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ALIHANKINTA 2022 

Tiivistä asiaa ja perinteistä 
messutunnelmaa Tampereella

s. 22

TUOTANTOPAKETTI 
AUTOMAATIOVALMIUDELLA 

5-akseliteknologia varmistaa 
tuotannon tehokkuutta 
Outokummussa

s. 20

AMB 2022, 
STUTTGART

Uutuuksia, automaatiota

s. 16

s. 8 32.32.
vuosikerta

ISO PÄIVITYS PROSESSEIHIN 
Nopeaa laserteknologiaa ketjuntekoa 
vauhdittamaan

www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

KONE      KURIIRI.fi
Aina täyttä koneasiaa.8 • 202232. vuosikerta

Innovaatiot, haasteet ja ympäristötietoinen valmistus 

”Kasvaminen yhdessä asiakkaidemme kanssa” on kaiken liiketoimintamme lähtökohta. 
AMADA tukee asiakkaita kaikkialla maailmassa heidän metallilevytuotantonsa valmistuksessa. 
Edistyksellisen, innovatiivisen valmistuksen ja IoT-palveluiden avulla jatkamme kasvua ja 
pyrimme antamaan entistä suuremman panoksen asiakkaidemme menestykseen. 

Olemme sitoutuneet laajentamaan AMADA-ekotuotteiden kehitystä hiilineutraalin yhteiskunnan 
toteuttamiseksi.

Harri Aaltonen, +358 (0) 44 777 8484
Ville Lipponen, +358 (0) 40 551 5247

info@amada.fi
www.amada.fi

AMA-PROM FINLAND OY

Join us at Euroblech 2022
25-28 October

Hall 12, booth D06/ F06
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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

TEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA

PARMIGIANI 
MACCHINE SAS

HallI 11 Osasto G154
MEP SPA

HallI 15 Osasto F91

RÖSLER 
OBERFLÄCHEN-
TECHNIK GMBH

HallI 26 Osasto G17

BEHRINGER 
GMBH

HallI 12 Osasto F85

VANNE- JA PYÖRÖSAHAT TAIVUTUSKONEET VANNE- JA PYÖRÖSAHAT TÄRYHIOMAKONEET,
HIOMAKIVET JA -AINEET
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SEURAAVA NUMERO 9/2022 ilmestyy 10.11. • Varaa ilmoitustilasi 3.11. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

32.32.
vuosikerta

Levykoneet ja -laitteet 
esillä Hannoverissa

EuroBLECH tekee paluun

EuroBLECHiä pidetään ny-
kyisin maailman johtavana 
ohutlevyalan näyttelynä ja 
sellaisena se tarjoaa jälleen 
oivan mahdollisuuden viime 
vuosien aikana kehitettyihin 
uusimpiin innovaatioihin se-
kä tavata uusia ja olemassa 
olevia yrityskontakteja. 

”Koneet ja järjestelmät 
toiminnassa, livenä ja henki-
lökohtaisesti”, tiivistää ydin-
sisältöä EuroBLECHin tapah-
tumajohtaja Evelyn Warwick 
MackBrooks Exhibitionsilta.

Portti älykkäämpään 
tulevaisuuteen

EuroBLECH 2022 järjeste-
tään pandemiatauon vuoksi 
nyt ensi kertaa neljään vuo-
teen ja tapahtuman teemana 

lössä.  
EuroBLECH 2022 täyttää 

Hannoverin messualueen 
hallit 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 26 ja 27 ja näyttelytilaa 
on käytössä yhteensä 88 000 

on tarjolla näkemyksiä alan 
yrityksistä ja projekteista, 
keskusteluja ja verkostoitu-
mismahdollisuuksia. 

Myös tulevia ammattilai-
sia huomioidaan messuilla 

on Portti älykkäämpään tu-
levaisuuteen. Älykkäät rat-
kaisut, tuotantoketjujen au-
tomatisointi ja digitalisointi, 
tuotannon ja tehokkuuden 
lisäämisen korostuvat sisäl-

neliömetriä. Näyttely ohella 
tapahtuman sisältöön kuu-
luu järjestäjän mukaan myös 
uudentyyppinen ajankohtai-
santi, mukana on nyt erillinen 
esitysalue Hallissa 26, missä 

tuttuun tapaan ja perjantai 
28.10. on opiskelijoille ta-
pahtumassa ilmainen tutus-
tumispäivä. 

Ohutlevyteollisuuden konetapahtuma EuroBLECH on palannut ja 
avaa ovensa tiistaista perjantaihin 25.-28.10. Hannoverin messu-
alueella Saksassa. Noin 1 300 näytteilleasettajaa 39 maasta esit-
telee järjestävän tahon eli MackBrooksin mukaan tuotteitaan ta-
pahtumassa.

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

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

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

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

Ajankohtaistarjontaa MTC Flextekillä

työympäristön takaamisek-
si, Show Roomissa oli mu-
kana valmistajan tuoretta 
mallistoa, Absolent A-mist 
20 -emulsiosumuerotin.

MTC Flextekin tarjontaa 
ovat työstökoneet, ruiskuva-
lukoneet, robotit ja automaa-
tio, täydentävät oheislaitteet 
sekä elinkaaripalvelut. 

MTC Flextekin Pirkkalan 
Show Roomissa esittäytyi 
monenlaista ajankohtaista 
talon kone- ja laitetarjontaa 
Alihankinnan aikaan.
Esimerkiksi kiintoisia auto-
maatioratkaisuja esiteltiin, 
Okuman Multus U3000 esi-
teltiin asetustenvaihtoau-
tomaatiolla varustettuna. 

Lisäksi MTCF Mobile Cell 
-yhteiskäyttörobotti oli esil-
lä liikuteltavalla alustalla. 

Lisäksi mukana olivat mm 
Okuman Genos M460-5ax 
sekä Fanucin Robodrill-ko-
neistuskeskus ja Robo- 
shot-ruiskuvalukone. 

Absolent valmistaa lait-
teita puhtaan ja turvallisen 

KONEISTAJIEN SUOSIMA,
 CIMCO KONESIMULAATIO

TIEDOSTOJEN VERTAILU

TYÖKIERTOJEN TUKI

NOLLAPISTETAULUKOT JA SIIRROT

TYÖSTÖAJAN LASKENTA 

NC-TIEDOSTOJEN VIENTI DXF-MUODOSSA

CIMCO konesimulaation avulla tarkistat NC-koodin kädenkäänteessä. Se soveltuu 
kaikenlaisille työstökoneille. Simulaatio tukee nollapistetaulukoita ja siirtoja, josta 
on hyötyä palettien simuloinnissa. Ohjelmassa on myös runsaasti NC-koodin muok- 
kaamiseen tarkoitettuja työkaluja. 

Hinnat alkaen 2995€

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

KONEISTAJIEN SUOSIMA,
 CIMCO KONESIMULAATIO

TIEDOSTOJEN VERTAILU

TYÖKIERTOJEN TUKI

NOLLAPISTETAULUKOT JA SIIRROT

TYÖSTÖAJAN LASKENTA 

NC-TIEDOSTOJEN VIENTI DXF-MUODOSSA

CIMCO konesimulaation avulla tarkistat NC-koodin kädenkäänteessä. Se soveltuu 
kaikenlaisille työstökoneille. Simulaatio tukee nollapistetaulukoita ja siirtoja, josta 
on hyötyä palettien simuloinnissa. Ohjelmassa on myös runsaasti NC-koodin muok- 
kaamiseen tarkoitettuja työkaluja. 

Hinnat alkaen 2995€

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

KONEISTAJIEN SUOSIMA,
CIMCO KONESIMULAATIO

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

TIEDOSTOJEN VERTAILU

TYÖKIERTOJEN TUKI

NOLLAPISTETAULUKOT JA SIIRROT

TYÖSTÖAJAN LASKENTA

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

Messusyksy vauhtiin
No niin – syksy on edennyt siihen 

malliin, että messusyksy on saatu 

tanakasti liikkeelle. AMB-tapahtuma 
pidettiin Stuttgartissa syyskuun puoli-
välin kieppeillä, kotimainen Alihankinta 
kuun lopulla.

Ja mukavastihan nuo menivät. Jos 
perinteisiä messuja on viime vuosina 
kaivattu, nyt niitä oli tarjolla. Kohtaami-
sia ja ammattiasiaa, se oli tapahtumissa 
ydinmeininki. 

Mielenkiintoista messuilla oli se, että 

Ja näihin teemoihin messuilla oli tie-
tenkin runsaasti tarjottavaa. Niin AMB:s-
sä kuin Alihankinnassakin riitti reipasta 
menoa, koettavaa, katsottavaa ja tekno-
logian tulevaisuutta luotaavaa ajatelta-
vaa, oman mielenkiinnon mukaan. 

Ja kun nyt on sitten vauhtiin päästy, 
niin messusyksyhän tässä jatkuu. Saksan 
Hannoverissa järjestetään tästä muuta-
man viikon päästä neljän vuoden tauon 
jälkeen lokakuun lopulla tuttu levykone- 
ja laitetapahtuma EuroBLECH. 

vaikka haastavampia aikoja eletään, ei-
pä se kovasti messutunnelmaan tainnut 
vaikuttaa, yleisesti ainakaan. 

Haasteiden olemassaolo tiedetään, ja 
ne täytyy kohdata, mutta ylen määrin 
murehtimalla asiat eivät kohennu, siellä 
Ukrainan tapahtumissa kriisien juurisyyt 
kun ovat. 

Ehkä on hyvä suunnata ajatukset 
työhön, tekemiseen ja oman tekemisen 
kehittämiseen. Niin on ennenkin päästy 
eteenpäin.

Ja siltä nyt näyttää, että Hannoveris-
sakin pidetään sujuvat ja antoisat mes-
sut. Pohjanmaan Teollisuus järjestetään 
marraskuussa, ja kohti Konepajaa kulje-
taan, se on ohjelmassa sitten marras-jou-
lukuun vaihteessa. Tässä Konekuriirin nu-
merossa alkusyksyn alan ajankohtaisasi-
at, mm. juuri niiltä messuilta. Lokakuuta!

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

SÄRMÄYSPURISTIMIEN TYÖKALUASEMAT

• Mekaaninen alatyökalun kiin-
nitys

• Pneumaattinen alatyökalun 
kiinnitys

• Pneumaattinen alatyökalun 
kiinnitys siirtosillalla

• Alatyökalun adapterit

• CNC työkalumakasiini 
särmäyspuristimen 
työkalujen säilytykseen 
ja siirtämiseen särmäys-
pöydälle

• Pyörivä säilytystorni ja 
nostojärjestelmä  
särmäystyökaluille

• 1V alatyökalut
• Moniaukkoiset  

alatyökalut
• Erikoistyökalut
• ALIKO CNC  

ALATYÖKALUT

• Mekaaninen ylätyökalun kiinnitys
• Hydraulinen ylätyökalun kiinnitys
• Ylätyökalujen korotusadapterit

• Suorat  
• Joutsenkaulat 
• Rungot 
• Työkalukärjet ja R-työkalut 
• Erikoistyökalut  
• Työkaluadapterit 

TYÖKALUTORNI

ALATYÖKALUT

TYÖKALUASEMATYLÄTYÖKALUJEN
KIINNITYSJÄRJESTELMÄT

YLÄTYÖKALUT

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

25.-28.10.2022
HANNOVER

OSASTO:  15-E14

15-E74

EAGLE INSPIRE 30KW 6G TASOKUITULASER 
TÄYSIN YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY!

Erinomainen yli R2-levynpyöristys myös levyn rei’ille ja muodoille 
sekä purseen- ja oksidinpoisto.

TIMESAVERS LEVYHIOMAKONEET

Johtavaa taivutusosaamista kaikkein 
vaativimpiinkin tarpeisiin.

FACCIN LEVYN-, PROFIILIN- JA 
SÄILIÖPÄÄDYNTAIVUTUSKONEET

Edistykselliset CNC-kanttikoneet erittäin 
kilpailukykyisesti monipuolisiin ohutlevytöihin.

ERBEND CNC-KANTTIKONEET

vossi.fi/timesavers

vossi.fi/faccin vossi.fi/erbend

Katso uskomattomat videot: 
www.vossi.fi/30kw

SÄRMÄYSKONEET JA LEVYLEIKKURIT 
SEKÄ PLASMALEIKKAUSKONEET

Turkin vanhin särmäyskonevalmistaja 
tarjoaa erinomaista tarkkuutta, nopeutta 
ja energiatehokkuutta.

vossi.fi/sarmays

OSASTO:  14-L41

OSASTO:  13-D242 OSASTO:  11-D07 OSASTO:  15-E74
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pivatic.com

Olemme mukana EuroBLECH-tapahtumassa (osasto E136, halli 11) 

ja Konepaja-tapahtumassa (osasto A1119), tule tutustumaan!

Vähennä energiakustannuksia ja tehosta prosessia 
Pivatic-tuotantolinjoilla. Servo-tekniikan ansiosta 
säästät 60-70 % sähköä perinteisiin järjestelmiin 
verraten, vähennät huoltokustannuksia ja pienennät 
kokonaismelutasoa. Käyttämällä oikean mittaisia 
tehdaskeloja vähennät jätteen syntyä.

TAKE A GREEN LEAP

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

LISÄTIETOJA
Jukka Yläpoikelus
050 568 5068

MTC FLEXTEK OY AB
mtcflextek.fi

Pienempiin 
suodattimiin saatavilla
myös teleskooppijalka

LATTIAJALKA

Saatavana myös 
aktiivihiilisuodatuksella

Puhtautta ja 
energia-

tehokkuutta
konepajaasi
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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.

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

Maksimaalinen 
 suorituskyky

Cutting. Bending. Automation.

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

Bystronic Scandinavia 

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

www.bystronic.fi 

Ville Virta 
040 5511 634 

 

ville.virta@bystronic.com 
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Ketjujen sivulevyt ja korvakkeet syntyvät uudella koneella tarkasti ja nyt myös 
huomattavasti aiempaa nopeammin. Leikkaustehoa on 6 kW.

Koneen yhteyteen FB Ketjutekniikka hankki ASF II 3015 EU-korkeavaraston. 
Näin myös miehittämätön ajo onnistuu.

Nopea laserteknologia
vauhdittaa ketjuntekoa Rauman Lapissa

FB Ketjutekniikka Oy päivitti prosessinsa

FB Ketjutekniikan tuotteita 
ovat kuljetinketjut, joita val-
mistetaan ketjuilla tapahtu-
vaan materiaalinsiirtoon liit-
tyen ja varustellaan eri teolli-
suuden aloille asiakkaille kus-
tomoituina. Ketjujen käyttä-
jinä puu- ja paperiteollisuus 
on keskeistä asiakaskuntaa.

Nyt noin 65 henkilöä 
Rauman Lapissa työllistävä 
FB Ketjutekniikka Oy, joka 
myös sivutoiminimellään FB 
Ketju tunnetaan, on osa FB 
Groupia, jonka omistaa Tuk-
holman pörssissä noteerattu 

tyisesti tuottavuuden näkö-
kulmasta.

