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EUROBLECH 2022 

Automaatioratkaisut 
korostuivat Hannoverissa

s. 22

KUITULASERTEKNOLOGIAA 
TURKUUN 

Investointeja kasvuun ja 
tuotannon kehittämiseen 

s. 18

s. 8 32.32.
vuosikerta

LISÄTEHOJA NASTANVALMISTUKSEEN 
Koneistuskeskus viidellä 
suurnopeusakselilla

www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
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ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.
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TERVETULOA 
OSASTOLLEMME E423
TUTUSTUMAAN JA 
KESKUSTELEMAAN

Konepajamessut Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa
29.11.-1.12.2022

Meillä 3D-tulostimet esillä 
3D & New Materials 
-alueella messuilla!

CUT AM500
Lankasaha

3D-tulostettujen
kappaleiden 
irrotukseen

CUT E350
WEDM

lankasaha

MILL E800
3-akselinen

työstökeskus

WPT1+
Plug’n play

kappaleen vaihtaja
työstökoneeseen
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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

NÄHDÄÄN KONEPAJA-MESSUILLA
OSASTOLLAMME A 221

29.11.–1.12.2022

VANNE- JA PYÖRÖSAHAT TAIVUTUSKONEET VANNE- JA PYÖRÖSAHAT TÄRYHIOMAKONEET,
HIOMAKIVET JA -AINEET
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KONE      KURIIRI.fi
SEURAAVA NUMERO 10/2022 ilmestyy 8.12. • Varaa ilmoitustilasi 30.11. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

32.32.
vuosikerta

Metallin messupaketti Tampereella Konepaja käyntiin 

Tampereen edellisestä alan 
tapahtumakokonaisuudesta 
on neljä vuotta. Odotusar-
vot ovat korkealla.

”Ennakkotunnelmat ovat 
hyvät, ja siitä kertoo osaltaan 
näytteilleasettajien määrä-
kin, kokonaisuudessa esit-
täytyy lähes 300 näytteillea-
settajatahoa. Esillä olevien 
koneiden määrässä mennään 
laskelmiemme mukaan aina-
kin 170 yksikössä. Molemmat 
luvut ylittävät neljän vuoden 
takaiset vastaavat lukemat”, 
kertoo tapahtuman projekti-
päällikkö Sami Siurola Tam-

puheenvuoroja, esityksiä ja 
näytöksiä, seminaareja sekä 
työpajoja. Näkymiä on lu-
vassa alan teollisuuden ajan-
kohtaisteemoihin, rahoitus-
ratkaisuihin sekä kestävään 
sijoittamiseen.

Nykypäivän teknisissä ta-
pahtumissa kävijä arvostaa 
sitä, että koneet ja laitteet 
esitellään livenä. Sen ajatuk-
sen ympärille rakentuu Kone-
pajakin. 

”Koneet, laitteet ja työka-
lut sekä niihin liittyvät palve-
lut ovat aidosti esillä. Messut 
ovat tilaisuus paitsi ihmisten 

myös erilaisilla älykkäillä ma-
teriaalivalinnoilla.”

Maksuton 
rekisteröityneille

Tampereen tapahtumakoko-
naisuus on rekisteröityneil-
le maksuton. Järjestelyissä 
Tampereen Messujen yh-
teistyökumppaneina toimi-
vat Teknologiateollisuus ry 
ja Teknisen Kaupan Liitto ry 
sekä Nordic Welding Expon 
Suomen Hitsausteknillinen 
Yhdistys. 

3D & New Materials -ta-
pahtuman kumppaneita ovat 

3DStep Oy, EOS Finland Oy, 
Etteplan Oyj, PLM Group Fin-
land Oy ja Koneteknologia-
keskus Turku Oy. 

Konepajan, Nordic Wel-
ding Expon sekä 3D & New 
Materialsin kanssa keskiviik-
kona 30. marraskuuta Tam-
pereen Messu- ja Urheilukes-
kuksen D-hallissa järjestetään 
Uusi Hallituspaikka-tapahtu-
ma. Maksullinen tapahtuma 
on suunnattu yrityksille ja hal-
litusosaajille ja sen teemana 
on tänä vuonna tulevaisuu-
den hallitustyöskentely.

Koneet ja laitteet esittelyssä. Konepaja, Nordic Welding Expo sekä 3D & New Materials -messut järjestetään 
marras-joulukuun vaiheessa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Kuvat vuoden 2018 tapahtumasta.

pereen Messut -konsernista.

Livenä paikan päällä

Tampereen Konepaja-mes-
sujen sisältöä ovat metalli-
teollisuuden koneet ja lait-
teet, Nordic Welding Expo 
on Pohjoismaiden suurin hit-
sauksen, liittämisen ja leik-
kaamisen messutapahtuma. 

Teemoinaan Konepaja ja 
Nordic Welding Expo allevii-
vaavat termejä kehittyneim-
mät koneet, moderni kone-
paja ja rohkeat investoinnit. 

Näyttelyn lisäksi tapah-
tumakokoisuuteen kuuluu 

kohdata toisiaan, myös näh-
dä uudet koneet, robotiikka 
ja laserit todellisessa toimin-
nassa”, Siurola sanoo.

3D & New Materials on 
Tampereen tapahtumassa 
oma kokonaisuutensa ja mu-
kana on 29 näytteilleasetta-
jaa.

”3D-tulostus on viime vuo-
sina tehnyt tuloaan muiden 
perinteisten tuotantomuo-
tojen rinnalle. Tapahtumassa 
voi kokea, miten tuotantota-
van ominaisuuksia hyödyn-
netään sekä mihin kaikkeen 
3D-tulostaminen taipuu, 

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

Mittaa millä mittaat, Verisurf on apunasi. 

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

Optiset

Nivelvarret

Laserit

Skannerit

Projisointi

Koordinaatit

Metalliteollisuuden 
ammattimessut Ko-
nepaja, Nordic Wel-
ding Expo sekä 3D 
& New Materials 
-messut järjeste-
tään tiistaista tors-
taihin 29. marras-
kuuta − 1. joulukuuta 
Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuk-
sessa. 

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

Kisakuntoa
Marraskuu ja kohti talvea mennään. 

Sitä talvea, josta on tummin sävyin pu-
huttu. 

Totta on, inflaatio etenee, hinnat nou-
sevat ja energia-asiat huolettavat niin yri-
tyksiä kuin yksityisiäkin. 

Toisaalta tässä on huomannut, että 
melkoista kisakuntoakin haasteita vas-
taan löytyy. 

Osa meistä näyttää ottavan mm. säh-
könsäästön vähän kuin harrastuksen 
merkeissä vastaan. Tosiaan, heikompia-
kin harrastuksia on. Hyvä asenne sinänsä.

sissä tunnelmissa, katsaus Hannoverista 
tämän lehden sivulla 22. 

Messujen osalta maailma toimii taas, 
uutuustarjonta oli kohdallaan, uusia rat-
kaisuja esillä ja väkeä riitti. Kovasti oli 
kävijöitä myös täältä Suomesta. 

Seuraavaksi edetään messujen osal-
ta Pohjanmaan suuntaan ja sitten Tam-
pereelle, missä pidetään neljän vuoden 
jälkeen jälleen Konepaja-messukokonai-
suus. Niin, onpa siitä edelliskerrasta jo 
tosiaan aikaa! 

Jos ja kun ennakkotunnelmat Tampe-

Teollisuudessa talveen laskeudutaan 
kaksijakoisissa tunnelmissa. Tuore Tek-
nologiateollisuuden raportti kertoo, että 
vetoa kestää edelleenkin, vahva tilaus-
kanta kannattelee, mutta merkkejä ta-
saantumisestakin on. Ihmehän se olisi-
kin, jos tämä maailmantilanne ei hieman 
alkaisi tuntumaan. 

Samaan aikaan tulevaisuuden raken-
nus jatkuu ja yksi vahvasti sinne suuntaa-
va tekijä tässä on esimerkiksi aktiivisena 
jatkuva messusyksy. Saksassa koettiin 
juuri ohutlevyalan EuroBlech perintei-

reelta pitävät paikkansa, koolla on vahva 
kattaus alan toimijoita. Kannattaa käyt-
tää mahdollisuus hyväksi ja ottaa vinkit 
vastaan, kisakuntoa kannattaa pitää yllä 
ja edistää ja siinä kone- ja laitekannan 
kehittäminen on aina iso tekijä. 

Marraskuuta! Tässä lehdessä ennakko-
maistiaisia messuilta ja Konekuriiri on 
mukana toki paikan päällä myös. Hyviä 
lukuhetkiä, antoisia messukokemuksia.

KARI  HARJU & KAUKO HAAVISTO

PÄÄTOIMITTAJA Kari Harju
 p. 040 779 5455
 kari.harju@konekuriiri.fi

ILMOITUKSET Kauko Haavisto
 p. 0400 857 800, 
 kauko.haavisto@konekuriiri.fi

Myös bannerit, liitteistykset, kohdennetut 
mainosjakelut, ym. Kysy tarjousta!

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.

JAKELU Osoitteellinen n. 16 500 kpl.
 Kohdennetusti 
 uutiskirje- ja digikanavat.

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  32. vuosikerta

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

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

 Aikakausmedia ry:n jäsen

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola
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29.11.–1.12.2022
TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

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

VOSSIN OSASTO E201

VOSSIN OSASTO B204

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

TIMESAVERS 32 WRB 
LEVYHIOMAKONE

Ensikertaa Suomessa messuilla 
saksalaisvalmistajan 3D-muovitulostin 
laadukkaiden jopa 1x0,5x0,5 m³ osien 
tulostamiseen.

BIGREP STUDIO G2 
3D-MUOVITULOSTIN

Ruiskupuristuslaatuisia osia 
minuuteissa edullisella 
3D-pöytätulostimella.

NEXA3D XIP ULTRANOPEA 
3D-MUOVITULOSTIN

SUOMEN MESSUENSIESITTELYSSÄ 
5-AKSELIKONEISTUKSEN UUSI AIKAKAUSI!

GROB G352 5-AKSELIVAAKAKESKUS
Ainutlaatuiset edut:

Täysin ylös-alas kääntyvä pöytä mahdollistaa huippulastunpoiston
Koneen sisällä liikkuva vaakakarakonsepti (Z-akseli) mahdollistaa 
mm. lyhyiden ja pitkien työkalujen käytön
Ylivoimainen dynaamisuus ja äärimmäinen tarkkuus
Saatavissa erittäin kattavin automaatioratkaisuin niin palettien 
kuin kappaleiden käsittelyyn

+
+

+
+

Kaksi 16-asemaista (20 Nm, 8 kW, 12 000 rpm) 
vesijäähdytteistä BMT45P-suorakäyttörevolveria
Suorakäyttökaramoottorit integroidulla vesijäähdytyksellä 
pää- ja vastakaroilla (5 000/7 000 rpm, 18/15 kW, 150/100 Nm)
Äärimmäisen jäykkä, lämpöstabiili ja värinätön 42° runko

+

+

+

EMCO HT45 G3 SORVAUSKESKUS

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

CRIPPA 942LE 
TÄYSSERVOPUTKENTAIVUTIN 
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KUN LAADULLA ON MERKITYS!
Hedelius 

3,4 ja 5-akseliset 
työstökeskukset

– saksalaista laatua

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

Vesalantie 1, 24910 Halikko As.
www.jr-machines.fi

MACHINES OY

HEDELIUS TILTENTA T10
Samassa koneessa yhdistyy vaa-
kakaraisen ja pystykaraisen, sekä 
täyden viisiakselisen koneen omi-
naisuudet. Kone on varustettu tilt-
taavalla karapäällä (täysiakseli) sekä 
pöytään integroidulla pyöröpöydällä 
(täysiakseli). Max. pyörintähalkaisija 
1450 mm.

• Heidenhain TNC-640 ohjaus
• X=4600 Y=1000 Z=1000
• Kara 50kw, 8000/12000 rpm BT-50
• Syöttöliike 40m/min
• Työkalut 40 / 190 kpl
• väliseinällä mahdollisuus ajaa kuin
 palettikoneella

YOUJI-KARUSELLISORVIT
• Sorvaushalkaisijat 8000 mm asti
• pyörivät työkalut
• C-akseli
• Työkalumakasiini 16/24/32/60kpl

TERVETULOA KONEPAJA 2022 -MESSUILLE, OSASTOLLE E-450

pivatic.com

Olemme mukana Konepaja-tapahtumassa osastolla A1119 ja 

pidämme myös puheenvuoron ohjelmalavalla aiheesta “Integroitava 

PivaPunch arkki- ja kelalävistys monipuoliseen ja joustavaan 

ohutlevytuotantoon”. 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
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BySmart Fiber + ByTrans Extended

Best choice.

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

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

Automaatiolla lisää tehoa

Cutting. Bending. Automation.

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

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

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

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

Tervetuloa 
osastollemme A936
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Koneessa X/Y/Z-akseliliikkeet ovat 730 x 340 x 400 mm, 
B kääntyy ±105°, C 360°, ja maksimipaino työalueelle on 60 kg.

Lisätehoja nastanvalmistukseen suurnopeusviisiakselilla

Exeron-koneistuskeskus nopeuttaa tuotantoa Tikka Spikesilla 

Tikkakoski tunnetaan meillä 
paikkakuntana monista yhte-
yksistä, ja nastojen valmistus 
on yhteyksistä ilman muuta 
yksi. 

Nastoja on tehty Tikka-
koskella kauan, itse asiassa 
maailman ensimmäiset teol-
lisesti tuotetut liukuesteet on 
valmistettu tikkakoskelaisen 
Tikka Spikesin tuotemerkillä 
jo vuonna 1959.

Nykyisin pohjoisen olo-
suhteet tunteva Tikka Spikes 
on yksi kolmesta keskeises-
tä nastavalmistajasta maail-
massa. 

”Olemme osa Continen-
tal-konsernia, ja teemme 
nastat kaikkiin oman kon-
sernimme talvirenkaisiin. 
Sen lisäksi palvelemme muita 
alan toimijoita. Continenta-
lin osuus on tuotannostam-
me noin viidennes”, kertoo 
toimitusjohtaja Juha Rauti-
ainen.

Teknologiamuutos 
työkalunvalmistukseen

Tikka Spikes työllistää 70 
henkilöä ja nastojen käyttö-
kohteet ovat monet. 

”Suurin osa nastoista me-
nee henkilöautoihin ja pa-
kettiautoihin sekä raskaan 
kaluston tarpeisiin. 

’Hallinnoimme koko val-
mistusketjua suunnittelusta 
valmistukseen. Siten koko-
naisuus pysyy omassa hal-
linnassamme ja laatu kor-
keana.”

Nastamateriaalit ovat alu-
miinia ja terästä, muoviakin. 
Raskaalle kalustolle toimi-
taan omia erikoisnastojaan, 
joissa kovametallisydän on 
juotettu kuparijuotoksella 
yhteen teräsrungon kans-

neessa on sisäänrakennettu 
paletinvaihtojärjestelmä, 
johon on saatavissa vaihto-
ehtoisesti joko 36 x ERO-
WA ITS50 tai 18 x EROWA 
ITS115 tai ITS148 palettia.

Koneeseen on valittavis-
sa kokoluokaltaan kolmesta 
HSK-E40-työkalumakasiinis-
ta. 

Tikka Spikesilla koneen yh-
teyteen valittiin niistä kook-
kain vaihtoehto eli 90 työka-
lun makasiini, jotta makasii-
nissa on riittävästi työkaluja 
miehittämättömään ajoon. 
Konetta ohjataan Heiden-
hain TNC 640 -ohjauksella.

”Meille 5-akselisuus on 
uutta teknologiaa, mutta 
osaaminen ja uuden tekno-
logian hyödyt lisääntyvät 
uuden koneen myötä täs-
tä askel askeleelta. Koneen 
mahdollistama tuotannon 
tehokkuus on keskeistä alan 
muutoksiin vastaamisessa. 
Muutoksen tuulet puhalta-
vat rengasalalla parhaillaan 
voimakkaina niin jatkuvan 
teknisen kehityksen, muutos-
ten kuin nykyisten globaali-
en kriisienkin seurauksena ja 
nastavalmistus on toki hyvin 
kiinteä osa kokonaispalettia. 
Uudistuminen mahdollistaa 
osaltaan, että pysymme ke-
hityksessä mukana”, kertoo 
Juha Rautiainen.

TIKKA SPIKES OY
– Nastavalmistaja 
  Tikkakoski, Jyväskylä
– Kuuluu Continental-
  konserniin
– Liikevaihto 18,99 
  miljoonaa euroa (2021)
– Henkilöstö: 70

sa. Nastarungot tehdään 
kylmämuovaamalla, sydän 
kovametallijauheesta puris-
tamalla. 

Työ on tarkkuustyötä, mi-
kä vaatii paljon myös tuotan-
non työkaluilta. 

”Nastoille asetetut nyky-
vaatimukset ja tarkkuusto-
leranssit ovat hyvin tiukat ja 
työkaluja tarvitaan lukumää-
räisesti paljon. Pienetkin 
muutokset nastojen koossa 
tai muodossa vaativat omat 
työkalunsa.”

Hiljattain Tikka Spikes ha-
ki lisää tehoja tähän toimin-
nassaan kriittiseen työkalun-
valmistukseensa 5-akselisen 
koneistusteknologian myötä.

”Uuden teknologian etu 
on, että sen myötä pystym-
me korvaamaan kipinätyös-
töä, manuaalihiomavaiheita 
ja siten pitkiä valmistusket-
juja yhdellä koneella, mikä 
tuo tuotantoon vanhempaan 
teknologiaan verraten tehok-
kuutta ja reaktionopeutta. 
Myös monikoneajo ja mie-
hittämätön tuotanto ovat 
mahdollisia.”  

gantry-runkorakenne äärim-
mäisen hyvin värinävaimen-
tavasta ja lämpöstabiilista 
polymeeribetonista. 

