. Tiedossa 
oli jo ennestään, että Rensillä 
ja sen asennusinsinööreillä oli 
kokemusta avaimet käteen 
toimituksista.

Satsaus  
tulevaisuuteen

Toukokuussa asennetut 2 
kpl Excitech 3000x1500x400 
koneet imupöydällä varus-
tettuna ovat iso tekijä, kun 
lähdetään hakemaan lisää 
partnereita teollisuudesta. 
Investoinnin avulla pystym-
me tarjoamaan tulevaisuu-
dessa hieman laajempaa 
tuotevalikoimaa, sekä tehos-
tamaan toiminnanlaatua en-
tisestään, toteavat Strakh ja 
Varttila. Uusissa koneissa on 
digitaaliset servot ja Bus-väy-
läohjaus, sekä saksalaiset sul-
jetun telaketjun kaapeloinnit. 
Nämä ominaisuudet vähen-
tävät huoltokustannuksia ja 
lisäämään koneistusvauhtia 
tulevaisuudessa toteavat he 
myöskin.

Alkukokemusten jälkeen 
olemme olleet tyytyväisiä 
hankintaamme ja sen tuo-
maan valmistusmahdolli-
suuksien lisäykseen tuottei-
demme tekemisessä ja voim-
me katsoa eteenpäin positii-
visin mielin, onhan meillä nyt 
hyvä valmistuksen konekanta 
viidellä Excitech-koneella” 
tuumasivat Alexander Strakh 
ja Pekka Varttila. rensi.fi

Käytössä on isojen 3x4x1,1m 
Excitech CNC jyrsinkoneiden 
lisäksi manuaalikoneet. Laaja 
materiaalivarasto mahdollis-
taa myös nopeat toimitukset. 

Tasokkaan konekannan 
myötä työntekijät saavat 
kattavan ja laadukkaan te-
kemisen mahdollisuuden eri 
ympäristöissä. Luonnollisesti 
yrityksen vetäjät ovat varsin 
motivoituneita tehtäviinsä.

Yrityksen osaamisessa ja 
nykyaikaisessa laitekannas-
sa yhdistyy ohjelmisto- ja 
käsityötaito ja millin tarkka 
teollinen tuotanto, jolloin 
pystytään toimittamaan niin 
pienen kuin suuren asiakkaan 
haluamat yhteistyöprojektit 
ja täyttämään vaatimukset 
eri kehitystöissä.

Mahdollisia ”pullonkaula”-
kohtia tarkastellessa tuli esiin 
vanhan koneistuskeskuksen 
ja iällään CNC routerin vaih-
tamin, joiden huolto- ja kor-
jauskustannukset olivat kas-
vaneet logarimisesti. Ris-Pert 
Oy toiminnan laajentuessa 
haluttiin vaihtaa vanha ko-
neistuskeskus ja CNC rou-
ter uuteen CNC-jyrsintek-
nologiaan. 

Ris-Pert Oy on Tampereella vuodesta 
1984 toiminut, vajaat kymmenen henki-
löä työllistävä valumalleihin sekä erilai-
siin valumuottiratkaisuihin valimo- sekä 
muoviteollisuuteen ja niiden varusteisiin 
erikoistunut yritys. Keväällä yritys laajensi 
Excitech-leikkauskalustoaan kahden uu-
den koneen myötä.
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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

Werka on älykkäiden mittaustekniikoiden osaaja. 
Werka valmistaa laadukkaissa ja erittäin moderneissa tuotantotiloissaan 

mittausvälineitä manuaalisesti ja digitaalisesti 
tapahtuviin mittauksiin. 

Valikoimaamme on koottu monipuolisesti eri alojen 
mittausvälineitä, joilla saat millintarkat tulokset työtehtäviisi.

www.stc.fi/werka

STC-Trading Oy
Uutistie 3 C, 01770 Vantaa
Puh. 09-682 4180
info@stc.fi • www.stc.fi

DIMECCin johtamassa In-
DEx-ohjelmassa otettiin as-
kelia kohti uusia älykkäitä 
ratkaisuja rakentamalla äly-
tehtaan prototyyppi, jossa 
testattiin datanjakamista ja 
yhteisiä rajapintoja. Kokei-
lussa kolme teollisuusyritys-
tä, Konecranes, Danfoss ja 
Fastems integroivat toimin-
tojaan samaan alustaan.

Älykkäiden tehdastuotan-
toratkaisujen edellytyksenä 
on, että koneilla on yhteys 
yrityksen järjestelmiin ja sa-
massa tehdasympäristössä 
olevien koneiden kanssa. Pe-
rusvaatimus datan ja infor-
maation jakamiselle koneiden 
välillä on yhteinen ja helposti 
käyttöönotettava rajapinta 
tiedonsiirrolle.

Konecranes rakensi älyteh-
taan prototyypin, jossa ohjaus-
järjestelmä oli hajautettu eri 

to. Se toteutettiin DIMECCin johta-
massa InDEx-ohjelmassa, (Industrial 
Data Excellence), joka keskittyy di-
gitalisoimaan Suomen teollisuutta 
ja rakentamaan datayhteisöä sekä 
yhteistä data-alustaa. Ohjelmaan 
osallistuvat Konecranes, Danfoss, 
Elekmerk, Fastems, HT Laser, Pri-
maPower, Raute, SSAB ja TietoEV-

puolille tehdasta. Eri IoT-lait-
teet välittivät tietoa nosturille 
ja saamansa tiedon perusteel-
la nosturi pystyi suorittamaan 
materiaalin siirtotehtäviä auto-
maattisesti tarpeen mukaan. 
Fastemsin ja Danfossin laittei-
den tuottaman datan siirrossa 
ja käsittelyssä hyödynnettiin 
eurooppalaista IDS-alustaa 
(International Data Spaces), 
jonka yhteysorganisaatio Suo-
messa on VTT. Älytehdas oli 
samalla laajin IDS-alustan testi 
Suomessa ja Euroopassa.

Älytehdasmallin toteutta-
minen on osoittautunut hyö-
dylliseksi.

”Älykkäillä tehdassoluilla ja 
älykkäillä nostureilla on suuri 
potentiaali lisätä tuottavuutta 
jatkossa”, Konecranesin tutki-
musinsinööri Juhani Kerovuori 
sanoo.

Mallilla pysyttiin lähesty-

mään myös muutosta, jossa tehtaat 
siirtyvät hierarkkisista ohjausmalleista 
hajautetumpiin malleihin, joissa pil-
vipohjainen analytiikka ja optimointi 
ovat suuremmassa roolissa.

Älytehtaan kehittämiseen osallis-
tuivat teollisuusyritysten lisäksi myös 
tutkimuslaitokset VTT, Aalto yliopis-
to, Helsingin yliopisto ja Turun yliopis-

RY. Akateemisia kumppaneita ovat 
Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, 
Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, 
Jyväskylän yliopisto ja VTT. InDEx-oh-
jelman rahoittavat Business Finland 
ja ohjelmaan osallistuvat yritykset 
yhdessä. Se on Finnish Advanced 
Manufacturing Networkin (FAMN) 
kehityshanke.

Älytehdasmalli 
tuottavuutta lisäämään
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Pyöröpöytiä eri tarkoituksiin. Kuvassa CTPE:n malli 
on kuvan TAP1c. (Kuva: pL Lehmann)

Pyöröpöytä mahdollistaa monenlaiset operaatiot yhdessä työjaksossa. Kompakti matalarakenteinen pöytä sopii sujuvasti Speedion kuorien sisään.

Monipuolisesti yhdessä työjaksossa

Lisätehoa pyöröpöydällä

Yksi esimerkki Britanniasta: 
Mildenhallissa Suffolkissa 
vuodesta 1989 toiminut CT-
PE on tarkkuustyöstettyjen 
komponenttitoimittaja lääke-
tieteen alueelle sekä elekt-
roniikkateollisuudelle. Yritys 
tarjoaa täydellisiä toimitus-
ketjuratkaisuja käyttämällä 
3-, 4- ja 5-akselisia koneita, 
useat automatisoituina. 

Mm. Brotherin Spee-
dio-työstökeskuksia on käy-
tössä useita, viimeisin lisäys 
yrityksen kapasiteettiin on 
Speedio S1000X1 -työstö-
keskus, CTPE:n tähän men-

Nopeasti  
yhdessä  
jaksossa

Uusi S1000X1-malli kehittää 
CTPE:n tuotantoa eteenpäin. 
Sen myötä CTPE voi työstää 
aiempia suurempia kompo-
nentteja ja valmistaa pienem-
piä työkappaleita yhdessä 
työjaksossa. 

”Viimeksi asentamas-
samme Brotherin Speedio 
S1000X1 -koneessa on aiem-
piin malleihin verrattuna nii-
tä pidemmät X- ja Y-akselit. 
Tärkeä seikka koneen suori-
tuskyvylle oli se, että tilasim-
me koneen yhteyteen pyörö-
pöydän, millä se varustettiin 
samantien 5-akseliseksi. Si-
ten voimme suorittaa vaadit-
tavat työt yhdessä työstöjak-
sossa erillisten työvaiheiden 
suorittamisen sijaan.” 

Pyöröpöytiä koneiden yh-
teydessä on talossa käytet-
ty pitkään, uusi pöytä oli nyt 
vain merkiltään uusi.

”Pöröpöydät ovat meillä 
korvaamattomia, joustavia 
työstön apuvälineitä sekä 
tärkeä osa tehokkuuttam-
me. Käyttämällä pyöröpöy-

tiä voimme tehdä työvaiheet 
kerralla usean erillisen työs-
tötoimenpiteen sijaan.”

Pöytä kuuluu pL Lehman-
nin mallistoon.

”Koska meillä on koke-
musta eri valmistajien rat-
kaisuista, on ollut kiintoisaa 
verrata uutta mallia muihin 
pyöröpöytiimme. Huoma-
simme tarkkuuden lisäksi 
eduksi mm. nopeuden. Lisäk-
si, vaikka uusi pyöröpöytä on 
järeä, sillä on matala profii-
li ja se sopii pieneen tilaan. 
Tämän tuloksena voimme 
Brotherin Speedio S1000X1 
-koneen akseliliikkeen maksi-
moinnin lisäksi asentaa lisää 
Schunk-ruuvipuristimia ja 
muita työkappaleen pitimiä 
sen rinnalle”, sanoo Taylor 

Sveitsiläisen pL Lehman-
nin valikoimassa on pyörö-
pöytiä eri tarkoituksiin ja ne 
soveltuvat monenlaisiin työs-
tötehtäviin. Malleja on perus-
tyyppisistä yksikaraisista 4. 
akselin yksiköistä 4-karaisiin 
kallistettaviin pyöröpöytiin 
4.- ja 5.- akselin kapasitee-
tilla. 

Pöydät vaativat koneiden 
sisältä vähän tilaa ja mah-
dollistavat valmistajan mu-
kaan kompaktista koostaan 
huolimatta vahvat puristus-
momentit. Standardoitu ka-
rakokoonpano mahdollistaa 
eri työkappaleen kiinnitysjär-
jestelmät, siten kiinnitinko-
koonpanot voidaan muun-
taa nopeasti eri kappaleille 
sopiviksi. 