”Jokaiselle reiälle on lä-
vistyksessä oltava oma 
työkalunsa. Jos reiän koko 
muuttuu vaikkapa vain kym-
menosamillimetrin, pistin ja 
tyyny hiotaan sen mukaan. 
Sen myötä asetustenvaihto 
vie aikaa, tunninkin. Se on 
tuotannollisesti melkoinen 
hidaste vaihtelevassa ja asia-
kaskohtaisessa tuotannossa, 
millaista tekemisemme on”, 
Stenfors kertoo.

Addtech AB. Rauman Lapissa 
tuotannon juuret kulkeutuvat 
aina vuoteen 1945 ja Ammus 
Oy ja Lönnström Oy-nimisiin 
yhtiöihin, Addtech osti aika-
naan Suomen Ketjutekniikak-
si muuntuneen yrityksen vuo-
situhannen vaihteessa. 

FB Group muodostuu 
kuudesta itsenäisestä sisar-
yrityksestä, jotka sijaitsevat 
eri puolilla Eurooppaa 

Lapissa tehdyt kuljetinket-
jut suuntaavat vahvasti maa-
ilmalle, lähes 80 prosenttia 
tuotteista lähtee Suomen 

ulkopuolelle.

Sivulevyt tarkkuustyönä

Ketjua lähtee Lapin tehtaalta 
asiakkaille vuosittain 250-300 
kilometriä.

Materiaalien osalta käy-
tössä ovat tarkoin valitut 
karkaistut teräkset, jotka 
voidaan myös kierrättää. 
Lastut ja hukkateräs kerä-
tään talteen ja kierrätetään 
palauttamalla se uudelleen 
terästehtaan raaka-aineeksi. 

”Yhteistyö asiakkaiden 
kanssa, tasokkaat materi-

aalit, kova osaaminen sekä 
asiallinen tuotantoteknolo-
gia hitsauksessa, koneistuk-
sessa ja kokoonpanossakin 
mahdollistavat asialliset ja 
kestävät tuotteet”, ker-
too tuotantopäällikkö Sami 
Stenfors.

Kun ketjujen valmistuk-
sesta puhutaan, tarkkuus on 
kriittinen elementti. Toisaal-
ta, kuten muuallakin, valmis-
tuksen tulisi olla myös teho-
kasta.

Yksi viimeaikojen iso loik-
ka FB Ketjutekniikan tuotan-

nossa liittyi kuljetinketjuissa 
tarvittavien sivulevyjen val-
mistukseen ja niiden tuo-
tannon olennaiseen tehos-
tamiseen.

”Sivulevyt ovat ketjukom-
ponenttien olennaiset osat 
ja ne on meillä perinteisesti 
tehty lattaraudasta lävistä-
mällä, minkä etuna on tark-
ka ja suora lävistys tapin ja 
holkin rei’ille ja siten tiivis pu-
ristussovite tapille ja holkille 
sivulevyihin.

Toisaalta haasteensakin 
menetelmällä on ollut, eri-

FB 
Ketjutekniikka Oy 

muokkaa 
tuotantoaan 
tehtaallaan 
Raumalla. 

Amada 
Ensis 

AJ-kuitu-
laser+ASF II 
EU-varasto 

siirtää ketjuissa 
tarvittavien 
sivulevyjen 
tuotannon 

nopeuden ja 
joustavuuden 
kertaheitolla 
nykypäivään.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Amada Ensis AJ 
tehostaa tuotantoa 
FB Ketjutekniikalla 
Rauman Lapissa. 
Koneella leikkaa 

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

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

Katso AMB-koonti sivuiltamme!

Lastuavat työkalut  
maailman johtavilta toimittajilta

Tuotannon oheislaitteet  
mm. työympäristön parantamiseen  

ja energiatehokkuuteen

Hiomatarvikkeet ja 
-koneet sekä sahanterät  

ammattikäyttöön

Kuljetinketjuja maailmalle, eri kokoisia ja näköisiä 
asiakkaalle räätälöitynä. Kuvan paketti on aloittamassa 

matkaansa asiakkaalle Indonesiaan.

sesti yllättäen nykypäivän la-
sertekniikasta tähän päivään 
paremmin sopivan ja tehok-
kaan ratkaisun sivulevyjen 
tuotantoonsa. 

Tämä Amadan kone oli kui-
tenkin tässä mielessä yllätys. 
Se yllätti ensimmäisen kerran 
silloin, kun se meille esitel-
tiin. Kun sitten demoajoissa 
esittelyssä mainittuihin tark-
kuuksiin myös päästiin, alkoi 
sivulevyjen tuotannon muu-
tosprosessi edetä.”

”Vanhaan menetelmään 
verraten tuotanto koneella 
on riittävän tarkkaa, mutta 
samaan aikaan paljon tehok-
kaampaa. Kun nesti on tehty, 
nykytekniikalla sen ja leikka-
usasetusten valinta käyvät 
parissa minuutissa. On sii-
nä melkoinen ero aiempaan 
menetelmäämme, aikaa ei 

Säteen tarkkuutta ja hal-
lintaa lisää osaltaan koneen 
Auto Collimation Unit, työn 
nopeutta ja laatua Variable 
Beam Control. Lisäksi paket-
tiin kuuluu nippu muuta työn 
tehokkuutta, kunnossapidon 
helppoutta ja työn valvon-
taa lisäävää automaatiota. 
Konetta ohjataan AMNC 3i 
-ohjauksella.

Lapissa leikataan nyt ha-
pella, mutta paineilma kiin-
nostaa jatkossa.

Koneen yhteyteen FB 
Ketjutekniikka hankki ASF II 
3015 EU-korkeavaraston ja 
ylimääräisen purkupöydän. 
Niiden myötä käy jatkossa 
myös miehittämätön ajo.

”Kone on meillä ensim-
mäinen laser, mutta hieno 
asia oli, että aiemmin meillä 
lävistystöitä tehnyt kaveri eli 
Heinon Toni kiinnostui uudes-
ta teknologiasta ja on ottanut 
asioita haltuun. Toki maahan-
tuojan tuki on auttanut asias-
sa. Olemme päässeet tuotan-
nossa nopeasti liikkeelle. Yh-
tä hyvää operaattoria laserille 
kaipaamme Tonin kaveriksi”, 
Sami Stenfors sanoo.

Tehokkuusloikka 
tuotantoon

Sivulevyjen tuotanto muuttui 
olennaisesti Lapin tehtaalla 
nyt hiljattain, kun yritys löysi 
ennakkomietteidensä vastai-

Se siirsi niiden valmistuk-
sen kertaheitolla nykypäivä-
än. 

Tuotantotilojen komistuk-
sena ja yrityksen asiakkaiden 
silmänilona Lapin tiloissa toi-
mii sivulevyjen tuotannossa 
nyt 6 kW:n leikkaustehoin 
1,5x 3 metrin pöytäkoolla 
varustettu Amadan Ensis. 

Kone on samalla yrityksen 
ensimmäinen laserleikkaus-
kone. 

”Sivulevyjen valmistuk-
seen olemme miettineet 
lävistyksen sijaan leikkaus-
menetelmää jo pitempään, 
mutta tutkittujen vaihtoehto-
jen tarkkuus ei ole riittänyt. 

enää haaskaannu vaihtoihin 
ja tuottavuus kasvaa melkoi-
sesti”, Stenfors sanoo.

Kokonaispaketti 
tuotantoon

Amadan Ensis AJ on vino-
hammaspyöräakseleilla ja 
valmistajan omalla kuitula-
serresonaattorilla varustettu 
laserleikkauskone 3-, 6-, 9- ja 
nyt uutuutena myös 12 kW:n 
lasertehoin. 

Koneen ominaisuuksiin 
kuuluu mm. juuri FB Ketju-
tekniikan arvostama tark-
kuus, paikoitustarkkuudeksi 
toistossa valmistaja ilmoittaa 
± 0,01mm. 

Tuottavuutta 
leikkaustöihin. 
Koneen vierellä 
Sami Stenfors ja 

Toni Heino.

FB KETJUTEKNIIKKA OY
– perustamisvuosi 1985
– Kuljetusketjujen tuotanto, Lappi, Rauma
– Osa FB Groupia ja omistajana ruotsalainen 
 pörssiyhtiö Addtech AB
– Henkilöstömäärä noin 65
– Liikevaihto 12,3 miljoonaa euroa (2022/3)
– Laserleikkauskone Amada Ensis AJ 6 kW:n
 leikkaustehoin+ASF II EU 
 tornivarasto+purkupöytä
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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

NEOLOGIQ General A4 Ad_Finland.indd   12NEOLOGIQ General A4 Ad_Finland.indd   12 15/03/2021   09:00:2815/03/2021   09:00:28

Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

Latan lävistyksen ja taivutuksen markkina-
johtaja EHRT lanseeraa Euro-Blech -messuil-
la 25.-28.10. uuden kompaktin FlexLoad- 
panostuslaitteen. Koe paikan päällä 
ja sovi tapaaminen!

Suomen kattavin 
tarjooma puristimia

EHRTin lävistys- ja 
taivutuskoneet latoille

Mekaaniset, hydrauliset ja 
servohybridit

Uutuus! FlexLoad-
panostuslaite  

Euro-Blech -messuilla esittelyssä mm. Zanin ja 
Dirinlerin mekaaniset- ja servopuristimet sekä 
AP&T:n servo- ja hydraulipuristimet. Saatavilla 
myös tehdaskunnostettuja PMB-epäkeskoja. 
Kysy lisää ja sovi tapaaminen!

Juuso Salo on aloit-
tanut Oy Maanterä 
Ab:ssä aluemyynti-
päällikön tehtäväs-
sä.

Juuso Salolla on 

MAANTERÄ

BySoft Suite koostuu kuudesta oh-
jelmistotuoteperheestä (Insight, 
Business, Shop Floor, CAD, CAM, 
Cell Control. Niiden myötä voi-
daan voi yhdessä seurata, hallita 
ja tehdä päätöksiä digitaalisesti lii-
ketoimintaprosessin eri vaiheessa. 

Ohjelmistopaketti edesauttaa 
prosessien hallintaa ja tarjoaa 
välitöntä tietoa yhdestä paikasta 
ja tarjoaa ohutlevyalan yrityksille 
mahdollisuuden digitalisointiin nii-
den koosta tai nykyisestä digitali-
soinnin tasosta riippumatta. Tek-

nologia tarjoaa hybridiratkaisun, 
missä Bystronicin mukaan yhdis-
tyvät pilvi- ja on-premise-ohjelmis-
tot, mikä tekee siitä kiinnostavan 
ratkaisun myös pienille ja keski-
suurille yrityksille. 

Bystronic esittelee BySoft Suite 

-ohjelmiston EuroBLECH-tapahtu-
massa Hannoverissa. Tapahtumas-
sa ovat mukana myös mm. uuden 
designin ByCut Star 4020, 12 kW:n 
BySmart Fiber ja ByTube Star 130 
4 kW:n tehoin. Halli 12, A66/B66.

EuroBLECH-messut järjestetään Hannoverissa 25.–28.10. 
Bystronic lanseeraa messuilla uuden ohjelmistoratkaisun 
kokonaisvaltaisen digitalisoinnin apuvälineeksi. BySoft-oh-
jelmistotuotteita laajentava BySoft Suite- ohjelmistoratkaisu 
mahdollistaa Bystronicin mukaan liiketoiminnan digitalisoin-
nin tarjouksesta toimitukseen.

BySoft Suite on uusi laajennus BySoft-tuoteperheeseen. 

BySoft Suite esittelyssä Hannoverissa

entuudestaan vahva kokemus myyn-
tityöstä konepajoissa ja teollisuuden 
asiakkuuksissa. Tehtäviin kuuluu kol-
legoiden tavoin alueen nykyisten ja 
uusien asiakkuuksien korkeatasoinen 
palvelu, Maanterän laajan tarjonnan 
edustaminen sekä toimiminen link-
kinä asiakkuuksien ja teknisten tuo-
tepäälliköiden sekä toimittajien välis-
sä. Toiminta-alueena on Pirkanmaan 
ja Satakunnan Etelä-puolet sekä Var-
sinais-Suomi.

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

TruBend 5000 + ToolMaster
Jo neljä 4 järjestelmää toimitettu Suomeen!

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

Halli 11, B70+B94
Tervetuloa!

    

suomenteratuonti.fi

SUOMEN
TERÄTUONTI

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

    
SUOMEN
TERÄTUONTI

Tuotantoasi tehostamassa
jo 20 vuotta

Suomen Terätuonnista 
markkinoiden johtavat
WTO pyörivät työkalut

Nämäkin tuotteet löydät Konepaja -messuilla osastoltamme A852
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Prima Power on pitänyt Tek-
nologiatapahtumia säännöl-
lisesti, mutta parina viime 
vuonna tapahtumat pidettiin 
verkossa. Nyt päästiin taas 
tehtaalle. 

”Yli 100 henkilöä on il-
moittautunut mukaan. Pan-
demia-ajan helpotettua käy-
tännön tapahtumat kiinnos-
tavat. Esittelemme Seinäjoen 
tarjontaamme koko paletilla”, 
kertoi tapahtumassa myynti-
johtaja Aki Ojanen. 

Mahdollisuuksia 
tuotannon 
tehostamiseen

Ohjelmistopuolen esittelyllä 
aloitettiin, ja kokonaisvaltai-
seksi kasvanut Tulus-kokonai-

suus oli keskiössä. Tulus on 
paketti sujuvaan tuotantoon 
tarjouskyselyistä työmääräi-
miin, tuotannon suunnitte-
luun, tuotannon kuormituk-
seen ja toteutukseen, ja ana-
lytiikkaan saakka, painotti ko-
konaisuutta briifannut Martti 
Väisänen. 

Tuttu asia on, että auto-
maation avulla voidaan nos-

taa sujuvasti kapasiteettia ja 
vähentää manuaalisia työ-
vaiheita tuotannossa. Tästä 
näkökulmasta Lauri Nevala 
keskittyi 2D-laserautomaati-
on mahdollisuuksiin Laser Ge-
nius+ -koneen kautta. Myös 
uudet optiot mm. leikkaus-
pöydän puhdistukseen sekä 
pinontaan ja poimintaan oli-
vat tarkastelussa. Lauri Neva-

la esitteli myös muut järjes-
telmäratkaisut, mm. moniin 
tarpeisiin muuntuvat PSBB 
ja LPBB-kokonaisuudet, sekä 
varastoratkaisut, kuten Fast 
Loading Storage, Combo 
Tower ja Night Train. Auto-
matiikka avittaa ja tehostaa 
valmistusta aihiosta valmiiksi 
tuotteeksi saakka.

Marko Piirto esitteli ta-
lon kokonaisuudessaan säh-
köservotoimista lävistys- ja 
leikkauskonetarjontaa sekä 
lävistys-/laserleikkaus-yhdis-
telmäratkaisuja. Jokaiselle on 
sektorinsa: lävistyskoneella 
on tehokasta toteuttaa erilai-
set pienemmät aukotukset ja 
muovaukset, kulmaleikkurilla 
suorat linjat, ja teknologioita 

yhdistävillä laser-combikoneil-
la moninaiset kompleksiset ja 
kaarevat muodot, totesi Piir-
to. 