Lisäksi koneen lineaari-
suorakäytöt ovat vesijääh-
dytteiset sekä myös muiden 
primääri- ja sekundäärikom-
ponenttien jäähdytys on vie-
ty erittäin korkealle tasolle 
huipputarkkuuden aikaan-
saamiseksi.

Tarkkaan ja ääridynaami-
seen työstöön suunnitellussa 
koneessa kara pyörii max. 42 
000 1/min ja koneen lineaa-
rimoottorit vauhdittavat 
X/Y/Z akselien pikaliikkeet 
40 metriin minuutissa. Mie-
hittämättömän ajon mahdol-
listamiseksi kompaktissa ko-

Tikka Spikes Oy 
vastaa tuotannon 
kehitystarpeisiin 
uudistamalla val-
mistusprosesse-
jaan Tikkakoskel-
la. Dynaamisilla li-
neaarimoottoreilla 
sekä värinättömäl-
lä ja lämpöstabiilil-
la gantry-polymee-
ribetonirungolla 
varustettu 5-akse-
linen Exeron HSC 
MP7/5 -suurnope-
uskoneistuskes-
kus on talon uusin 
investointi tuotta-
vuuteen nastatuo-
tannon työkalun-
valmistuksessa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Uusi 5-akselinen lineaari-
moottoreilla ja polymeeribe-
tonirungolla varustettu sak-
salainen Exeron HSC MP7/5 
suurnopeuskoneistuskeskus 
tarjoaa huippudynaamisuut-
ta sekä -pinnanlaatua työka-
luvalmistukseen Tikka Spi-
kesilla. Koneistajana Mikko 
Aalto.

Miehittämättömän ajon mahdollistamiseksi kompaktissa Exeron 
HSC MP7/5 suurnopeusviisiakselissa on sisäänrakennettu pale-
tinvaihtojärjestelmä, johon on saatavissa vaihtoehtoisesti joko 
36 x EROWA ITS50 tai 18 x EROWA ITS115 tai ITS148 palettia.

”Kun viime vuosina on 
runsaasti myös kokeneita 
työkalunvalmistajia eläköity-
nyt, teknologiamuutos kor-
vaa myös tätä kapasiteettia. 
Huippuosaaminen pysyy ar-
vomaailmamme kovassa yti-
messä, mutta menetelmät 
muuttuvat”, kertoo työka-
luosaston tuotantopäällikkö 
Timo Pasonen.

Äärimmäistä 
dynaamisuutta ja 
pinnanlaatua 

Tikan uusi kone edustaa 
meillä harvinaisemman ko-
nevalmistajan osaamista.

Kyseessä on Exeronin 
5-akselinen suurnopeusko-
neistuskeskus HSC MP7/5, 
joka on varustettu integroi-
dulla 36-paikkaisella paletti-
automaatiolla. 

Exeron on saksalainen ko-
nevalmistaja, mikä tunnetaan 
markkinoilla alkuaan kipinä-
työstön ratkaisujen toimitta-
jana. Suurnopeuskoneistus-
keskukset tulivat yrityksen 
tuotepalettiin vuonna 2005 
DIGMA-yrityskaupan myötä 

ja se valmistaa niitä sekä 3- 
että 5-akselisina. 

Tikka Spikesin 5-akselinen 
keskus on Suomessa ensim-
mäinen kaltaisensa, maahan-
tuoja on Vossi Group Oy.

”Valinta tapahtui tarkan 
valintaprosessin ja tehdas-
testien jälkeen. Kone on 
meille sekä kokoluokaltaan 
että ominaisuuksiltaan so-
piva. Lisäksi tehtaan palve-
luasenne vakuutti koko pro-
sessin ajan”, Pasonen taus-
toittaa.

Koneessa X/Y/Z-akse-
liliikkeet ovat 730 x 250 x 
400 mm, B kääntyy ±105°, 
C 360°, ja maksimi kappa-
lepaino työalueelle on 60 
kg. Koneessa on ultrajäykkä 

Uusi kone siirtää aiempia pitkiä valmistusketjuja yhdelle 
koneelle, mikä tuo tuotantoon tehokkuutta ja reaktionopeutta. 
Myös monikoneajo ja miehittämätön tuotanto ovat mahdollisia, 

kertovat Tikka Spikesin Juha Rautiainen (oikealla) ja 
Timo Pasonen.
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Tarjoamme yli 80-vuotisen kokemuksemme sekä huippu laadukkaan toimittaja-
verkostomme käyttöönne parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tuotannon haasteisiin.

Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja kuuluu tänä päivänä ruotsalaiseen  
Indutrade Ab -konserniin, joka työllistää yli 8000 teollisuuden ammattilaista.

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

E 80
LÖYDÄT MEIDÄT OSASTOLTA

29.11.–1.12.2022 » TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

KONEPAJA

Katso yleisesitteemme

Lastuavat työkalut Tuotannon oheislaitteet Hiomatarvikkeet ja 
-koneet sekä sahanterät

Tässä jutussa paneudumme yhteistyökumppanimme saksalaisen 
KEMPERIN HITSAUKSEN SAVUNIMU- JA SUODATUSLAITTEISIIN 

AirWell Oy on vuonna 1993 perustettu termiseen leikkausautomaatioon erikoistunut suomalainen yhtiö

Tässä esimerkkejä Kemperin kattavasta valikoimasta:

HITSAUSPÖYTÄ  Suuri työpöytä ja suodatinyksikkö  
kätevästi samassa paketissa. Soveltuu myös hionnasta  
aiheutuvan savun ja pölyn suodatukseen. 

HIONTAPÖYTÄ  Erittäin tukeva ja turvallinen työtaso. Varustettavissa  
asiakkaan tarpeiden sekä toiveiden mukaan hionta- ja hitsaustyötä  
silmällä pitäen.

DUSTY EVO  Hitsaushuurujen suodatukseen käsi- ja robottihitsauksessa  
imupolttimiin yhdistettynä. 

CAT-SAVUNSUODATUSTORNI  Helposti liikuteltava ja käyttäjäystävälli-
nen suodatus kohteisiin missä kohdepoisto ei ole toteutettavissa.

Otathan rohkeasti yhteyttä niin hoidetaan teidänkin työympäristönne  
houkuttelevammaksi ja terveellisemmäksi työskennellä!

Tuotepäällikkö/Kemper:  
Tatu Ekonen n puh. 0400 718 313 n tatu.ekonen@airwell.fi

Verstastie 7, 38360 Sastamala • puh. +358 (0)3 5175 250 • airwell@airwell.fi • www.airwell.fi

Leikkauksen ammattilainen

M
etallien käsittelyssä hitsaukses-
sa, leikkauksessa ja niihin liitty-
vissä prosesseissa syntyy savua ja 
kaasuja, jotka luokitellaan vaa-

rallisiksi aineiksi voimassa olevien säädös-
ten mukaan. Hitsaussavut ovat terveysriski 
ja ne voivat aiheuttaa jopa syöpää ja geneet-
tisiä muutoksia. 

Jokainen Kemperin poisto- ja suodatuslait-
teisto kerää hitsaushuurut tehokkaasti ja suo-
dattaa jopa erittäin hienot pölyhiukkaset tur-
vallisesti ja luotettavasti saastuneesta ilmasta.

Mikrometrin kokoisia hiukkasia ei voi näh-
dä paljain silmin. Ja juuri tämä tekee näis-
tä hienoimmista hiukkasista niin vaarallisia  
– ne ovat käytännössä näkymätön myrkky.

Hitsaushuuruissa lähes kaikki hiukkaset 
ovat alle 1 µm:n kokoisia.
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Tomi Lepola on aloitta-
nut Oy Maanterä Ab:ssä 
aluemyyntipäällikön teh-
tävässä.

Tomi Lepolalla on pitkä 
kokemus niin myyntityös-

OY MAANTERÄ AB

tä metalliteollisuuden parissa toimiville yri-
tyksille kuin myös eri valmistajien teknisistä 
ratkaisuista. Tehtäviin kuuluu kollegoiden 
tavoin alueen nykyisten ja uusien asiak-
kuuksien korkeatasoinen palvelu, Maante-
rän tarjonnan edustaminen sekä toimimi-
nen linkkinä asiakkuuksien ja teknisten tuo-
tepäälliköiden sekä toimittajien välissä. Näin  
varmistetaan parhaan ratkaisun löytyminen 
haasteesta riippumatta. Tomi Lepolan toi-
minta-alueena on erityisesti Pirkanmaan ja 
Satakunnan Pohjoispuolet.

NIMIT YKSIÄ

Ahmotuote Oy    |    Ahertajankaarto 19, 74130 Iisalmi
puh. 017 820 2100    |     www.ahmotuote.fi

Koneenosien, sisähammaskehien, 
hammaspyörien ja -tankojen valmistus, 

erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

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

www.iscar.com

ISCARin tehokkaat  
asiakaskohtaisetasiakaskohtaiset  
ratkaisut ja erikoistyökaluterikoistyökalut 
nostavat tuottavuuden 
seuraavalle tasolle.

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

Guaranteed 
Quick Service

DR-TWISTTANG-MILL

HELI-TANG

SUMOCHAM SUMOCHAM

SUMOCHAM

BAYO-T-REAM

BAYOT-REAM

MULTI-MASTER

MULTI-MASTER SOLID-MILLT-SLOT

QUAD-2000 HELI-GRIP LOGIQ-3-CHAM
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Pemamek laajentaa Italiaan

Hitsaus- ja tuotantoauto-
maatiovalmistaja Pemamek 
Oy on avannut tytäryhtiön, 
Pemamek S.r.l.:n Italiaan. 
Uusi tytäryhtiö on osa yri-
tyksen pitkän linjan globaa-
lia kasvustrategiaa.

Italian toimintoja ja myyn-
tiä johtamaan Pemamek on 
nimennyt Andrea Battag-
lian. Battaglia tulee vastaa-
maan Pemamek Italian asia-
kaskannan kasvattamisesta 
sekä kehittämään tytäryhti-
ön tulevaisuuden kasvupol-
kua markkina-alueella. 

“Italiassa on kasvava tarve 

tuotannon automatisoinnil-
le ja tuotantotehokkuuden 
parantamiselle. PEMA- hit-
saus- ja tuotantoautomaa-
tioratkaisuilla on paljon po-
tentiaalia alueella,” kertoo 

Pemamek S.r.l.:n myyntijoh-
taja Andrea Battaglia.

“Olemme erittäin tyyty-
väisiä, että saamme And-
rean osaksi Pemamekin tii-
miä. Hänellä on pitkä tausta 

valmistavan raskaan metal-
liteollisuuden alalta sekä 
syvällinen ymmärrys Italian 
markkinasta. Läsnäolomme 
vahvistaminen valituilla alu-
eilla ja lähellä asiakkaitamme 
oleminen on olennainen osa 
pitkän aikavälin liiketoimin-
tastrategiaamme,” toteaa 
Pemamek Oy:n toimitusjoh-
taja Juha Mäkitalo.

PEMA Service tarjoaa tek-
nistä tukea ja huoltoa pai-
kallisesti Italiassa. Nykyistä 
kumppani- ja agenttiver-
kostoa vahvistetaan alueella 
edelleen.

Pemamek Oy on vuonna 
1970 perustettu perheyritys, 
joka valmistaa hitsaus- ja 
tuotantoautomaatiota ras-
kaalle metalliteollisuudelle. 
Yrityksen tuotannosta yli 90 
% menee vientiin. Pääkont-
tori ja tehdas sijaitsevat Loi-
maalla, suunnittelutoimis-
tot Tampereella ja Turussa. 
Yrityksellä on toimipisteet 
myös Yhdysvalloissa, Es-
panjassa, Saksassa, Puolas-
sa, Tanskassa ja Brasiliassa. 
Pemamek työllistää 260 tek-
nologiateollisuuden ammat-
tilaista.

Vahvistaakseen globaalia läsnäoloaan ja 
lisätäkseen paikallista saatavuutta Euroo-
passa, Pemamek Oy avaa tytäryhtiön, Pe-
mamek S.r.l.:n, Italiaan. Italian toimintoja joh-
tamaan on nimetty Andrea Battaglia.

Andrea Battaglia



11
9 • 2022 marraskuu

Yksi CAM-ohjelma. 
Kaikki CNC-koneet. 
 
GibbsCAM on yhden käyttöliittymän CAM-
ohjelmisto, jolla selviydyt kaikista erilaisista 
CNC-ohjelmoinneista, yksinkertaisesta 
2D-jyrsinnästä moniakseliseen työstöön 
MTM-koneilla.

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

Tuotannon CAM-
ohjelmisto

www.cenic.fi

Yksi CAM-ohjelma. 
Kaikki CNC-koneet. 
 
GibbsCAM on yhden käyttöliittymän CAM-
ohjelmisto, jolla selviydyt kaikista erilaisista 
CNC-ohjelmoinneista, yksinkertaisesta 
2D-jyrsinnästä moniakseliseen työstöön 
MTM-koneilla.

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

Tuotannon CAM-
ohjelmisto

www.cenic.fi

Tervetuloa 
osastollemme E120, halli E

Lue Konekuriiri netissä
www.konekuriiri.fi

AMADA HRB-sarja on uusin sukupolvi hydraulisissa särmäyspuristimissa. HRB-koneissa yhdistyvät 
uusi runkoratkaisu sekä vahvat tutut piirteet HFE 3i-sarjasta. Tuottavuuden parantamiseksi koneista 
löytyy myös viimeisin innovatiivinen AMNC 3i-ohjaus kosketusnäytöllä, jossa myös vaihtoehtoinen 
Lite-ohjaus. Tuotantotarkkuus mahdollistaa erittäin korkealaatuisten sarjojen valmistuksen uuden 
automaattisesti toimivan bombeerauksen avulla. Myös vähäinen energiakulutus ja vertaansa vailla 
oleva toistotarkkuus lisäävät entisestään kilpailukykyä. 

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

AMA-PROM FINLAND OY

Korkeampi tarkkuus ja joustava tuotanto
Uusi automaattisesti toimiva bombeeraus sekä 

 suurempi avautuma ja iskunpituus

SARJA

Tapahtuman järjestää

 

 pohjanmaanteollisuus.fi 

ke 23.11. 10–17
to 24.11. 9–15

BOTNIAHALLI 
Vaasa / Mustasaari

P O H J A N M A A N  T E O L L I S U U S  2 0 2 2
Pohjanmaan Teollisuus on kaksipäiväinen ammattitapahtuma, 

joka kokoaa yhteen kärkiosaajat, asiantuntijat ja  
ajankohtaisimmat aiheet teollisuuden aloilta.

Näyttelyalat: Automaatio, robotiikka ja digitalisaatio   3D-tulostus 
ja ohjelmistot   Teollisuuden koneet ja laitteet   Komponentit ja 

sopimusvalmistus   Logistiikka ja varastointi   Kestävät ratkaisut ja 
palvelut   Tuotekehitys ja innovaatio   Huolto ja kunnossapito    

Tutkimus, koulutus ja rekrytointi   Energiantuotanto ja varastointi   
Sähkö-, lämpö- ja kaasuverkot   Sähkönsiirto ja varastointi

Rekisteröidy
kävijäksi!

Varaa
osastosi

NYT!

Lisätietoja: +358 40 138 4606
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Nuorta ammattiväkeä koulutuksessa. Jaakko Liimatainen sorvaa 
Kivellä oppisopimuksella, kuvassa talon vanhemmalla WY-150:llä. 

Uusi tuulia talossa, uusi sorvauskeskus. 
Uusin WY-150 saapui 

Kivi CNC-Machineryn käyttöön 
Suolahteen kesällä. Tommi Kivi, 
Ari Kautto ja Juha Saastamoinen 

koneen vierellä.

Kivi CNC-Machinery jatkaa kasvussa

Omistusjärjestelyjä ja lisävahvistusta konekantaanKivi CNC-Machinery on teol-
lisuuden alihankintayritys, mi-
kä palvelee laajaa asiakuntaa. 
Ehdottomastasi suurin asia-
kas on Agco-konserni. Yritys 
tekee osia Valtran traktorei-
hin pitkin perintein.

”Yhteistyö lähti liikkeelle 
pari vuosikymmentä sitten 
aivan klassisesti puhelin-
soitosta. Alkuun lähdettiin 
tietenkin pienestä, josta yh-
teistyö on sitten jatkunut ja 
vuosi vuodelta laajentunut. 
Se on vahva perusta toimin-
noillemme, mutta samaan ai-
kaan olemme toki pyrkineet 
laajentamaan asiakaskun-
taamme, myös muille teolli-
suuden aloille. Teemme töitä 
myös sen eteen joka päivä”, 
toimitusjohtaja Juha Saasta-
moinen kertoo.

Tuoreita tuulia 

Sarjatöihin erikoistunut, pi-
tuudeltaan pääasiassa alle 
260 mm:n ja tangonhalkaisi-
jaltaan enimmillään 65 mm:n 

pyörähdyskappaleita tekevä 
Kivi CNC Machinery on tun-
nettu aiemmin nimellä Sor-
vaamo Kivi.

”Isäni perusti yrityksen 
vuonna 1980 ja aiempi ni-
mi on sieltä lähtöisin. Kun 
toimintamme on vähitellen 
kasvanut ja laajentunut, ha-

lusimme viedä muutoksen 
nimeen saakka ja olemme 
nyt siis Kivi CNC-Machinery. 
Mielestämme se sopii kuvaa-
maan toimintojamme hieman 
aiempaa paremmin ja taipuu 
samalla notkeasti myös kan-
sainväliseen toimintaympä-
ristöön”, kertoo hallituksen 

puheenjohtaja Tommi Kivi. 
Omana prosessinaan to-

teutettiin hiljattain myös 
omistuspohjan laajennus. 
Yrityksen omistavat ja sen 
toiminnoista vastaavat muu-
tosten jälkeen Tommi Kivi ja 
uusina osakkaina Juha Saas-
tamoinen, tuotantopäällikkö 

Ari Kautto sekä Chanudom 
Phutsom.