Koska rakenne on modu-
laarinen, voidaan työstövaa-
timusten muuttuessa pöytä 
helposti myös konfiguroida 
uudelleen uusiin olosuhtei-
siin sopivaksi. Suomessa Leh-
mannin tuotteiden edustaja 
on Nurminen Tools Oy.

nessä talon suurikapasiteet-
tisin Brother. 

”Satsaukset tehokkaisiin 
CNC-työstökoneisiin ovat iso 
osa sitoumustamme laatuun 
ja asiakaspalveluun. Palve-
lemme vaativia teollisuussek-

toreita suurilla tarkkuuksilla 
haastavin toimitusajoin. Kor-
kealaatuisten komponent-
tien tehokas tuotanto vaatii 
se myös tehokkaita koneita”, 
kertoo Alex Taylor, CTPE:n 
operaatiopäällikkö.

Tuttu juttuhan se on, että 3-akselisen koneis-
tuskeskuksen suorituskyky lisääntyy olen-
naisesti varustamalla se 4- tai 5-akseliseksi 
pyöröpöydän avulla. Pöydän nopeus ja kom-
pakti koko ovat asiassa merkittäviä lisäetuja.

STC-Trading Oy
Uutistie 3 C l 01770 Vantaa

Puh. 09-682 4180
info@stc.fi l www.stc.fi

Euroboorin ajatus ”Hyvä ei ole 
tarpeeksi hyvä” ajaa tuotekehitystä 
jatkuvasti eteenpäin ja tavoitteena 
on kehittää kevyempiä, vahvempia, 

turvallisempia ja luotettavampia 
työkaluja.

Euroboor on 1977 perustettu yritys, 
jonka ydinajatuksena on ”for 

professionals by professionals”.

Euroboor magneettijyrsimet 
ja viisteytyskoneet nyt Suomessa.

Sovi tuote-esittely:
Timo Ketola / STC-Trading Oy
+358 50 473 5274
timo.ketola@stc.fi
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Ota yhteyttä, jotta voimme yhdessä kartoittaa, miten saatte koneistanne luotettavampia ja tuottavampia.

Eräpolku 1
80400 YLÄMYLLY

Keisarinviitta 24 B 2
33960 PIRKKALA

SAMI KESÄLÄ (Hausjärvi)

sami.kesala@ksj-service.fi
+358 50 912 3356

JOUNI KERVINEN (Pohjois-Karjala)

jouni.kervinen@ksj-service.fi
+358 400 265 633

JANI KOPPELI (Jyväskylä)

jani.koppeli@tre-service.fi
+358 44 741 7566

KSJ-SERVICE TRE-SERVICE

Huollot pelaa: Liperi – Pirkkala – Hausjärvi – Jyväskylä

KONEPAJAKONEIDEN 
HUOLLOT JA KORJAUKSET YMPÄRI SUOMEN, 

KOKEMUKSELLA JA AMMATTITAIDOLLA

Palvelemme teitä kaikissa
lastuavien koneiden sekä 
muiden konepajakoneiden 
ja -laitteiden huolto- sekä 
korjaustarpeissa. 
Kauttamme saatte ennakoivan 
huollon palvelut, vianhaku- ja 
korjaustyöt sekä tarvittavat 
varaosat ja tarvikkeet.

Huolto- ja korjauspalveluiden 
lisäksi erikoisosaamisaluettamme 
ovat mm. koneiden laadun-
varmistuspalvelut, jotka sisältävät 
koneiden geometrian mittaukset / 
säädöt, laser- ja ballbar-mittaukset 
sekä Heidenhain-ohjatuissa koneissa 
myös kompensoinnit, optimoinnit ja 
kinematiikan säädöt.

KSJ-Service Oy on virallinen 
HEIDENHAIN Technical center. 
Pystymme tarjoamaan kaikki HEIDENHAIN -tuotteisiin
liittyvät korjaus-, tuki- ja ohjelmointipalvelut.
Olemme olleet mm. toteuttamassa kymmeniä 
työstökoneiden modernisointeja Heidenhain mittaus-, 
servo- ja ohjausjärjestelmillä. 
Meiltä saat täydelliset modernisointipalvelut 
työstökoneille aina kaapeloinnin uusimisesta 
PLC-ohjelmointiin ja käyttäjien koulutukseen asti.
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MS24-6 CNC-monikarainen automaattisorvi.

Traub TNX220.

Index-uutuuksia AMB-esittelyssä

Index ABC:n varustukseen kuuluu nyt myös Y-akseli.

Indexin tehtaat ovat Esslin-
genissä, joten Stuttgartissa 
esittäydytään vähän kuin ko-
tikentällä. Vaativan kokonais-
valtaisen koneistuksen uusi 
sukupolvi on esittelyssä.

Index G220  
ja kumppani  
Traub TNX220

Messuilla mukana on mm. In-
dex G220 -sorvauskeskus- ja 
uutuuslanseerauksena edelli-
sen kanssa ohjaus- ja käyttö-
tekniikkaa lukuun ottamatta 
identtinen Traub TNX220 
-sorvauskeskus. 

Molemmissa koneissa on 
karaporaus 76 mm, istukan 
halkaisija 200 mm ja sor-
vauspituus 900 mm. Mine-
raalivalupohja ja runsaasti 
mitoitetut lineaariohjaimet 
takaavat valmistajan mu-
kaan ihanteellisen vakauden 
ja vaimennusominaisuudet 
sekä erinomaiset dynaamiset 
arvot. Erityispiirteisiin kuulu-
vat moottoroitu jyrsintäkara, 
jossa on hydrodynaamisesti 
asennettu Y/B-akseli, sekä 

luokkaan. 
XL-version tapaan iXcen-

ter L koostuu koneen eteen 
sijoitetusta robottisolusta, 
johon voidaan telakoida eri-
laisia moduuleja kahdelta 
sivulta – näitä ovat paletti-/
telinemoduulit, mittaus-/tes-
tausasemat, jäysteenpoisto-, 
puhdistus- tai lasermerkintä. 

Osastolla on myös 
ABC-automaattisorvin uusi 
versio, missä ylempi revolveri 
on uudistunut. Uusia piirteitä 
ovat elektroninen indeksoin-
tiakseli, Y-toiminto, korkeu-
den säätö ja mahdollisuus 
asentaa kaksinkertaiset työ-
kalunpitimet. ABC:tä ohjaa 
Siemens S840D sl tai Fanuc 

31i-B, joista jälkimmäinen on 
esillä AMB:ssä.

Tuotantosorvien 
uutuusversiot

Indexin C-sarjan automaat-
tiset tuotantosorvit on ke-
hitetty monimutkaisten sor-
vattujen tanko-osien nope-
aan tuotantoon. AMB:ssä 
on mukana C200 Fanuc-oh-
jauksella, Index C100 Sie-
mens S840D sl-ohjauksella 
on esillä messuilla nuorten 
erikoisnäyttelyssä. 

Traub TNL12 -automaatti-
sorvi esitellään uutena ver-
siona, rakenne on kompak-
timpi ja kinematiikkaa on pa-
rannettu. MS24-6 CNC-mo-
nikarainen automaattisorvi 
24 mm:n tangonhalkaisijalla 
on esillä uudella IMBL24-6 
-tankomakasiinilla varustet-
tuna.

Tuore  
mobiilisovellus  
iX4.0

Pilvipohjainen iXworld -alus-
ta ja sen keskeinen element-

ti, IiX4.0 IoT -alusta, tarjoavat 
digitaalista tukea koko pro-
sessiketjulle.

Uusia täydennyksiä on 
mm. iX4.0 iXmobile -sovel-
lus iPhonelle ja Androidille 
tuotantotilan reaaliaikaiseen 
tarkasteluun. Näin voidaan 
havaita ja estää kalliit seiso-
kit, erityisesti vähän miehi-
tetyissä tai valvomattomissa 
toimissa.

iXshop-hankintaportaalin 
kautta voidaan ostaa työ-
kalunpitimiä, tarvikkeita, 
kiinnityslaitteita, varaosia, 
iXservices-palveluportaalia 
käyttää koneenhallintaan.  

Index esittelee messuilla 
myös kumppaniyrityksensä 
One Click Metallin, yritys on 
lisäaineiden valmistusrat-
kaisuja tarjoava yritys, jossa 
Index on ollut enemmistö-
omistaja maaliskuusta 2021 
lähtien. One Click Metal 
työllistää noin 20 henkilöä, 
kehittää kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja metallien 3D-tulos-
tuksen alalla pienille ja kes-
kikokoisille komponenteille.

kaksi alempaa työkalurevol-
veria. 

iXenter L-koossa  
ja uusi ABC-sorviversio

Kahden sorvausjyrsinkeskuk-
sen täydennyksenä esitellään 
ensi kerran L-koon iXcenter, 
joka laajentaa automaati-
osolusarjaa uuteen koko-

AMB-messuta-
pahtuma sijoit-
tuu Stuttgartiin 
13.-17- syys-
kuuta. Uutuuk-
sia on luvassa 
runsaasti, Inde-
xin tarjonnan 
ytimessä ovat 
mm. uudet sor-
vausjyrsinkes-
kukset Index 
G220 ja Traub 
TNX220 sekä 
L-kokoluokan 
iXcenter-robot-
tisolu.

iXenter- automaatiosolu. Index G220:n työaluetta.
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HP13 edestä.

HP siirtoalustalla ja suodatinpaketilla. HP 13 valosarjalla sivut avattuina.

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

TANGONVETOLAITTEET, MERKKAUS- JA JÄYSTEENPOISTOISTUKAT

MEILTÄ MYÖS:

POWERTOOLS, VOLUMEC JA OBER -KIERTEITYSKONEET

Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja

TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖ KONEITA JA MITTALAITTEITA!

Ruotsissa ja Italiassa 
valmistetut, markkinoiden 
suorituskykyisimmät 
pneumaattiset ja sähkö-
toimiset kierteityskoneet. 
Max M36. Myös pora-
kierteityskoneet.

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

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

ESIASETUSLAITTEET

SMART MOTION, VOLUMEC, DELVO JA AERO-MOTIVE -TYÖKALUKEVENTIMET

NITTO KOHKI, TAMA JA OGURA -LÄVISTIMET

Käsikäyttöiset, kannettavat 
akkutoimiset, pneumaattiset ja 
hydrauliset lävistimet, 
myös taivuttimet ja profiilileikkurit.

PATMARK-MERKKAUSKONEET

Erittäin helppokäyttöiset kannettavat 
Japanilaiset, akkutoimiset Patmark- 
merkkauskoneet. Helppo etäohjemointi 
ilmaisella softalla esim. kännykällä. 
Alk. 2590,00 € / Alv 0%

MARKKINOIDEN LUOTETTAVIMMAT DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET?