Järjestelmät 
toiminnassa 
näyttelytilassa

Odotettu osuus Seinäjoen 
tapahtumassa olivat tehtaan 
näyttelytilan järjestelmien 
liveajot. Toiminnassa de-
mo-osuudessa nähtiin:

– 2D-laserleikkauskone La-
ser Genius+ (10 kW), mihin oli 
liitetty pinontarobotti PSR 2D 
sekä tornivarasto Combo To-
wer Laser.

– Lävistys-/laserleik-
kaus-yhdistelmäkone Combi 
Genius 1530 yhdessä lastaus-/

Automaatio- ja järjestelmäratkaisut olivat 
keskiössä Prima Powerin Teknologiapäi-
vässä Seinäjoella syyskuun lopulla. Järjes-
telmät esiteltiin paikan päällä livenä täydes-
sä toiminnassa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Teknologiapäivä Seinäjoella. 
Aki Ojanen toivotti vieraat tervetulleeksi.

Automaattinen varastojärjestelmä Night Train Brilliance 
esiteltiin yhdessä Combi Genius -solun ja PSBB-linjan kanssa.

Seinäjoen tehtaalle saapui lähes 40 kansainvälistä asiakasta tutustumaan 
Prima Powerin järjestelmiin ja automaatioratkaisuihin. 

Kaukaisimmat vieraat olivat Malesiasta, Vietnamista ja Saudi-Arabiasta.
Tuotantoa. Myös tehdaskierrokset kuuluivat jälleen Teknologiapäivän ohjelmaan.

Automaatioratkaisut- ja järjestelmät esittelyssä

Prima Powerin Teknologiapäivä Seinäjoella

Automaatioratkaisut ja järjestelmät esiteltiin livenä Seinäjoen tehtaan kookkaassa demotilassa.

pinontarobotti LSR:n kanssa
– Joustava valmistusjär-

jestelmä PSBB - Punching, 
Shearing, Buffering, Bending 
(Shear Genius 1530, PSR, 
EBe2720) 

– Automaattinen varasto-
järjestelmä Night Train Bril-
liance, mihin oli liitetty Com-
bi Genius -solu ja PSBB-linja.

Myös tehdaskierrokset 
kuuluivat jälleen Teknologia-
päivän ohjelmaan. Tuotanto 
Seinäjoella käy korkein kier-
roksin.

”Tilauksia on kauas ensi 
vuoteen, mutta komponent-
tipula tuo haasteita toimituk-
siin. Toimitusajat venyvät”, 
tiivisti Aki Ojanen tuotannon 
tilannetta.
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VCE-600

VCE-600 on suunniteltu tehokkaaseen jyrsintään ja nopeaan koneistukseen. Kone tarjoaa kategoriansa 
johtavaa tuottavuutta, helppokäyttöisyyttä ja kompaktin tilantarpeen. Se soveltuu monipuolisuutensa 
ansiosta erityisen hyvin alihankkijoille ja vaihtelevaan tuotantoon.

Moderni Mazatrol SmoothEz -ohjaus  •  15 tuuman kosketusnäyttö  •  Helppo ohjelmointi 
Hihnaton karakäyttö  •  Suuri vääntömomentti  •  Nopea työkalunvaihto  •  Erinomainen ergonomia 
Hyvä toistotarkkuus  •  Taattu Mazakin laatu ja jälkimarkkinointituki

Esittelyssä uuden sukupolven pystykarainen koneistuskeskus                           
VCE-600: tuttua LAATUA ja SUORITUSKYKYÄ  
ennennäkemättömään hintaan

On aika
tasoa

discover.mazakeu.com/vce-600/

Oletko valmis nostamaan tasoa?
Soita 020 510 10 tai tiedustele machinetools@wihuri.fi

SKANNAA LISÄTIETOA

(kohtuuhintaan)

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

@wihurimazak

NO
ST

AA
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JX-200 julkaistiin AMB-messuilla

Nakamura-Tome-uutuus 

Uutuusmalli JX-200 tähtää 
ek. niin sanottuun ”High-mix 
low volume” segmenttiin, eli 
sananmukaisesti suhteellisen 
pieniin sarjakokoihin, mutta 
suureen tuotevariaatioon. Tä-
mä käytännössä osuu erittäin 
hyvin suomalaisen alihankin-
tateollisuuden valtavirtaan, 
kuten myös massatuotannon 
nykytrendiin, jossa seisovat 
varastot pyritään minimoi-
maan ja tuotteita valmista-
maan ainoastaan tarpeeseen.

Kokoluokkansa  
tukevin

Koneen runko ja rakenne 
ovat alusta alkaen suunniteltu 
tarkkaan ja vaativaan työhön. 
Painolukema on kokoluokan 
kärkeä, 23.000kg, kuivana ja 
vakiovarustein. Koneen raken-
teellinen tukevuus ja edistynyt 
lämpökompensoinnin hallinta 
tarjoavat tarkkuuden ja pin-
nanlaadun lisäksi myös pit-
kää käyttöikää, joka osaltaan 

pula osaavista koneistajista. 
Tähän ongelmaan vastatak-
seen Nakamura-Tome on ke-
hittänyt lukuisia koneen käyt-
täjää avustavia työkaluja ja 
toimintoja, jotka helpottavat 
ja nopeuttavat koneen ope-
rointia ja vähentävät paksujen 
manuaalien parissa vietettäviä 
tunteja. ”3D Smart Pro AI” on 
sovellus, joka rakentaa työ-
kappaleen 3D kuvat valmiin 
ohjelmarungon, valitsee työ-
kalukirjastosta sopivat työka-
lut ja kertoo mikäli sellaisia ei 
löydy, sekä ehdottaa valitulle 
materiaalille soveltuvat ko-
neistusarvot.

 ”One touch production” 
puolestaan mittaa ja päivittää 
terän offsetin teräpalan vaih-
don yhteydessä nimensä mu-
kaan yhdellä napin painalluk-
sella. ”Path checker” simuloi 
työstöjäljen lastu kerrallaan ja 
pyrkii löytämään mahdolliset 
kolarit jo ohjelmaa tehdessä, 
ennen varsinaista koneistus-
ta. Jos ja kun kolari kuitenkin 
jossain vaiheessa ajetaan, on 
apuna kaikista Nakamura-To-
me malleista tuttu ”Airbag” 
– passiivinen kolariturvalli-
suusjärjestelmä, joka minimoi 
kolarista aiheutuvat vahingot 
kääntämällä kolaroivan ak-
selin syöttösuunnan vastak-
kaiseksi 0,001s reaktioajalla. 
il-machinery.com

tekee JX-200:sta ekologisen 
valinnan ajanmukaisten ener-
giansäästötoimintojen ohella.

Lisäksi on huomionarvois-
ta, että pystymallinen runko 
mahdollistaa käyttäjän pääsyn 
lähelle karalinjaa ilman ylimää-
räistä kurottelua tai kiipeilyä. 
Oviaukolta karan keskiöön on 
matkaa ainoastaan 688mm. 
Yläpuolinen jyrsinkara ”Smart 
Cube” on erittäin kompakti, 
ainoastaan 349,1mm pitkä ja 
tarjoaa yhdessä työkalumaka-
siinin kanssa mahdollisuuden 
pitkäänkin työkaluhuoltoväliin 
Nakamuran jalostaman sisar-
työkalujärjestelmän avus-
tuksella, sekä mahdollistaa 
luonnollisesti niin 5-akseliset 
koneistukset kuin viistoon 
ajettavat operaatiot.

Alapuolinen  
revolveri vakiona

Työkalumakasiini on vakiona 
80-paikkainen, ja laajennet-
tavissa 120 työkalupaikkaan 

asti. Alapuolinen 12/24 -paik-
kainen työkalurevolveri on 
vakiona varustettu pyörivillä 
työkaluilla ja Y-akselilla. Työka-
lurevolveri on omiaan työstös-
sä, jossa nopealla työkalun-
vaihdolla saavutetaan mer-

kittävää lisäarvoa. Yhtä lailla 
sille voidaan asentaa esim. 
työkalumakasiinikäyttöön so-
veltumattomat ylipitkät porat 
ja sisäsorvauspuomit. Tavan-
omaisen koneistuksen rinnalla 
alarevolveria voidaan hyödyn-

tää jyrsinkaran tukena käyt-
tämällä sitä kärkenä tai tuki-
laakerina, hyödyntäen Naka-
muran kehittämiä valmiita ja 
helppokäyttöisiä toimintoja.

JX-200:n Pääkaran tanko-
kapasiteetti on vakiona 65mm 
ja laajennettavissa 80mm. Sor-
vaushalkaisija jyrsinkaralla on 
325mm ja työkalurevolverilla 
255mm, sorvauspituuden ol-
lessa 1058mm. Jyrsinkara on 
valittavissa joko Capto C6 tai 
HSK-T63 kartiolla ja 12.000 tai 
18.000k/min karanopeudella.

Helppo automatisoida

JX-200 on jo vakiona valmis 
automatisoitavaksi kunkin 
konepajan tarpeiden mu-
kaan. Jokainen kone toimi-
tetaan tankolaitevalmiudella 
ja sisäänrakennetulla käsivar-
sityyppisellä kappaleenpoi-
mijalla, joka purkaa valmiit 
kappaleet vastakaralta sisäi-
selle kuljetinhihnalle ja siitä 
edelleen koneen takaosassa 
sijaitsevalle purkurampille. 
Halutessaan koneeseen saa 
myös robottivalmiuden tai 
gantry-tyyppisen panostus- ja 
purkuautomaation, joka voi-
daan varustaa joko laippa- tai 
akselimallisille kappaleille so-
veltuvalla tarttujalla aina 20kg 
asti, sekä tuotantoon sopival-
la palettijärjestelmällä. 

Kuten Suomessa, myös 
muualla maailmassa vallitsee 

Japanilainen sorvauskeskuksista ja moni-
toimisorveista tunnettu työstökonevalmis-
taja Nakamura-Tome esitteli syyskuussa 
Stuttgartissa järjestetyillä AMB-messuilla 
uuden konemallin. Jyrsinpäällä ja työka-
lurevolverilla varustettujen koneiden mal-
lisarjaan lukeutuva JX-200 asettuu 2019 
julkaistun isoveljensä, JX-250:n kintereille, 
kuten tyyppimerkinnästä voi päätellä. 

+
+
+
+
+

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

Nakamura-Tome 
JX-200 – jyrsinpää 

ja alarevolveri 
vakiona 

tyylikkäässä 
paketissa.

Niin ikään 
sisäänrakennettu 

käsivarsityyppinen 
kappaleenpoimija 

on vakiona mukana.

Pyörivät työkalut ja 
Y-akseli alarevolverilla 

vakiona.
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sales@plehmann.com, service@plehmann.com 
www.lehmann-rotary-tables.com/en

                                               Nurminen Tools Oy, www.nurminentools.fi

Työskenteletkö  
ruuvipuristimen parissa?

Käytätkö 5-akselista  
koneistusta?

Täydellinen ratkaisu molempien toimintojen 
tekemiseen on varustaa pystykarainen 

3-akselinen työstökeskus kompaktilla 4. tai 
5. akselin pL LEHMANN -pyöröpöydällä

Tehokasta tekniikkaa, jonka avulla  
pysyt kilpailijoiden edellä

Täysin integroitu, kompakti ja lujatekoinen rakenne,  
erittäin tarkka, tehokas puristus, sisäänrakennettu suoritus-

kyvyn seuranta ja useita työkappaleen pitovaihtoehtoja

           6. sivu

    
   5

 s
iv

ua

Työkaluvalmistajat 
esillä AMB:ssä

Maanterän toimittajien tarjontaa 

Mapalin e-mobility-hanke oli vahvasti esillä 
valmistajan messuosastolla Stuttgartissa.

Allied Machining & 
Engineeringin T-A Pro 

-porajärjestelmän 
M-geometria 

ruostumattomalle teräkselle 
esiteltiin messuilla.

LMT Fetten 
kierteytyspää F6B.

AMB-messut järjestettiin 
Saksassa Stuttgartissa syys-
kuussa. Koneita, laitteita ja 
toki työkalu-uutuuksia esi-
teltiin laajalla kattauksella. 
Maanterä oli mukana isolla 
joukolla tapaamassa pitkäs-
tä aikaa nykyisiä ja uusia toi-
mittajiaan.

Työkaluvalmistajat esittäytyi-
vät Stuttgartissa kookkaassa 
hallissa 1. Maanterä paletista 
mm. Allied Machine & Engi-
neering, Wohlhaupter, In-
gersoll, Mapal, Hainbuch ja 
LMT Fette esittelivät laajasti 
uutuuksiaan. 

Uudistuvaa mallistoa

Reiänvalmistustyökalujen te-
kemiseen erikoistunut Allied 
Machining & Engineering toi 
esille valtavan määrän tuot-
teitaan. Yhtenä kohokohtana 
oli T-A Pro -porajärjestelmän 
uusi M-geometria ruostumat-
tomalle teräkselle. Samaan 
organisaatioon kuuluvan 
Wolhaupterin puolelta esil-
lä oli mm. 465 (464) -hieno-
porauspää, johon on liitetty 
3E TECH -moduuli tarkan ja 
nopean säätämisen helpot-
tamiseksi.

Ingersoll esitteli messuilla 
mm. laajan käyttöalueen tar-
joavaa Octoplus -tasojyrsin-
tään. Jyrsimistä on saatavilla 
runkoja monella eri teräjako-
vaihtoehdolla sekä suuri vali-
koima teräpalageometrioita 
ja laatuja eri materiaaleille. 
Jyrsimen 16-särmäisellä te-
räpalalla päästään korkeaa 
”kustannus per särmä” -te-

hokkuuteen. Esillä olivat 
myös työkalut hammastuk-
seen, Power skiving, vierin-
tä-, vierintäpisto- sekä muo-
tojyrsintätyökalut. Ingersoll 
tarjoaa vaihtoehdon myös 
räätälöitävien työkalujen te-
kemiseen 3D-tulostuksella. 

Mapal oli esillä vahvasti 
e-mobility -hankkeellaan pe-
rinteisten polttomoottoriajo-
neuvojen siirtyessä nopeasti 
sähköisiin ratkaisuihin. Mapal 
tarjoaa osaamista ja tark-
kuutta erikoisratkaisuihin, 
muun muassa hienoporauk-
sen sekä toleranssireikien 
valmistuksessa. Valmista-
jan valikoimassa ovat myös 
korkealaatuiset ja kestävät 
lastuavat työkalut, myös ti-
taanin ja titaaniseosten työs-
töön. Mapal valmistaa myös 
työkalujen säilytys- ja hallin-
taratkaisuja. 