”Muutos tuo lisää hartioi-
ta yrityksen pyörittämiseen ja 
jakaa myös vastuuta. Samalla 
edelleen yrityksen osaomis-
tajana ollut isäni pääsee ko-
konaisuudessaan eläkepäi-
vien viettoon. Nämä järjeste-
lyt sopivat kaikille osapuolil-
le, toki hallinnollisia töitä nä-
mä omistussiirrot ovat teet-
täneet kovasti ja teettävät 
yhä, varsinkin Juhalle. Tosin 
nyt alkaa jo helpottamaan”, 
Tommi Kivi sanoo.

Yksi Nakamura-Tome 
lisää

Kivi CNC-Machinery toimii 
kalustolla, missä keskeinen 
konemerkki on Nakamu-
ra-Tome. Japanilaisvalmista-
jan sorvauskeskuksia talossa 
toimii lukumääräisesti useita.

”Kun Insinööritoimisto 
Ismo Lindberg aloitti kone-
merkin edustuksen Suomes-
sa tuossa kymmenisen vuotta 
sitten, taisimme olla ensim-
mäinen taho, joka hankki 
heiltä ko. valmistajan koneen. 
Suorituskykyinen teknologia 
kiinnosti alusta lähtien ja toki 
huoltopuolen toiminta. Lind- 
berg toimii tuossa lähellä, 
joten se puoli on kunnossa”, 
Tommi Kivi sanoo.

Kiven Nakamura-Tome 
-kanta täydentyi äskettäin 
jälleen yhdellä valmistajan 
koneella, kun taloon hankit-

Äänekosken Suolahdessa toimiva Kivi 
CNC-Machinery Oy vahvistaa vauhtiaan. Yri-
tyksen nimi vaihtui hiljattain ja myös omistus-
järjestelyjä tehtiin. Lisäksi taloon hankittiin 
yksi uusi CNC-sorvi, talossa toimii nyt kuusi 
Nakamura-Tomea.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

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

tiin kolmas WY-150-sorvaus-
keskus. 

Hankinnan myötä Kivellä 
on käytössään nyt kuusi Na-
kamura-Tome-sorvauskes-
kusta.

Nakamura-Tome WY-150 
on vaativan koneistuksen 
sorvauskeskus varustettuna 
kahdella revolverilla Y-akse-
lein, pyörivillä työkaluilla ja 
Top Automazionin tangon-
syöttölaitteella.

”Kone korvaa aiempaa 
kalustoamme ja lisää jälleen 
kapasiteettiamme. Kiirettä 
tuotannossa on viime aikoina 
riittänyt. Kehitys on jatkunut 
maailman melskeistä huoli-
matta suotuisana, ja jatkos-
sakin tähtäämme maltilliseen 
kasvuun. Samalla pyrimme 
pitämään kuitenkin kokonai-
suuden hallittavissa mitoissa. 
Niissä tunnelmissa olemme 
toimintaa kehittäneet tähän-
kin saakka ja linja pitää”, Juha 
Saastamoinen kertoo.

Kehitys jatkuu

Kivi CNC-Machinery työllis-
tää nyt yksitoista henkilöä, ja 
on kehittänyt tuoreiden sor-
viostosten lisäksi myös toi-
mintojaan teknologiapuolel-
la muutenkin. Talossa toimii 
mm. uusi tuotannonohjaus-
järjestelmä. 

”Teknologiaa kehitämme 
ehdottomasti jatkossakin. 
Koneita uusitaan ja konekan-
taa laajennetaan tarpeiden 
myötä, vahvasti asiakasläh-
töisesti”, Juha Saastamoinen 
sanoo.

KIVI CNC-
MACHINERY OY
– Metallin alihankinta, 
  koneistus ja hionta
– Liikevaihto 1,9 miljoo-
  naa euroa (Sorvaamo 
  kivi 2021) 
  2022 2,23 MEur 
  (vielä vahvistamaton)
– Henkilöstö: 11
– Toimipaikka: 
  Suolahti, Äänekoski

Konerivi. 
Kivellä on käytössään uusin kone 

mukaan lukien nyt kuusi 
Nakamura-Tome-sorvauskeskusta.



13
9 • 2022 marraskuu

 

Integrex i-250H ST

QTE-100MSY SG 

CV5-500

MAZATROL SmoothAi

Wihuri ja Mazak esittelevät uusia tuotteita ja palveluita                                 
osastolla E123.

Esittelyssä:
Mazak INTEGREX i-250H ST monitoimikone
Mazak CV5-500 5-akselinen koneistuskeskus
Mazak QTE-100MSY SG sorvauskeskus 
MAZATROL Smooth (Ai, Ez, X) ohjausjärjestelmät
Wihurin työstökonehuolto- ja koulutuspalvelut

Tervetuloa vierailemaan Wihurin osastoille E123 ja A620                              
Konepaja 2022 -messuilla!

TAVATAAN 
TAMPEREELLA!
OSASTO E123

KONEPAJA 2022

29.11.-1.12.2022

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 
Puh. 020 510 10

@wihurimazak
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Uusia koneita oli lokakuun lopulla esillä Hyundai-Wialta 
(etualalla) sekä mm. Cidanilta.

Konehalli on uuden rakennuksen alakerrassa, konttoritilat 
rakennuksen toisessa kerroksessa. Konehallin esittelykone-

tarjonta täydentyy ajan myötä.

Uusi toimitila sijaitsee helposti poikettavalla paikalla 
Tampereen läntisen ohitustien varrella. Machineryn lisäksi 
taloon sijoittuu Milconin ja Yleiselektroniikan toimintoja.

Uudet toimitilat käyttöön 
Pirkkalan Linnakalliossa

Machineryn muutto valmistui 

Pirkkalaan Tampereen länti-
sen ohitustien varteen on vii-
me vuosina rakentunut uusi 
konekaupan keskittymä, mis-
sä toimii useita alan yrityksiä. 

Sinne sijoittuu nyt myös 
uudet Machineryn Tampe-
reen seudun toimitilat. Uu-
si alkusyksystä valmistunut 
toimitila korvaa Machineryn 
aiemman Koneareenaksi kut-
sutun toimitilan Tampereen 
Messukylässä, mikä on nyt 
jo uuden toimijan käytössä.

Nykytoimintoja  
tukevat uudet toimitilat

Uudet tilat tukevat myyntiä, 
huoltoa ja varaosatoimintoja 
sekä mahdollistavat toimin-
tojen kehittämisen, kertoo 
Machineryn Kalle Louhimo.

”Messukylän vuodesta 
2004 käytössä olleet tilat oli-
vat suunniteltu eri ajan tar-
peisiin ja ne olivat kooltaan 
ja kustannuksiltaan nykytoi-
mintoihimme epätarkoituk-
senmukaiset.” 

le. Uusissa tiloissa toimivat 
Machineryn työstökonelii-
ketoiminnan lisäksi elektro-
mekaniikan ja johdinsarjojen 
suunnittelua ja kokoonpa-
noa tekevä Milcon Oy sekä 
elektroniikan- ja elektrome-
kaniikan ratkaisuja tarjoavan 
Yleiselektroniikan Tampereen 
myyntitoiminnot. 

”Yritykset ovat aiemmin 
sijainneet eri tahoilla, mutta 
nyt uudet tilat keskittävät toi-
mintoja sekä mahdollistavat 
aiempaa paremmin yhteis-
työn yritysten välillä. Tilojen 
ylläpidon kannalta uuden ti-
lan maalämpö on puolestaan 
nykyaikainen tapa hoitaa läm-
mitysasiat”, Louhimo toteaa.

Moderni  
ja valoisa

Tamperelaisen rakennuslii-
ke Meijoun suunnittelema ja 
rakentama Linnakallioon ko-
honnut yhteistiloiltaan 2500 
neliömetrin rakennus on mo-
derni kokonaisuus. 

Machineryn konehallin li-
säksi tiloihin sijoittuu kara-

”Uudessa rakennuksessa 
neliöitä on vähemmän, mut-
ta ne sopivat tarkoituksiimme 
aiempaa paremmin. Olem-
me uusissa tiloissa pyrkineet 
panostamaan tehokkuuteen 
muun muassa tiivistämällä 
konevaraston kokoa nyky-
toimintoihimme sopivaksi.” 

Uudet tilat mahdollistavat 
myös sen, että Machineryn 
emoyhtiö Boreo keskittää 
Machineryn lisäksi muita toi-
mintojaan Pirkkalan alueel-

paja sekä myynnin ja mark-
kinoinnin tilat. 

”Hallissa on tuttuun ta-
paan nyt ja jatkossakin esillä 
sekä uutta että vaihtokone-
kantaa. Toimintomme painot-
tuvat jatkossa yhä enemmän 
uusin koneisiin, mutta to-
ki myös vaihtokoneet ovat 
edelleen osa palettiamme”, 
Louhimo sanoo.

Machineryn konekauppa 
on Louhimon mukaan käy-
nyt tänä vuonna hyvin, ja nä-
kymät ensi vuodenkin osalle 
ovat myönteiset näistä erikoi-
sista ajoista huolimatta.

”Vaikka ajassa on haas-
teensa, teollisuudessa luo-
dataan eteenpäin ja kone-
kantaa uusitaan jatkuvasti. 
Tulevaisuutta on näinä aikoi-
na toki vaikea luodata, mutta 
investointirintamilla kehitys 
ei pysähdy ensi vuonnakaan.”

”Pyrimme olemaan valmiu-
dessa, meidän osaltamme 
uudet tilat tuovat nyt uusia 
mahdollisuuksia toimintojen 
edelleen tehostamiseen”, 
Kalle Louhimo sanoo.

Machineryn uudet 
toimitilat on otettu 
käyttöön Pirkka-
lan Linnakalliossa. 
Uusi rakennus tar-
joaa käyttöön noin 
2500 neliötä mo-
dernia tilaa Tampe-
reen läntisen ohi-
tustien varrella. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Uutta valoisaa tilaa, kookkaat ikkunat. Konehallissa on esillä 
niin uusia kuin vaihtokoneitakin. Jatkossa uudet painottuvat, 

kertoo Machineryn Kalle Louhimo.

+
+
+
+
+

Äänieristetty työtila 
teollisuuteen

Työrauhaa äänieristyksellä (vaimentaa 18–20 dB) 

Viihtyvyyttä koneellisella ilmastoinnilla 

Joustavuutta siirrettävällä työtilalla 

Sujuvuutta työnjohtoon ja viestintään

Yksityisyyttä keskusteluihin ja neuvotteluihin

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

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

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

myynti@prp.fi, p. 06 429 1600  |  www.prp.fi/procab  |  Kisällintie 8, 60100 Seinäjoki
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MTC FLEXTEK OY AB Työstökoneet    029 030 0120   SHOWROOM
mtcflextek.fi	 Robotiikka	 					029	030	0137		 	 Autokeskuksentie	8	B
	 Service	 					029	030	0125		 	 33960	PIRKKALA
	 Oheislaitteet						029	030	0136

Ota yhteyttä, niin sovitaan teille sopivin ratkaisu.

Asiakaskohtaiset 
kokonaisratkaisut 

teollisuuden 
automatisointiin

Kustannustehokkuus 
rakentuu kokonaisuudesta

Messuilla meillä on esillä mm. Okuma Multus 
U3000 ja automaattinen asetustenvaihtosolu  
sekä Fanuc Robodrill ja MTCF mobile cell  
yhteistyörobotti. Ja paljon muuta.

Sovi messutapaaminen kanssamme jo nyt.

Olemme 
Konepajamessuilla 

osastoilla 
E100 ja E101
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Mazak VCN-530C-koneistuskeskuskaksikko on toiminut 
Celermecillä koneistustöissä parisen vuotta.

Vaakakarainen Mazak HCN-5000-koneistuskeskus Palletech-
palettiautomaatiolla on yksi tuotannon ydinkone. 

DMG Morin NTX 2000 täydentää Leden Groupiin kuuluvan 
Celermecin kapasiteettia 5-akselisen koneistuksen suunnassa. 

Leden Group tähtää vakaaseen kasvuun 

Monitoimisorvauksen kapasiteettia Celermecille Sieviin

Leden Group on suoma-
lais-virolainen täyden palve-
lun sopimusvalmistaja, joka 
muotoutui viime vuonna ai-
emmista toisilleen tutuista 
yrityksistä. Ledenillä on neljä 
tytäryhtiötä, LaserComp, Ce-
lermec ja Ojala Group Suo-
messa sekä Favor AS Virossa.

Leden palvelee asiakkai-
taan ohutlevy-, lattarauta- ja 
virtakiskorakenteissa, ko-
neistamisessa ja kokoonpa-
nossa, ja myös tuotannol-
listamiseen, logistiikkaan ja 
tuotetiedon hallintaan liitty-
vissä asioissa Lisäksi toimin-
nassa on teräspalvelukeskus 
ja omaa profiilituotantoa. 

Leveämmät hartiat on 
asian ydin. Isompi koko-
naisuus tuo lisäpainoarvoa 
markkinoille. 

”Sopimusvalmistajan ja 
asiakkaan yhteistyön syven-
täminen tukee asiakkaan kil-
pailukykyä. Tiiviin yhteistyön 
ansiosta sopimusvalmistaja 
pääsee jo aikaisessa vaihees-
sa osallistumaan suunnitte-
luun, kehittämään asiakkaalle 

zakissa ja työkalut ovat siru-
tettuja. Kun siirrettäessä työ-
kaluja koneelta toiselle, tieto 
siirtyy kätevästi mukana.

Monitoimisorvi  
vaativille kappaleille

Hiljattain Celermec on jat-
kanut tuotantonsa mah-
dollisuuksien kehittämistä 
eteenpäin.

Tuore lisäys talon koneis-
tuskalustoon Sievissä on vii-
me keväänä saapunut moni-
toimikone, DMG Mori NTX 
2000.

Kokoluokkaansa nähden 
laajalla työalueella Evomaxin 
kautta Gindumac-verkostos-
ta hankittu kone mahdollis-
taa aiempaa kookkaampien 
kappaleiden käsittelyn ja tuo 
taloon nyt ensi kerran kapa-
siteettia 5-akselisen koneis-
tuksen suunnassa. 

Koneessa X-liike on 1500 
mm, Y 250 mm, alarevolve-
ri ja B-akseli mahdollistavat 
simultaanisen 5-akselisen 
komponenttien käsittelyn. 
Kara koneessa pyörii 12 000 
1/min ja tankokapasiteet-
ti on 73 mm. Asetusaikoja 
pienentää iso 76-paikkainen 
makasiini, tuplalisäys aiem-
paan kapasiteettiin yhdessä 
yksikössä. Konetta ohjataan 
Fanuc 31i-ohjauksella.

”Pyrimme vastaamaan tu-
levaisuuden kehitystarpeisiin 
ja suuntaamme enemmän 
vaativien, pitkälle jalostet-
tujen komponenttien valmis-
tukseen. Se on myös inves-
tointipuolella asioita ohjaava 
tekijä, ja monitoimisorvi on 
osa tätä kuviota”, toteaa 
Leden Groupin hallituksen 
jäsen, Celermecin Heikki 
Jylhä-Ollila. ”Konekantam-
me päivittyy vahvasti myös 
tästä eteenpäin. Olemme 
satsanneet hiljattain myös 
ajanmukaiseen 3D-mittaus-
teknologiaan”, Jylhä-Ollila 
kertoo.

yksilöllisiä valmistusratkaisu-
ja ja ideoimaan älykkäitä toi-
mintamalleja”, sanoo Leden 
Groupin toimitusjohtaja Juha 
Heikkinen.

Tukevasti kasvupolulla

Viime vuoden huhtikuussa 
aloittaneen Ledenin toimin-
ta on lähtenyt notkeasti liik-
keelle. 

Group kasvoi ensimmäi-
sen toimintavuotensa aikana 
kannattavasti, vaikka globaa-
li pandemia hämmensi talo-
utta. 

Yhdistynyt konserni aloit-
ti toimintansa viime vuoden 
huhtikuussa. 

Virallisen tilikauden aika-
na liikevaihto kasvoi 44,1 
prosenttia edellisen vuoden 
vastaavasta kaudesta. Ko-
ko vuoden 2021 liikevaihto 
oli 86 miljoonaa euroa, tälle 
vuodelle ennakoidaan noin 
100 miljoonan euron tasoa.

Myönteinen kehitys kos-
kee kaikkia konsernin yri-
tyksiä. 

”Toimitusketjujen häiriöi-

den aikaan asiakkaat ovat 
painottaneet toimituksen 
luotettavuutta ja täsmälli-
syyttä. Asiakkaat hakevat 
laatua ja nopeutta hankki-
malla laajempia ratkaisuja 
yksittäisten komponenttien 
sijaan”, Celermecin tehtaan-
johtaja Pertti Haataja. 

Konserni tähtää päämää-
rätietoiseen kasvupolkuun 
tästä myös eteenpäin, toki 
haasteitakin on.

”Ennustettavuus on hei-
kentynyt, mutta teollisuuden 
projektit jatkuvat ja tuottei-

den saatavuutta pyritään var-
mistamaan kauas eteenpäin, 
tilauksia tehdään vuodenkin 
päähän. Tämä tuo positiivis-
ta henkeä myös meidän toi-
mintojemme osalta”, Haataja 
toteaa.