Italialaiset Givi Misure -näyttölaitteet
ovat yhdet alan monipuolisimmista ja
luotettavimmista näyttölaitteista.
Sauvat pisimmillekin liikkeille, myös CNC
versiot. Erinomainen hinta-laatusuhde, esim.
pikkusorvi 250 x 1000 mm paketti 1190,00 € / Alv 0 %

LOBSTER ja OBER -vetoniittauskoneet | NITTO KOHKI  ja OBER -paineilmatyökalut | ATLAS COPCO 
BALMA -ruuvikompressorit, mittarit, käsimittavälineet | DELVO-ruuvinvääntimet | ROTABROACH ja 
NITTO KOHKI -magneettiporakoneet, perinteiset metallintyöstökoneet | NITTO KOHKI -pikaliittimet 
| Työstökonevaraosat ja -tarvikkeet | OBER -ilmamoottorit | E2 ja OBER -poraus- ja kierteitysyksiköt.

Työkalukeventimet suuntaisvarrella, myös 
nostimeksi sopivat mallit. Vaijerityökaluke-
ventimet 0,5-168 kg kuormille!

MPC tangonvetolaitteet CNC-sorville. 
Kiinnitys revolveriin 
max tangon paksuus 105 mm.

Tee merkkaus ja jäysteen poisto 
AKS Teknik -työkaluilla, 
CNC-koneella tai robotilla!

Ruotsissa valmistetut Solberga pylväs-, penkki- ja 
porajyrsinkoneet. Vaihdelaatikko, kierteitys.
Hinnat alkaen 2800,00 € / Alv 0%

SOLBERGA PORA- JA PORAJYRSINKONEET

Konepajan ikävin työkalu?

Vaikka laikka- ja laiteteknolo-
gia ovat kehittyneet huimas-
ti viimeisten vuosien aikana, 
joudutaan edelleen turvautu-
maan myös koviin ja järeisiin 
laikkoihin ja samalla kärsi-
mään niiden sivuvaikutuksis-
ta; melusta, kipinäsuihkuista, 
irtoavasta hiontamateriaalis-
ta ja hionnan aiheuttamista 
pienhiukkasista. Kaikki nämä 
sivuvaikutukset ovat haitalli-
sia ja lisäväät paineita työym-
päristössä. 

Tämä kaikki ei kuitenkaan 
tarkoita, etteikö asialle voisi 
tehdä jotain. Rälläkän käyt-
töön ja sivuvaikutuksiin voi-
daan myös vaikuttaa. 

Roiskeettomampi hitsaus 
ja hyvin suunnitellut raken-
teet ovat sinällään merkittä-
vimpiä käsin hiontaa vähen-
täviä toimia, vaikka ovatkin 
usein hiukan pidempien pol-

Kaikkia yhdistää sama ää-
nieristetty ja hiontajätteen 
keräävä rakenne, aukeavat 
sivut pidempien kappaleiden 
käsittelyyn, aukeava katto 
nosturilla käsiteltäville osille 
ja hyvät imuominaisuudet. 

Kemper-hiontapöytä leik-
kaa rakenteensa ansiosta 
ison siivun epämiellyttävistä 
hiontaäänistä, käyttäjä saa 
varsin helposti suunnattua 
hionnan aiheuttamat kipi-
näsuihkut pöydän sisään 
ja hiontajäte putoaa tällöin 
pöydän keräyslaatikkoon. 
Kun vielä pöydän imuilma 
ajetaan suodatuksen kautta 
takaisin työtilaan (tai poiste-
taan) on myös pölyongelma 
hoidossa.www.airwell.fi

Pöytä on nähtävillä Alihan-
kintamessuilla osasto C1128.

kujen päässä. Yksi välittömiä 
toimia voisi olla hiontapöytä. 
Sen parhaita valtteja on vä-
litön vaikutus kaikkiin noihin 
negatiivisiin tekijöihin ja han-
kinnan helppous.

Helpotusta 
hiontapöydän avulla

Kemper-hiontapöytä on 
vartavasten tarkoitukseen 
valmistettu yksikkö ja se 
voidaan varustella juuri tar-
vitsemaasi käyttöön. Pöytä 
on erittäin tukeva, teräsra-
kenteinen ja ominaisuuk-
siltaan monipuolinen. Sen 
käyttöönotto ei välttämättä 
vaadi kummempia asennus-
töitä, töpseli pistorasiaan, 
valot päälle ja pöytä on val-
miina käyttöön.

Malleja on työleveyden 
perusteella 4 erilaista, 1 m 
leveydestä 2 m leveyteen. 

Aika moni paja-ammattilainen on valmis olemaan kanssani samaa 
mieltä, se on ”rälläkkä”. Samalla se on myös työkalu, jonka käyttöä 

pitäisi pystyä välttämään aivan viimeiseen asti. Yleensä sen käytöstä 
jää kiusallinen jälki, jota huonoimmassa tapauksessa peitellään vielä 
moneen otteeseen. Hienoa on, että asialle voi kuitenkin tehdä jotakin 

ja vaikuttaa rälläkän käyttöön ja sen sivuvaikutuksiin.



KONE      KURIIRI.fi
32

CECIMO: Euroopan työstökoneteollisuus toipuu 
maailmanmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta

Viimeisimmät arviot ovat 
CECIMOn mukaan vahvis-
taneet työstökonesekto-
rin merkittävän elpymisen. 
Vuonna 2021 kasvua kirjat-
tiin 11,6 % vuoden 2020 ta-
sosta. Viimeisimmät arviot 
osoittavat, että tuotanto on 
jatkanut elpymistään ja saa-
vuttanut noin 72,1 miljardia 
euron tason, mikä tarkoittaa 
noin 19,7 prosentin kasvua.

”Epävarmoista globaaleis-
ta markkinoista huolimatta 
Eurooppa on yhä maailman 
johtava työstökoneiden val-
mistusalue. Tuotanto vuonna 
2021 oli noin 22,6 miljardia 
euroa”, korostaa talouskomi-
tean puheenjohtaja Marcus 
Burton.

Vaikka ajankohtaisia häiri-
öitä ja haasteita on, sektori 
jatkaa elpymistä edelleen 
vuonna 2022. Alustavat arvi-
ot osoittavat, että työstöko-
netuotanto CECIMO-maissa 
kasvaa noin 12 %. Lisäksi Ox-
ford Economicsin ennustei-
den mukaan vuonna 2022 
työstökoneiden kulutuksen 

nekseen verrattuna ja 14 % 
verrattuna viime vuoden vas-
taavaan ajanjaksoon. 

Näin tilausten kokonaisin-
deksi on saavuttanut kaik-
kien aikojen ennätystason. 

Globaalin teollisuuden 
vaikeuksista huolimatta CE-
CIMO odottaa vakaata tila-
ustasoa tälle vuonna. Haas-
teita kuitenkin on, mm. pan-
demiaan liittyvät rajoitukset 
Aasiassa ovat tuoneet eu-
rooppalaisvalmistajille uusia 
toimitusketjun pullonkauloja 
CECIMOn mukaan pande-
miatoimenpiteet luultavasti 
ovat kuitenkin keventymässä 
erityisesti Kiinassa, joten toi-
mitusongelmien odotetaan 
vähenevän vuoden loppuun 
mennessä.

Toimitusketjun häiriöiden, 
nousevien energianhintojen 
ja inflaatiopaineiden lisäksi 
ammattitaitoisen työvoiman 
puute heikentää edelleen 
toimialan kilpailukykyä ja 
vaatii uusia vastauksia. CE-
CIMOn puheenjohtaja Dr.-
Ing. Heinz-Jürgen Prokop 

tiiviset liiketoimintamallit ja 
uudet kumppanuudet muut-
tavat yrityksiä ja hallituksia, 
on äärimmäisen tärkeää alan 
tulevaisuuden kannalta. 

Puhujat korostivat myös 
pk-yritysten tukemisen tär-
keyttä uusien teknologioi-
den käyttöönotossa, jotta 
varmistetaan saumaton siir-
tyminen kohti digitaalista ja 
vihreää taloutta.

CECIMO on Euroopan 
työstökoneteollisuuden ja 
niihin liittyvien valmistustek-
niikoiden liitto, mihin kuuluu 
15 kansallista työstökoneval-
mistajien järjestöä. Yhdessä 
ne edustavat noin 1500 teol-
lisuusyritystä Euroopassa 
(EU + UK+ EFTA + Turkki), 
joista yli 80 % on pk-yrityksiä. 

CECIMO kattaa 98 % ko-
ko työstökonetuotannosta 
Euroopassa ja noin 31 % 
maailmanlaajuisesti vuon-
na 2021, siihen kuuluvien 
yritysten palveluksessa on 
noin 150 000 työntekijää ja 
ne tekevät liikevaihtoa noin 
22,6 miljardia euroa.

Kiireistä aikaa myös 
Suomessa

CECIMOn luvut kertovat 
kiivaasta talousvauhdista ja 
tilanne on muun Euroopan 
tapaan samankaltainen myös 
Suomessa.

”Suomessa alkuvuosi on 
menty uusien tilauksien osal-
ta hyvässä vauhdissa. Tilaus-
kirjat ovat täynnä monessa 
yrityksessä”, kertoo CECI-

odotetaan kasvavan vahvasti 
CECIMO-alueella noin 19 %.

Vahva tilaustaso, 
haasteena 
toimitusketjun häiriöt 

CECIMOn Venäjän vastais-
ten pakotteiden vaikutusta 
kauppataseeseen ja vientiin 
vähentää Venäjän markki-
naosuuden raju pienenemi-
nen jo aikaisempien pakot-
teiden seurauksena. 

Lisäksi ulkomaisten tilaus-
ten elpymisen vuoksi odo-
tetaan työstökoneviennille 
vahvaa kehitystä, alkuperäi-
nen ennuste osoittaa noin 9 
%:n kasvua vuonna 2022.

Koska työstökoneiden ku-
lutuksen kasvu Euroopassa 
on korkealla, myös tuonnin 
odotetaan kasvavan noin 12 
% vuonna 2022.

Kasvuodotuksia tukevat 
uudet tilaukset vuoden en-
simmäisellä jaksolla. Alustava 
CECIMO8-tilausten kokonai-
sindeksi vuoden 2022 ensim-
mäisellä neljänneksellä nousi 
25 % edelliseen vuosineljän-

korostikin yleiskokouksissa, 
että eurooppalaiset valmista-
jat tarvitsevat enemmän kuin 
koskaan koordinoitua lähes-
tymistapaa poliittisten päät-
täjien kanssa, jotta osaamis-
puutteisiin voidaan puuttua 
ja kehittää uusia strategioita 
joustavien toimitusketjujen 
rakentamiseksi ja kilpailuky-
vyn säilyttämiseksi.

Myös Skotlannin hallituk-
sen yritys-, kauppa-, mat-
kailu- ja yritysministeri Ivan 
McKee korosti konferenssin 
pääpuheessaan, että haastei-
den edessä CECIMOn työn 
ytimeen kuuluva yhteistyö 
on ehdottoman tärkeää. 
Skotlannin hallitus tukee 
alaa aloitteilla, joihin kuu-
luvat 75 miljoonan punnan 
sijoitus National Manufac-
turing Institute Scotlandiin 
(NMIS) ja uusi Low Carbon 
Manufacturing Challenge 
Fund (LCMCF) -rahasto.