Hainbuchin osastolla kes-
kityttiin automaatioon. oli 
esillä nopeasti vaihdettava 
CentroteX -kappaleen kiin-
nitinjärjestelmä, joka vähen-
tää merkittävästi työkappa-
lekiinnittimien vaihtoaikaa. 
Esillä oli myös konenäöllinen 
kappaleiden poiminta-lataus-
robotti, koneistuskeskuksen 
kylkeen integroitava 0-pis-
te -palettijärjestelmä sekä 
kiinnittimeen integroitava 
työkappaleen mittausjärjes-
telmä.

Kierteytyspäitä 
vaativaan 
valmistukseen

Kierteytyksen erikoisosaajan 
LMT Fetten tuotteista esillä 

oli muun muassa EVOLine 
-tangentiaalinen kierteytys-
pää, jota voidaan käyttää 
monitoimikoneissa ja jonka 
etuina ovat nopea työstöai-
ka, suuret työstövoimat sekä 
korkealaatuinen työstöjälki. 
Rullia on tarjolla halkaisija-
välillä 1.6–64 mm. Osastolla 
oli myös laaja valikoima aksi-
aalisia kierteytyspäitä, joilla 
voidaan työstää esimerkiksi 
tuulivoimaloiden tukijalkojen 
kierteitä isoilla halkaisijoilla.

Maanterän paletin työka-
luja valmistavista päämie-
histä esillä olivat myös mm. 
Boehlerit, Bilz, Paul Horn, 
Gesac, Reime Noris, Alesa, 
Nachi, Forkardt, Baublies, 
SAB ja Wikus.

Muista Maanterän laite-
valmistajista esittäytyivät 
esimerkiksi Dormatec ja 
Karmetal. Dormatecin tuo-
tevalikoimaan kuuluvat kor-
keapaineyksiköt työstöko-
neisiin, ilmanpuhdistusjär-
jestelmät, öljynerottelijat, 
erilaiset suodatinjärjestelmät 
ja imupöydät. 

Karmetal -sahat ovat yksi 
Maanterän uusimmista edus-
tuksista. Valikoimissa on yli 
70 mallia mukaan lukien sekä 
manuaaliset ja automaattiset 
vannesahat, automaattiset 
pyörösahat materiaalin syöt-
tölaitteilla sekä suurnopeus-
sahat. maantera.fi
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AMB on esitellyt työstökone-
teollisuuden koneita, laitteita 
ja tarvikkeita vuodesta 1982. 
Tapahtuma on pidetty joka 
toinen vuosi, nyt takana oli 
kylläkin neljän vuoden tauko. 

AMB:n merkitys on Han-
noverin EMO:n välivuoden 
eurooppalaisena lastuavien 
koneiden päätapahtumana 
kasvanut vuosien mittaan, 
ja tällä kertaa pandemiatau-

ko järjestämisessä varmasti 
näkyi vielä lisäkiinnostuksena 
tapahtumaa kohtaan, käytä-
villä oli melkoinen vilske en-
simmäisestä eli tiistaipäiväs-
tä 13.9. lähtien.

Teollisuus 4.0 ja 
automaatio

AMB:n keskeistä sisältöä 
ovat metallintyöstökoneet 
ja tarkkuustyökalut, mittaus-

järjestelmät ja laadunvar-
mistuksen tarjonta, robotit, 
ohjelmistot, komponentit ja 
oheislaitteet, ja uutuuksien 
esittelyareenana Stuttgart 
tätä nykyä merkittävä.

Kone- ja laitetarjonta ko-
rostuivat jälleen tapahtuman 
sisällössä, ja Teollisuus 4.0 ja 
automaation sovellutukset 
näkyivät odotettuun tapaan 
runsain sovellutuksin mes-

suosastoilla. 
Suuri ellei suurin osa mu-

kana olleista koneista esi-
teltiin automaatioratkaisulla 
varustettuna. 

Se kuvastaa tietenkin 
teollisuuden kehitystä, auto-
maation avulla toteutettavaa 
tuottavuutta ja  kilpailukykyä 
arvostavat monet.

AMB on kookas alan ta-
pahtuma, perinteisiin ku-

Metallin konetapahtuma AMB järjestettiin 
Saksan Stuttgartissa 13.-17. syyskuuta. Nel-
jän vuoden tauon jälkeen päästiin jälleen 
messuille ja perinteisiin tunnelmiin, uutuuk-
sia esiteltiin runsaasti, automaatioratkaisut 
korostuivat.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Okuman vaakakarainen MA-600HIII-koneistuskeskus on 
valmistajan MA-H-sarjan uusin jäsen ja suunniteltu 

automatisoituun tuotantoon. Ominaisuuksia on kehitetty 
aiempaan sukupolveen verraten niin käsittelynopeuksien, 

koneen suorituskyvyn kuin tarkkuudenkin osalta, 
ja koneessa on kokonaan uusi kararatkaisu.

Saksalainen Grob valmistaa 5- ja 4-karaisia vaakakaraisia 
työstökeskuksia ja moninaista koneistuksen automaatiota. 

Esillä Stuttgartissa osastolla oli mm. kuvan G150 
yhdistettynä CRC-robottisoluun. Suomen ensimmäinen 

G150 tulee Mansner Hienomekaniikalle. 
Myös 4-akselinen G440 -malli oli messuilla.

No nyt on kompaktia. Tornosin Swiss Nano 10 on kone 
pienten kappaleiden huipputarkkaan sorvaukseen, 

poraukseen ja viimeistelyyn. Enimmäistangonhalkaisija 
10 mm ja -pituus 100 m ja kone mahtuu tietenkin pieneen 

lattiatilaan, tangonsyöttölaitteella varustettuna 
pituus 1,1 m ja leveys 0,65 m.

Index esiintyi Stuttgartissa kotikentällään. 
Kuvassa yksi osaston kiintopisteistä, ABC-automaattisorvi, 

missä ylempi revolveri on uudistunut. Uusiin piirteisiin 
kuuluvat elektroninen indeksointiakseli, Y-toiminto, 

korkeuden säätö ja mahdollisuus asentaa 
kaksinkertaiset työkalunpitimet.

AMB 2022, 
Stuttgart

Uutuuksia, automaatiota 

Uudella nimellä eteenpäin: Doosan Machine Tools on 
nyt DN Solutions ja uusi logokin on toteukseltaan 

varsin mainiosti talon Puma-sarjaan sopiva. 
Kuvassa yksi AMB-osaston koneista, pystysorvi VTM8300 M 

-työkalunvaihtoautomaatiolla varustettuna. 
Suomessa koneet myy Duroc Machine Tools.

Itävaltalaisen Emcon osastolla oli mukana mm. kaksi uuden 
sukupolven Hyperturn 65 Powermill- monitoimisorvimallia. 
Sorveista toinen oli esillä Siemensin ja toinen Fanucin oh-
jauksella varustettuna. Karojen välinen etäisyys 1400 mm, 

pää- ja vastakarat 22 kW / 250 Nm / 5000 1/min 
tankokapasiteetti joko 65 tai 102 mm.
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vioihinsa palannut tapahtu-
ma keräsi 64,298 kävijää eli 
ei nyt ihan vuoden 2018 mää-
rää (yli 90 000), mutta varsin 
hyvin näinä aikoina kuiten-
kin.  Näytteilleasettajia oli 
1200 ja näyttelyalaa käytössä 
120 000 neliömetriä. 

Suomalaistenkin ammat-
tilaisten agendaan Stuttgart 
sopii nykyisin hyvin, vaikka 
esimerkiksi suoria lentoja 
Stuttgartiin ei tällä hetkellä 
olekaan tarjolla. Toki vaih-
dolla Stuttgartiin pääsee, 
yksi vaihtoehto on lento ja 
auton vuokraus.

Seuraavan  
kerran  
vuonna 2024

AMB 2022:n järjestää Messe 
Stuttgart taustaorganisaati-
oinaan DMA Precision Tools 
Association, VDMA Software 
and Digitalization Associati-
on ja VDW German Tool Buil-
ders’ Association.

Seuraavilla sivuilla kuval-
lista raapaisua messutarjon-
taan. Seuraava AMB järjes-
tetään Stuttgartissa parin 
vuoden päästä, ilmoitettu 
ajankohta on 10.–14. syys-
kuuta 2024.

Traubilta Stuttgartissa oli mukana uutuusmalli, niin ikään varsin tuoreen Index G220-mallin 
kanssa ohjaus- ja käyttötekniikkaa lukuun ottamatta identtinen Traub TNX220. 

Koneissa on karaporaus 76 mm, istukan halkaisija 200 mm, töitä sujuvoittavat moottoroitu 
hydrodynaaminen jyrsinkara A/B-akselein sekä myös kaksi alempaa työkalurevolveria.

Automaatio oli AMB 2022 -tapahtuman kantavia teemoja. DMG Mori esitteli kookkaalla 
osastollaan koneita yli 20 ja niistä pääosa eri tavoin automatisoituina. 

PH Cell Twin on uusi, samanaikaisesti kahta eri konetta palveleva palettiratkaisu 
400x500x500 mm:n palettikokoluokkaan.  

Mazakin tuotantoautomaatiota messuesittelyssä: 
Variaxis C-600 on samanaikaisen simultaanisen 5-akseisen 
koneistuksen koneistuskeskus 600x600 mm:n pöytäkoolla. 

Kone esiteltiin  messuilla palettiratkaisulla varustettuna. 
Osastolla mukana olivat myös esimerkiksi uudet 

VCN-700,  QTE-300- ja CVC-500 mallit. 

Makino toi viime vuonna markkinoille uutuuskoneistus-
keskusmallin A800Z, ja kone oli esittelyssä myös 

Stuttgartissa. Vaakakarainen koneistuskeskus 1280-, 1200-, 
1120 mm:n liikkein (X/Y/Z), 37 (55) kW:n tehoin ja 60 työ-

kaluasemalla on 5-akselinen toteutus valmistajan 
markkinoilla suosituksi tulleesta a81nx-mallista.

GF:n konetarjontaa messuilla edusti  
mm. CUT X 350, nopea ja myös vasta EDM-teknologian 

kanssa ensi askelia ottavalle helppokäyttöinen 
lankasahamalli. Liikealueet 350x25x256 mm, 

max. kappalekoot 750x550x250 mm, RA 0.08µm (teräs). 
Suomessa GF:n edustaja on Tamspark.

Zeiss esitteli messuilla laitteita ja ohjelmistoja mittauksen 
eri alueille. Kuvassa lähinnä DuraMax, teollisessa tuotanto-
ympäristössä tapahtuviin mittauksiin kehitetty koordinaatti-

mittauskone nopeisiin yhden pisteen mittauksiin sekä 
ääriviivojen ja vapaamuotoisten pintojen skannaukseen. 

Mittausalue 500 x 500 x 500 mm3.

Sveitsiläisen Fehlmannin uutta tuotetarjontaa ja Versa-sarjan 
laajennus Versa 745 on ratkaisu 5-sivuiseen ja 5-akseliseen 
koneistukseen Ø 500 mm:n kappalehalkaisijoihin saakka. 

Valurautaperusta ja lämpösymmetrinen kokoonpano 
ja automaattinen kinematiikan tarkistus 

tuovat huipputarkkuutta töihin.

Väkeä hallit pinkeänä. Haastavien pandemia-aikojen jälkeen 
AMB järjestettiin nyt ensimmäisen kerran neljään vuoteen. 
Kaksi vuotta sitten perinteisesti joka toinen vuosi pidettävä 
tapahtuma peruutettiin. Mielenkiinto messuja kohtaan oli 

suurta ja se näkyi kävijämäärässä käytävillä. 
Näkymä hallista 3.

Tamspark Oy 
oli myös mukana
ABM-messuilla. 
Kuvassa uusien 

DLyte-kuivaelektrolyytti-
kiillotusratkaisujen 
osastolla tehtaan 
esittelijän kanssa 

Heidi Henttonen-Sorri 
Tamspark Oy:stä, 

mikä toimii 
DLyte-maahantuojana 

Suomessa.

Haasin UMC-sarjaan kuuluu 5-akselisia koneistus-
keskuksia eri kokoluokkiin. UMC-500 on sarjan tuorein 

ja samalla pienin tulokas, mikä yhdistelee kookkaampien 
UMC-750:n ja UMC-1000:n ominaisuuksia kompaktiin 

kokoon (X/Y/Z 610/406/406 mm). 
Messuilla kone esiteltiin palettiratkaisuun yhdistettynä.
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Italialaisen kookkaiden jyrsinkoneiden ja koneistuskeskusten 
valmistajan Fpt:n osastolla kohosi Verus-konemalli, 

missä valmistaja esitteli ensi kerran messuympäristössä 
uutta karapään vaihtojärjestelemää, mikä mahdollistaa 

mm. jyrsinnän ja hionnan yhdessä kokonaisuudessa 
kappaletta irrottamatta.

Vaakakarainen koneistuskeskus HS 6300 II 
Fanuc-ohjauksella on Hyundai-Wian uutta mallistoa, 

box-tyyppinen rakenne, Z-akselin symmetrinen 
toteutus, tehokas lastunpoisto ja mm. 60 mm/min 

pikaliikkeet sekä kookas työalue, 1,050/900/1,000 mm 
X/Y/Z, kuuluivat mallin vahvuuksiin.

Saksalaisen Hellerin tuotantoa ovat 4- ja 5-akseliet 
koneistuskeskukset. ja Uusi Heller H 4000: nyt neljänteen 

sukupolveen edennyt 4-akselinen koneistuskeskusmalli tuo 
valmistajan mukaan melkoisen paketin uutta nopeutta 

suorituskykyä koneistustöihin. Power and Speed
-kokoonpanot eri asiakastarpeisiin.

Maanterän uusia edustuksia Suomessa ovat Karmetalin 
sahat. Valikoimissa on yli 70 mallia - manuaaliset ja auto-

maattiset vanne- sekä pyörösahat materiaalin syöttölaitteilla 
ja suurnopeussahat. Karmetalilla on laaja varasto koneita 

Saksassa ja tämä mahdollistaa koneiden nopeat toimitukset. 
Messuilla oli mukana pari esimerkkiä talon sahatarjonnasta. 

Kuvassa Karmetal Vortex 150-pyörösaha. 

Uutuuslanseeraus korkealla profiililla: 
Uusi Nakamura-Tome-monitoimisorvimalli JX-200 

esiteltiin messuilla. Koneen tunnuspiirteitä ovat mm. 
ATC, NT Smart -Cube työkalukara, alarevolveri Y-akselilla. 

Konetta demosi kahtena messupäivänä Stuttgartissa 
itse Nakamura-Tomen pääjohtaja 

Shogo Nakamura.

Saksalainen sorvivalmistaja Spinner 
esitteli messuilla monien muiden valmistajien tapaan 

erilaisia automatisoituja tuotantosoluja 
moniin tarkoituksiin. Livenä nähtiin messuilla 

useita kokonaisuuksia, kuvassa robotti huolehtii 
kappaleenkäsittelystä Spinnerin TC600-sorvin 

yhteydessä. 