Lisävahvistusta 
koneistukseen

Leden Groupin muodostami-
nen on vahvistanut osaltaan 
myös tuotannon muokkausta 
eri yksiköissä eteenpäin. Aja-
tuksena on tietyn työnjaon 
periaatteiden mukaan vah-

vistaa kunkin yksikön ydin-
toimintoja, ja mm. levytöiden 
pääpaino on automaatiossa. 

Leden Groupin osana Sie-
vissä toimiva, aina vuoteen 
1997 taustansa ulottava, ja 
pitkään niin levytyön kuin 
koneistuksen palveluja tar-
jonnut Celermec vahvistaa 
puolestaan nyt edelleen 
varsinkin koneistuspuolen 
toimintojaan, mihin talossa 
on vankka pohja jo entises-
täänkin olemassa.

Tuotantotiloissa toimii 
useita Mazakin pystykaraisia 
koneistuskeskuksia, uusim-
mat parin vuoden takaa, kak-
si X-liikkeeltään metrisiä Ma-
zak VCN-530C 18 000 kier-
roksen karalla. Yksi ydinkone 
tuotannossa nelisen vuotta 
sitten taloon hankittu vaa-
kakarainen HCN-5000-ko-
neistuskeskus Palletech -pa-
lettiautomaatiolla. 

Työkalunhallintaa helpot-
taa se, että samoja työkaluja 
ovat käytössä sekä pystyka-
raisissa että 12 paletilla va-
rustetussa HCN-5000 Ma-

Kokonaisvaltaiseen 
asiakaspalveluun 

panostava 
sopimusvalmistaja 

Leden Group 
aloitti toimintansa 
viime vuonna ja 

tuotanto-
kapasiteettia 

kehitetään 
parhaillaan 

vahvasti tytär-
yrityksissä. Leden 
Groupiin kuuluvalla 

Celermecilla 
konekanta vahvistui 

kesällä tuoreella 
monitoimisorvaus-

teknologialla.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Celermec suuntaa 
toimintojaan yhä enemmän 

vaativien, pitkälle 
jalostettujen komponenttien 
valmistukseen. Monitoimi-
sorvi on osa tätä kuviota”, 
kertoo Heikki Jylhä-Ollila.

LEDEN GROUP
– perustamisvuosi 1985
– Sopimusvalmistaja 
– Ohutlevy-, lattarauta- ja virtakiskorakenteet, 
 koneistaminen, kokoonpanot, 
 tuotteistamispalvelut
– Tytäryhtiöt Celermec, Favor AS, 
 LaserComp ja Ojala Group, tehtaat Sievi, 
 Nivala, Tallinna ja Tabasalu
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29.11.–1.12.2022
Tampereen messu-  ja  Urheilukeskus

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

Samaan aikaan  
UUSI TAPAHTUMA

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
The Welding Society of Finland

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

P A J A N  H E N K I  O N

VAHVANA
MESSUILLA

NÄE NÄMÄ JA MUUT
KEHITTYNEIMMÄT KONEET KERRALLA

Avertas  Robotics Oy
A8

Lempinimi
Paino
Leveys
Pituus
Korkeus

MECA
4,5 kg 

11,5 cm
11,5 cm

33 cm

Mecademic MECA500 robottiMaailman pienin ja tarkin 6-akselinen robotti, 
plug and play-käyttöönotto.

Vossi Group Oy

B204

Lempinimi

Paino

Leveys

Pituus

Korkeus

Make

16 kg

60 cm

35 cm

35 cm

Markforged Mark Two

3D-komposiittitulostin.

Tamspark OyE423

Lempinimi

Paino

Leveys

Pituus

Korkeus

Mille

7000 kg

315 cm

272 cm

303 cm 

GF Mikron MILL E 800
3-akselinen, Heidenhain ohjaus, Steptec kara, 

konekoot 800 ja 1200mm X-akselin liikkeellä.

REKISTERÖIDY NYT KONEPAJAMESSUT.FI »
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Leikkaustyöt käynnissä. 
Levytekniikan JFY EFC-
tuotesarjan koneessa on 

3 kW:n laserlähde. 
Pöytäkoko mallissa on 

1500x3000 mm.

JL Levytekniikka investoi tuotannon tehostamiseen

Suomen ensimmäinen JFY-tasokuitulaser tositoimiin Turussa 

JL Levytekniikka muokkaa tuo-
tantoaan ja vahvistaa kasvua in-
vestoimalla uuteen kuitulasertek-
nologiaan. Laserleikkauksen toi-
mintoja vie eteenpäin yrityksen 
hankkima ja toimeensa elokuussa 
saapunut tasokuitulaser, mikä on 
samalla meillä uuden konemerkin 
JFY:n ensiasennus Suomessa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Uusi JFY-kuitulaser lisää leikkauskapasiteettia 
JL Levytekniikalla. Konetta käyttää Krister.

JL Levytekniikka Oy eli tu-
tusti Levytekniikka on me-
tallituotteiden sopimusval-
mistaja. 

Yrityksellä on taustaa 
1980-luvulle, nykytoiminta 
periytyy vuoteen 1994, jol-
loin toimiva johto osti silloi-
sen Telesten metalliliiketoi-
minnat. 

Nykyisin Levytekniikka 
on 30 henkilöä työllistävä 
levyosien sekä erilaisten 
mekaniikkakokonaisuuksien 
suunnitteluun ja valmistuk-
seen erikoistunut yritys, mikä 
toimittaa tuotteitaan muun 
muassa elektroniikka-, ajo-
neuvo- ja rakennusteollisuu-
den yrityksille. 

Yli 90 % tuotteista menee 
välillisesti vientiin.

 ”Olemme ammattitai-
toinen tiimi, mikä koostuu 
levytyökeskus- ja lasertyös-
tökeskuksien käyttäjistä, 
särmääjistä, hitsaajista, jau-

muksen omaava NCT Ser-
vice siirtyi Trumpf-koneita 
maahantuovan TruTekniikan 
osaomistukseen viime syksy-
nä, jolloin yrityksen toiminta 
laajeni huolto- ja kunnossa-
pitopalveluiden lisäksi JFY:n 
koneiden maahantuontiin.

”JFY-mallisto pitää sisäl-
lään ekonomisia, mutta laa-
dukkaita koneita, koneissa 
käytetään mm. Trumpfin 
resonaattoreita ja Precitecin 
leikkuupäitä. Myös runko-
rakenne tehdään Trumpfin 
tekniikalla”, kertovat myynti-
päällikkö Teemu Bruun ja toi-
mitusjohtaja Markus Rauhala 
NCT Serviceltä.

Kokonaispaketti 

Levytekniikalla kuitulaser-
hankinta liittyi kapasiteetin 
laajentamiseen kasvun myö-
tä. 

Siihen JFY tutun kumppa-
nin maahantuomana oli sopi-

hemaalaajista ja 3D-suunnit-
telijoista ja kokemuksemme 
pohjautuu pitkään tekemisen 
historiaan ja levyosien ja tuo-
tekokonaisuuksien suunnitte-
luun sekä valmistukseen”, tii-
vistää toimitusjohtaja Mikko 
Kiviluoto. 

Kasvua ja tehostamista

Raision ja Turun rajalla toimi-
valla Levytekniikalla on käy-
tössään laaja konekanta sekä 
levytuotteiden ja -osien val-
mistukseen kuin jauhemaala-
ukseenkin. 

Käytössä on useita levy-
työkeskuslinjoja, laserleik-
kauskapasiteettia, 10 sär-
mäyskonetta sekä hitsaamo 
ja jauhemaalaamo. Oma ma-
teriaalivarasto mahdollistaa 
osaltaan nopeat toimitukset 
sekä varmistaa tuotevalmis-
tuksen.

Viime vuodet Levyteknii-
kalla ovat olleet vauhdikkaan 

kehityksen aikaa. 
”Markkinat ja tuotekir-

jo ovat laajentuneet varsin 
voimakkaasti, joten on ollut 
selkeä tarve myös kehittää, 
kasvattaa ja tehostaa tuotan-

toa”, kertoo Mikko Kiviluoto, 
yrityksen omistaja vuodesta 
2019.

Viime vuonna kasvuyritys 
teki loikan särmäyskapasi-
teetissaan, tämän vuoden 

investoinnit liittyvät kuitula-
serteknologiaan. 

Elokuussa yrityksen käyt-
töön asennettiin CO2-laser-
leikkauskoneen vierelle uusi 
tasokuitulaser, ja kyseessä oli 
samalla uuden konemerkin 
eli JFY:n ohutlevykoneiden 
ensilanseeraus teollisuus-
käyttöön Suomessa. 

JFY eli Jiangsu Jinfan-
gyuan CNC Machine Tool 
Co., Ltd., Trumpfin tytä-
ryhtiö, on erikoistunut 
CNC-levytyökoneiden tut-
kimukseen, kehittämiseen, 
valmistukseen ja myyntiin. 
Ohjelmaan kuuluvat 2D-kui-
tulaserit, särmäyspuristimet, 
levytyökeskukset, lävistysko-
neet ja levyleikkurit. 

Suomessa koneet maa-
hantuo NCT-Service Oy, mikä 
tunnetaan varsinkin levytyö-
koneiden kunnossapito- ja 
huoltopalveluistaan. 

Yli 25 vuoden alan koke-

JL LEVYTEKNIIKKA OY
– Ohutlevytuotteiden sopimusvalmistaja. 
– Toimipaikka Raisio, perustettu 1994. 
– Liikevaihto 3 miljoonaa euroa (12/2021)

NCT SERVICE OY
– Teollisuuden huolto- ja kunnossapito, 
 ohutlevykoneiden maahantuonti.
– Toimipaikka Paimio, perustettu 1995. 
– Liikevaihto 225 000 € (12/2021).

JFY
– Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Tool Co., Ltd.
– Trumpfin tytäryhtiö, 2D-kuitulaserit, särmäys-
 puristimet ja levytyökeskukset. Kuitulasereissa
 tuotesarjat TFC (TruDisk-laser) ja EFC (TruFiber
 Laser), tehot 1-8 kW sarjasta riippuen.

Yhteistyötä huollossa ja kunnossapidossa, ja nyt myös koneinvestointiasioissa. Vasemmalta Teemu 
Bruun ja Markus Rauhala NCT Serviceltä, Mikko Kiviluoto ja Matti Salminen JL Levytekniikalta.

JL Levytekniikan JFY on uuden konemerkin ensilanseeraus teollisuuskäyttöön Suomessa. 
Levynkäsittelyä vaihtopöydälle helpottaa jatkossa nosturi.
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Uutta kuitulaserteknologiaa JL-levytekniikan hitsaustoimintoihin. Vasemmalta laserhitsaajat 
Suvi ja Ulpu, tuotantopäällikkö Timo Stenberg JJ Levytekniikalta sekä Rensin Vesa Sirén.

Kuitulaserteknologiaa hitsaustöihin
va ratkaisu. 

”Levytekniikka on tehnyt 
NCT Servicen kanssa yhteis-
työtä huolto- ja kunnossa-
pitoasioissa jo useammalla 
vuosikymmenellä, ja se oli 
investoinnin taustalla yksi 
tekijä, mutta koneen ominai-
suudet asian lopulta ratkaisi-
vat”, sanoo Kiviluoto.

”Koneinvestoinnit teem-
me laatu edellä. Koneen 
komponentit ja rungon tu-
kevuus tekivät vaikutuksen 
ja testeissä leikkauslaatu 
vakuutti. Paketti sopii tar-
peisiimme hyvin”, kertoo 
Kiviluoto.

Levytekniikan JFY EFC-sar-
jan koneessa on 3 kW:n laser-
lähde, mikä mahdollistaa 20 
mm:n levyvahvuudet, mutta 
pääasiassa koneella leikataan 
ohuempaa tavaraa, 0,5:stä 10 
mm:n vahvuuksia. Pöytäkoko 
koneessa on 1500x3000 mm. 
Lantek-ohjelmisto nopeuttaa 
nestausta. 

”Käyttöönotto on sujunut. 
Kuitulaserteknologia on meil-
lä uutta, mutta laserilla sinän-
sä olemme ajaneet pitkään ja 
mm. Lantek tuttu, joten saim-
me tuotannon nopeasti käyn-
tiin. Koneen yhteyteen myö-
hemmin asennettava nosturi 
mahdollistaa jatkossa myös 
raskaamman levytavaran 
käsittelyn, Mikko Kiviluoto 
kertoo.

Uusi kuitulaserteknolo-
gia tehostaa myös JL 
levytekniikan hitsauk-
sen toimintoja. Kaksi 
hitsauskuitulaseria kuu-
luu talon tuoreisiin han-
kintoihin.

Kuitulaserit ovat viime vuosi-
na yleistyneet myös hitsaus-
töissä. Etuja ovat mm. no-
peus, pieni lämmöntuotto ja 
toki laadukas jälki.

Mikko Kiviluodon mukaan 
hitsauskuitulaser Levyteknii-
kalla tehostaa varsinkin ohui-
den ruostumattomasta ja sin-
kitystä levystä tehtyjen kap-
paleiden hitsaamista. 

”Hitsausjigien ja erilaisten 
kiinnittimien vaativuus, hit-
sausnopeus ja perinteisten 
hitsausmenetelmien läm-
möntuotto ovat olleet haas-
teita ohuita ruostumattomia 
materiaaleja käsiteltäessä. 
Myös lisäkapasiteetille oli 
tarvetta. Samalla halusimme 
varmistaa tuotteiden hyvää 
laatua ja tehostaa läpimeno-
aikaa eri materiaaleilla”, Mik-
ko Kiviluoto sanoo.

Valtaosin Levytekniikalla 
hitsataan ohutta ruostuma-
tonta terästä, sinkittyä ja 
alumiinia. Lainsäädännön, 

hiontaa tarvitse suorittaa 
kuin nimellisesti. 

”Myös hitsausnopeus on 
perinteiseen TIG-menetel-
mään verrattuna suurempi. 
Ohjelmisto toimi hyvin, ja kun 
langan paksuuksille ja mate-
riaaleille on asetettu sopivat 
kirjastoarvot, vaihto kappa-
leesta toiseen käy nopeasti. 
Myös uusien hitsaajien kou-
luttaminen laserille on ollut 
helppoa ja käyttö sujuvaa”, 
sanoo Kiviluoto.

”Käyttäjän kannalta on 
miellyttävää, kun ei tarvitse 

työturvallisuuden ja huolto-
varmuuden ja toisaalta halut-
tiin mahdollisimman vähän ti-
laa vievä laitteisto.

Markkina-analyysin jälkeen 
Levytekniikka otti toukokuus-
sa koekäyttöön tutulta toi-
mittajalta Rensiltä G-Weiken 
hitsauskuitulaserin. Koejak-
son jälkeen laitteita hankit-
tiinkin sitten saman tien kaksi 
avaimet käteen-tyyppisesti.

Vahvistuvaa 
asiakaspalvelua

Laserlaitteistot mahdollista-
vat Levytekniikalla tehostu-
neen asiakaspalvelun. 

”Investoinnin avulla pys-
tymme tarjoamaan laajem-
paa tuotevalikoimaa sekä 
tehostamaan toiminnan laa-
tua entisestään. Menetelmä 
on nopea, läpäisy on hyvä, 
sauma hyvännäköistä ja ve-
sitiivistä. Kappaleet eivät ve-
tele tai ole kissan hännällä. 
Lisäksi jos on tarvetta tehdä 
kappaleille pienimuotoisia 
leikkuita, tämäkin onnistuu 
koska kyseessä on kuitula-
sermenetelmä.” 

Vähäinen lämmöntuotto 
puolestaan vähentää eri kiin-
nittimien tarvetta eikä ohuis-
sa sinkityissä materiaaleissa 

käyttää hitsausmaskia. Nis-
ka ei rasitu niin paljoa päivän 
mittaan. Koska UV-säteilyä 
ei ole, ei tarvitse myöskään 
käyttää kuumia peittäviä 
vaatteita, mikä on kuumina 
kesäpäivinä haastavaa.” ”Al-
kukokemusten jälkeen olem-
me olleet tyytyväisiä han-
kintaamme ja sen tuomaan 
valmistusmahdollisuuksien 
ja kapasiteetin lisäykseen 
tuotteidemme tekemisessä. 
Voimme katsoa eteenpäin 
positiivisin mielin ja miettiä jo 
kolmannenkin hitsauslaserin 

hankintaa”, Mikko Kiviluoto 
tuumaa.

G-WEIKE
– Kuitulaserleikkaus-
  koneiden, putkilaserien
  ja kuituhitsauslaserien 
  valmistaja. 
– Myös koneet laser-
  kaiverrukseen ja 
  merkkaukseen, sekä 
  taivutusautomaatit.
  Maahantuoja Rensi.

Jari Vainio 040 7090 509
jari.vainio@tekupit.fi
www.tekupit.fi

Myynti  •  Maahantuonti  •  Huolto  •  Varaosat  •  Asennukset

MICROIL 1200 
öljysumuimuri

LASTUNKULJETTIMIA 
SKIMMEREITÄ
Katso lisää: www.tekupit.fi

EASY 50
kangassuodatinyksikkö

ECOTECH 6000
öljysumuimuri

Tervetuloa tutustumaan näihin tuotteisiinTervetuloa tutustumaan näihin tuotteisiin
OSASTOLLEMME E500 Parantaaksemme palvelujamme 

ja kehittyäksemme 
joustavaksi toimittajaksi,

tulkaa keskustelemaan 
tarpeistanne.

KUBE 1200
öljysumuimuri

70 BAR 
muljupumppu
varustettuna
cyclooni- ja
elementti-
suodattimella
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Olemme mukana KKOONNEEPPAAJJAA-
messuilla Tampereella! 
 

Tervetuloa tutustumaan rat-
kaisuihimme osastolle 
 

Mukana myös asiantuntijat 
Spinneriltä, Starilta ja Axalta!   