Yhteistyötä, 
ymmärtämistä ja 
ennakointia 

Tuttuun tapaan vuoden 2022 
CECIMO:n kevätkokouksissa 
keskusteltiin tulevaisuudes-
ta, mm. sähköautojen tuo-
tannon kasvun ja digitaali-
sen tuomasta muutoksesta, 
haasteita ja mahdollisuuksia. 
Hallitsevana teemana oli alan 
toimijoiden ja poliittisten 
päättäjien yhteistyön mer-
kitys. Sen ymmärtäminen ja 
ennakointi, miten uraauur-
tavat teknologiat, innova-

MOn delegaatti, Prima Po-
werin Aki Ojanen. 

CECIMO:n toiminnas-
sa ovat mukana edustajat 
Suomen suurimmilta alan 
konevalmistajilta eli Prima 
Powerilta, Fastemsilta ja Pe-
mamekilta.

”Meneillään ovat kiireiset 
päivät, eivätkä niihin tuo hel-
potusta meneillään oleva ke-
sälomakausi ja resurssipula. 
Moni yritys varmasti miettii-
kin, miten porrastaa kesälo-
mia niin, että työt saadaan 
tehtyä ja toimitukset lähte-
mään ajallaan.”

Muun Euroopan tapaan 
talouden haasteet voimis-
tuvat Ojasen mukaan myös 
meillä.

”Kallistuneet materiaalit, 
hintojen nousu yleensä ja 
materiaalien sekä kompo-
nenttien toimitusongelmat 
tekevät haastetta toimituk-
siin. Yleinen hintojen nou-
su, inflaatio ja korkotasojen 
nousu tuovat paineita jatkon 
kehitykseen. Yhä useampi 
miettii nyt myös tulevien in-
vestointien aikataulua sekä 
rahoitusta”, Ojanen toteaa.

”Teollisuuden tilanne on 
nyt ja luultavimmin syksyllä-
kin hyvä, mutta jatkon kehi-
tykseen siitä eteenpäin vai-
kuttavat erittäin monet avoi-
met asiat. Millainen tilanne 
on vaikkapa vuoden päästä 
kesällä, on tällä hetkellä hy-
vin hankala kysymys ennakoi-
tavaksi”, Ojanen sanoo.

Geopolitiikan liikkeistä ja globaalin talouden 
ravistuksista huolimatta Euroopan työstö-
konesektori jatkaa elpymistä vuonna 2022. 
Haasteita toki on, niihin vastaaminen vaatii 
tarkkaa koordinaatiota ja tiivistä eri tahojen 
yhteistyötä, toteaa Euroopan työstökone-
valmistajien ja niihin liittyvien valmistustek-
nologioiden yhteenliittymä CECIMO Edin-
burghin yleiskokouksen julkilausumassaan.

AMB-messut järjestään Saksan 
Stuttgartissa 13.–17.9.2022. Okuman

 vaakakarainen MA-600HIII-
koneistuskeskusmalli on mukana messuilla. 

Lisäksi LU3000EX-sorvi 
sekä tuoretta robotiikkaa 

on tarkastelussa.

MA-H-sarjan uusin jäsen on 
suunniteltu automatisoituun 
tuotantoon ja ominaisuuksia 
on aiempaan sukupolveen 
verraten niin käsittelyno-
peuksien, koneen suoritusky-
vyn kuin tarkkuudenkin osal-
ta. Koneessa on esimerkiksi 
kokonaan uusi kararatkaisu.

”Thermo-Friendly Con-
cept”, Okuman oma lämpöti-
lan kompensointijärjestelmä 
tukee tarkkuutta, omaval-
misteiset karat varmistavat 

muodoiltaan vaativille työ-
kappaleille sekä myös vai-
keasti työstettäville materi-
aaleille. 

LB3000 EX II ARMROI-
D:n myötä Okuma kertoo 
esittelevänsä messuvieraille 
suorituskykyisen yleissorvin 
integroidulla robottivarrel-
la automatisoituna. LB EXII 
-sarjan CNC-sorvit edustavat 
Okuman malliston 2-akselis-
ten sorvien lippulaivatuot-
teita. 

Okuman ilmoituksen mu-
kaan painopiste on ensisi-
jaisesti innovatiivisissa au-
tomaation ja robotiikan rat-
kaisuissa, jotka tukevat no-
peampaa, turvallisempaa ja 
kannattavampaa työtä. Myös 
palveluvalikoimaa esitellään. 
Okuman Suomen edustaja 
on MTC Flextek.

koneistusnopeudet ja ko-
neen suorituskyvyn 45 kW 
tehoihin saakka. ECO Suite 
-energiansäästöjärjestelmä 
on suunniteltu vähentämään 
energiankulutusta ja ympä-
ristövaikutuksia.

Mukana Stuttgartis-
sa on myös neliakselinen 
LU3000EX-sorvimalli, vank-
karakenteinen ja reilusti mi-
toitettujen tasojohteiden ja 
suurvääntökäyttöjen myö-
tä Okuman mukaan sopiva 

Okuma-sorvitarjontaa ja automaatiota 
Stuttgartissa

MA-600HIII on Okuman vaakakarainen koneistuskeskusuutuus.
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Hitsausautomaatiota MSK Cabinsille

AMB-messuilla Vossin päämiehillä
laaja kattaus uutuuksia koneistukseen

Seinäjokinen Jucat Oy toimit-
taa Ylihärmässä sijaitsevalle 
MSK Cabins Oy:lle kaksi rin-
nakkaista hitsausautomaati-
osolua kesällä 2023. Toimitta-
javalinnassa merkittävä tekijä 
oli kokonaisratkaisun lisäksi 
sijainti samassa maakunnassa, 
kertoo MSK Groupin konser-
nijohtaja ja MSK Cabinsin toi-
mitusjohtaja Timo Lehtioja.  

Kyse on haastavan ja pitkä-
aikaisen projektin ensimmäi-
sestä vaiheesta, jonka tavoi-
te on parantaa tuottavuutta, 
poistaa huoltokatkoksia ja 
parantaa hitsauksen laatua 
laitteistoa nykyaikaistamalla. 
Vanhat laitteet puretaan se-
kä uudet solut asennetaan ja 
ajetaan käyttöön vain neljäs-
sä viikossa, mikä on mittavalle 
uudistukselle tiukka aikataulu.  

“Valmistaudumme tähän 

Huippudynaamista  
5- ja 4-akseli- 
koneistusta

Saksalainen työstökone-
jätti GROB esittelee 5- ja 
4-akselisia vaakatyöstö-
keskuksiaan sekä niihin liit-
tyvää automaatiota. Osas-
tolla 10/B11 on esillä mm. 
huipputarkka ja dynaami-
nen G150 mallin 5-akseli 
yhdistettynä valmistajan 
maan GRC-robottisoluun, 
jolla voidaan käsitellä niin 
paletteja kuin kappaleita.

Suomen ensimmäinen 
GROB G150-mallin kone 
yhdistettynä 27-paletinma-
kasiiniin on tulossa Mans-

Siemens Sinumerik ONE 
ja toinen Fanuc -ohjauk-
sella. Lisäksi osastolla 
esillä UMILL630 pystyka-
rainen 5-akselikeskus Hei-
denhein-ohjauksella sekä 
EMCO Mecof järeän koko-
luokan pylväs- ja portaali-
mallin jyrsinkoneet. Lisäksi 
EMCO järjestää kuljetuksia 
messuilta heidän Stuttgar-
tin teknologianäyttelyyn, 

kunnan osaamisen kohtaami-
sesta mielissään.  

“Olemme tehneet yhteis-
työtä aiemmin pienemmissä 
puitteissa, ja nyt yhteistyöm-
me syvenee merkittävästi. On 
hienoa, että kun alueelta löy-
tyy kilpailukykyä ja osaamis-
ta tällaisiin suuriin hankkei-
siin, niin hyödynnetään sitä 
ja samalla kehitetään alueen 
osaamista lisää.”  

Jucat Oy on valmistavan 
teknologiateollisuuden tuo-
tannon automatisointiin kes-
kittyvä yritys, joka toimii Sei-
näjoella. MSK Cabins Oy on 
osa MSK Group -perhekon-
sernia ja valmistaa traktorien 
turvaohjaamoita. Kauhavan 
Ylihärmässä pääkonttoriaan 
pitävä konserni työllistää yli 
800 ammattilaista.

kuva vaakakarakonsepti 
(Z-akseli), mitkä mahdol-
listavat mm. lyhyiden ja 
pitkien työkalujen käytön 
sekä poikkeuksellisen hy-
vän lastunpoiston. 

Itävaltalaisen EMCOn 
osastolla 10/C52 on esillä 
mm. kaksi EMCO Hyper-
turn 65 Powermill -jyrsin-
karalla varustettua moni-
toimisorvia, joista toinen 

Suurnopeustyöstöä ja 
kipinätyöstä

Saksalainen Exeron val-
mistaa suurnopeustyöstö-
keskuksia jopa 100 m/min 
pikaliikkeellä, 60 000 rpm 
karalla sekä kattavin au-
tomaatioratkaisuin. Osas-
tolla 7/B85 on esillä HSC 
MP9 suurnopeustyöstö-
keskus yhdistettynä AWEX 
palettiautomaatioon sekä 
EDM313 uppokipinäko-
ne. Suomen ensimmäinen 
Exeron suurnopeustyöstö-
keskus on juuri asennuk-
sessa ja käyttöönotossa.

”AMB-messut ovat 
nousseet EMOn rinnalle 
tärkeimmäksi lastuavan 
työstön messuksi Euroo-
passa. Esittelemme koko 
messujen ajan uutuuksia 
noin kymmenen eri pää-
miehemme osastoilla sekä 
EMCOn Stuttgartin tek-
nologianäyttelyssä. Kan-
nattaakin olla yhteydessä, 
niin voimme keskustella 
niiden eduista teidän tuo-
tantoonne”, Marko Vossi 
kannustaa. vossi.fi

koeajamalla solut omissa ti-
loissamme asiakkaan omil-
la tuotteilla. Näin lopullinen 
asennus ja käyttöönotto asi-
akkaan tiloissa etenee no-
peasti”, tiivistää Jucatin toi-
mitusjohtaja Jukka Rintala 
suunnitelmasta. 

Historiansa suurimman 
kaupan lisäksi Jucatin viime 
vuodet ovat olleet täynnä 
isoja kehitysaskeleita. Viime 
vuonna Wärtsilä tilasi yrityk-
seltä robotiikkaa uuteen tek-
nologiakeskukseensa Vaasas-
sa, ja iso kauppa tehtiin myös 
Prima Powerin kanssa. Tänä 
vuonna yritys käynnisti vien-
nin Saksaan ja Ruotsiin sekä 
palkittiin Seinäjoen teknolo-
giapalkinnolla.  

Tulevilta vuosilta odote-
taankin lisää kasvua. Rintala 
on sekä kaupasta että maa-

ner Oy Hienomekaniikalle 
Karkkilaan. 