Sujuvaa automaatiota: Fastems esitteli messuilla mm palettien -ja kappaleenkäsittelyn 
tuotteitaan sekä älykkään automaation ohjausratkaisuja. MMS-tuotepäällikkö Bulza Krajkova 

ja Heikki Hallila, toimitusjohtaja, Fastems GmbH, kertoivat osastolla riittäneen vilskettä. 
Taustalla Flexible Pallet Tower eli FPT.

Saksalainen Hainbuch keskittyy tuotteidensa osalta työkalun kiinnittämiseen ja tarjontaan 
kuuluivat mm. kuvan pikakiinnitysratkaisut. Suomen maahantuoja on Maanterä, 

vasemmalta toimitusjohtaja Ilkka Eriksson, tekninen myyntipäällikkö Heikki Kirjavainen 
ja tuotepäällikkö Timo Patterson.

Kansainväliset työkalunvalmistajat esiintyivät jälleen 
tuttuun tapaan runsaalla uutuustarjonnalla kookkaassa 

messuhallissa 1. Mukana oli mm. Iscar, joka esitteli 
messuilla uutuuksia käytännössä kaikkiin tuotesarjoihinsa. 

Kuvassa mm. uutta lähinnä tuoretta tuotetarjontaa 
mm. Jet-Crown- ja Tangslit-tuotesarjoista.

Sahausteknologia sijoittui messuilla halliin 8 ja mukana 
heti halliin johdattamassa sisäänkäynnin lähellä oli mm. 

Behringer GmbH. Kuvassa osaston kookkain vanne-
sahamalli HBE 520-926G, kapasiteetti 90° pyöreällä 

materiaalilla 520mm, kulmikkaalla 920x520 mm. 
Suomessa maahantuoja on Prodmac.

Keskeinen Star-lanseeraus messuilla oli ensi vuonna 
markkinoille saapuva monipuolinen automaattisorvimalli 
SD-26. Koneesta on neljä versiota, osastolla oli mukana 
”Type S”, missä jyrsintäyksikkö on varustettu koneen 
samanaikaisen 5-akselisen toiminnan mahdollistavalla 
B-akselilla. Myös työkaluyksikössä on B-akselifunktio. 
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Johtava CNC-leikkauskoneiden valmistaja.
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Prodmacista Röslerin täryhiomakoneiden 
virallinen maahantuoja 

Röslerin täryhiomakoneilla 
ei ole moneen vuoteen ollut 
edustusta Suomessa. Nyt 
Prodmac maahantuo niitä 
ainoana Suomessa. Prod-
macin toimitusjohtajan Mika 
Koivuniemen mukaan täry-
hiomakoneiden edustuksen 
aloitus oli luonnollinen jat-
kumo jo ennestään hyvälle 
yhteistyölle. 

”Olemme maahantuo-
neet Röslerin raekuulapu-
halluslaitteita jo yli kymme-
nen vuotta, ja yhteistyö on 
ollut varsin toimivaa. Kun 
hyvät yhteydet, toiminta-
mallit ja luottamus olivat jo 
valmiina, on uuden tuotteen 
maahantuonnin aloittami-
nen ollut sujuvaa.” 

Muuton myötä tilaa 
koneiden esittelylle  

Lokakuussa Prodmac muut-
taa uusiin toimitiloihin kym-
menen kilometrin säteelle 
nykyisestä sijainnistaan, 
minkä myötä myös uusien 
tuotteiden varastoinnille 
riittää hyvin tilaa. 

Varsinkin Röslerin hioma-
kivet on yleisesti todettu 
kestäviksi ja laadukkaiksi. 

”Kestävillä tuotteilla saa-
daan parannettua prosessia 
ja pienennettyä kustannuk-
sia, kun kivet eivät kulu niin 
nopeasti ja niissä on äärim-
mäisen hyvät hiomaominai-
suudet.”

Röslerin täryhiomakoneet 
ovat keränneet kiitosta eri-
tyisesti tukevasta raken-
teestaan, erinomaisesta 
työjäljestään, helppokäyt-
töisyydestään sekä yhteen-
sopivuudestaan muiden lait-
teistojen kanssa. 

”Röslerin helposti toisiin-
sa liitettävät laitteistot mah-
dollistavat sujuvat tuotanto-
linjat, jossa useat eri proses-
sivaiheet voidaan yhdistää 
ilman työstettävien kappa-
leiden purkua ja uudelleen-
lastausta. Tämä helpottaa ja 
tehostaa erityisesti pienten 
massatuotettujen osien kä-
sittelyä.”

asiakastarpeen mukaan.”  
Prodmac tulee esittele-

mään Röslerin täryhioma-
laitteita ja muuta valikoi-
maansa myös marras-joulu-
kuun vaihteessa järjestettä-
villä Konepaja-messuilla.

Massaviimeistely- 
laitteita, raekuula- 
puhalluslaitteita ja 
niiden kulutusosia

Rösler on ollut pintakäsit-

”Varastoimme hiomakiviä 
ja lisäaineita asiakastarpeen 
mukaan omissa tiloissamme. 
Tämä mahdollistaa sen, et-
tä toimitusajat ovat selvästi 
lyhyempiä, kuin jos pitäisi 
tilata tuote valmistajalta 
Saksasta. Monesti esimer-
kiksi hiomakivien uusimisen 
tarve huomataan vasta, kun 
tilanne on jo akuutti. Toimi-
tus Saksasta voisi kestää 
jopa kuukauden, kun meiltä 
tuotteet saadaan toimitet-

telyn asiantuntija jo yli 80 
vuoden ajan. Massaviimeis-
telylaitteiden raekuulapu-
halluslaitteiden ja niiden 
kulutusosien valikoima on 
laaja.  

”Tämän alan laitteissa on 
kova kilpailu. Rösler on se-
kä laadultaan että kooltaan 
maailman suurin pintakäsit-
telykoneiden ja hiomakivien 
valmistaja”, Koivuniemi heh-
kuttaa. 

tua asiakkaalle 4–5 päiväs-
sä”, Koivuniemi kertoo.

Muuton myötä Prodmac 
saa lisää tilaa myös konei-
den esittelylle, eikä täryhi-
omakoneitakaan tarvitse 
lähteä katsomaan Saksaan 
saakka. 

”Saamme nykyistä pa-
remmat tilat koneille, ja 
jatkossa voimme omissa ti-
loissamme esitellä koneita, 
kouluttaa asiakkaitamme ja 
tehdä jopa testejä koneilla 

Prodmac on jo vuosia toiminut Röslerin 
raekuulapuhalluslaitteiden maahantuoja-
na, ja tämän vuoden alusta alkaen yritys 
on myös Suomen ainoa Röslerin täryhi-
omakoneiden maahantuoja. Rösler-edus-
tuksen vahvistus tarkoittaa Prodmacin 
asiakkaille entistä parempaa palvelua 
sekä täryhiomakoneiden ja niiden hi-
omakivien ja lisäaineiden nopeita toimi-
tusaikoja.
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Ohjaus koneella on uuden sukupolven Mazatrol SmoothAi. 
Ohjauksella Tero Naumanen.

Premetec panostaa nykyaikaiseen tuotantokalustoon. 
Konekantaan kuuluu myös mm. Mazakin Multiplex 200Y.

Investoinnit mahdollistavat kasvun. 
Viime kädessä kasvu on mahdollinen vain niiden kautta”, 

toimitusjohtaja Paavo Linna kertoo.

Premetec varmistaa 
tuotannon tehokkuutta Outokummussa

5-akselinen Mazak Variaxis automaatiovalmiudella

Sopimusvalmistaja Premete-
cin tuotantoa ovat metalli- ja 
muoviosat, osakokonaisuu-
det sekä tuotannon työkalut 
Toolman by Premetec -tuo-
temerkillä.

Tarkkuustöitä tehdään, 
pieniä ja keskisuuria kappa-
leita koneistetaan.

 ”Työstämme mm. karkais-
tut kovat materiaalit, raken-
neteräkset, ruostumattomat 
teräkset, nuorrutusteräkset, 
alumiinit ja kuparimetallit se-
kä muovit ja komposiitit. Li-
säksi hoidamme tarvittaessa 
viimeistelyn lämpökäsittelyl-
lä ja kokoonpanot”, kertoo 
toimitusjohtaja Paavo Linna.

Peruskoneistuksen ohella 
Premetecin toimintoja ovat 
pikateräksen koneistus, mi-
kroreikien poraus, suurno-
peustyöstö, lankasahaus ja 
uppokipinätyöstö.

”Ne ovat haastavia töitä, 
joita ei aivan kaikki muut tee. 
Erikoistuminen kannattaa”, 
Linna sanoo.

Kasvua investoinnein

Premetec Oy on nuori, vuon-
na 2015 perustettu yritys, 
mutta perinteet kulkevat toki 
huomattavasti pitemmälle. 

”Ostimme tuolloin 
1990-luvulla käynnistyneen 
Metalliporaamo Martti Ny-
känen Oy:n ja vuonna 2017 
tuotantotoimintansa jo 
1980-luvulle ulottaneen Tool-

liitännän mahdollistava 5-ak-
selinen Mazak Variaxis i-700. 

”Haimme 5-akselikoneis-
tuksemme uutta nykyaikaista 
ja kilpailukykyistä ratkaisua. 
Käytössämme on kolme muu-
takin 5-akselikonetta, mutta 
lisäkapasiteettia tarvitaan. 
Pisimmät työjonot ovat jat-
kuvasti olleet nimenomaan 
5-akselikoneistuksessa.”

Uusi kone lisää Premetecin 
volyymia ja tehokkuutta sekä 
mahdollistaa samalla kehit-
tyneen automaation. Jatko-
kehitystä ajatellen kone on 
varustettu mm. 120-paikkai-
sella työkalumakasiinilla se-
kä älykkäällä SmoothAi-jyr-
sinkaralla. 

Kehtopöytäisessä, jatku-
vaan 5-akselityöstöön sovel-
tuvassa koneessa kappalei-
den enimmäishalkaisija käsit-
telyyn on 850 mm ja -korkeus 
500 mm.  Ohjaus koneessa 
on uuden sukupolven Mazat-
rol, SmoothAi. 

Kone vahvistaa samalla 
edelleen talon Mazak-kone-
kantaa, useampia valmistajan 
yksikköjä Outokummussa on 
koneistustöissä ennestään-
kin.

”Varaosa- ja huoltopuo-
len toimintojen luotettava 
toteutus näissä koneasiois-
sa on ratkaiseva tekijä. Se 
ohjaa osaltaan merkkivalin-
toja”, Linna kertoo.

Uuden Variaxis i-700 yh-
teydessä tulee jatkossa Pre-
metecillä toimimaan käsit-
telyrobotti. Suunnitelamat 
sen toteutuksen osalta ovat 
pitkällä. 

”Ja uusia investointejahan 
tässä jo samalla taas mieti-
tään. Kehitystyö ei pysähdy”, 
Paavo Linna toteaa.

man Oy:n. Sen liiketoimintaa 
olemme jatkaneet Premetec 
Production -kokonaisuudes-
sa ja Toolman-työkalut ovat 
yksi osa toimintojamme”, 
Linna tiivistää.

Liikevaihtoa noin 40 am-
mattilaisen työpanoksel-
la toimiva Premetec tekee 
noin 4,25 miljoonan tasolla 
(2021), ja viime vuodet ovat 
olleet mukavan plusmerkki-
siä. Yrityksen asiakkaita ovat 
prosessiteollisuus, sahateolli-
suus, terveyden teknologian 
valmistajat, ilmailu ja ajoneu-
voteollisuus.

”Joka vuosi olemme vä-
hitellen kasvaneet, sellaista 
kymmenen prosentin ta-
soa. Samalla olemme yrittä-
neet kehittää toimintojanne 
eteenpäin, mikä on tarkoit-
tanut varsinkin investointeja 
kone- ja laitekantaan. Viime 
kädessä kasvu on mahdol-
linen vain niiden kautta, li-
säsatsaukset teknologiaan 
ovat välttämättömiä”, Linna 
kertoo.

Tuotannonaikaista 
tietoa

Ajan linjauksia seuraten Pre-
metecin investoinneissa ko-
rostuu automaation kautta 
haettu tehokkuus ja tuotta-
vuus. Niin ikään digitalisaa-
tion etuja yritys on hyödyn-
tänyt prosesseissaan toimin-
tansa alusta saakka.

Ne tarjoavat reaaliaikaista 
tietoa tuotannon mittareihin 

niin omiin tarpeisiin kuin asi-
akkaidenkin suuntaan. Myös 
materiaalien alkuperä on ai-
na jäljitettävissä.

”Hyödynnämme Digital 
Twin -ratkaisua, mikä tuo 
tehokkuutta, turvallisuutta 
ja läpinäkyvyyttä. Pystym-
me esimerkiksi tutkimaan 
prosesseja, koneita ja doku-
mentteja yhdestä paikasta 
ja voimme säätää tilausten 

ajankohtia ajasta ja paikasta 
riippumatta.

”Tuotannossa uudet rat-
kaisut mahdollistavat jous-
tavan työskentelyn. Olem-
me olleet tyytyväisiä, että 
aloitimme näissä asioissa 
varhain. Korona-aikana näi-
den etänä tapahtuvien toi-
mintojen edut ovat yhä vain 
korostuneet”, Linna kertoo. 

Tehopaketti 
koneistukseen

Automaation etuja tehtaalla 
hyödynnetään jo nyt mones-
sa kohdin ja suunta jatkuu. 

”Kaikissa uusissa tuotan-
tokoneissa, joihin tänä päivä-
nä investoimme, tulee ilman 
muuta olla automatisointi- 
eli robottivalmius”, Linna 
kertoo.

Jälleen ison loikan eteen-
päin tässä mielessä talo teki 
nyt alkuvuodesta, kun Pre-
metecin tiloihin asennettiin 
yrityksen tuotannon tarpei-
siin täsmävarustellun ja not-
kean automaatiojärjestelmä-

Outokummussa 
toimiva Premetec 
Production Oy vah-
vistaa koneistuska-
pasiteettiaan. Tuo-
tannon automaati-
on ja sitä kautta te-
hokkuuden lisäämi-
nen on keskeinen 
kehityssuuntima, 
ja sen myötä myös 
uusin investointi, 
vasta-asennettu 
5-akselinen Mazak- 
Variaxis i-700 -ko-
neistuskeskus on 
automaatiovalmis 
tuotantoyksikkö. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Mazak Variaxis i-700 lisää kapasiteettia Premetecilla ja 
mahdollistaa tehokkaan automaation.

Työt käynnissä. Kappaleiden enimmäishalkaisija 
käsittelyyn on 850 mm ja -korkeus 500 mm.

PREMETEC 
PRODUCTION OY
– Toimipaikka: Outokumpu
– Tuotanto: 
 Metalli- ja muoviosat, 
 osakokonaisuudet sekä 
 tuotannon työkalut
– Liikevaihto (2021): 
 4,25 miljoonaa euroa 
– Uusi koneistuskeskus 
 5-akselinen Mazak 
 Variaxis i-700,  ohjaus 
 Mazatrol, SmoothAi
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Prima Power esittelee EuroBLECH tapahtumassa useita automatisoituja, 
integroituja ja digitalisoituja ohutlevyn valmistusratkaisuja.