E151 

KKR Steel 
tehostaa tuotantoaan

Soitaab-teknologiaa kaasuleikkaukseen 

EFM Group muodostui viime 
vuonna kolmen itäsuoma-
laisen metallialan yrityksen 
yhdistymisen myötä. Syntyi 
EFM; Group eli East Finland 
Metal, johon kuuluvat tytä-
ryhtiöinä KKR Steel Oy, Jo-
ensuun CNC Machining ja 
Viimet Oy.

Tavoitteena on vahvistaa 
tytäryhtiöiden toiminnan ke-

hittämisessä, kasvua ja pal-
velutarjontaa. kehitystyöhän 
panostetaan voimakkaasti, ja 
se tarkoittaa mm. investoin-
teja uuteen teknologiaan. 
Groupiin kuuluva KKR Steel 
on tästä yksi esimerkki. 

Perinteensä vuoteen 1981 
ulottava yritys keskittyy toi-
minnoissaan levyleikkauk-
seen, särmäykseen, hitsauk-

seen ja jauhemaalaukseen.
”Kokonaisvaltaisella pale-

tilla olemme liikkeellä. Asiak-
kaat arvostavat laajaa palve-
lua yhdeltä taholta. Siihen 
olemme toimintomme kehit-
täneet ja nyt tämä laajempi 
kokonaisuus eli EFM Group 
vahvistaa hartioitamme tässä 
suhteessa edelleen”, kertoo 
KKR Steelin toimitusjohtaja 

Juha Riikonen.

Tehokkuutta ja laatua

KKR Steel on viime vuosina 
kehittänyt teknologiaansa 
vahvasti eteenpäin. 

Teknologiaa uudistetaan 
pitkän aikavälin suunnitte-
lun mukaisesti, joka Grou-
pin muodostumisen jälkeen 
tapahtuu keskitetysti.

”Tehokkuus, laatu, auto-
maatio ja kapasiteetin lisää-
minen korostuvat investoin-
neissa. Uusi teknologia mer-
kitsee aina parempia tark-
kuuksia, joita tämän päivän 
teollinen tuotanto edellyt-
tää. Mm. robottihitsattavien 
kappaleiden leikkaamisessa 
huipputarkkuudet ovat vält-
tämättömiä.” 

KKR Steelin viime aikojen 
investointeja ovat satsaukset 
tarkkuuksien ja kapasiteetin 
lisäämisen mm. laserleik-
kauksessa sekä särmäykses-
sä. 

Yritys investoi hiljattain 
leikkauskapasiteettia kas-
vattaneeseen 2,5x6 metrin 
työalueella varustettuun 
kuitulaserleikkauskoneeseen 
sekä automatisoi särmäys-
tään. Särmäyskapasiteettia 

täydentää aiempien sär-
mäyskoneiden rinnalla uusi 
automaattinen särmäyssolu. 
Näiden investointien toteut-
tamiseksi myös tuotantotilo-
ja laajennettiin 1000 neliö-
metrin laajennuksen myötä.

Kapasiteettia 
kaasuleikkaukseen

Osa KKR Steelin tuoreita 
investointeja on myös kaa-
suleikkauksen toimintojen 
muokkaaminen ja päivittä-
minen. Taloon hankittiin hil-
jattain uusi kaasuleikkausko-
ne, joka korvaa vanhempaa 
kapasiteettia. 

”Aiempi kone oli ikäänty-
nyt, joten uuden hankinta oli 
tarpeellista. Samalla saimme 
mukaan tehostuneita ominai-
suuksia”, kertoo Juha Riiko-
nen.

Portaali nelipillinen LI-
NEAtech -kaasuleikkauskone 
1,5x6 metrin levykapasitee-
tilla on Soitaabin mallistoa. 
Soitaab on vuodesta 1938 
toiminut italialainen kone-
valmistaja, joka keskittyy 
tuotannossaan CNC-leikka-
uskoneisiin kaasu- ja plas-
maleikkauskoneet ja niiden 
yhdistelmät mukaan lukien.

EFM Group yhdistää itäsuomalaisia kone-
pajoja yhteen kokonaisuuteen. Samaan ai-
kaan toiminnot tehostuvat uusien investoin-
tien myötä. KKR Steel on investoinut viime 
aikoina laajasti uuteen teknologiaan. Kaa-
suleikkaus on yksi kehitysalue.

KARI HARJU
TEKSTI

Uusi täyskovametallisten 
varsijyrsinten valikoima

CoroMill Dura korvaa aiem-
min julkaistut CoroMill Plura  
varsijyrsimet ja erottuu aiem-
min julkaistusta ratkaisusta 
WhisperKut-tekniikkansa 
ansiosta. ”Ratkaisussa kukin 
ura on eri nousukulmassa, 
ja teräsärmän jokainen ta-
so sijaitsee epäsäännöllisel-
lä etäisyydellä muista. Näin 
koneistuksesta voidaan 
saada vakaata ja tehokasta 
ilman värinää”, kertoo San-
dvik Coromantin globaali 
tuotesovelluspäällikkö toh-

tori Markus Groppe epäta-
saista nousua hyödyntävästä 
ratkaisusta.

Neliurainen heti käyttöval-
mis ratkaisu sopii monenlai-
siin käyttökohteisiin. Lisäksi 
tarjolla on muita työkaluver-
sioita erityisempiin käyttö-
tarpeisiin, kuten avainurien 
jyrsintään, dynaamiseen jyr-
sintään, väliviimeistelyyn ja 
viimeistelyyn. Lisäapua saa 
myös verkossa olevasta Co-

roMill Duran CoroPlus Tool 
Guide  työkalunvalitsimesta, 
jonka tukemia käyttöalueita 
ovat uranjyrsintä, sivujyrsin-
tä, taskujen koneistus ja nou-
suinterpolaatio. 

CoroMill Dura on saatavil-
la 2–7 uralla 1–4×D:n lastua-
mispituudella, joko lastunja-
kajalla tai ilman. Varsijyrsimet 
voidaan kunnostaa alkupe-
räistä vastaavaan kuntoon 
useamman kerran.

Sandvik Coromant on 
julkaissut uuden varsi-
jyrsinten CoroMill Dura 
-valikoiman. Ratkaisu on 
kehitetty rouhintaan ja 
viimeistelyyn eri koske-
tuspituuksilla kaikissa 
käyttökohteissa ja ma-
teriaaleissa.

Sandvik Coromantin CoroMill Dura käytössä

Uusi Soitaab 
Omniatech 

-kaasuleikkauskone 
korvaa KKR Steelillä 

vanhempaa konekantaa. 
Levykoko käsittelyyn 

on 1,5x6 metriä.

Uuden koneen myötä automatiikka lisääntyi, nestausta 
helpottaa paljon aiempaan verrattuna koneessa mukana 
oleva kätevä pillivälien säätöteknologia, mikä tuo lisää 

joustavuutta töihin.

Suomessa maahantuoja on 
Fredse Oy, vahvat perinteet 
huolto ja kunnossapitotoi-
minnoista omaava suonen-
jokilaisyritys, joka muutama 
vuosi sitten laajensi huolto-
töiden lisäksi toimintansa 
myös ohutlevykoneiden 
maahantuontiin.

”FredSe huolehtii sopi-
muksella useiden leikkaus-
koneiden ja särmäyspuris-
tien huoltotoiminnosta, ja 
sitä kautta uuden koneen 
hankinta heidän kauttaan 
oli luonteva valinta. Huolto 
toimii ja teknologia vastaa 
tarkoituksiimme.”

”Uuden koneen myötä 
automatiikka lisääntyi, nes-
tausta ja sen leikkaustöitä 
helpottaa paljon aiempaan 
verrattuna koneessa mukana 
oleva kätevä pillivälien sää-
töteknologia, mikä tuo lisää 
joustavuutta töihin”, kertoo 
Juha Riikonen.

”Yksi näkökulma kone-
hankintaan oli laajennetta-
vuus. Kone on täyttänyt hy-
vin tehtävänsä, ja hankimme 
mahdollisesti jatkossa linjaan 
myös toisen Soitaab-kaasu-
leikkurin. Asia on harkinnassa 
lähivuosille”, Juha Riikonen 
toteaa.

EFM GROUP OY
– konserni, tytäryhtiöt
  Viimet Oy, 
  KKR Steel Oy, 
  Joensuun CNC-
  Machining Oy. 
– Henkilöstö n. 185, 
  liikevaihto n. 28 milj. €

FREDSE OY
– huollot ja kunnossa-
  pidot, levytyö-
  koneiden 
  maahantuonti.
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LASTUAVAT KONEET LEVYTYÖKONEET SAHAT HUOLTO VARAOSAT KOULUTUS

OTA YHTEYTTÄ: Levytyökoneet: Kalle Louhimo p 040 136 3538 ja Petri Halme p 040 551 5666, Lastuavat koneet: Jukka Ilonen p 044 764 0304 ja Herkko Raivonen p 044 533 6768, 
Raskas koneistus: Kari Pirttilä p 0400 510 736, Sahaus: Katri Manninen p 044 099 9604

Ruutanakorventie 2, 33960 Pirkkala - www.machinery.fi

OLEMME MUKANA
OSASTO E 251

KONEITA KONEITA KONEPAJOILLEKONEPAJOILLE
                      - 110 VUODEN KOKEMUKSELLA

LUVASSA UUTUUKSIA JA UUTTA TEKNOLOGIAA
MUKANA MENOSSA FRONIUS-HITSAUSLAITTEET!

SAMAAN AIKAAN UUDEN TOIMIPISTEEMME
AVOIMET OVET - RUUTANAKORVENTIE 2

TULE TUTUSTUMAAN UUSIIN TILOIHIMME AAMIAISEN 
MERKEISSÄ TAI MUUTEN VAIN KESKEN MESSUPÄIVÄN.
JÄRJESTÄMME MYÖS TARVITTAESSA KULJETUKSEN 
MESSUILLE!

Kanadalaiset CorActive-teholähteet –
markkinoiden energiataloudellisimmat!

Esimerkiksi 12000 W teholähteen 
maksimi virranotto vain 50A.

LAATUA  MAAILMAN  TOISEKSI  SUURIMMALTA 

MM Konemyynti Oy
Luhtikuja 4, 60550 Nurmo
p. 045 149 3599   |   mika.marttila@mmkonemyynti.fi
Lue lisää: www.mmkonemyynti.fi

Hinnat alv 0 %

Haluatko säästää 
sähkölaskussa ja 
huoltokuluissa, 

silloin valintasi on 
laadukas Han´s Laser. 

HAN’S LASER VALMISTAA:
• Kuitulaser teholähteet
• Optiset kuidut
• Leikkuupäät 2D- ja 3D-sovelluksin
• CNC-ohjaukset

Nyt
tasokuitulaser 

3015-G, 4000W 
asennettuna 

hintaan 
145 000 €

Käsikäyttöinen 
1500 W 

laserhitsauslaite 
hintaan 

17 500 €

Tulostimet 
muovin ja 

metallin tarkkaan 
tulostamiseen.

Han’s Laser 
-putkilaserit 

eri teholuokissa 
automatiikalla 

tai ilman.
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Mazak esitteli messuilla uutuuksia NEO-sarjaan, Optiplex 
3015 NEO tasoleikkauskone sekä FG NEO 400 putkikuitu-
laser 3D-päällä ja nLIGHT-resonaattorilla varustettuna olivat 
esillä. nLIGHT-teknologia on valikoimassa uutuus IPG:n rin-
nalla. Kuvan FG NEO 400:llä voidaan leikata halkaisijaltaan 
400 mm:n putkea tai profiilia, putkiaihioiden pituudet aina 
15 metriin saakka.

EuroBLECH järjestettiin nyt 
useamman vuoden korona-
tauon jälkeen, edellinen Eu-
roBLECH oli vuonna 2018. 
Sen myötä tapahtumaan koh-
distui ehkä tavallistakin enem-
män ennakkomielenkiintoa. 

Eikä ennakkoasetelma pet-
tänyt. Messuvieraita tapah-
tuma keräsi ehkä vähemmän 
kuin takavuosina ennen ny-
kykriisejä, järjestäjien mukaan 
38 076 henkilöä, mutta tarjon-
ta toki oli hyvinkin kohdallaan. 

Soluja ja  
järjestelmiä

Tapahtuman teemana oli täl-
lä kertaa Portti älykkäämpään 
tulevaisuuteen ja teknologi-
sen kehityksen mukaan älyk-
käät ratkaisut, automatisoin-
ti ja digitalisointi korostuivat, 
sekä tietenkin aina pinnalla 
olevat tuotannon tehokkuu-
den tekijät.

Hyvin useat koneet ja lait-
teet paikan päällä esiteltiin 
automatisoituina ja lukuisat 

tuotantosolut ja järjestelmät 
ja kokonaisratkaisut olivat 
näyttelyn keskeistä sisältöä. 

Kuitulaserteknologian ete-
neminen on viime vuosina ol-
lut vauhdikasta, ja alueen rat-
kaisuja messualueella todella-
kin riitti tälläkin kertaa. Tehot 
kasvavat, sovellutukset moni-
muotoistuvat ja perinteisten 
maailmanmerkkien lisäksi mu-
kana tuotteitaan esittelemäs-
sä oli uusia tahoja, varsinkin 
idän suunnalta. 

Yhdeksän hallia 
käytössä

EuroBLECH 2022 pidettiin 
Hannoverin mittavan kokoi-
sen messualueen yhdeksäs-
sä hallissa ja näyttelytilaa oli 
käytössä yhteensä 88 000 
neliömetriä. Näyttelyn ohella 

tapahtuman sisältöön kuului 
ajankohtaisantia, keskustelu-
ja ja verkostoitumismahdolli-
suuksia. 

Messujen viimeinen päivä 
eli perjantai 28.10. oli opiske-
lijoille tapahtumassa ilmainen 
tutustumispäivä.

EuroBLECH on alan kes-
keinen tapahtuma ja kerää 
sellaisena niin näytteilleaset-
tajia kuin messukävijöitäkin 
tietenkin myös Suomesta. 
Näytteilleasettajina tämän 
vuoden EuroBLECHissä oli 
kahdeksan suomalaisyritystä.

MackBrooks Exhibitionsin 
järjestämä EuroBLECH on 
joka toinen vuosi pidettävä 
tapahtuma. Seuraava Euro- 
BLECH on ohjelmassa 22.–25. 
lokakuuta 2024.

Konetapahtuma EuroBLECH 
järjestettiin lokakuun lopulla 

Hannoverissa. 
Noin 1 300 näytteilleasettajaa 

esittäytyi kokonaisuudessa, mitä 
pidetään keskeisenä levytyökoneiden 
-ja järjestelmien messutapahtumana 

maailmassa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Nykypäivän tuotannossa automaatio on iso tuottavuuden 
tekijä: Euromacin lähestymiskulmaa asiaan edustaa mm. tai-
vutussolu FX bend Cell, missä toimivat sähköservotoiminen 
särmäyspuristin ja Kukan robotti. Suomessa Euromacit myy 
Maanterä, miehet kuvassa Euromacin Andrea Lenzotti vasem-
malla, Maanterän Tero Kaivonen ja Euromacin Andrea Fontaini.

Perinteistä saksalaista: RAS on tuttu alan saksalaisvalmistaja 
ja XLTbend Up/Down -taivutuskone mm. kasettien, paneelien 
ja laatikoiden valmistukseen myös pienissä erissä. Helppo oh-
jelmointi, sekä etu- ja takakäyttövaihtoehdot sekä mm. uusi 
mittausjärjestelmä ovat sarjan vahvuuksia. Suomessa maahan-
tuoja on Grönblom.

EuroBLECH 
2022, Hannover

Automaatiosovellutukset korostuivat

maailmantapahtumassa

Salvagninin osastolla oli esillä eri teknologiaratkaisuja ja älyk-
kään, digitalisoidun ja energiatehokkaan lean-tuotannon rat-
kaisut olivat ytimessä. Mm. AJS- järjestelmä (Automatic Job 
Shop) ensiesiteltiin, siinä S1 lävistys/kuitu¬laser¬leikkaus¬yh-
distelmä kappaleenkäsittelyratkaisuin oli integroitu P4L- taivu-
tusautomaattiin. 2-taivutusautomaatti oli esillä stand alonena 
taivutustöissä. 

Prima Power oli messuilla mukana tuttuun tapaan kookkaalla 
osastolla ja isot automaatiojärjestelmät olivat osaston ytimes-
sä. Kaksi linjaa oli toiminnassa, oikealla Laser Genius+ Combo 
Tower Laser -varastojärjestelmä, taaempana PSBB-linja, minkä 
yhteydessä esiteltiin samalla uutta Shear Brilliance -lävistys- ja 
leikkausjärjestelmää sekä uusinta EBE-taivutusautomaattia. 

Italialainen Soitaab valmistaa plasma-, kaasu-, vesi- ja laser-
leikkauskoneita sekä vannesahoja ja hoitaa kaikki tuotannon 
vaiheet suunnittelusta koneistukseen sekä tuotteiden kokoon-
panon ja testauksen. Kuvassa kone Omniatech-sarjasta, minkä 
koneet voidaan varustaa mm. plasma ja kaasuleikkausteknolo-
gilla sekä viisteleikkauspäillä. Suomessa edustaja on FredSe.