4-akselisista työstö-
keskuksista esillä on 
G440-malli, joka on kyt-
kettynä GROBin omaan 
PSS-R pyöreämalliseen 
palettimakasiiniin. 5-ak-
selisissa vaakakeskuksissa 
on täysin ainutlaatuinen 
ylös-alas-kääntyvä pöytä 
sekä koneen sisällä liik-

jossa on laaja kattaus sor-
veja ja työstökeskuksia. 
Esillä mm. EMCO Hyper-
turn 200 Powermill joka on 
järeällä (6500 tai 10000 1/
min / 630 tai 340 Nm) jyr-
sinkaralla varustettu moni-
toimi-sorvi. Jykevä pääka-
ra tarjoaa peräti 84 kW / 
6410 Nm / 1800 1/min / 
A2-15”.

MSK Groupiin 
kuuluva 

MSK Cabins Oy 
on tilannut 

hitsausrobotiikkaa 
Jucat Oy:ltä. 

Yli kahden miljoonan 
euron kauppa

on Jucatin 
historian suurin. 

Saksalainen työstökonejätti 
GROB esittelee osastollaan 
10/B11 huippudynaamisten 
ja -tarkkojen 5- ja 4-akselivaa-
kakeskusten lisäksi heidän it-
sevalmistamia robotti- ja hyl-
lystöautomaatioratkaisuja.

Saksalaisen GROBin 5-ak-
selisissa vaakakeskuksissa 
on täysin ainutlaatuinen 
ylös-alas-kääntyvä pöytä 
sekä koneen sisällä liik-
kuva vaakakarakonsepti 
(Z-akseli), mitkä mahdol-
listavat mm. lyhyiden ja 
pitkien työkalujen käytön 
sekä poikkeuksellisen hy-
vän lastunpoiston. 

Koneistamojen 
älykkääseen 
tuotantoon 

erikoistuneen 
Vossi Groupin 

edustamat 
päämiehet 
esittelevät 

uutuuksiaan 
13.–17.9. 

AMB-messuilla 
Stuttgartissa.
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Automaatio ja digitalisaatio 
ovat nousussa kaikilla toimi-
aloilla ja kaiken kokoisissa 
yrityksissä. 

Yhä useammat ohutlevyä 
työstävät yritykset omaksu-
vat uudet mahdollisuudet 
tuottavuuden lisäämiseksi, 
toimitusaikojen lyhentämi-
seksi, kappaleiden tarkkuu-
den ja laadun parantamisek-
si, jätteen vähentämiseksi ja 
työntekijöiden ergonomian 

werin mukaan on selvää, että 
ratkaisut on valittava kunkin 
yrityksen erityistarpeiden 
mukaan, ja niiden on oltava 
riittävän joustavia pysymään 
samassa vauhdissa liiketoi-
minnan kasvun ja jatkuvasti 
muuttuvien markkinoiden 
vaatimusten kanssa. 

Prima Power tarjoaakin 
messuilla tarkasteluun laa-
jan valikoiman modulaarisia 
ja joustavia teknologioita, 

naisuudeksi. Esillä on myös 
sekä Laser Genius+ -koneen 
Combo Tower Laser –varas-
tointijärjestelmällä ja PSR 2D 
-poiminta- ja pinontarobotilla 
varustettuna.

EuroBlechissä Prima Po-
wer esittelee myös moni-
naisia uusia ratkaisuja älyk-
kääseen valmistukseen, 
mikä mahdollistaa tuotan-
non hallinnan joka tasolla, 
edistyneen valvonnan ja 

ja turvallisuuden parantami-
seksi. 

Automatisoidun ja älyk-
kään tuotannon edut ovat 
avainasemassa valmistavan 
teollisuuden tärkeimpien 
haasteiden ratkaisemisessa, 
niihin liittyvät mm. pula am-
mattitaitoisesta työvoimas-
ta, korkean laatuvaatimuk-
set, materiaalikustannukset, 
tuotteiden toimitus, tehok-
kuus ja kestävyys. Prima Po-

automaatioita ja ohjelmis-
toja sekä syvälle juurtunutta 
kokemusta tarjoten oikean 
ratkaisun kaikkiin tuotanto- 
ja investointitarpeisiin.

Prima Power tuo Hanno-
veriin mm. pitkälle automa-
tisoidun kompaktin ja jous-
tavan uuden sukupolven 
PSBB-valmistusjärjestelmän, 
joka integroi lävistys-, leikka-
us-, välivarastointi- ja taivu-
tusprosessit yhdeksi koko-

diagnostiikan ja tehostetun 
koneohjelmoinnin. Ohjelmis-
toratkaisujen lisäksi tuodaan 
yrityksen mukaan messuilla 
markkinoille uusia tuotteita, 
jotka parantavat ohjelmoin-
nin tehokkuutta ja käyttä-
jäystävällisyyttä, yksinker-
taistettua konevalvontaa ja 
valmistuskustannusten hal-
lintaa. 

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

KUN HOMMA MENEE
AIDOSTI PUTKEEN
putkien esivalmistelu
ja hitsaus-, leikkaus-
ja asennustyöt sujuvat 
moitteettomasti
ja näppärästi.

Kattava valikoima työkaluja, 
pukkeja ja apuvälineitä 
putkien viisteytykseen, 
juurikaasutukseen, asemointiin, 
käsittelyyn ja esivalmisteluun.

Lisätiedot:
janne.haula@retco.f i  |  retco@retco.f i

Airwell Oy Verstastie 7, 38360 SASTAMALA • (03) 5175 250 • www.airwell.fi •

Q-
FIN

 To
pGrinderillä viimeistelet helpost  ja tarkast 

Q-FIN TopGrinder on laadukas
käsikäyttöinen viimeistelykone, jota voidaan
käyttää esimerkiksi termisesti leikattujen
kappaleiden hiontaan, jäysteenpoistoon, 
pyöristykseen ja kiillotukseen. Kone sopii
mainiosti myös sahattujen ja koneistettujen
kappaleiden jäysteenpoistoon.

Työstettävä materiaali voi olla mitä 
tahansa hiottavaksi kelpaavaa ainetta, 
koska helposti liikuteltavan koneen 
työpöydässä on niin haluttaessa sekä 
magneettitartunta että alipainetartunta.

Kone on erittäin tukeva, ja siinä on 
pyöräalusta sekä kätevä säilytystila 
hiontatarvikkeille. Työpöydän koko on 
1300 x 789 mm, mutta alaslaskettavien 
sivupeltien ansiosta hiottava kappale voi 
olla pidempikin.

Tervetuloa 
osastollemme C1128

Ohutlevykoneiden ja laitteiden messuta-
pahtuma EuroBlech järjestetään Hanno-
verissa 25.-28. lokakuuta. Tapahtuman 
teema on porttisi älykkäämpään tulevai-
suuteen ja teema näkyy messuilla monin 
tavoin eri valmistajien osastoilla. Prima Po-
wer esittelee kookkaalla 1400 neliömet-
rin osastollaan uusimmat automatisoidut, 
integroidut ja digitalisoidut ratkaisunsa 
ohutlevytöihin.

Portti 
älykkäämpään 
tulevaisuuteen

Prima Powerin 
PSBB-valmistusjärjestelmä yhdistää 
lävistys-, leikkaus-, välivarastointi- 

ja taivutusprosessit yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Linja on esillä 

lokakuun EuroBlechissä.
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Yhteistyötä akkukennojen 
valmistuksessa 

Trumpf-laserjärjestelmiä 
tullaan jatkossa käyttä-
mään Cellforcella suur-
tehoisten litium-ioniken-
nojen valmistukseen 

Cellforce Group Gm-
bH on Porsche AG:n ja 
Customshells Holding 
GmbH:n yhteisyritys.

Trumpf toimittaa jo 
nyt laserjärjestelmiä Cel-
lforcelle korkean suori-
tuskyvyn akkukennojen 
tuotantoa varten, joita 

käytetään koelaitoksessa. 
Reutlingenin lähellä 

rakenteilla olevan uuden 
suurtehoisten litium-io-
nikennojen tuotantolai-
toksen on tarkoitus ottaa 
käyttöön vuonna 2024, ja 
sen alkukapasiteetti on 
vähintään 100 MWh vuo-
dessa. Se vastaa noin 1000 
ajoneuvon korkean suori-
tuskyvyn akkukennoja.

Laserjärjestelmät ovat 
keskeisiä työkaluja akku-

kennojen valmistuksessa. 
Trumpf tekee yhteistyö-

tä useiden suurten akku-
kennovalmistajien kanssa. 
Viime vuonna yritys ilmoit-
taa myyneensä yli tuhat 
laseria käytettäväksi no. 
sähköajoneuvojen tuo-
tannossa. Akkukennojen 
tuotannon laserit palvele-
vat muissa prosessiketjun 
sovelluksissa, kuten akku- 
tai sähkömoottorituotan-
nossa.

Levytyökone- ja teollisuuslaservalmistaja Trumpf 
ja sähköakkujen akkukennojen valmistaja Cellforce Group 
ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. 

Tapaa ZEISS Alihankinta- messuilla C110
Discover our Innovations 
Join us at Tampere and get updated on our product portofolio. We want you to stay 
ahead in your respective industries, so we invite you to connect to productivity in 
manufacturing and discover our new flexible and future-proof solutions.

zeiss.fi

Connect to Productivity 
with flexible and 
future-proof solutions

Tampere_Sep21_210x297mm.indd   1Tampere_Sep21_210x297mm.indd   1 27-08-2021   10:02:3627-08-2021   10:02:36

UUDET VARASTOKONEET 

VANNESAHAT 

• Pilous ARG 130
• Pilous ARG 235 Plus 

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

PORAKONEET
• Pylväsporakone Maxion Unimax 3

 KÄYTETYT VARASTOKONEET

JYRSINKONEET
• Puoityyppinen jyrsinkone FGS 50 T Plus -03 digitaalit

• Yleisjyrsinkone Jafo

SORVIT
• Emco 11 CD, hyvillä varusteilla. Digitaalit

PORAKONEET
• ERLO TCA 32  MK 4, ristisyöttöpöydällä  
• Pylväsporakone Maxion Unimax Mk4. 

Kuusiasemainen revolveriporauspää. Vm. -03

HIOMAKONEET
• 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

• Moottorinostin 1.000kg

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

markku.tavasti@maketek.fi

Tarkemmin kotisivuillamme www.maketek.fi

Vossin 
Kilpailuetupäivät jälleen 
Alihankinta-messujen 

yhteydessä

Tapahtumissa on esillä 
mm. EMCO Hyperturn 
45 G3 sorvauskeskus, Ti-
mesavers RB32 automaat-
tinen levyhiomakone, 
Akira-Seiki V4.5XP työs-
tökeskus, CNC-Takang 
TNC630x1500 vaakajoh-
teinen CNC-sorvi, Baykal 
APES-SERVO 31100 sär-
mäyskone, Faccin levyn-
pyöristyskoneita sekä Bo-
mar ja Carif -vannesahoja.

Tuttuun tyyliin Vossin 
ilmainen bussikuljetus 
kulkee messujen ja Kilpai-
luetupäivien välillä. Tarjol-
la on huipputeknologian 
lisäksi myös purtavaa ja 
juotavaa. Messut voikin 
aloittaa aamupalalla Vos-
sin luona ja jättää auto 

Vossille tai sitten tulla 
päivällä bussikuljetuksel-
la lounaalle.