TRUTEC OY 
Hitsaajankatu 20, Helsinki
Runkotie 18, Seinäjoki
tarjoukset@trutecoy.fi

Etelä-Suomen hankkeet: Oscar Peltomäki 040 164 7704
Toimitilahallit / Teräsrakenteet: Tero Pellinen 040 594 0426
Julkisivut / Toimitilahallit: Tuomas Anttila 050 400 9057
Toimitilahallit / Teräsrakenteet: Jukka Kapela 050 506 6757

KÄYTÄ  

TALVIEDUT!

LATAA MALLISTO SIVUILTAMME 

JA PYYDÄ TARJOUS
TALVIEDUIN! 

Teräshallipaketit suunnittelusta asennukseen
Hallit yrityksesi tarpeisiin: tuotantohallit, kone hallit, 
rekkahallit, korjaamohallit, logistiikkahallit
TRUTEC-HALLIMALLISTO tarjoaa asiakkaiden  
kanssa parhaiksi todetut halliratkaisut, lataa: trutecoy.fi

CEA on yksi maailman
johtavista kaarihitsaus-
koneiden valmistajista
johtavista kaarihitsaus-
koneiden valmistajista

MIG/MAG MIG/MAG pulssilla tai ilmanpulssilla tai ilman

TIG TIG nostosytytyksellänostosytytyksellä

PUIKKOkoneiden valmistajistakoneiden valmistajista PUIKKOPUIKKOPUIKKO

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

eP Genius 1030 

Prima Power-automaatio 
messuesittelyssä

PSBB ja uusi Shear 
Brilliance

EuroBLECH-messuilla esillä 
on automatisoitu valmistus-
linja PSBB, mikä yhdistää lä-
vistys-, leikkaus-, puskuroin-
ti- ja taivutusprosessit yhdek-
si ratkaisuksi. Siinä mukana 
on uusi aiempaa laajemmalla 
työalueella varustettu kol-
mannen sukupolven Shear 
Brilliance sekä uusin versio 
EBe-taivutusautomaatista. 

Lävistys- ja leikkausjärjes-
telmä Shear Brilliance hyö-
dyntää komposiittimateriaa-
leja, servosähköteknologiaa 
ja lineaarikäyttöjä, ja tarjoaa 
siten vahvaa suorituskykyä ja 
tuottavuutta monipuolises-
sa ja joustavassa käytössä. 
PSBB-sarjaan kuuluu myös 
EBe2720, täysautomaattinen 
servosähköinen paneelintai-
vutin varustettuna PCD-ke-
räily- ja keskityslaitteella ja 
monitoimipöydällä.

Laser Genius+, PSR 2D 
ja Combo Tower Laser 

Joustavaan automaattiseen 
laserleikkaukseen Prima Po-
wer esittelee messuilla Laser 
Genius+:n Combo Tower La-
ser -varastojärjestelmällä ja 
PSR 2D -keräily- ja pinoamis-
robotilla. 

Laser Genius+ on ”plug 
& play” -kone, missä on mu-
kana kaksi 24 tuuman Full 
HD -näyttöä ja 4K-videoka-
meran vakiona, integroidut 
ohjelmistomoduulit, jotka 
yksinkertaistavat prosesseja, 
sekä uusia antureita ja teko-
älyalgoritmeja edistyneisiin 
valvonta- ja prosessinhallin-
tatoimintoihin. 

Laser Genius+ voidaan liit-
tää laajaan valikoimaan Prima 
Power -automaatiojärjestel-
miä. Hannoverissa se on va-
rustettu älykkäällä poiminta- 
ja pinoamisrobotilla PSR 2D, 
jolla on korkea pinoamistark-

kuus ja minimaaliset pinoa-
misvälit, mikä mahdollistaa 
pinoamisalueen optimaali-
sen käytön automaattisesti. 
Varastoratkaisu kokonaisuu-

dessa on Combo Tower.

eP Genius 1030

EuroBLECHissä on mukana 
myös joustava taivutusratkai-

su eP Genius 1030, mikä inte-
groi servotoimisen eP-1030 
särmäyspuristimen ja auto-
maattisen työkaluvaraston 
samaan kokonaisuuteen. 

Puristusvoimaa on 105 
tonnia, työkalumakasiinissa 
on 32 metriä työkaluja 8 työ-
kalupitimessä, jotka liikkuvat 
3 akselilla. Pyörivä revolveri 
lisää työstömahdollisuuksia. 
Uusimman sukupolven käyt-
töliittymä mahdollistaa kap-
paleen ohjelmoinnin intui-
tiivisesti sekä koneella että 
offline-tilassa sekä koneen 
asetusten automaattisen 
hallinnan.

Mukana osastolla on 
myös älykkään valmistuksen 
ratkaisuja tuotannon hallin-
taan, valvontaan ja koneen 
ohjelmointiin. Messuilla tuo-
daan markkinoille useita uu-
sia tuotteita, jotka lisäävät 
ohjelmoinnin tehokkuutta, 
yksinkertaistavat valvontaa 
ja helpottavat kustannusten 
hallintaa. Halli 12, B146

PSBB
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Karjalasta taas kajahteli messuilla omalla alueellisella osastolla, jossa mukana oli mm. tuttu 
Suhmuran Metalli. Vahvalla konekannalla ennestäänkin töitä tehneen yrityksen kuulumisia on 
mm. uusi investointi sorvaukseen, Citizenin L32XII -pitkäsorvausautomaatti on uusi hankinta, 

kertoivat Samuli Kankkunen (oikealla) ja Jarkko Sallinen.

Vuoden 2022 Päähankkija ja Alihankkija palkitiin avajaisissa: Vuoden Päähankkija-palkinnon 
vastaanottivat iLOQin Chief Production Officer Veli-Pekka Autio ja Senior Sourcing Manager 
Pekka Hassi, vuoden 2022 Alihankkija-tunnustuksen HT Laserin toimitusjohtaja Markus Lehti.

Alihankinta on odotettu 
vuosittainen tamperelainen 
messutapahtuma, joka nyt 
päästiin pandemiatilanteen 
helpotuttua järjestämään 
normaaleissa tunnelmissa. 
Perinteistä messumeininkiä 
ja kohtaamisia odotettiin ja 

varsin mukavasti yleisö löy-
si tapahtumaan. Ihan taka-
vuosien lukemiin ei päästy, 
mutta Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa järjeste-
tyssä kolmipäiväisessä ta-
pahtumassa vieraili yhteen-
sä 13 108 kävijää. Tapahtu-

man teemana oli tänä vuon-
na Teollisuuden vetovoima, 
tarpeet ja tekijät.

Vilkas meininki  ja 
alihankintahenki 

”On ollut upeaa kohdata 
jälleen vilkas, positiivinen 

Alihankinta 2022
Asiaa ja tunnelmaa Tampereella

Muototerä Oy tekee Tampereen Nekalassa laitteita vesileik-
kauksen tarpeisiin eri teollisuudenaloille eri malleja sisältä-
vän FinJet-sarjassa. Messuosastolla tutullla paikalla A-hal-
lissa oli mukana nyt kompaktikone FinJet S, sitä esittelivät 
osaston kävijöille Mikko Jaakola (oikealla) ja Teijo Toimela.

Useilla paikkakunnilla toimiva HT Laser palkittiin tämän vuo-
den Alihankintamessuilla Vuoden Alihankkijaksi, ja toki sitä 
seikkaa kannatti tuoda julki myös messuyleisölle. Plakaatin 

vierellä hiljattain uusina myyntiedustajina yrityksen palveluk-
sessa aloittaneet Fredrik Nyström ja Päivi Hakala.

Avauspuheen piti tapahtuman teemakummi, tuotannosta, 
tuotantolaitoksista ja hankinnasta vastaava johtaja Vesa Rii-
himäki Alihankinnan tämän vuoden kumppaniyritys Wärtsilä 
Finland Oy:stä. Riihimäki oli mukana myös teemapaneelissa 

Teollisuuden vetovoima, tarpeet ja tekijät.

Alihankinta ja AlihankintaHEAT -tapahtuma-
kokonaisuus järjestettiin Tampereella tors-
taina 27.–29.9. Näytteillasettajia oli 1 006 
kahdestatoista maasta. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

tunnelma ja se kuuluisa Tam-
pereen alihankintahenki. Ih-
misillä on ollut janoava tarve 
kohdata. Tämän vuoden tee-
ma osui ytimeen, ja sen ym-
pärillä riitti keskusteltavaa 
niin ohjelmassa kuin hallien 
käytävillä ja osastoilla. Näyt-

Alihankinta 2022 tapahtuma pidettiin syyskuun 
viimeisellä viikolla Tampereella. Odotetun 

teollisuustapahtuman avajaiset potkaistiin käyntiin 
kunnon rummutuksin. 

Lauteilla oli Takomon rumpushow.
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teilleasettajilta ja kävijöiltä 
saatu palaute tunnelmasta 
on ollut kiittävää. Laaja ver-
kostoituminen, laadukkaat 
kohtaamiset ja positiivinen 
fiilis olivat tämän vuoden Ali-
hankinnan kolme kovaa kär-
keä, kiteytti kokonaisuutta 
PR- ja kumppanuusjohtaja, 
Alihankinta ja Alihankinta-
HEAT- tapahtumakokonai-
suuden projektipäällikkö 
Tanja Järvensivu Tampe-
reen Messut -konsernista.

Vuoden  
Päähankkija ja Vuoden  
Alihankkija 2022

Alihankinnan ohjelmaa olivat 
tuttuun tapaan koko keskuk-
sen täyttänyt näyttely, ajan-
kohtaispaneelit, keskustelut 
sekä myös perinteiset tun-
nustukset.

Vuoden Päähankkija ja 

Pohjanmaan miehiä messuilla. Metalli Järvelä Oy tekee putki- ja 
levylaserleikkausta ja putkentaivutusta Kaustisella ja tampere-

laista messumeininkiä oltiin tarkistelemassa isommalla porukalla. 
Yrityksen osastolla vasemmalta Visa Järvelä, Jarno Hautamäki, 

Iiro Järvelä ja Markus Ahola.

Robottiteknologiaa monessa muodossa. Yksi C-hallin ylei-
sömagneetteja oli varmasti Probotin osastolla temppujaan 
tehnyt notkea robottikoira. Liikkuvat robottivaunut pyörillä 

eivät pääse joka paikkaan, kävelevästä versiosta voi olla 
apua, jos tilassa on korkeusesteitä tai portaita. Vasemmalla 

Probotin Maria Ruottinen.

Robottitoimittaja Yaskawa Finland oli mukana messuilla tutulla 
ja varsin huomatulla paikallaan A-hallin sisäänkäynnissä. Robot-
tihitsauksen toimintoja oli mahdollisuus tarkastella, kuvassa va-

semmalla 6-akselinen yhteistyörobotti eli cobotti HC 10 tyyppini-
mensä mukaisesti 10 kg:n hyötykuormalle.

Eagle esittelee osastollaan 15-E14 peräti 30 kW laserteholla, 6 G kiihtyvyydellä sekä 
9 sekunnin pöydänvaihtoajalla olevaa iNspire -malliaan. Esimerkiksi 12 mm hiiliteräksellä 

30 kW tehoilla saavutetaan täysin ylivoimainen 630 % tuottavuus suhteessa 
6 kW koneeseen (kappaleaika 1.03:40 vs. 0:10:50). 

EuroBLECHissä Vossin päämiehet 
nostavat levyntyöstöä seuraavalle tasolle 

Ylivoimainen tuottavuus 
laserleikkauksessa

Maailman nopeimmista ta-
sokuitulasereista tunnettu 
Eagle esittelee osastollaan 
15-E14 30 kW laserteholla, 
6 G kiihtyvyydellä sekä 9 se-
kunnin pöydänvaihtoajalla 
olevaa päivitettyä iNspire 
-malliaan. Esimerkiksi 12 mm 
hiiliteräksellä 30 kW tehoil-
la saavutetaan jopa 630 % 
tuottavuus suhteessa 6 kW 
koneeseen (kappaleaika 
1.03:40 vs. 0:10:50). Puoles-
taan 6G kiihtyvyys tarjoaa 
esim. 2 mm hiiliteräksellä 181 
% tuottavuuden suhteessa 
perinteiseen 2G kiihtyvyy-
teen (222 leikattua osaa vs. 
120 osaan).

Yli R2 
levyreunanpyöristys

Hollantilainen Timesavers 
esittelee osastollaan 14-
D19 runsaasti eri malleja au-
tomaattiseen jopa yli R2 le-
vyreunanpyöristykseen sekä 
perinteisempään purseen- ja 
oksidinpoistoon sekä pinnan-
viimeistelyyn. 

Kustannustehokasta 
sinkopuhallusta

Saksalaisen vanne- ja pyö-
rösaha- sekä poralinjavalmis-
tajan Kaltenbachin osastolla 
12-C52 sen hollantilainen 
tytäryhtiö Gietart esittelee 
GIETART ECO Blaster 1504 
sinkopuhalluslinjan levyjen, 
profiilien ja putkien kustan-
nustehokkaaseen sinkopu-
hallukseen.

Zinserillä 120 vuotta 
kokemusta 

Plasma- ja kaasuleikkaukseen 
edistyksellisiä ratkaisuja tar-
joaa Vossin uusi edustus sak-
salainen Zinser osastollaan 
13-D137. 120-vuotista tai-
valtaan tänä vuonna juhlista-
van Zinserin koneet tarjoavat 

mm. erinomaisien 3D-viiste-
leikkausominaisuuksien lisäk-
si tehokkaat poraus- ja kier-
teitysominaisuudet aina ø 40 
mm (100 mm levyyn) asti.

Särmäysteknologiaa

Turkin vanhin särmäyskone-
valmistaja Baykal esittelee 
laajaa särmäysteknologia-
tarjontaansa. Osastolla 13-
D242 on esillä hihna- ja kuu-
laruuviteknologioilla toteu-
tettuja täysservokoneita se-
kä servo- ja hydraulikoneiden 
parhaat puolet yhdistäviä 
hybridisärmäyskoneita sekä 
perinteisiä hydraulikoneita.

CNC-levynpyöristystä 
ja kanttausta

Italialainen johtava taivutus-
teknologiatalo Faccin esit-
telee levynpyöristysosaa-
mistaan osastolla 11-D07. 
Turkkilaisen ERBENDin edis-
tykselliset CNC-kanttikoneet 
tehokkaaseen ja monipuoli-
seen työskentelyyn ovat 
esittelyssä osastolla 15-E74. 
vossi.fi/euroblech

Älykkäisiin 
konepajateknologioihin ja 

elinkaaripalveluihin erikoistunut 
Vossi Group Oy esittelee 
yhdessä päämiestensä 

kanssa uutuuksia 
älykkäämpään 

levytuotevalmistukseen 
EuroBLECH 2022 

-messuilla 25.-28.10. 
Hannoverissa.