Järeämmän materiaalin käsittelyyn leikkauskoneita tekevä 
Ficep kuuluu maailman keskeisimpiin valmistajiin rakenne-
teräksen käsittelyssä. Messuilla osastolla oli mm. Kronos KR 
32 HP-plasma- ja polttoleikkaukseen. Levykoko käsittelyyn 
3100x6000mm, polttimet 2kpl plasmalle ja kaasuleikkauksessa 
enimmillään 4. Levyvahvuus plasma 75 mm, kaasuleikkauk-
sessa 150 mm.
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Globaali ensiesittely: Amadan täyssähköinen kolmimetrinen särmäyspuristinuutuus EGB 1303 
ATCe. Mukana kolme takavastetta, uusi AMNC 4ie-ohjaus ääniohjauksella ja iso ATC-työkaluva-
rasto. Myös pienempi EGB 6013 ARce -robottisolu lanseerattiin. Kuitulasereista esillä olivat mm. 
6 kW:n Ventis AJe ja 12 kW:n Regius AJe, joka voitti messujen MM leikkuutekniikka- palkinnon.

Pivatic esitteli Hannoverissa energiatehokasta lävistys-puristuslinjaa, mihin kuuluivat kelankäsitte-
lylaite, oikaisulaite, tallasyöttölaite, sekä sähkötoimiset lävistyskeskus, puristin ja leikkuri. Linjan 
päädyssä oli poistokuljetin kappaleen poistoa varten.  Linja matkasi messuilta mm. kelavaunuin 
ja imukuppipinontalaitteella täydennettynä asiakkaalle Saksaan.

SafanDarleyn automaatiota messuilla: valmistussolu, missä valmistajan R-Brake 130T-sähköservo-
toiminen särmäyspuristin ja yläpuolinen robotti, jossa myös sekä työkalujen että tarttujan auto-
maattiset vaihdot.  Koko solun ohjaus yhdellä ohjelmistolla yksinkertaisesti ja nopeasti, soveltuen 
hyvin piensarjatuotantoon. Myös Kumatechin AGV toimi kokonaisuudessa lavoja siirtelemässä. 
Myös SafanDarleyn E-Brake Ultra ja H-Brake Hybrid -konemallit olivat esillä.

Juhlatunnelmaa: Eaglen osastolla esittelyssä ollut Eagle iNspire 30 kW leikkaa jatkossa Suomessa 
Pedersöressä HSJ Productsilla ja talon väkeä oli messureissulla Hannoverissa porukalla juhlan 
kunniaksi. HSJ Productsin miehet oman Eaglen edessä vasemmalta Sebastian Forsbacka, Jörgen 
Häggman, Roger Edström ja Sören Häggman.

Trumpfin kookas osasto kuuluu monilla kävijöillä EuroBLE-
CH-tapahtumien tuttuihin kiintopisteisiin. Mallistoa oli esillä 
koko tuotantoketjuun. Esimerkiksi 2D-tasolaser TruLaser 5030 
fiber esiteltiin 24 kW:n tehoin, 3D-laserleikkaukseen puoles-
taan kookas Trulaser Cell 8030. Kuvan TruBend Cell on uusi 
ratkaisu automatisoituun taivutukseen. 

Messujen ehkä kookkain logo löytyi tällä kerralla suomalai-
sen Coastonen osastolta hallista 12. Yritys on moninkertai-
nen EuroBLECH-näytteilleasettaja ja osastolla oli mukana mm. 
talon särmäyspuristintarjontaa, koko mallisto servotoimisia, 
sekä mm. etualalla näkyvä MT1 1220 Multitapper-kierteitys 
ja senkkauskone.  

LVD:n osastolla oli esittelyssä yhtenä uuden tarjonnan esimerk-
kinä Ultiform, automaattisella työkalunvaihdolla varustettu 
taivutusjärjestelmä, mikä perustuu LVD:n Dyna-Cell-taivutus-
soluun, mutta tarjoaa työkalunvaihdon myötä mahdollisuu-
den sitä pitemmälle vietyyn automatisoituun taivutustyöhön. 
Suomen edustaja on Prodmac.

Sveitsiläisvalmistaja Bystronic esitteli messuilla uutuuksia niin 
laserleikkaukseen särmäykseen kuin mm. varastojärjestelmiin-
kin, ohjelmointipuolen uutuus on BySuite-paketti. ByCut Stariin 
esiteltiin messuilla 30 kW:n teholuokka. Koneen edessä Ville 
Virta, hän aloitti Bystronic Scandinavian Suomen myynnissä 
Jari Enontekiön kumppanina tämän vuoden alussa.

Q-Fin on hollantilainen viimeistelykonevalmistaja, joka tekee 
alueen koneita sekä manuaaliseen että automatisoituun vii-
meistelyyn. Uutta Q-Fin-mallistoa edustaa mm. Hannoverissa 
esitelty SER MultiBrush jäysteenpoistoon, R2-reunanpyöristyk-
seen sekä ohutlevyosien viimeistelyyn enimmillään 1200 mm 
leveyteen asti. Suomalaisedustaja on Airwell.
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Messerin osastolla otettiin kuvayhteyksiä tehtaalle, uusia digitalisointimahdollisuuksia esiteltiin 
ja Element 400-laserleikkauskone ja Element 400 -viisteplasma olivat koneista tarkastelussa. 
Maahantuoja meillä on Aliko, kuvassa oikealta Alikon tj Stanislav Demin, Messerin CEO/Europe 
Jörg Mosser ja Alikon myyntipäällikkö Timo Valtanen. 

Taso- ja putkikuitulaserien sekä yhdistelmien valmistaja Bodor esitteli EuroBLECHissä esimerkiksi 
uutta 22 kW:n teholuokkaa sekä valmistajan Bodor Genius laserleikkuupäähän kehitettyä säteen 
Scanning Cutting -kuviointiominaisuutta. Oikealla FMS Servicen Kari Riihimäki, vasemmalla tuttu 
Suomenkin kävijä Bodorin Nordic Europen Service Manager Kelvin. 

Uudistunut EVO-Center täydentää Schröderin Evolution-taivutuskonetarjontaa. Ylä- ja alasuun-
taan taivuttavassa koneessa on uusi muotoilu, automaattinen työkalunvaihtaja 400 mm työka-
luille ja pyörivä imulevy, jotka mahdollistavat automatisoidun taivutuksen. Työpituus 3240 mm, 
levyvahvuus max. 4 mm, ohjaus Schröderin POS 3000.

Saksalainen Arkun messutarjonnan kärjessä oli mm. EdgeBraker 6000, mikä on suunniteltu ko-
konaisratkaisuksi lävistettyjen ja laserleikattujen kappaleiden pintojen ja reunojen pyöristykseen. 
Mallissa levyvahvuudet käsittelyyn 1-25 mm, leveys enimmillään 1300 mm. Suomessa Arkun 
koneet kuuluvat TruTekniikan uuteen tarjontaan.

BrightLine Scan on Trumpfin uusi ratkaisu laserhitsaukseen. Kun 
lasersädettä hitsausprosessin aikana ohjaa yleensä robotti, uusi 
tekniikka mahdollistaa lasersäteen ohjaamisen myös laserskan-
nerin avulla. Sen myötä robotin eteenpäin suuntautuva liike 
täydentyy laserin vapaasti ohjelmoitavalla lisäliikkeellä mihin 
tahansa haluttuun suuntaan.

Rensin Suomessa edustama G-Weike valmistaa taso-, putki- ja 
yhdistelmäkuitulasereita, kalustoa laserhitsaukseen ja kaiver-
rukseen sekä myös mm taivutukseen. Messuilla mukana oli 
mm. M-sarjan putkilaser LF60M, tehot saatavilla 6 kW saakka, 
käsittelykapasiteetti putkille Ø 20-350mm.

Microstepiltä oli messuilla kookas paletti koneita ja ohjelmis-
toratkaisuja. Kuvassa lippulaivamallistoa, leikkaus- ja poraus-
keskus MG, millä esiteltiin viisteleikkausta plasmalla, viiste-
polttoleikkausta, lasermerkintää, porausta, kierteitystä sekä 
pyöreiden että neliömäisten putkien plasmaviisteleikkausta. 
Mukana oli myös uusi alaimupöytä värähtelykuljettimella.

Kompaktia kalustoa: englantilaisvalmistaja Swift-Cut tekee suo-
rituskykyisiä ja helppokäyttöisiä CNC-plasmaleikkauskoneita 
eri malleina ja kokoluokkina niin konepajoille teollisuuteen kuin 
esimerkiksi alan oppilaitoskäyttöön. Messuilla Hannoverissa oli 
mukana kuvan Pro-sarjan pikkukone.

Saksalainen vanne- ja pyörösaha- sekä poralinjavalmistaja Kal-
tenbachin osastolla oli laajasti esillä uutta mallistoa kuvassa 
lähinnä täysautomaattinen pyörösaha KKS 461 NA. Kalten-
bachin hollantilainen tytäryhtiö Gietart esitteli messuilla kook-
kaan ECO Blaster 1504 sinkopuhalluslinjan levyjen, profiilien 
ja putkien sinkopuhallukseen.
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Uuden sukupolven 
INTEGREX i-250H ST 
-monitoimikone 

Yamazaki Mazak on moni-
toimisorvien uranuurtaja ja 
markkinajohtaja maailmassa. 
INTEGREX-koneissa yhdisty-
vät monipuolisesti CNC-sor-
vin ja koneistuskeskuksen 
ominaisuudet, joiden avul-
la vaativatkin työkappaleet 
saadaan tehtyä yhdellä ko-
neella kerralla valmiiksi. Ko-
nepaja-messuilla esiteltävä 
INTEGREX i-250H ST edus-
taa tuoteryhmän uusinta su-
kupolvea. Messukone on va-
rustettu kahdella kahdeksan 
tuuman sorvauskaralla, kom-
paktilla ja tehokkaalla 24 kW 
jyrsinkaralla, 74-paikkaisella 
työkalumakasiinilla ja 12-ase-
maisella kohtisuoralla sor-
vausalarevolverilla. Koneen 
moderni ohjaus MAZATROL 
SmoothAi hyödyntää tekoä-
lyn käyttöä esimerkiksi oppi-
malla aiemmista ohjelmista ja 
työstöarvoista parhaita käy-
täntöjä uusiin ohjelmiin. Kap-
paleiden 3D-mallien hyödyn-
täminen ohjelman teossa on 
viety ennennäkemättömän 
pitkälle. 

Wihuri Oy Teknisen 
Kaupan valikoima esillä 
monipuolisesti

Wihurilla on Konepaja 2022 
–messuilla peräti kolme 
näyttelyosastoa. Pelkästään 
Mazakin tuotteisiin ja pal-
veluihin keskittyvät osas-
tot ovat E123 ja E130. Ma-
zak-osastoilla on tavattavissa 
myös työstökonehuolto- ja 
koulutuspalveluiden henki-
löstöä. Wihurin yhteisosas-
tolla A620 esitellään muun 
muassa Linde-trukkeja ja 
uusia sisälogistiikkaratkaisu-
ja, Sunnen-hoonauskoneita, 
Metabo-sähkötyökaluja ja 
käsityökaluja sekä muita ko-
nepajoilla tarvittavia laitteita. 
www.machinetools.wihuri.fi

Edullinen pystykarainen 
5-akselinen CV5-500 
-koneistuskeskus

Mazak CV5-500 -koneistus-
keskus on edullinen 5-akseli-
nen pystykarainen koneistus-
keskus, joka on saavuttanut 
erittäin hyvän myyntimenes-
tyksen Suomen markkinoilla. 
Se on tarkoitettu ensiaske-
leeksi moniakselityöstön 
maailmaan ja niitä onkin 
myyty lukuisille erikokoisille 
konepajoille ensimmäiseksi 
5-akselikoneeksi. Koneen tu-
kevan siltatyyppisen rungon 
alle on rakennettu kahdesta 
päästä tuettu kehtopöytä, 
jonka runko kallistuu 220 as-
tetta ja pöytälevy pyörii 360 
astetta lineaariakseleiden 
ympäri. Tukevan rakenteen 
ja tehokkaan ohjausjärjes-
telmän ansiosta vaativatkin 
työkappaleet pystytään työs-
tämään tarkasti useammalta 
tahkolta yhdellä kiinnityksel-
lä tai kaikilla viidellä akselilla 
yhtäaikaisesti. 

Suurin tällä koneella työs-
tettävä kappale on halkaisi-
jaltaan 500 mm ja korkeudel-
taan 320 mm. Messukone 
on varustettu automaatio-

valmiudella, jolloin koneen 
sivulle voidaan laittaa auto-
maatiojärjestelmä ja koneen 
etuovesta voidaan edelleen 
panostaa ja purkaa kappalei-
ta käsin. Automaatiovalmiu-
teen kuuluu Ethernet-poh-
jainen robottivalmius, auto-
maattinen sivuovi sekä hyd-
rauliikan ja/tai paineilman 
tuonti pöydän läpi automaat-
tista kiinnitintä varten.

QTE-100MSY SG 
-sorvauskeskus 
MAZATROL SmoothEz 
-ohjauksella

QTE-sarja on uusi kompakti 
ja ketterä sorvimallisto, joka 
on varustettu helppokäyttöi-
sellä MAZATROL SmoothEz 
-ohjauksella. Käyttöliitty-
mässä on moderni 15 tuu-
man kosketusnäyttö, joka 
on uusi ja erittäin toivottu 

asia edullisemman tason 
perussorveissa. Messuko-
neessa QTE-100MSY SG on 
kaksi sorvauskaraa, revolveri 
pyörivillä työkaluilla sekä C- 
ja Y-akselit. Kuuden tuuman 
istukan läpi voidaan syöttää 
enintään 52 millimetrin tan-
koja ja kone soveltuukin erit-
täin hyvin esimerkiksi pien-
ten kappaleiden nopeaan 
tankosorvaukseen. 

Wihuri Oy Tekninen Kauppa ja Yamazaki 
Mazak esittelevät Konepaja 2022 -messuil-
la kolme tuoretta Mazak-konetta. Viimeisim-
pään Smooth-teknologiaan on mahdollista 
tutustua koneiden lisäksi myös useiden 
ohjaussimulaattoreiden ja ohjelmistojen 
avulla. Konepaja 2022 -messuilla 29.11. – 
1.12. ovat paikalla sekä Mazakin että Wihurin 
asiantuntijat.

Mazak INTEGREX i-250H 
ST -monitoimikoneessa on 

tekoälyä hyödyntävä tehokas 
MAZATROL SmoothAi 

-ohjausjärjestelmä.

Edullinen 5-akselinen Mazak CV5-500 
on ollut myyntimenestys Suomessa.

Kompakti ja ketterä Mazak QTE-100MSY SG -sorvauskeskus 
on varustettu uudella MAZATROL SmoothEz 

-kosketusnäyttöohjauksella.

Prodmac mukana Konepaja-messuilla 

Kun Konepaja-messujen 
näytteilleasettelijat pääs-
tetään rakentamaan mes-
suosastojaan, ei Prodmacilla 
ole ongelmia täyttää omaa 
65 neliötään.

”Tämä messuosasto on 
suunniteltu kolme vuotta 
sitten, mutta messuja on 
jouduttu pandemian vuoksi 
lykkäämään tähän syksyyn 
saakka. Osasto on siis jo-
pa hieman pienehkö meille, 
koska tilatarve on matkan 
varrella kasvanut”, kertoo 

asiakashankinnan ja -kontak-
toinnin tapoja, ei messujen lii-
dimääriin ole helppoa päästä 
muilla tavoin.  

”Konepaja-messuilla ta-
paamme kolmen päivän ai-
kana vähintään yhtä paljon 
potentiaalisia asiakkaita 
kuin muuten puolen vuoden 
aikana yhteensä. Messut ovat 
meille tärkeitä tapahtumia 
niin imagon ja uusasiakas-
hankinnan kuin myös nykyis-
ten asiakkaiden tapaamisen 
kannalta. ”  

Konepaja-messut järjeste-
tään Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa 29.11.–1.12. 
Rekisteröitymällä kävijäksi en-
nakkoon saa maksuttoman si-
säänpääsyn messuille. 

Prodmacin toimitusjohtaja 
Mika Koivuniemi.

Prodmacin osastolla tu-
lee olemaan näytillä lähes 
kaikki yrityksen päätuot-
teet: Behringerin ja Mepin 
sahalaitteet, Parmigian-le-
vyntaivutuskone, Upmovi-
om-varastointijärjestelmät, 
Wikus-vannesahanterät, Oe-
meta-leikkuunesteet, Tenryu- 
ja Stark-pyörösahanterät se-
kä Röslerin täryhiomalaitteet.

”Toki osastollemme voi 
tulla keskustelemaan yhtä 

lailla muistakin tuotteistam-
me. Olemme paikalla peräti 
noin kymmenpäisen mes-
sutiimin voimin, sillä oman 
väkemme lisäksi mukana on 
maahantuomiemme tuote-
merkkien edustajia.” 

Messuilla suuri merkitys 
Prodmacille 

Tämän vuoden puolella Prod-
macilla on pikkuhiljaa pääs-
ty palaamaan kasvokkaisten 
tapaamisten äärelle. Messuja 
on kuitenkin odotettu malt-

tamattomina jo kolmisen 
vuotta. Vuonna 2020 Kone-
paja-messut jouduttiin pe-
rumaan aivan kalkkiviivoilla 
– vain pari päivää ennen ta-
pahtuman alkua.

”Meille on erittäin tärkeää 
päästä takaisin messujen ja 
kasvokkaisten tapaamis-
ten aikaan. Edustamiemme 
tuotteiden esittelyn kannal-
ta on oleellista, että asiakkaat 
pääsevät itse tarkastelemaan 
laitteita ja koneita paikan 
päälle”, Koivuniemi tuumii.  

Pandemian aikana Prod-
macilla on tartuttu luuriin 
aiempaa tiuhemmin sekä ta-
vattu asiakkaita verkon väli-
tyksellä. Vaikka pakon edessä 
on onnistuttu luomaan uusia 

Pitkän koronaodotuksen jälkeen Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskuksessa päästään vihdoin jär-
jestämään Konepaja-messut 29.11.–1.12. Prodmac 
on mukana ison tiimin voimin ja esittelee mes-
suosastolla useita päätuotteitaan. 