”Kutsumme uusista ko-
nepajateknologioista kiin-
nostuneet vierailemaan 

sekä messuosastollamme 
C916 että Kilpailuetu-
päivillä näyttelyhallimme 
Tampereen Messukyläs-
sä. Oikein paljon tervetu-
loa!”, Marko Vossi kutsuu.

Älykkääseen konepajateknologiaan ja elin-
kaaripalveluihin erikoistunut Vossi Group jär-
jestää jälleen Alihankinta-messujen yhtey-
dessä 27.–29.9. perinteisen konenäyttelyn 
Kilpailuetupäivät näyttelyhallillaan Tampereen 
Messukylässä.

Vossin Kilpailuetupäivät keräävät vuosittain 
runsaasti konepajaväkeä tutustumaan huippu-

teknologiaan Alihankinta-messujen yhteydessä.
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Pemamek laajentaa Loimaalla

Hitsaus- ja tuotantoauto-
maatioratkaisuja valmistava 
suomalainen perheyritys, 
Pemamek Oy, on käynnis-
tänyt investoinnit tehdas-
laajennukseen ja tuotekehi-
tykseen. Kokonaisuudessaan 
investoinnit ovat arvoltaan 
15 miljoonaa euroa. Päätös-
tä ovat vauhdittaneet tuuli-
voimateollisuudelta keväällä 
2022 saadut merkittävät tila-
ukset sekä kasvava konepa-
jarobotiikan kysyntä. Parhail-
laan yrityksellä on käynnissä 
useita neuvotteluja uusista 
toimituksista.

”Kiinnostus tuulivoimal-
la tuotettuun energiaan on 

Uusi tehdaslaajennus tuo 
Pemamekille lisää tuotanto-
kapasiteettia ja kykyä vastata 
tuulivoimateollisuuden kas-
vavaan kysyntään. Sektoris-
ta onkin tulossa yritykselle 
toinen merkittävä tukijalka 
telakkateollisuuden rinnalle. 
Näiden lisäksi, kysyntää on 
myös konepajarobotiikassa. 

maailmalla, ja sen roolia 
kansainvälisessä valmistavas-
sa teollisuudessa haluamme 
vahvistaa entisestään”, ker-
too Pemamekin hallituksen 
varapuheenjohtaja ja kan-
sainvälisen myynnin johtaja, 
Jaakko Heikonen.

Loimaalla sijaitseva tehdas 
on tällä hetkellä pinta-alal-

merkittävässä kasvussa mm. 
vihreän siirtymän ja energia-
omavaraisuuden vuoksi. Li-
säksi etenkin offshore-tuuli-
voimassa on käynnistymässä 
kokoluokkien murros. Tuu-
livoimaloiden teholuokat 
kasvavat edelleen nykyises-
tä ja esimerkiksi tuulivoima-
loiden perustukset tulevat 
olemaan halkaisijaltaan jopa 
yli 15 metriä. Valmistuska-
pasiteettia tämän kokoisille 
rakenteille ei ole vaan valmis-
tajien tulee investoida uusiin, 
suuremmän kokoluokan tuo-
tantoratkaisuihin”, kuvailee 
Pemamekin toimitusjohtaja, 
Juha Mäkitalo.

Syitä taustalla ovat mm. tiu-
kentunut kilpailu, halu luoda 
turvallisempi tuotantoympä-
ristö sekä kasvava työvoima-
pula.

”Telakka- ja tuulivoima-
sektorien lisäksi kysyntä ko-
nepajarobotiikalle on kas-
vussa. Suomalaista tekno-
logiaosaamista arvostetaan 

taan 20,000 neliömetriä, 
jonka edellinen laajennus 
valmistui vuonna 2017. Tule-
va laajennus lisää valmistus-, 
kokoonpano- ja toimistotilaa 
7,000 neliömetrillä. Uudet 
tilat ovat valmiita tuotanto-
käyttöön vuoden 2022 vii-
meisellä neljänneksellä. Teh-
taan kokonaispinta-ala tulee 
olemaan 27,000 neliömetriä.

Uusi investointi tuo mu-
kanaan kasvavaa osaajatar-
vetta. Vuoden loppuun men-
nessä on tavoitteena palkata 
40 uutta henkilöä yrityksen 
palvelukseen.

Pemamek Oy on vuonna 
1970 perustettu perheyritys, 
joka valmistaa hitsaus- ja tuo-
tantoautomaatiota raskaalle 
metalliteollisuudelle. Yrityk-
sen tuotannosta yli 90 % me-
nee vientiin. Pääkonttori ja 
tehdas sijaitsevat Loimaalla, 
suunnittelutoimistot Tampe-
reella ja Turussa. Yrityksellä 
on toimipisteet myös Yhdys-
valloissa, Espanjassa, Saksas-
sa, Puolassa, Tanskassa ja 
Brasiliassa. Pemamek työl-
listää 260 teknologiateolli-
suuden ammattilaista.

Hitsaus- ja tuotantoautomaatiota valmis-
tava Pemamek on tehnyt merkittävän in-
vestointipäätöksen. Perheyritys laajen-
taa tehdastaan 7,000 neliömetrillä sekä 
panostaa tuotantoautomaation tuoteke-
hitykseen. Investoinnin taustalla on mm. 
tuulivoimateollisuuden kasvava kysyntä. 

Automaattitrukki-
sovelluksia käytetään 

apuna materiaalin 
sisälogistiikassa, 

työkalujen toimittamiseen 
koneille ja koneistus-
palettien siirtämiseen 

tuotantoprosessin 
vaiheiden välillä.

Koneistusautomaatio 
yhdistettynä AGV- 

tai AMR-sovelluksiin 
helpottaa käytännön 

työtä, nostaa 
automaatiotasoa sekä 

mahdollistaa 
ennakoitavan 

tuotantovirran ja 
valmistusprosessin 

toistettavuuden juuri 
samanlaisena, kertoo 

Mika Laitinen Fastemsilta.

Älykäs tuotannonohjaus tuo lisäarvoa 
vihivaunujen ja mobiilirobottien käyttöön

Fastemsin AGV- (automated 
guided vehicle) tai AMR-rat-
kaisujen (autonomous mobi-
le robot) käyttökohteet ovat 
erilaisia – automaattitrukki-
sovelluksia käytetään apuna 
materiaalin sisälogistiikassa, 
työkalujen toimittamiseen 
koneille ja koneistuspalet-
tien siirtämiseen tuotanto-
prosessin vaiheiden välillä. 
Automaattitrukkiprojektien 
yhteinen tavoite on oikea-ai-
kaiset, turvalliset ja taloudel-
liset siirrot.

”Nykyisin suurin osa asia-
kasteollisuuksistamme käyt-
tää jollakin tavalla automaat-
titrukkeja tai mobiilirobotte-
ja. Olipa kyseessä ilmailu-, 
puolustus-, koneenraken-
nus-, lääke- tai alihankinta-
teollisuus, yhä useammissa 
tuotantotiloissa on käytössä 

solle valvomalla ja aikataulut-
tamalla tuotannon perustuen 
ERP-ohjelmistossa oleviin 
asiakastilauksiin ja saatavil-
la oleviin tuotantoresurssei-
hin”, kertoo Laitinen.

Käytännössä MMS ajoittaa 
tuotantotilaukset käytettä-

vissä olevien tuotantoresurs-
sien, kuten työstökoneiden, 
työkalujen ja raaka-aineiden 
mukaan ja lähettää tarvitta-
vat siirtotehtävät vihivaunu-
järjestelmälle juuri oikeaan 
aikaan. 

”MMS-ohjaus ennakoi 

resurssitarpeita tuotanto-
tarpeiden mukaisesti ajasta-
malla tuotantoa seuraavat 96 
tuntia etukäteen, joten voim-
me myös ennakoida ja opti-
moida tarvittavia siirtoteh-
täviä. Hyötyjä ovat vihivau-
nujärjestelmän tasaisempi 
kuormitus, pienemmät pus-
kurivarastot prosessivaihei-
den välillä sekä työntekijöi-
den mahdollisuus valmistella 
oikeat tuotantoresurssit oi-
kea-aikaisesti odotusaikojen 
lyhentämiseksi. Ja kun odot-
tamaton tapahtuu, kuten 
kiireellinen asiakastilaus tai 
kone- tai työkalurikko, MMS 
huomaa sen reaaliajassa ja 
ajastaa koko tuotantosuun-
nitelman uudelleen – sisältä-
en myös automaattitrukkien 
liikkeet. Niin, että tarvittavat 
resurssit ovat kuitenkin käy-

tettävissä oikeissa paikoissa, 
jotta kiireellisimmät työt saa-
daan tehtyä ajoissa.

Fastemsilla on meneillään 
useita uusia T&K-projekteja, 
joiden tavoitteena on löytää, 
ymmärtää ja kehittää tuotta-
vimpia ja taloudellisimpia ta-
poja AGV- ja AMR-käyttöön 
CNC-automaatiossa. ”Tut-
kimusalue koskee nykyisiä 
asiakassovelluksia, mutta 
suuntaa pidemmälle myös 
sovelluksiin, joissa hyödyn-
netään mobiileja käsivarsi-
robotteja. Fastemsilla on 
kymmenien vuosien koke-
mus ohjelmistorajapintojen 
tekemisestä MMS-ohjauk-
sen ja eri järjestelmien välil-
lä, joten voimme integroida 
minkä tahansa asiakkaan va-
litseman AGV-merkin”, Mika 
Laitinen kertoo.

vihivaunuja”, Mika Laitinen 
sanoo. ”Koneistusautomaa-
tio yhdistettynä AGV- tai 
AMR-sovelluksiin minimoi 
tarpeen manuaalisille, ras-
kaille ja aikaa vieville siirroil-
le; vähentää välivarastojen 
tarvetta, nostaa automaatio-
tasoa sekä mahdollistaa en-
nakoitavan tuotantovirran ja 
valmistusprosessin toistetta-
vuuden juuri samanlaisena.”

Useita T&K-projekteja 
parhaillaan käynnissä 

Asiakastoimitusten ohella 
Fastems kehittää parhaillaan 
voimakkaasti vihivaunujen 
ylemmän tason ohjaukseen 
liittyviä ratkaisuja.

”Ohjauksemme Manufac-
turing Management Softwa-
re (MMS) nostaa automaat-
titrukkien käytön uudelle ta-

Viime vuosina mobiileja automaattitrukkeja 
hyödyntävien CNC-automaatioratkaisujen mää-
rä on moninkertaistunut teollisuudessa ja ky-
syntä jatkaa kasvuaan. Näiden sovellutusten 
käyttöön älykäs ohjaus voi tuoda merkittävää 
lisäarvoa. Fastems tutkii ja kehittää parhaillaan 
voimakkaasti yhä tuottavimpia ja taloudellisim-
pia tapoja AGV- ja AMR-ratkaisujen käyttöön 
CNC-automaatiossa, kertoo ratkaisumyyntijoh-
taja Mika Laitinen.
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Kellokosken ruukki käynnistyi 
vuonna 1795 kun Kellokosken 
kartanon omistaja Lars Nysten 
vuokrasi koskioikeudet rehe-
vien metsien ja koskivoiman 
vuoksi. Kellokosken ruukkia 
alettiin rakentaa 1796. Lars 
Nysten nimesi tehtaan Ma-
riefors brukiksi vaimonsa 
mukaan.