Saksalaisen vanne- ja pyörösaha- sekä poralinjavalmistajan 
Kaltenbachin konserniin kuuluva Hollantilainen Gietart 
esittelee osastolla 12-C52 GIETART ECO Blaster 1504 

sinkopuhalluslinjan levyjen, profiilien ja putkien 
kustannustehokkaaseen sinkopuhallukseen.

Eaglen tasokuitulasereiden 6G kiihtyvyys 
tarjoaa esim. 2 mm hiiliteräksellä 181 % tuottavuuden 

suhteessa perinteiseen 2G kiihtyvyyteen 
(222 leikattua osaa vs. 120 osaan).

Vuoden Alihankkija 2022 
palkittiin Alihankinnan ava-
jaistilaisuudessa. Suomen 
Osto- ja Logistiikkayhdistys 
LOGY ry palkitsi Vuoden 
Päähankkijan ja Vuoden 
Alihankkijan 2022 palkit-
tiin Alihankinnan avajaisti-
laisuudessa. Vuoden 2022 
Päähankkijaksi valittiin digi-
taalisten ja mobiilipohjaisten 
lukitus- ja pääsynhallintajär-
jestelmien toimittaja iLOQ 
Oy. HT Laser Oy palkittiin 
Vuoden 2022 Alihankkijana. 
Tampereen kaupunkiseudun 
elinkeino- ja kehitysyhtiö 
Business Tampere palkitsi 
Vuoden teollisuusteko 2022 
-tunnustuksella Valmet Au-
tomotiven.

Alihankinta järjestetään 
Tampereella jälleen ensi syk-
synä. Ilmoitettu ajankohta 
on 26.–28.9.2023.

Plasma- ja kaasuleikkaukseen ratkaisuja tarjoaa 
Vossin uusi edustus saksalainen Zinser osastollaan 13-D137. 

120-vuotista taivaltaan tänä vuonna juhlistavan 
Zinserin koneet tarjoavat mm. erinomaisten 3

D-viisteleikkausominaisuuksien lisäksi tehokkaat poraus- ja 
kierteitysominaisuudet aina ø 40 mm (100 mm levyyn) asti.
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Linjan kokoonpano.

Energiatehokasta ohutlevytuotantoa

Pivatic-automaatiolinja esittelyssä EuroBLECHissä

Sähkön hinta on tunnetusti 
viime aikoina ollut nousussa, 
ja korkeiden hintojen enna-
koidaan jatkuvan tästä vielä 
pitkään. Näin ollen on mer-
kityksellistä, kuinka paljon 
teollisessa tuotannossa käy-
tettävät laitteet ja prosessit 
kuluttavat. 

Energiaa säästäviä 
toimintoja

Pivatic Oy esittelee Hanno-
verissa yhden esimerkin uu-
desta tuotekehityksestään, 
kelamateriaaleilta tapahtu-
vaan valmistukseen tarkoi-
tetun lävistin-puristinlinjan, 
missä energian kulutukseen 
on kiinnitetty erityishuomio-
ta.

”Mukana on useita omi-
naisuuksia, jotka auttavat 
osaltaan taklaamaan kohoa-
via energiakustannuksia. Sa-
maan aikaan linja on muilta 
osin tehokas tämän päivän 
ratkaisu kilpailukykyiseen 

lepinontalaite.
Myös ohjauspuolella useat 

energiansäästötilatoiminnot 

edistävät taloudellista val-
mistusta. 

”Energiankulutus on jopa 
kaksi kolmannesta pienem-
pi kuin vastaavantyyppisillä 
perinteisillä järjestelmillä. Lä-
vistysasemien ja puristimen 
servomoottorien jarrutuse-
nergia voidaan myös ottaa 
talteen ja hyödyntää proses-
sissa uudelleen”, Heimonen 
toteaa. 

Tuottavuutta lisäävät Hei-
mosen mukaan muut ratkai-
sut, materiaalia säästävät 
toiminnot, työkalujen pika-
vaihtojärjestelmä ja tupla-
lävistystekniikka, mikä pe-
rustuu kahden työkalusetin 
käyttöön. 

”Rainan eri puolille si-

joitettujen työkalusettien 
käyttö mahdollistaa sen, et-
tä symmetriset reiät voidaan 
lyödä samanaikaisesti ja tup-
lata siten tuottavuus”, ker-
too Jukka Heimonen.

Uutta Pivatic-designia

Hannoverissa esittelyssä ole-
va lävistys-puristuslinja lan-
seeraa samalla myös uutta 
Pivatic-designia. 

Kookas 120 tonnin puris-
tin esitellään uudella suojara-
kenteella varustettuna. 

Ekologista lähestymiskul-
maa nykytuotantoon edustaa 
osastolla esillä oleva SSAB:n 
maalipinnoitettu GreenCoat 
-kelamateriaali.

Hyvinkäällä toimivan Piva-
tic Oy:n tuotteita ovat kela- 
ja myös arkkimateriaaleilta 
tapahtuvaan valmistukseen 
tarkoitetut ohutlevytuotan-
non linjaratkaisut. Pivatic 
on osa ruotsalaista Ursvi-
ken-konsernia. 

Hannoverin EuroBLECHis-
ta linja matkaa pinontalait-
tein ja kelavaunuin täyden-
nettynä asiakkaalle Saksaan. 
Halli 11, E136.

ohutlevyn käsittelyyn”, ker-
too myyntipäällikkö Jukka 
Heimonen Pivaticilta.

Linjan energiansäästö pe-
rustuu sähköservoteknolo-
giaan ja mukana on useita 
energiaa säästäviä piirteitä. 

Linjaan kuuluvat kelan-
käsittelylaite, oikaisulaite 
energiansäästötoiminnoin, 
servokäyttöinen syöttölaite, 
puristin sekä sähkötoiminen 
120 tonnin lävistyskeskus ja 

leikkuri. Linjan toisessa pääs-
sä ovat poistokuljetin ja imu-
kuppityyppinen monikappa-

EuroBLECH-messut ovat ovella ja Pivatic 
Oy on liikkeellä messuilla energiatehok-
kuus edellä. Valmistajan kelamateriaa-
lia hyödyntävien lävistin-puristinlinjojen 
avulla mahdollistuvat merkittävät ener-
giasäästöt. Yksi jatkossa asiakkaalle 
matkaava kookas linja on esittelyssä 
messuilla. 

Energiatehokas lävistys-
puristuslinja on esittelyssä 
EuroBLECHissa. Linja oli 

valmisteltavana Hyvinkäällä 
syyskuussa, kuvassa etualalla 

toimitusjohtaja Jan Tapanainen 
ja myyntipäällikkö 
Jukka Heimonen.

Vossin Alihankinta-messuosastolla oli esittelyssä EMCO HT45 G3 sorvauskeskus 
kahdella 16-paikkaisella revolverilla (pyörivät työkalut 12 000 rpm, 20 Nm ja 8 kW) 

sekä Timesavers 32-WRB jopa yli R2 levyreunanpyöristykseen.

Älykkäistä konepajateknologioista 
kiinnostuneita kävijöitä riitti jälleen Vossin Kilpailuetupäivillä 

Alihankinta-messujen yhteydessä.

Kilpailuetupäivät Vossilla

Tapahtumassa olivat esillä 
mm. Baykal APES-SERVO 
31100 särmäyskone, Faccin 
levynpyöristyskoneita, Bo-

Timesavers RB32 sekä ult-
ranopea 3D-muovitulostin 
Nexa3D XIP.

Tuttuun tapaan Vossin il-

mar ja Carif -vannesahoja 
sekä laajasti 3d-tulostuksen 
laitekantaa.

Alihankintamessuilla Vos-

mainen bussikuljetus kulki 
messujen ja Kilpailuetupäi-
vien välillä. Tarjolla oli tek-
nologian tarkastelun oheen 

sin osastolla olivat tarkaste-
lussa mm. EMCO Hyperturn 
45 G3 sorvauskeskus, auto-
maattinen levyhiomakone 

jälleen purtavaa ja juotavaa. 

Vossi Group järjesti jälleen Alihankinta-messujen yhteydessä perinteisen konenäyttelynsä 
Kilpailuetupäivät näyttelyhallillaan Tampereen Messukylässä.

Vossin messuosastolla on ensiesit-
telyssä Nexa3D XIP ultranopea 
pöytämallin 3D-muovitulostin. 

Esimerkkitulostuksessa tarkkoja 
kolmihaaraliittimiä oli tulostettu 49 

kpl vain 57 minuutissa.
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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.

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!

KONEET KIERTOON KONEKURIIRILLA

Teollinen toiminta ruukin 
alueella alkoi vuonna 1753. 
Tuolloin Noormarkun kar-
tano sai luvan perustaa sa-
hamylly paikalliseen Mak-
karakoskeen. Teollinen ko-
konaisuus täydentyi puolta 
vuosisataa myöhemmin, kun 
kartanon omistaja kenraa-
liadjutantti Carl Constantin 
de Carnall sai 1806 oikeu-
den kankivasaran ja ahjon 
rakentamiselle. 

Siten ruukki oli samalla 
viimeinen Ruotsin vallan ai-
kana Suomeen perustettu 
rautaruukki.

Vuonna 1864 Noormarkun 
ruukki tiloineen siirtyi porilai-
selle kauppiaalle Karl Johan 
Lönegrenille, joka kunnos-
ti mm. heikosti toimineen 
Makkarakosken sahan.

Vuonna 1870 ruukki ja sa-
ha siirtyivät liikemies Antti 
Ahlströmin haltuun, ja hän 
uudisti ja laajensi vahvalla 
otteella molempien toimin-
taa. Saha tuhoutui tulipalos-
sa vuonna 1875, ja paja kah-
desti vuosina 1883 ja 1893, 
ja saha että paja rakennettiin 
uudelleen, viimeksi mainittu 

Noormarkun ruukki

Noormarkun ruukki sijaitsee Porin kaupungin Noormar-
kussa. Se oli aikoinaan viimeinen Suomeen Ruotsin vallan 
aikana perustettu rautaruukki. Tänä päivänä ruukin alue 
se on yksi Suomen merkittävimpinä pidetyistä kulttuuri-
maisemista.

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

kivestä. Sähkövalokin alueel-
le saatiin, kun vuonna 1896 
Makkarakoskeen rakennet-
tiin voimalaitos. 

Makkarakosken sahan 
teollinen toiminta päättyi 
1910-luvulla, raudanjalostus 
jatkui ruukissa vuoteen 1920 
saakka.

Noormarkun ruukki on 
Suomen edustavimpia ja 
parhaiten hoidettuja vanho-
ja rautateollisuuden alueita 
Suomessa. Molemmat van-
hat teollisuusrakennukset 
ovat edelleen olemassa Mak-
karakosken varrella, ja niiden 
lisäksi komealla alueella on 
työntekijöiden asuntoja, 
kirkko, ruukinkartano, huvi-
loita sekä puistoja. Noormar-
kun ruukin tunnetuin raken-
nus on Alvar Aallon vuonna 
1939 suunnittelema Villa 
Mairea, joka on yksi hänen 
arvostetuimmistaan ja kan-
sainvälisesti tunnetuimmista 
töistään. Nykyään alueella 
on matkailu- ja ravintola-
palveluita sekä A. Ahlström 
Osakeyhtiön pääkonttori. 
ahlstrominruukki.fi, www.
ahlstrominruukki.fi

KONEPAJAN KONEKANTA.
Sorvia, jyrsimiä 

ym. koneita ja tarvikkeita.

Kysy! p. 0400 627 695

MYYDÄÄN!

www.cam.fi 
Ratkaisut NC-ohjelmointiin 

Työtehtäviin lukeutuu metallintyöstökoneiden 
asennus- ja huoltotyöt.

Työ edellyttää matkustusvalmiutta, 
teknistä osaamista sekä suomen lisäksi 

englannin kielitaitoa.

Koulutamme työtehtäviin ja tarjoamme 
käyttöön laadukkaat työvälineet.

Hyvät työsuhde-edut ja loistava työilmapiiri.

Palkkaus osaamistason ja työssä kehittymisen 
mukaan. Pääsääntöisesti 3000–4000 € / kk.

YHTEYDENOTOT
Antti Lindberg 040 585 6879

antti.lindberg@il-machinery.com

HAEMME TEKIJÖITÄ 
TYÖSTÖKONEIDEN HUOLTOON!

ProtoTRAK-ohjauksessa yhdistyvät manuaalikoneistus 
ja helppokäyttöinen CNC. Hannu Pajula demosi ohjausta 

RMX-jyrsinkoneella Alihankinnan aikaan Makrumilla.

Demo-ajoja Makrumilla

Makrumin valikoimiin kuu-
luvat sorvit, työstökeskuk-
set, aarporat, jyrsinkoneet 
ja erikoiskoneet automaa-
tioratkaisuin. Ainetta li-
säävän työstön ratkaisut 
suurnopeustyöstöön inte-
groituna, ratkaisut lanka-
sahaukseen ja uppokipinä-
työstöön sekä lastunkäsit-
telyjärjestelmät lastujen ja 

nesteiden ympäristöystä-
välliseen kierrättämiseen. 

Makrumin toimitilat 
sijaitsevat Pirkkalassa 
ja kaksi XYZ-konetta oli 
esillä Alihankinnan ai-
kaan, ProtoTRAK-koske-
tusnäyttöohjauksilla va-
rustetut RMX-jyrsinkone 
sekä RLX-sorvi.

Konetalo Makrum kutsui 
asiakkaitaan demoajoihin 

Alihankinta-messujen aikaan.

Lue Konekuriiri netissä www.konekuriiri.fi
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Työkalusektorin uutta tarjontaa: 
Pyörivä työkaluvarasto Tower Tools Station 

lanseerattiin markkinoille keväällä.

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

Uudet työkaluratkaisut 
laajentavat Alikon tuotetarjontaa

Omistusjärjestelyjä ja tekemisen meininkiä 

Hannu Alitalo jäi eläkkeelle 
vuonna 2015, jolloin Stanis-
lav Demin aloitti toimitus-
johtajana. Alitalo jatkoi kui-
tenkin Alikon hallituksen pu-
heenjohtajana ja osaomista-
jana. Nyt kesällä perustajan 
oli aika siis luopua kokonaan 
yrityksen toiminnoista.

Sukupolvenvaihdoksessa 
Aliko jatkaa kotimaisena yri-
tyksenä, Stanislav Demin on 
nyt suurin osakkeenomista-
ja, muut osakkeenomistajat 
ovat Hannu Alitalon tyttäret 
Katja ja Heidi Alitalo.

”Tärkeintä on, että Aliko 
pysyy sataprosenttisesti ko-
timaisena perheyhtiönä. Toi-
minta yrityksessä jatkuu vah-
vana, kaikista markkinoiden 
epävarmuustekijöistä huo-
limatta tulemme tekemään 
liikevaihdossa tänä vuonna 
ennätystuloksen”, Stanislav 
Demin kertoo. 

”Henkilökunta on venynyt 
hienosti ja meillä on hyvä tii-
mi. Kuten sanonta menee, 
tästä on hyvä jatkaa”, sanoo 
Demin.