Wihuri ja Mazak esittelevät uusinta
konepajateknologiaa Tampereella
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Sisäkuva tulityötilasovelluksestaErillis- ja suojatilat lisäävät työhyvinvointia ja parantavat melunhallintaa.

X-liike max 12 000  mm
Pinolin halk. 100/105

Karanopeus max 3500
 

 TURVALLINEN
MODERNI

P. 03 358 2700, 0400 232 310
maketek@maketek.fi

Niittyhaankatu 8, Tampere
 

 RETOS  RET10P

Suojaa ääneltä, turvallisuutta tulitöihin 

Rakennetta erillis- ja suojatilan kasausvaiheessa.

POHJANMAAN RAKENNUSPELTI OY

– Perustettu vuonna 1987
– Osa Duuri Group-konsernia
– Tuotteet: sopimusvalmistus, julkisivu-
 rakentamisen terästuotteet ja niiden 
 asennustyöt, teollisuussuojat
– Henkilöstö: noin 50

PRP tunnetaan teollisuudes-
sa sopimusvalmistajana ja 
julkisivurakentajana. 

Muutaman viime vuoden 
aikana yritys on kehittänyt 
teollisuusääneltä suojautu-
misesta uuden tuoteper-
heen, joka soveltuu äänen 
eristämisen lisäksi muihinkin 
sovelluksiin.

Yrityksen ProCab-työtilat 
ovat suomalainen innovaa-
tio, joka soveltuu niin ääni-
eristetyksi työtilaksi, kone-
suojaksi tai tulityötilaksikin. 
Modulaarisuus mahdollistaa 
räätälöidyt toteutukset ja li-
sää joustavuutta layout-suun-
nitteluun.

”Kyseessä on nopea ja 
vaivaton ratkaisu, joka lisää 
työhyvinvointia ja parantaa 
tuotantotilojen melunhallin-
taa sekä koneen ympärille 
asennettuna että työtilana. 

Äänieristettynä työtilana 
käytettävään ProCabiin voi-
daan helposti asentaa myös 
tarvittavat sähkö- ja ilmas-
tointiliitännät”, kertoo tuo-
tevastaava Marko Lammi 
PRP:ltä.

Referenssejä 
Suomessa ja ulkomailla 

ProCab on kehitetty yhteis-
työssä PRP:n ja akustiik-
ka-asiantuntija Denis Sipo-

sen kanssa. Äänieristykseen 
liittyvät asiat ovat olleet eri-
tyisen tarkan suunnittelun 
kohteena ProCabien kehit-
tämisessä. 

”ProCab-työtiloilla työn-

antajan on myös helppo toi-
mia lainsäädännön mukai-
sesti eli poistaa tai vähentää 
työntekijälle aiheutuvaa me-
luvaaraa ja -haittaa vaimenta-
malla melua ja estämällä sen 

etenemisen”, Lammi kertoo.
Suojatilojen sovellusalu-

eet laajenevat ja kiinnostus-
ta sarjan tuotteisiin löytyy 
kotimaan lisäksi ulkomailta. 

”Suosio on kovassa kas-
vussa. Työtilat rakennetaan 
moduuleista ja ne ovat hel-
posti siirrettävissä sekä 
muokattavissa tuotantoti-
lan erilaisten vaatimusten 
mukaan. Tiloja on saatavilla 
vakiomittaisina, mutta niitä 
voidaan myös kustomoida 
esimerkiksi omiin mittoihin, 
oman brändi-ilmeen mukai-
silla teippauksilla tai RAL-sä-
vyillä, Lammi kertoo.

Made in Seinäjoki

PRP eli Pohjanmaan Raken-
nuspelti Oy on vuonna 1987 
perustettu yritys, joka suun-

Kun ääntä on ylen määrin, eihän se muka-
vaa ole. Varsinkaan kun töitä pitäisi tehdä. 
Tähän ongelmaan yksi ratkaisu ovat erillis- 
tai suojatilaratkaisut, joita viime vuosina on 
kehitetty niin toimistoihin kuin teollisuuteen-
kin. Seinäjoella toimiva PRP kuuluu tuotea-
lueen uranuurtajiin. Teollisuutta modulaari-
set ratkaisut kiinnostavat enenevästi.

nittelee ja jalostaa metallisia 
ohutlevytuotteita. PRP on 
osa Duuri Group -konsernia, 
johon kuuluvat PRP:n lisäk-
si, Duuri Oy sekä Scanmikael 
Oy. 

PRP:n tuotantotilat ovat 
Seinäjoella, missä myös Pro-
Cab-työtilat rakennetaan 
käyttövalmiiksi ja toimite-
taan sieltä suoraan asiakkail-
le toimipisteisiin. 

”Monipuoliset ratkaisut 
ja modernit valmistusmah-
dollisuudet takaavat kor-
kealaatuisen lopputuloksen 
vaihteleviin projekteihin. 
ProCab-työtilojen lisäksi PR-
P:ltä löytyy vahva osaaminen 
ja ammattitaito ohutlevyval-
mistukseen sekä rakennus-
ten julkisivuratkaisuihin”, 
Marko Lammi kertoo.
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Ojantie 36, Pori
Puh. 02 634 1900
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MUKANA 
MESSUILLA OSASTOLLA:

A100

Rautarakenne 
E. Kauppinen luottaa 
Prodmacin palveluun

Rautarakenne E. Kauppi-
nen Oy on Vantaalla toimiva 
40 ammattilaisen teräsura-
kointiin erikoistunut yritys. 
Prodmacin ja Rautarakenne 
E. Kauppisen yhteinen tai-
val alkoi vuonna 2018, mut-
ta Prodmacin terämyynnistä 
vastaavan Petri Ravanteen 
kanssa Rautarakenne E. 
Kauppisella on yhteistyö-
tä takana jo yli kymmenen 
vuotta.

”Petrin kanssa olemme 
aina voineet kommunikoida 
avoimesti ja luottamuksella. 
Yhteistyö toimii saumatto-
masti, ja olemme olleet erit-
täin tyytyväisiä. Tällä hetkellä 
meillä on käytössä viisi Prod-
macin toimittamaa MEP-sa-
haa sekä tietysti monipuoli-
nen valikoima teriä”, kertoo 
Jani Kauppinen.

Kokonaisvaltainen 
palvelu miellyttää 

Kauppinen painottaa erityi-
sesti Prodmacin palvelun mo-
nipuolisuutta. 

”Kun ostamme sahan 
Prodmacilta, saamme heiltä 
myös saumattomasti toimi-
van huoltopalvelun. Ja jos 
pyydämme Prodmacia sel-
vittämään jonkin tuotteen 
saatavuutta, niin Prodma-
cilla on aidosti nähty vaivaa 
asian eteen ja tarjottu meille 
ratkaisua.” 

Esimerkiksi Kauppinen 
mainitsee saharadan han-
kinnan. 

”Se ei varsinaisesti ole 
Prodmacin tuotevalikoimas-
sa, mutta he selvittivät mistä 
näitä saadaan ja hoitivat han-

kinnan puolestamme. Olem-
me olleet todella tyytyväisiä 
tällaiseen palvelun kokonais-
valtaisuuteen.”

Hän kertoo, että sujuva 
yhteistyö Prodmacin kanssa 
on aikaansaanut kustannus-
säästöjä. 

”Olemme jopa pystyneet 
luottamaan Prodmacille osa-
alueen, johon monessa yri-
tyksessä tarvitaan erikseen 
oma työntekijä tai työnte-
kijöitä. Meille Prodmac on 
erinomainen yhteistyökump-
pani”. 

Kyky vastata  
asiakkaan tarpeisiin

Prodmacin Petri Ravanteen 
mukaan yhteistyö Rautara-
kenne E. Kauppisen kanssa 
on hyvä esimerkki siitä, miten 
Prodmacilla toimitaan. 

”Emme vain myy koneita 
tai sahanteriä, vaan tarjoam-
me kokonaisvaltaista palve-
lua, mikä mahdollistaa sen, 
että asiakas voi keskittyä 
omaan liiketoimintaansa ja 
luottaa siihen, että me huo-
lehdimme heidän työvälineis-
tään.”   

Prodmacin toimivat ja 
pitkät yhteistyöt perustu-
vat avoimeen ja tiiviiseen 
kommunikointiin asiakkaan 
kanssa. 

”Haluamme hahmottaa 
asiakkaamme tarpeet mah-
dollisimman tarkasti, jotta 
voimme suunnitella niiden 
mukaisen, tuottavan ja te-
hokkaan ratkaisun. Siitä hyö-
tyy asiakas, ja se myös tekee 
omasta työstämme mielekäs-
tä ja palkitsevaa.” 

Rautarakenne E. Kauppinen ostaa sa-
hansa ja sahanteränsä Prodmacilta. 
Yhteistyössä korostuvat molemminpuo-
linen luottamus sekä kokonaisvaltainen 
palvelu, jonka ansiosta asiakas saa kai-
ken hyödyn irti työvälineistään.   

App Store Play Store

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

puhelimeen!

Uusi järjestelmä sveitsiläistyyppisiin
sorveihin nopeasti vaihdettavilla 
pikavaihtoteräpäillä.
Minimaalinen asetusaika.

Valikoima oikea-  
ja vasenkätisiä teräpäitä 
jotka voidaan kiinnittää  

samaan varteen

Kierrettävä kiilamekanismi 
Suunniteltu maksimoimaan
kiinnitysvoima tukevan
kiinnityksen saavuttamiseksi.

Modulaariset pitimetModulaariset pitimet    
sveitsiläistyyppisiinsveitsiläistyyppisiin

Nopea 
vaihto minimoi 

koneen 
seisonta-ajan
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Axa VHC-5000 on uusi investointi ITA Nordicin Närpiön tehtaalle.

Liikkuvapylväinen Axa tuotantoon 
sopivaksi muokattuna

ITA Nordic investoi uuteen koneistuskapasiteettiin 

ITA Nordic Oy on nykyaikai-
nen laadukkaita koneenosia 
ja palveluita tuottava sopi-
musvalmistuskonepaja, jo-
ka palvelee alansa johtavia 
teknologia-alan laitevalmis-
tajia mm. prosessi-, kaivos- 
ja meriteollisuudessa. Yritys 
toimii Ruokolahden Punta-
lassa, Pirkanmaalla Kurussa 
sekä viime vuoden yritysos-
ton myötä myös Närpiössä. 
Yrityksessä työskentelee 80 
konepajateollisuuden am-
mattilaista pitkälle automa-
tisoiduilla tuotantovälineillä. 
80-luvulta alkaen toimineen 
ITA Nordicin keskeisiä lu-
pauksia ovat kustannuste-
hokkuus, toimitusvarmuus 
ja laatu.

Vanhan koneen 
peruskorjaus vai 
investointi uuteen?

Neljä vuotta sitten ITA Nor-
dic Oy osti Carpino Oy liike-
toiminnan Kurussa vahvis-
tamaan yrityksen kasvua ja 
palvelutarjontaa metalliteol-
lisuuden sopimusvalmistus-
konepajana. Toiminta vahvis-
tui edelleen vuonna 2021 kun 
yritys osti Närpiöstä Maxel 
Oy Ab:n liiketoiminnan.  

ITA Nordicin Närpiön yk-
sikkö on erikoistunut mm. 
sähkömoottoreissa, metro-
vaunuissa ja vaihteistoissa 
käytettävien tarkkuusakse-
leiden valmistukseen. Vuo-
sien myötä yrityksen maine 
tehokkaana pienen eräkoon 
akselivalmistajana on kiirinyt 
ja tilauskanta on yrityksellä 
erinomaisella mallilla. Ko-
neiston pauhatessa kappa-

vaihtaa käsin ohjelman ja 
tuotteen aina toiseen ja tar-
kastaa lopputuloksen. Uuden 
koneen myötä tuotanto te-
hostuu, kun ohjelmat vaihtu-
vat automaattisesti. Tavoit-
teena on, että tuotannonoh-
jausjärjestelmä kertoo solulle 
minkä kappaleen olevan ky-
seessä. Robotti tarkastaa, 
että aihio ja tuote vastaavat 
toisiaan. Näin myös inhimil-
lisen virheen mahdollisuus 
minimoidaan. 

”Haluamme yhden kap-
paleen joustavan valmis-
tusjärjestelmän. Näen, että 
yhä pienempiä sarjoja pitää 
pystyä automatisoimaan. Ta-
voite on, että yksi koneistaja 
ja operaattori pystyy käyttä-
mään useaa konetta saman-
aikaisesti”, havainnollistaa 
Matikainen. 

Koneistuskeskus Axan ja 
tuotantosolun ITA Nordicil-
le toimittaa Evomax Oy, Ro-
botmationin ollessa mukana 
automaatio-osuudessa omal-
la erikoisosaamisellaan. Ro-
botmation on toiminut teol-
lisen automaatiotekniikan 
osaajana jo vuodesta 1999. 
Yritys on tunnettu erityisesti 
helppokäyttöisestä Robovi-
sor -solunohjauksesta, joka 
toimii kuten FMS ja voidaan 
helposti liittää solun laittei-
siin ja asiakkaan tuotannon-
ohjausjärjestelmään.  

Maailma sähköistyy 
ja sähkömoottoreiden 
kysyntä kasvaa

Maailma sähköistyy kovaa 
vauhtia. Arviolta 45 % maa-
ilman sähköstä kulkee säh-
kömoottorin läpi. Mootto-
reiden tekniikka kehittyy ja 
hyötysuhde paranee. Säh-
kömoottoreissa tarvittaville 
osille, kuten akseleille on 
kova kysyntä. Tämä lupailee 
hyvää myös ITA Nordicin ak-
selivalmistukselle. Axan liik-
kuvapylväinen koneistuskes-
kus automaatioineen tulee 
vahvistamaan yrityksen tuo-
tantoa ja laadukkaiden ak-
seleiden toimitus asiakkaille 
jatkuu kustannustehokkaana. 

Suuri kysyntä peilautuu 
myös työvoimaan. 

”Olemme tehokkaita pie-
nen eräkoon akselivalmistuk-
sessa ja meillä on kasvupo-
tentiaalia, mutta haasteena 
on työvoiman saatavuus. 
Meillä on kova tarve saada 
Närpiöön useita koneistajia 
lisää. Myös toimihenkilöpuo-
lella on tarvetta, ensisijaisesti 
tuotantopäällikölle”, tiivistää 
Matikainen ITA Nordicin ti-
lanteen. 

leita asiakkaille, on nykyinen 
keskiöintikone tullut elinkaa-
rensa päähän. Olisi aika joko 
peruskorjata vanha kone tai 
hankkia uusi vastaava kes-
kiöintikone. Taustalla siinsi 
myös ajatus uudesta liikku-
vapylväisestä koneesta, joka 
muokattaisiin tuotantoon so-
pivaksi.  

”Vertailun jälkeen pää-
dyimme liikkuvapylväiseen 
koneeseen. Hinta oli lopul-
ta ratkaisevin tekijä: Vanhan 
korjaus olisi ollut kallista ja 
kone olisi ollut pois tuotan-
nosta jopa kaksi kuukautta. 
Puhdas keskiöintikone olisi 
ollut automaatioineen rei-
lusti kalliimpi ratkaisu”, ha-
vainnollistaa ITA Nordicin 
hallituksen puheenjohtaja 
Tommi Matikainen.  

Ratkaisun vaakakupissa 
painoi myös tieto siitä, et-

tä investoimalla uuteen ko-
neeseen, tuotanto ei kärsisi 
vanhan koneen paiskiessa 
töitä niin pitkään, kunnes uu-
si kone tulee hallin lattialle. 
Tavoitteena on ajaa uutta ja 
vanhaa konetta rinnan vuo-
si tai kaksi ja sitten purkaa 
vanha pois.  

Liikkuvapylväinen 
työstökeskus Axa ja 
robottisolu 

ITA Nordicin Närpiön teh-
taalle tulee liikkuvapylväi-
nen koneistuskeskus Axa. 
Valmistaja on saksalainen 
perheyritys, joka on jo vuosi-
kymmenten ajan valmistanut 
korkealaatuisia, tarkkoja ja 
tehokkaita liikkuvapylväisiä 
koneistuskeskuksia ja por-
taalikeskuksia, jotka räätä-
löidään usein alusta alkaen 
asiakastarpeen mukaan. Axa 

on Evomaxin uusi edustus.
”Lähtökohta oli, että halu-

simme koneeseen Siemensin 
ohjauksen. Tarjolla oli vaihto-
ehtoja, mutta meillä on ollut 
hyviä kokemuksia saksalaisis-
ta koneista, joten päädyim-
me saksalaiseen koneeseen. 
Axan kone räätälöidään tar-
peeseemme, mm: koneen 
kiinteät pöydät jätetään pois 
ja tilalle laitetaan pitkäiskui-
set hydraulipuristimet, jotka 
toimivat kiinnittiminä. Lisäk-
si kiinnittimien etäisyyssää-
tö tehdään automaattiseksi 
CNC-akselina, jolloin asetuk-
sen vaihto saadaan automa-
tisoitua”, kertoo Matikainen. 

Axan koneistuskeskus on 
malliltaan VHC-5000. Ky-
seessä on tukeva b-akselilla 
varustettu keskus, jolla on 
tarkoitus ajaa pituudeltaan 
600-3000 millin ja halkaisi-

jaltaan 80-210 millin kappa-
letta. 

Yhden kappaleen 
joustava 
valmistusjärjestelmä

ITA Nordicilla on kolmes-
sa yksikössään yhteensä 15 
robotisoitua tuotantosolua 
käytössä. Puntala on yksi-
köistä eniten automatisoitu. 
Kurussa ja Närpiössä on yk-
si robotisoitu tuotantosolu. 
Närpiössä valmistettavat ak-
selit ovat käytännössä jokai-
nen keskenään erilaisia, nimi-
kemäärän ollessa yli 5000 ja 
sarjakoon keskimäärin vain n. 
1,5. Nimikemäärä Tästä huo-
limatta, koneen kyljessä tu-
lee olemaan pitkälle automa-
tisoitu moderni robottisolu. 