Ruukissa sulatettiin kanki-
rautaa ja taottiin erilaisiksi esi-
neiksi, 1800-luvun puolivälin 
jälkeen ruukissa valmistettiin 
jo monia erilaisia pienrauta-
tuotteita ja varsinkin tieten-
kin maatalouden esineistöä, 

Sandvik Coromant järjestää 
jälleen kolmipäiväisen Tech  
Days  tapahtuman. Tech 
Days järjestetään nyt kah-
den vuoden tauon jälkeen 
Ruotsin Sandvikenissa sijait-
sevassa Sandvik Coromant  
keskuksessa 27.–29.9.2022. 
Tämän vuoden tapahtumas-
sa keskeisinä teemoina ovat 
digitalisaatio, vastuullisuus 
ja vaikutukset valmistuksen 
tulevaisuuteen.

Syyskuun 27.-29. päivinä 
järjestettävässä Tech Days  
tapahtumassa on tapahtuman 
järjestäjän mukaan luvassa 18 
Sandvik Coromant  kumppa-
nin ja muiden valmistus- ja 
tekniikan alan yritysten näyt-
telypisteitä sekä seminaareja 
ja paneelikeskusteluja alan 
asiantuntijoiden kanssa. Ta-
pahtuman tarkoituksena on 
tarjota osallistujille mahdol-
lisuus oppia uutta, verkos-
toitua ja osallistua keskeisiä 
aiheita koskeviin keskuste-
luihin.

Sandvik-konsernin pää- ja 
toimitusjohtaja Stefan Wi-
ding osallistuu tapahtumaan 
isännöimällä keskustelupa-
neelia alan muiden asiantun-
tijoiden kanssa. Mukana ovat 
myös Sandvik Coromantin 
pääjohtaja Helen Blomqvist, 
Ruotsin Microsoftin toimi-
tusjohtaja Tomas Frimmel, 

Kellokosken ruukki 
Tuusulassa 

Kellokosken eli Marieforsin ruukki toimi Tuusulassa Kello-
kosken alueella vuodesta 1795 aina vuoteen 1963 saakka. 
Pienrautatuotteita alueella tehtiin vielä tämän jälkeenkin, 
vuoteen 1979.

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

kirveitä, lapioita, kuokkia ja 
auroja sekä myöhemmin myös 
vasaroita, saranoita ja hevo-
senkenkiä.

Oma yhteisö

Nystenin luovuttua kartanos-
taan ja ruukista se ehti olla 
useilla omistajalla ennen sen 
muuttumistaan osakeyhtiöksi 
vuonna 1865.

Kun Carlanderin suku osti 
ruukin tehtaan vuonna 1895, 
ja tehtaan johtajana toimi Carl 
Fredrik Carlander, alkoi haas-
tavien vuosien jälkeen kukois-
tuskausi. Ruukille siirtyi tosa-

Sandvik Coromantin Pohjois-
maiden myyntiryhmäpäällik-
kö Erik Jansson ja äskettäin 
Sandvik Coromantin kestä-
vän liiketoiminnan johtajaksi 
nimitetty Camilla Nevstad 
Bruzelius.

”Vastuullisuus on ratkaise-
van tärkeä tekijä valmistus-
teollisuudessa ja keskeinen 
teema tämän vuoden Tech 
Days  tapahtumassa”, kertoo 
Sandvik Coromantin Poh-
jois-Euroopan myyntialueen 
vanhempi markkinointiasi-
antuntija Ann-Sophie Stern. 
”Sandvik Coromantilla on 
maailmanlaajuisen toimin-
tansa ansiosta monipuolinen 
näkökulma vastuullisuuteen, 
mutta velvollisuudentuntom-
me ympäristöä ja työntekijöi-
tämme kohtaan on peräisin 
jo 1970-luvulta. Toivomme, 
että pääsemme Tech Days  
tapahtumassa kertomaan 
vastuullisuuteen liittyvistä 
onnistumisistamme ja samalla 
oppimaan myös uutta muilta 
yrityksiltä.”

Tech Days  tapahtumassa 
osallistujat pääsevät myös 
seuraamaan Sandvik Coro-
mant  keskuksessa esillä ole-
vien työkalujen ja tekniikoi-
den esittelyjä. Esiteltävänä on 
muun muassa uusin CoroPak, 
joka julkaistaan viikko tapah-
tuman jälkeen.

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

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

02-486 2186

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

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

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

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

Tee hyvät kaupat kanssamme!

Otamme myyntiin tai välitettäväksi
Kaikki konepajateollisuuden 

koneet ja laitteet.

Manuaali ja CNC -työstökoneet, 
levyntyöstökoneet, särmäys- ja 

kanttikoneet sekä levyleikkurit.

Myymme myös isommat 
kokonaisuudet ja konekannat.

Levyleikkuri 
Ursviken 3100 x 16 mm
Jyrsinkone Heckert (sähköt uusittu 
n. 3v sitten) + avarruspäitä 3kpl + muita 
työkaluja (mm. holkkisarja, tasojyrsimiä)
Vannesaha 
Bianko 260 puoliautomaatti + teriä
Säteittäisporakone GR 412 + kiinnitys-
tarvikkeet ja ruuvipenkki
Siltanosturi 3,2 t Abus, jänneväli n. 9 m

Annanpalon Konepaja Ky
p. 040 536 4770

Myydään suoraan 
tuotantokäytöstä:

HETI VARASTOSTA!

Alkuperäisiä

”MULJU-
PUMPPUJA”

Korealaisiin 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!

Tech Days Sandvikenissa 
syyskuussa

dessa tehtaalla tapahtui pal-
jon muutoksia ja rakennus sai 
merkittäviä lisäosia. Ruukissa 
valmistettiin satoja tuotteita 
ja tuotesarjoja. Kun maatalo-
ushyödykkeiden ja maitoas-
tioiden tuotanto alkoi hiipua 
1950-luvulle tultaessa, alkoi 
Kellokosken ruukilla pitkäl-
le 70-luvulle asti tunnettujen 
kelloveneiden valmistus.

Vuonna 1963 tehdas myy-
tiin Fiskars Oylle. Veneiden 
valmistus siirtyi Ähtäriin ja 
veneet saivat myöhemmin 
nimen Buster. Fiskarsin omis-
tusaikana ruukissa tuotettiin 

vaa työvoimaa Ruotsista, tuo-
tanto kehittyi ja teollistuminen 
alkoi. Carlander toi alueelle 
työntekijät perheineen ja 
heille rakennettiin asutuksia 
tehtaan läheisyyteen. Ruukin 
alueesta kehittyi itsenäinen ja 
toimeentuleva yhteisö. 

Tehdas paloi vuonna 1898, 
vain tinaamo, valimo ja vasa-
rapaja säästyivät. Aloitettiin 
uudisrakentaminen, ja raken-
nukset tehtiin nyt kivestä ja 
tiilestä. Tehtaan yhteyteen 
rakennutettiin hehkutusosas-
to karkaisemista varten. 

Työtä tehtiin vielä täysin kä-

edelleen pienrautaa, kuten 
saranoita, mutta myös öljy-
tynnyreitä. Tehtaan lähes 200 
vuotinen toiminta päättyi 
1979.

Tänä päivänä kellokosken 
ruukki on useiden muiden 
Suomen ruukkien tapaan vie-
railukohde. Ruukki on saanut 
tiloihinsa uusia yrittäjiä pal-
veluineen. Nykyisin ruukin 
vanhat tehdasrakennukset 
muodostavat kokonaisuuden 
nimeltään Kellokosken ruukki. 
Aluetta hallinnoi Kiinteistö Oy 
Kellokosken tehtaat. kellokos-
kenruukki.fi

sityönä 1900-luvun alkupuo-
lella. Ennen vuosikymmenen 
vaihtumista ostettiin Englan-
nista polttomoottori, koska 
vesivoima ei aina riittänyt 
pyörittämään kaikkia tehtaan 
koneita. Tuotevalikoima laa-
jentui koko ajan, vaikka pää-
asiassa tuotanto muodostui 
mm. maitoastioista, talous- 
ja rakennustarvikkeista, työ-
kaluista sekä paloruiskuista.

Kelloveneiden valmistus

Torsten ”Totti” Carlander 
astui tehtaan johtoon vuon-
na 1934, ja muutamassa vuo-

KONEET KIERTOON KONEKURIIRILLA

32.32.
vuosikerta
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Varustelekan Särmä risukeitin on HT Lase-
rin valmistama retkeilytuote. HT Laser selvit-
ti ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
risukeittimen ilmastopäästöt. Tietoja tullaan 
hyödyntämään Varustelekan verkkokaupas-
sa osana asiakkaille tarjottavaa tuoteinfor-
maatiota. 

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

Meri- ja moottoritekniikan 
palveluntarjoajat 

yhdistyvät

Millog Marine & Power tar-
joaa erilaisia telakointi- ja 
projektipalveluja, moottori- 
ja vaihteistokorjausta sekä 
kenttähuoltoa meriklusterin, 
teollisuuden, energiasekto-
rin sekä raskaiden työkonei-
den tarpeisiin.

Uusi yhtiö jatkaa Millogin 
omistuksessa itsenäisenä ty-
täryhtiönä. Yhdistymisen jäl-
keen Millog Marine & Power 
on yksi Suomen kokonaisval-
taisimmista meri- ja mootto-
ritekniikan kunnossapidon 
palveluntarjoajista. 

”Yritykset täydentävät 

toistensa osaamista. Pal-
velutarjontamme laajenee 
niin telakointipalveluissa 
kuin kenttähuollossakin kat-
tamaan moottori-, kone-, 
sähkö- ja hydrauliikkatyöt”, 
Millog Marine & Powerin 
toimitusjohtaja Janne Sirviö 
luonnehtii.

Yhdistymisen jälkeen Mil-
log Marine & Power Oy:n 
yksiköiden toiminta jatkuu 
entisissä toimipaikoissa. Yh-
tiön toimipaikat sijaitsevat 
Teijossa, Vantaalla sekä Hä-
meenlinnassa.

Millog-yhtiöihin kuuluvat Oy Western Shipy-
ard Ltd, Laivakone Oy ja Hämeen Diesel Oy 
yhdistyvät Millog Marine & Power Oy:ksi.

Risukeittimen valmistuksen 
ilmastopäästöt selvitettiin

Armeijan ylijäämätuotteita 
sekä retkeily- ja ulkoilutar-
vikkeita myyvä Varusteleka 
oli kiinnostunut valmistutta-
miensa risukeittimien tuote-
kohtaisista ilmastopäästöistä 
osana oman tuotantoketjun-
sa hiilijalanjäljen selvitystä.