Koneita ja 
työkaluratkaisuja

Aliko on tänä päivänä mo-
nessa mukana. Yritys tunne-
taan särmäyspuristimistaan.

”Isot särmäyspuristi-
met ovat viime vuosina ol-
leet enemmän esillä, mutta 
muistettava on, että myös 

pienempiä koneita tehdään 
ja niillä on myös jatkuvaa ky-
syntää. Palettimme on tässä 
mielessä oikeastaan varsin 
laaja”, kertoo Demin.

Työkaluratkaisuista on vii-
me vuosina kehittynyt Alikol-

Jatkossa vientitoiminta laaje-
nee, kertoo Stanislav Demin.

”Tähtäimessämme ovat 
mm. Puolan, Tsekin ja Slova-
kian markkinat. Panostuksia 
on jo tehty.”

Yksi tukijalka Alikon toi-
minnassa on edelleen myös 
maahantuonti, Aliko on Suo-
messa saksalaisen Messerin 
maahantuoja. Sen osuus yri-

Särmäyspuristintoimitusten ohella työkaluratkaisuista on 
kehittynyt Alikolle nopeasti vahvistuva tuotesektori, 

kertoo toimitusjohtaja Stanislav Demin.

Kotimainen konemerkki 
vuodesta 1978

Alikon tausta särmäyspuris-
tinratkaisujen toimittajana 
on pitkä. 

Alitalon Konepajan perus-
taja Hannu Alitalo aloitti ko-
neenrakentajan uransa siellä 
missä moni muukin yritys on 
joskus aloittanut: autotallis-
sa. Siellä yrittäjänpoltetta 
tuntenut nuori tekijä suun-
nitteli ja toteutti ensimmäi-
set koneensa. 

Yritys käynnistyi yhteis-
työssä isä Simo Alitalon 
kanssa vuonna 1978, ja en-
simmäinen konetoimitus 
tehtiin samana vuonna. En-
simmäinen asiakkaalle toimi-
tettu särmäyspuristin syntyi 
kaksi vuotta myöhemmin. 

Tuotenimi syntyi Alitalon 
Konepaja-nimestä: Aliko. 
Ajatuksena oli suunnitella, 
kehittää ja valmistaa konei-
ta asiakkaan tarpeisiin rää-
tälöitynä. 

1990-luku ja 2000-luvun 
alku olivat Alikolle toimin-

nan muutosten sekä eri 
tuotesovellusten kehittämi-
sen ja kasvun aikaa. Aliko 
suuntautui suunnitteluun, 
kokoonpanoon, myyntiin ja 
markkinointiin, konevalmis-
tus siirtyi alihankintaverkos-
tolle.  Yritys uudisti tuotepa-
lettiaan mm. Aliko Giant-sär-
mäyspuristimet kärkenään ja 
panosti vientimarkkinoille.

Viime vuodet Aliko on 
keskittynyt ydinosaami-
seensa, särmäyspuristimien 
ja niiden työkalujärjestelmi-
en tuotekehitykseen, suun-
nitteluun ja elinkaaripalve-
luihin. Stanislav Demin tuli 
Alikolle vuonna 2011, aloit-
ti huoltokoordinaattorina 
ja jatkoi huolto- ja myynti-
päällikkönä. Toimitusjohtaja 
hän on ollut vuodesta 2015 
lähtien. 

Alikon ennakoitu liike-
vaihto tälle vuodelle on noin 
7,7 miljoonaa euroa (5,1 mil-
joonaa euroa 2021). 

le uusi voimakkaasti kehitty-
vä tuotesektori.

”Olemme mm. kehittä-
neet särmäystyökaluja, joilla 
mm. voidaan minimoida työ-
kalujen vaihtoaikoja. Esimer-
kiksi CNC-ohjattava muuttu-

tyksen liikevaihdosta on nyt 
noin kolmannes.

Messer esittäytyy ratkai-
suineen syksyllä Hannoverin 
EuroBLECH-messuilla ja esit-
telee siellä mm. uudistetun 
viisteplasmansa. Aliko on 
mukana Konepajassa Tam-
pereella. Siellä mukana on 
ainakin toinen uusista työ-
kaluasemista.

va-aukkoinen alatyökalu kor-
vaa useita alatyökaluja, lisää 
tuottavuutta, helpottaa tuo-
tannonsuunnittelua, paran-
taa laatua ja turvallisuutta ja 
sopii vielä käytännössä mer-
kin kuin merkin koneisiin”, 
Demin sanoo.

Muutaman viime vuoden 
mittaan työkalurintamalle on 
kehitetty myös uusia varas-
toratkaisuja. Viime vuonna 
Aliko lanseerasi Aliko Tools 
Stationin, CNC-ohjattavan 
työkaluaseman pneumaat-
tisella lukituksella varustet-
tuihin särmäyspuristimiin. 
Tänä vuonna kehitettiin sen 
jatkoksi Aliko Tower Tools 
Station, pyörivä työkalutor-
ni, joka markkinoilla on kiin-
nostanut kovasti. Molemmat 
ratkaisut sopivat laajasti eri 
valmistajien koneiden yhtey-
dessä käytettäviksi.

”Nämä ovat käteviä lait-
teita järkevään ergonomi-
seen työkalujen käsittelyyn. 
Tehokkaita työkaluja ja eri-
laisia työkaluratkaisuja kehi-
tämme jatkossakin”, Demin 
toteaa.

Vahvistuvaa vientiä ja 
maahantuontia

Aliko tunnetaan toki hyvin 
kotimaassa ja sen lisäksi ko-
ne- ja työkalutoimiuksia on 
tehty säännöllisesti muualle-
kin. Baltia on ollut keskeistä 
vientialuetta viime vuosina. 

Aliko Oy:llä syksy jatkuu vahvan tekemi-
sen merkeissä. Yrityksen perustaja Han-
nu Alitalo luopui kesällä omistuksestaan 
yrityksessä ja toimitusjohtaja Stanislav 
Deministä tuli samalla suurin osakkeen-
omistaja. Työkaluratkaisut ovat laajeneva 
osa yrityksen toimintaa tuttujen särmäys-
puristintoimitusten ohella.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Lue Konekuriiri netissä
www.konekuriiri.fi
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Nine9 NC-porat ja keskiöporat samassa varressa
Rotoclear C2 Dual 
-kamerajärjestelmä

Spreizer modulaarinen kiinnitinjärjestelmä mittakoneille

Utilis Multilub Avantec GB18 kiekkojyrsin Spreizer kiinnitin 
isoille kappaleille

HWR:n pyramidi

Työkaluinnovaatioita AMB:ssä

Messu-uutuuksia Suomen Terätuonnin päämiehiltä

ZCC esitteli messuilla Z-Fle-
xin. Kyseessä on modulaari-
nen sorvaustyökalujärjestel-
mä. Työkalu rakentuu kolmes-
ta osasta, jolloin herkästi vau-
rioituva teränpidin on helppo 
ja edullinen vaihtaa. Katkai-
suteriä on saatavissa jopa 80 
millisen tangon katkaisuun 
ja terän jäähdytys saadaan 
ohjattua suoraan teräpalaan. 
Samaan järjestelmään on saa-
tavissa myös vakiosorvauste-
ränpitimiä, joissa jäähdytys 
suoraan teräpalalle. 

HWR esitteli messuilla 
laajennuksia kiinnitinvali-
koimaansa. Uutuutena on 
pyramidi, johon saa kolme 
puristinta kulmaan ja siten 
5-akselisessa työstökonees-
sa yhdellä asetuksella kolme 
työstettävää kappaletta ker-
ralla. Toinen merkittävä uu-
tuus HWR:ltä on pneumaatti-
nen pohjalevy automaatioso-
velluksiin. Kolmas merkittävä 
uutuus, jota messuilla ei ollut 
vielä näytillä, on SolidTower 
-torni vaakakeskuksiin. 

Rotoclear on Suomen Te-
rätuonnin uusi edustus ja 

tai hankalan muotoisia muo-
visia kappaleita. Lisäksi löytyy 
perinteisiä magneettipöytiä.

Mittakoneille löytyy kätevä 
modulaarinen kiinnitinjärjes-
telmä, jossa levyyn tehdään 
jigit ja niitä yhdistelemällä 
saa nopeasti muokattua kiin-
nittimen eri työkappaleilta 
toiselle.

Isoille kappaleille löytyy 
erittäin kätevä pohjalevy, jo-
hon voi liittää erilaisia kiinnit-
timiä. Tämän ansiosta erilais-
ten asetusten tekeminen on 
huomattavan helppoa sääs-
täen aikaa ja rahaa. 

Automaatiosovelluksiin 
Spreizerillä on kiintoisa pneu-
maattinen puristin. Puristin 
toimii paineilmalla molempiin 
suuntiin, jolloin puristusvoima 
on tasainen läpi koko puristi-
men liikealueen. Puristimessa 
on myös erikoisventtiili, jonka 
ansiosta valmistaja takaa pu-
ristusvoiman pysyvän muut-
tumattomana 24h paineilman 
katketessa. suomenteratuon-
ti.fi  

Aki Mäki

heidän tuotepakettiinsa kuu-
luvat itsepuhdistuva ikkuna 
työstökoneeseen sekä itse-
puhdistuvalla linssillä oleva 
videokamera erilaisin toi-
minnoin. 

Jyrsimiä ja 
erikoistyökaluja 

Avantecin osastolla oli muka-
na mm. UD90 suuren syötön 
jyrsin mustaan rautaan. Lisäk-
si Avantecin uutuus on ohut 
kiekkojyrsin GB18, jossa hal-
kaisijat ja lastuamissyvyydet 
ovat suhteessa suuria. Lisäksi 
Avantec valmistaa 2-leikkuisia 
urapistotyökaluja. Tämä oli 
ensimmäistä kertaa messuilla, 
mutta Suomen Terätuonti on 
jokusia myynyt ja urien laatu 
on näillä työkaluilla erittäin 
hyvä. Avantec on myös yksi 
maailman johtava vaihtopalal-
listen erikoistyökalujen tekijä.

WTO:lta messuilla oli esil-
lä erityisesti Quickflex, jossa 
yhdistyy erinomainen käy-
tettävyys jousikuormitteisen 
avaimen ansiosta, huippu-
laatu sekä joustavuus pika-
vaihtoadapterien ja pelkkien 

ER-holkkien käyttömahdolli-
suudesta. Uutta on hydrau-
liadapteri Quickflexiin, jolla 
saa jyrsintapin tiukasti kiinni, 
esim. dynaamista jyrsintää 
varten.

Coolspeed -mallisto on 
laajentunut huomattavasti ja 
nyt se on saatavilla Ø16mm 
varrella, kun aiemmin oli ai-
noa vaihtoehto Ø25 pidin, 
mikä on liian iso esimerkiksi 
pieniin sorveihin. Lisäksi on 
tullut useita muita erilaisia 
versioita, joten kun tarvitaan 
40000+ rpm. niin näillä onnis-
tuu, eikä työstökoneen karan 
tarvitse pyöriä lainkaan. Ver-

sioina edelleen omat paineil-
malle ja öljylle/emulsiolle. 

Uutuuksia vakaaseen 
työstöprosessiin

Utilis esitteli messuilla uu-
den Gold Linen -tuoteper-
heen mikä käytännössä eroaa 
vanhasta sarjasta siten, että 
näissä tulee leikkuuneste te-
rän ylä- ja alapuolelle. Tämä 
on suuri etu lastun hallinnas-
sa ja vakaan työstöprosessin 
ylläpidossa. Lisäksi pieni fiksu 
uudistus on teräpitimen ylä-
pinnan karhennus. Öljyinen 
terävarsi saattaa olla liukas, 
niin karhennetussa pysyy ote 

paremmin.
Utiliksen toinen merkittävä 

uutuus on Multilub, eli työka-
lulankku Swiss -type sorvei-
hin. Ero vanhaan versioon on 
sisään poratut nestekanavat, 
eli tähän versioon ei tarvitse 
enää letkutuksia erikseen. 
Tässäkin lankussa on kätevät 
stopparit, jolloin terän pituus 
pysyy samana, vaikka varren 
irrottaisi teräpalan vaihtoa 
varten.

Nine9 tärkeimmät uutuu-
det ovat 2-leikkuiset vaihto-
palalliset NC-porat ja ulko-
puolisen nurkan vaihtopalal-
liset jyrsimet. Nyt on saatavis-
sa myös ulkopuoliset nurkan 
pyöristykseen R5-R10 -terä-
palat.

Kehittyneitä 
kiinnitysratkaisuja

Spreizer on Suomen Terä-
tuonnilla tuttu toimittaja, 
joka tekee ratkaisuja kiin-
nittämiseen. Yksi esimerkki 
on kiinnitin, joka jäädyttää 
kappaleen levyyn kiinni. Tä-
mä on hyvä vaihtoehto, jos 
koneistaa esimerkiksi pieniä 

AMB-messut 
pidettiin 

Stuttgartissa 
Saksassa 

syyskuussa. 
Seuraavassa 

messu-uutuuksia 
Suomen 

Terätuonnin 
päämiehiltä.

ZCC-CT Z-Flex WTO Quickflex -mallistoa Utilis Gold Line
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AXILE G6 MT
• 5-akselinen työstökeskus
• Portaalityyppinen runkorakenne
• Pyöröpöytä 
 sorvausominaisuudella
• Heidenhain TNC 640 -ohjaus
• 80-paikkainen työkalumakasiini
• Lineaarimittasauvat
• 70 bar korkeapainejäähdytys 
 karan läpi
• Knoll-lastunkuljetin ja 
 paperinauhasuodatin
• Työkalun mitta-anturi (laser)
• Liikkeet 
 X: 650 / Y: 850 / Z: 500 mm
• Kara 40/25 kW; 20.000 k/min; 
 HSK-T63
• Pöytä Ø 500 mm, 
 maks. 1500 k/min;
 500/300 kg
• Pöydän tasapainoitusjärjestelmä

 Toimitus joulukuussa 2022.

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.
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metallintyöstökoneet.fi

Tutustu valikoimiimme kotisivuillamme www.fms-service.fi

Soita ja sovi tapaaminen seuraaville messuille jo nyt!

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

Tule tapaamaan meitä 
ja tehtaan edustajia 
EuroBLECH-messuille
Hannoveriin 
25.–28.10.2022
Bodor Laserin osastolle 
13-A182!

Osastolla esittelyssä 
mm. uniikki 22 kW 
suurteholaser sekä 
Scanning Cutting -laser!

Uusimmat laitteet, 
tehokkaimmat koneet ja 
kehittyneimmät teknologiat
sekä rahoitusratkaisut.

Lämpimästi tervetuloa 
tapaamaan meitä ja 
kuulemaan 
laserkoneteollisuuden 
uusimmat innovaatiot 
osastollemme
E 325!

Bodor on ensimmäinen 
yritys maailmassa, joka
lanseerasi 30 kW ja 40 kW
suurteholaserit sekä 
toinen yritys maailmassa,
jolla on lasersäteen
kuviointiohjaus.

A, C, CT, P, G ja I 
-sarjoille.

Scanning
cutting