”Arvostamme HT Laserin 
intoa ryhtyä ilmastotoimiin ja 
selvittää tuotteen päästöt. 
Laskennan yhteydessä syntyi 
myös konkreettisia ideoita 
pakkausmuovin vähentämi-
seksi ja päästöjen kutistami-
seksi, mikä on tietysti lasken-
nan pohjimmainen tavoite”, 
kertoo Varustelekan vastuut-
tomuuskoordinaattori Minja 
Orava. 

sukeittimen tuotekohtaiset 
päästöt ovat yhteensä 2,49 
kg hiilidioksidiekvivalenttia.*

Ylivoimaisesti merkittävin 
päästölähde on tuotteeseen 
käytetty ruostumaton teräs, 
josta muodostuu noin 90 % 
tuotteen päästöistä. HT La-
serilla tapahtuvan tuotannon 
osuus tuotteen ilmastopääs-
töistä on 8 %. Loput 2 % 
päästöistä syntyvät raaka-ai-
neiden ja valmiiden tuottei-
den kuljetuksista.

Ympäristötyötä 
yhdessä

”Tuloksiin ei sisältynyt var-
sinaisia yllätyksiä, sillä raa-
ka-aineiden suuri osuus pääs-

daan materiaalitehokkaalla 
suunnittelulla ja valmistuk-
sella. HT Laserin T&K-tiimi 
on jo vuosien ajan kehittä-
nyt käytännön tapoja tuottaa 
kestäviä, entistä keveämpiä 
teräsrakenteita”, Teiskonen 

Kahden ja puolen kilon 
ilmastopäästöt

Varustelekan Särmä -risu-
keittimen ilmastopäästöt 
selvitettiin osana DIMECC 
InDEx-tutkimushanketta, jo-
ta rahoitti Business Finland. 
Projektissa tutkittiin HT La-
serin asiakkaiden tarpeita liit-
tyen tuotetason ilmastopääs-
tötietoihin ja datan jakamista 
yritysten välillä.

Risukeittimen tuotekoh-
tainen päästölaskenta teh-
tiin kansainvälisen GHG-pro-
tokollan mukaan. Sen tuotti 
hiilijalanjäljen hallinnan ja 
kompensoinnin asiantuntija 
Green Carbon Finland. 

Laskenta osoitti, että ri-

töistä oli meillä tiedossa. 
Seuraamme mielenkiinnolla 
eri teräsvalmistajien edistyk-
sellistä ilmastotyötä”, kertoo 
HT Laserin laadusta ja ympä-
ristöstä vastaava johtoryh-
män jäsen Sanna Teiskonen.

”Laskenta kiinnitti huo-
miomme siihen, että teolli-
sessa tuotannossa käytettä-
vät kaasut ja niiden valmis-
tus voivat olla merkittävä 
hiilipäästöjen lähde, joskus 
jopa sähköenergiaa suurem-
pi. Tätä olisi mielenkiintoista 
tutkia lisää.”

Materiaalitehokkuus on 
avain tuotteiden ilmasto-
päästöjen minimointiin. 
”Suurin ilmastohyöty saa-

jatkaa. 
Varustelekalle on tärkeää, 

että tietoa jaetaan avoimesti 
niin kumppaneille kuin asiak-
kaille, ja siksi yhdessä teke-
mistä arvostettiin. 

”Mitä enemmän yrityk-
set jakavat tietoa tuotanto-
ketjujensa päästöistä, sitä 
parempi kokonaiskuva syn-
tyy kunkin toimijan vaiku-
tuksista sekä parantamisen 
paikoista. Siirtymää kohti 
vähäpäästöistä liiketoimin-
taa ei ole mahdollista tehdä 
yksin. Yhteistyö mahdollis-
taa myös oppien jakamisen, 
sillä niitäkin matkan varrella 
tulee koko ajan väistämättä 
vastaan,” Varustelekan Minja 
Orava summaa.

Varustelekan ja pääs-
töasiantuntijoiden kanssa yh-
teistyössä tehty pilotti tuot-
ti HT Laserille tärkeää tietoa 
asiakasyritysten ilmastota-
voitteista ja niihin liittyvistä 
tarpeista, tuotekohtaisen 
päästölaskennan käytännön 
toteuttamisesta sekä ilmas-
todatan keräämisestä ja ja-
kamisesta arvoketjussa.

Risukeitin toiminnassa. 
Kuva: Joel Ahola, Retkeilymedia Ahola

Särmä risukeittimen ilmastopäästöjen jakautuminen. 
Lähde: Green Carbon Finland.
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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

MERCEDES-BENZ  -09
SPRINTER 515 CDI 4X4  AJ. 
259 TKM, RYHDIKÄS PITKÄHYT-
TINEN 4-VETO SPRINTER KUOR-
MA-AUTO HIAB NOSTIMELLA !

 36.400; sis.alv

KUORMA-AUTO NOSTIMELLA

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 !
 37.900; 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 ! 38.500; 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 ! 35.500; 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. ! 36.500; sis.alv

VOLKSWAGEN  -14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 16 TKM AJETTU 
TRANSPORTER AVOLAVA 
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !! 
 
 37.700; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

RENAULT MASTER  -19
2.3 CDTI
AJ. 90 TKM, 1.OM SIISTI 170 HV 
PAKETTIAUTO MASTER PERÄ-
LAUTANOSTIMELLA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. ! EI NOP.RAJ. !
 48.500; sis.alv

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ  -16
VITO 114 CDI
AJ. 445 TKM, 9 HLÖ:N TILA-AU-
TO VITO PISIMMÄLLÄ KORI-
MALLILLA ! SAA AJAA HENKILÖ-
AUTOKORTILLA ! PÄÄSTÖTASO 
EURO 6 !  19.900; sis.alv

9 HLÖ TILA-AUTO

RENAULT MASTER  -19
2.3 CDTI
AJ. 90 TKM, 1.OM SIISTI 170 HV 
PAKETTIAUTO MASTER PERÄ-
LAUTANOSTIMELLA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. ! EI NOP.RAJ. !
 44.500; sis.alv

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

VOLKSWAGEN  -16
CRAFTER 2.0 TDI
AJ. 240 TKM, TYYLIKÄS 9 HLÖ:N 
TILA-AUTO CRAFTER ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
PÄÄSTÖTASO EURO 6 !
 27.800; sis.alv

9 HLÖ TILA-AUTO

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. ! 25.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER
AJ. 73 TKM, VÄHÄN AJETTU JA 
MERKKIHUOLLETTU SPRINTER 
PERÄLAUTANOSTIMELLA SEKÄ 
PIENELLÄ KÄYTTÖMAKSULLA ! 
 35.500; sis.alv

KUORMA-AUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

OPEL MOVANO -15
2.3 CDTI
AJ. 163  TKM, 1.OM PITKÄ MALLI 
PERÄLAUTANOSTIMELLA ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !
 21.900; 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

KUORMA-AUTO

MERCEDES-BENZ  -12
SPRINTER 516 CDI
AJ. 253 TKM, HIENO 163 HV 
PITKÄN MALLIN SPRINTER
KUORMA-AUTO 2340 KG KAN-
TAVUUDELLA !
 19.900; sis.alv

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

 26.900; sis.alv

PAKETTIAUTO 5 HLÖ

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

 19.900; 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 !
 16.990; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT -11
2.4 TDCI
AJ. 148 TKM, YKSITYISKÄYTÖSTÄ 
NÄYTTÄVÄ JA VÄHÄN AJETTU 
TRANSIT PIENELLÄ KÄYTTÖ-
MAKSULLA!
 21.900; 

7 HLÖ:N KUORMA-AUTO

OPEL MOVANO  -16
2.3 CDTI 
AJ. 169 TKM, 1.OM PITKÄHYTTI-
NEN 7 HLÖ:N KUORMA-AUTO 
MOVANO KIPPILAVALLA !
REK: 21.12.2015.
 26.500; sis.alv

KIPPI KUORMA-AUTO

IVECO DAILY  -12
65C17 
AJ. 108 TKM, SIISTI JA VÄHÄN 
AJETTU IVECO KUORMA-AUTO 
3350KG KANTAVUUDELLA
JA 170 HV 3.0L MOOTTORILLA ! 
 23.500; sis.alv

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 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -14
SPRINTER 316 CDI
AJ. 398 TKM, 1.OM 163 HV 
EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA ! 15.990; sis.alv

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 !! 

 37.800; 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 -16
2.2 TDCI 
AJ. 37 TKM, 1.OM, TRANSIT 
PITKÄLLÄ 4.3M LAVALLA JA 
PERÄLAUTANOSTIMELLA !
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. ! 39.800; sis.alv

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

 31.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

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

KYLMÄAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER -16
2.0 TDI
AJ. 215 TKM, CRAFTER KYLMÄ-
AUTO THERMOKING KYLMÄ-
LAITTEELLA ! KYLMÄLAITE 
TEKEE PAKKASTA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. !!! 29.800; sis.alv

KYLMÄAUTO

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

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 516 CDI A 
AJ. 136 TKM, 1.OM 163 HV SPRIN-
TER PERÄLAUTANOSTIMELLA JA 
AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA 
SEKÄ 2345 KG KANTAVUUDEL-
LA ! 34.500; sis.alv

KUORMA-AUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA KAASU KUORMA-AUTO

MERCEDES-BENZ -16
SPRINTER 316 NGT
AJ. 114 TKM, 1.OM VÄHÄN AJET-
TU SIISTI JA HYVIN VARUSTELTU
KAASU SPRINTER ! VOIT TAN-
KATA LIIKENTEEN EDULLISINTA 
KAASUA 1.237?/L 29.900; sis.alv
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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
Tuottajankuja 1 A 8-9
60100 Seinäjoki

www.fms-service.fi

TUOTTAJANKUJA 1 A 8-9

ENSILUOKKAISET HUOLTO- JA 
VARAOSATILAT!

FMS-Service Oy on muuttanut 1.9.2022 alkaen uusiin, 
moderneihin ja entistä paremmin asiakkaitamme palveleviin 

toimisto- ja tuotantotiloihin Seinäjoella.

Meiltä laadukkaat kuitulaserit laserleikkaukseen, 
-puhdistukseen ja -hitsaukseen. Lisäksi savukaasuimurit, 

korkeapainekompressorit, särmäyspuristimet ja levyleikkurit.

HUOLLOT 
JOPA 24H 

VASTEAJALLA 
Varaosavarastostamme
mm. laserteholähteet ja 

kulutusosat 
AINA NOPEALLA 
TOIMITUKSELLA!

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy 
MUKANA MESSUILLA

LOGISTIIKKA TAMPERE 14.–15.9.
IL Mukana osastolla C2130

MESSUILLA ESILLÄ MM. UNIVERSAL ROBOTS -YHTEISTYÖROBOTIT UR5E JA UR10E SEKÄ ROBOTIQ PALLETOINTISOLU.

ALIHANKINTA TAMPERE 27.–29.9.
IL Mukana osastolla C222

AMB 
STUTTGART 

13.–17.9.

Halli 9 / Osasto B31
Suuret 
monitoimityöstökeskukset

Halli 10 / Osasto C42
3- ja 5-akseliset 
työstökeskukset

AMB-Messuilla tavattavissa:

Antti Lindberg +358 (0) 40 585 6879
Antti Pöyry +348 (0) 40 505 1777

Timo Ritvanen +358 (0) 40 779 6392

Tarkkuussorvauskeskukset ja monitoimisorvit.
Ensiesittelyssä uutuusmalli JX-200.

Halli 4 / Osasto B11