Nykyisessä keskiöintiko-
neeessa on portaalityyppi-
nen panostaja. Koneistaja 

Kun 
teknologian 

päivityksen aika 
koittaa, eteen tulee 
kysymys, uusiako 

vanhaa vai 
hankkiako kokonaan 

uusi. 
ITA Nordic 

korvasi keskiöiti-
konekapasiteettia 
uudella liikkuva-

pylväisellä koneistus-
keskuksella, säästi 
kustannuksissa ja 

varmisti samalla 
tuotannon 

keskeytyksettömän 
jatkumisen.

Kättä päälle. Kuvassa 
oikealta: Patrick Häggblom 

(ITA Nordic Oy), Hannu 
Heikkinen (Evomax Oy), 
Tommi Matikainen (ITA 
Nordic Oy), Rami Leijon 

(Robotmation Oy) ja 
Mauri Kautto (Evomax Oy).
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TFC/DFC/EFC-series | Leikkausteho 8 kW | maksimi pöytäkoko kahdeksaan metriin saakka!

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

www.nct-service.fi  | www.jfy-international.com
KYSY LISÄÄ!

Olemme 
konepajamessuilla 

29.11.–1.12.22, osasto A98.

ENSIMMÄINEN 
KONE TUOTANNOSSA 
SUOMESSA!
Soita ja varaa esittelyaika.

KONEISSA KÄYTÖSSÄ 
TRUMPF-LASERIT.

Suorituskykyiset, vankkarakenteiset
JFY-kuitulaserleikkauskoneet

SÄRMÄÄ
LEIKKAA
OHJELMOI
SAHAA

MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.

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

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

OHJELMOIOHJELMOIFredSe Oy
Kokkomäentie 6
77600 Suonenjoki
Finland
+358 40 7765 413
info@fredse.fi
www.fredse.fi
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TEKNISET TIEDOT MAZAK VCN-SARJA
Malli VCN-500 VCN-600 VCN-700
Pöydän mitat [mm] 1 050 x 500 1 300 x 600 1 500 x 700
Pöydän suurin
kuormitus [kg] 750  1 200 1 800
Akseleiden liikkeet 
X / Y / Z [mm] 800 / 500 / 550 1 050 / 600 / 600 1 300 / 700 / 650
Pikaliikenopeus 
X / Y / Z [m/min] 42 42 42
Karan kartio #40 (BT, HSK, CAT) #40 (BT, HSK, CAT) #40 (BT, HSK, CAT)
Karan pyörimisnopeus 
[k/min] (opt.) 15 000 (18 000) 15 000 (18 000) 15 000 (18 000)
Karan teho ja vääntö 
[kW / Nm] (opt.) 22 / 119 (30 / 120) 22 / 119 (30 / 120) 22 / 119 (30 / 120)
Työkalujen lukumäärä 
[kpl] (opt.) 30 (48, 60) 30 (48, 60) 30 (48, 60)
Työkalun vaihtoaika 
T-T [s] 1,3 1,3 1,3
Koneen paino 
vakiovarustein [kg] >6 000 >7 000 >9 000

Uudet Mazakin 
VCN-mallit täydentävät 

koneistuskeskusten 
sarjaa    

Yamazaki Mazak on tuonut 
markkinoille Euroopassa 
valmistettavan uudistuneen 
VCN-sarjan, joka on Mazakin 
valmistama pystykaraisten 
koneistuskeskusten korkean 
suorituskyvyn mallisto (Per-
formance Line).  VCN-sar-
jassa CNC-ohjaus on huip-
puominaisuuksilla varustet-
tu MAZATROL SmoothG ja 
myös muut koneiden tekni-
set ominaisuudet ovat huip-
puluokkaa. Koneita valmis-
tetaan kolmena uutena eri 
kokona.

Äärimmäisen nopeaa ja 
virheetöntä ohjelmointia 
SmoothG-ohjauksella

Mazak VCN -sarjan koneissa 
oleva suomenkielinen ohjaus 
sisältää vakiona sekä vuoro-
vaikutteisen Mazatrol- että 
G-koodiohjelmoinnin. Vuo-
rovaikutteinen ohjelmointi 
helpottaa merkittävästi oh-
jelmointia: ohjelmat ja ase-
tukset (työkalujen asetukset 
ja simulointi) saadaan tehtyä 
ensimmäisen kappaleen yh-
teydessä keskimäärin 75 pro-
senttia nopeammin verrat-
tuna EIA/ISO-ohjelmointiin. 
Uudetkin koneenkäyttäjät 
pääsevät helpommin alkuun 
ohjelmoinnissa. Ohjelma 
voidaan tehdä ja simuloida 
työkaluradan osalta ennen 
uuden kappaleen koneista-
mista myös työstön aikana. 

Performance Line -mal-
liston koneistuskeskuksissa 
on aina korkeamman tason 
SmoothG-ohjaus, jonka suuri 
19-tuumainen kosketusnäyt-
tö ja muut ominaisuudet hel-
pottavat ohjelmointia. 

3D-mallit ohjelmoinnin 
apuna

MAZATROL SmoothG -oh-
jauksen merkittävin paran-
nus on valmistettavan kap-
paleen 3D-mallin käyttö oh-
jelmoinnin apuna. STEP- tai 

työkalun läpi, siirrettävän kä-
sipyörän ja 8 MB lisämuistin. 

Tuotantopaketti 1 on va-
kiovaruste ja sisältää muun 
muassa 5 bar jäähdytysnes-
teen työkalun läpi. Tuotanto-
paketit 2 – 6 ovat paketteja, 
joissa valitaan korkeampi 
paine (20 tai 70 bar) jäädy-
tysnesteelle työkalun läpi ja 
valitaan lastunkuljetin ko-
neistettavan materiaalin ja 
volyymin mukaan. Lastunkul-
jettimen valmistajan voi vali-
ta useista eri laatumerkeistä; 
Mazakin Euroopan-tehtaalle 
lastunkuljettimia toimittavat 
Cromar, LNS ja Mayfran. 

Valittavana on myös kak-
si erilaista nykyaikaista mit-
tauspakettia erittäin kohtuul-
liseen hintaan. Mittauspa-
ketti 1 sisältää langattoman 
työkalun mittauksen (Renis-
haw RTS) ja mittauspaketti 
2 lisäksi Renishaw RMP60 
-työkappalemittauksen help-
pokäyttöisine makro-ohjel-
mistoineen (Renishaw Set & 
Inspect). Koneiden tärkeim-
mät tekniset tiedot ovat seu-
raavissa taulukossa.

Parasolid-muotoinen geo-
metriamalli voidaan tuoda 
suoraan Mazatrol-työkier-
toon ja käyttää sen piirteitä 
ja mittoja suoraan hyödyksi 
ohjelmoinnissa. Vaikka mallia 
ei olisi käytettävissä, kappa-
letta ohjelmoitaessa saadaan 
ruudulla näkymään reaaliai-
kainen 3D-kuva kappaleesta 
ohjelmoinnin edistyessä vai-
he vaiheelta. Tämä vähentää 
virheiden määrää oleellisesti 
vanhoihin menetelmiin ver-
rattuna. 

Ohjauksessa on myös 
muita toivottuja ominai-
suuksia, kuten Windowsista 
tuttu ”Undo-Redo” -korja-
ustoiminto, ohjelman kom-
menttirivit sekä uusia Ma-
zatrol-työkiertoja, jotka no-
peuttavat ohjelman tekoa. 
Työstötarkkuutta parantaa 
lämpötilakompensointi (In-
telligent Thermal Shield +), 
joka valvoo lämpötilaa antu-
reilla työstön aikana ja kom-
pensoi mittoja tarvittaessa. 
Kosketusnäytön käytettä-
vyys ja käyttövarmuus ovat 
osoittautuneet erinomaisiksi 
teollisessa ympäristössä. 

MAZATROL SmoothG 
-CNC-ohjaus tarjoaa 
vakiona muun 
muassa seuraavat 
ominaisuudet:  

• 19 tuuman kapasitiivinen 
kosketusnäyttö
• täysi näppäimistö (koske-
tusnäyttö)
• G-koodiohjelmointi (EIA/
ISO)
• Mazatrol-kielinen vuorovai-
kutteinen ohjelmointi
• ohjelmointia helpottavat 
valmiit työkierrot 
• suomenkielinen käyttöliit-
tymä (käyttäjä voi vaihtaa 
kielestä toiseen helposti)
• kappaleen 3D-mallin käyttö 
ohjelmoitaessa 
• älykäs lämpötilakompen-
sointi (ITS+)

mällä aikavälillä ja raportoida 
tarvittaessa.

Tuotanto-, tuottavuus- 
ja mittauspaketteja 
vakiovarusteiden lisäksi

Mazak VCN -koneet ovat 
jo vakiona hyvin varustel-
tuja. Koneistuskeskuksessa 
on vakiona 15 000 k/min 
nestejäähdytetty kara, joka 
soveltuu monien erilaisten 
materiaalien tehokkaaseen 
koneistukseen 22 kilowatin 
teholla (optiona 30 kW), sekä 
erittäin nopea 30-paikkainen 
työkalunvaihtaja ja 42 m/min 
pikaliike- sekä syöttönopeus. 

Koneistuskeskuksiin on 
myös saatavana valmiiksi 
mietittyjä ja hinnaltaan kil-
pailukykyisiä lisävarustepa-
ketteja. Tuottavuuspaketti si-
sältää esimerkiksi paineilman 
(säästöajoituksella) pyörivän 

Nestejäähdytetty ja 
moottorin kanssa samalla 

linjalla (In-Line) oleva 
hihnaton nopea ja tehokas 

15 000 k/min vakiokara 
soveltuu hyvin erilaisten 

materiaalien koneistukseen.

Kosketusnäytöllisessä 
MAZATROL SmoothG 

-ohjauksessa on lukuisia 
uusia ohjelmointia 

helpottavia ominaisuuksia.  

laskettuna. Automaattinen 
johteiden rasvavoitelu öljyn 
sijaan vähentää myös ympä-
ristökuormitusta. 

Koneisiin on saatavilla lisä-
varusteena energiakojelauta 
(Smooth Energy Dashboard), 
joka mittaa energiankulutus-
ta esimerkiksi työstettävää 
kappaletta tai koneen käyt-
töpäivää kohti. Kulutusta voi-
daan helposti seurata pidem-

• nopeasti omaksuttava in-
tuitiivinen graafinen käyttö-
liittymä

Yamazaki Mazak tähtää 
energian ja ympäristön 
säästöön kaikessa 
toiminnassaan

Yamazaki Mazak panostaa 
monipuolisesti ympäristön 
suojeluun ja energian sääs-
tämiseen omilla tuotanto-
laitoksillaan. Yritys myös 
pyrkii suunnittelemaan val-
mistamansa työstökoneet 
sellaisiksi, että ne kulutta-
vat mahdollisimman vähän 
energiaa tuotantokäytössä 
loppuasiakkaalla.

VCN-malliston energiaa 
säästäviä ominaisuuksia ovat 
koneen automaattinen virran 
poiskytkentä, erittäin vähän 
energiaa kuluttava LED-va-
laistus sekä ilmanpuhalluk-
sen jaksokäyttö.  Näiden 
lisäksi nopeat asetusajat ja 
tehokas koneistus vähentä-
vät merkittävästi energian-
kulutusta kappaletta kohti 

Optiona on 
saatavana ATC-

makasiinista 
vaihdettava Ultra-

spindle-kara (60 000 
tai 80 000 k/min) mm. 

muottien 
koneistukseen ja 

kiillotukseen.

Mazak VCN-700 on monipuolinen ja tehokas koneistuskeskus täysin uuteen isompaan kokoluokkaan.
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Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja
TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖ KONEITA JA MITTALAITTEITA!

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

PEDRAZZOLI KATKAISUSAHAT JA VANNESAHAT

Italialaiset Pedrazzoli-
sahat vaativaan 
ammattikäyttöön!

MEILTÄ MYÖS:

NITTO KOHKI, TAMA JA OGURA -LÄVISTIMET

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

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

TANGONVETOLAITTEET, MERKKAUS- JA JÄYSTEENPOISTOISTUKAT

POWERTOOLS, VOLUMEC JA OBER -KIERTEITYSKONEET

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

      Italialaiset luotettavat, monipuoliset ja tarkat  
m.conti-esiasetuslaitteet työkalujen mekaaniseen ja 
optiseen mittaamiseen metalli teollisuudelle. 
Erinomainen hinta-laatusuhde.  
Alkaen 2730,00 € / Alv 0 %

ESIASETUSLAITTEET

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

PATMARK-MERKKAUSKONEET

MARKKINOIDEN LUOTETTAVIMMAT DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET?

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

MPC tangonvetolaitteet CNC-sorville. 
Kiinnitys revolveriin max tangon 
paksuus 105 mm.
Tee merkkaus ja jäysteen 
poisto AKS Teknik -työkaluilla, 
CNC-koneella tai robotilla!

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

SOLBERGA PORA- JA PORAJYRSINKONEET

Erittäin helppokäyttöiset kannet-
tavat Japanilaiset, akkutoimiset 
Patmark- merkkauskoneet. Helppo 
etäohjemointi ilmaisella softalla esim. 
kännykällä. Alk. 2950,00 € / Alv 0%

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

Tanskalaiset HM Machinery 
-levytyökoneet, levyleikkurit, 
kanttikoneet, levymankelit, 
särmäyskoneet jne.

HM MACHINERY LEVYTYÖKONEET

KEF MOTOR JA ARBOGA HIOMAKONEET

Tanskalaiset KEF motors 
ja Arboga -penkkihioma-
koneet, teolliset nauha-
hiomakoneet, yhdistelmä 
hiomakoneet, kiillotuskoneet 
jne. teollisuuskäyttöön!

Englantilaiset EUROPA 
eturn-sorvit ja Milltech-
jyrsinkoneet. Tuotanto-, 
koulutus- ja huoltokäyttöön!

EUROPA SORVIT JA JYRSINKONEET

Formnext 2022, Frankfurt

Formnext on vuosittainen 
keskeinen ainetta lisäävän 
valmistuksen ja modernin 
teollisuustuotannon näytte-
ly. Mukana ovat alan toimi-
jat ja kookkaan alan näytte-
lyn lisäksi mukana on laaja 
ajankohtaisohjelma, mikä 
esittelee 3D-tulostuksen 

neeli käsittelee AM:n käyttöä 
keraamisissa sovelluksissa. 
AM4U-ohjelmassa on mu-
kana myös korkean profii-
lin osallistujia, kuten Arno 
Held AM Venturesista, Frank 

viimeisimmät aiheet ja kehi-
tyssuunnat eri aloilta kuten 
rakennusteollisuus, ilmailu, 
keramiikkasovellukset ja in-
vestoinnit. 

AM4U-tarjonnassa muka-
na ovat startupit ja inves-
toinnit (tiistai 15.11.), ra-
kentaminen ja arkkitehtuuri, 

Herzog HZG:stä, professo-
ri Johannes Schleifenbaum 
RWTH Aachenin yliopistosta 
ja ACAM, Melissa E. Orme 
Boeing Additive Manufac-
turingista, tohtori Markus 

hajautettu valmistus ja tä-
män vuoden kumppanimaa 
Ranska (keskiviikko 16.11.), 
AM-koulutus ja urat (17. mar-
raskuuta) ja ensimmäistä ker-
taa ACAM:n, Formnextin ja 
VDMA AG AM:n esittämä 
Deep Thought. 

Perjantaina 18.11. uusi pa-

Heering VDMA AG AM:stä, 
ja joukko tunnettuja tiede-
miehiä ja merkittäviä kan-
sainvälisten yritysten edus-
tajia. 

Yleisön kysynnän myö-
tä mukana ovat myös mm. 
Discover3Dprinting-semi-
naarit, jotka ovat hyödylli-
siä AM-teemoihin vasta pe-
rehtyville. Ne järjestetään 
AM4U-lavalla jokaisena näyt-
telypäivänä. Myös Start-Up 
Challenge on mukana jäl-
leen. Formnext-tapahtuman 
järjestää Mesago Messe 
Frankfurt GmbH.

Ainetta lisäävän valmistuksen tapahtuma Formnext järjestetään Frank- 
furtissa 15.–18. marraskuuta. Tapahtumaan on rekisteröitynyt noin 800 
näytteilleasettajaa, käytössä on yli 50,000 neliömetriä näyttelytilaa. 
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Pohjanmaan Teollisuus 23.–24.11.

Nyt Mustasaareen Seinäjo-
elta siirtynyt ja ensimmäistä 
kertaa kaksipäiväisenä järjes-
tettävä tapahtuma mahdol-
listaa yrityksille verkostoitu-
mismahdollisuuksia, keskus-
telupaneeleja sekä tuottavia 
myynti- ja asiakaskohtaami-
sia. Tämän vuoden tapah-
tuman teemana on kestävä 
kehitys, jota lähestytään mm. 
yritysten energiatuotannon 
näkökulmasta. 

Keskeiset näyttelyalat 
ovat automaatio, robotiikka 
ja digitalisaatio, 3D-tulostus 
ja ohjelmistot, teollisuuden 
koneet ja laitteet, kompo-
nentit ja sopimusvalmistus, 
logistiikka ja varastointi, 
kestävät ratkaisut ja palve-
lut, tuotekehitys ja innovaa-
tio, huolto ja kunnossapito, 
tutkimus, koulutus ja rekry-
tointi, energiantuotanto ja 
varastointi, sähkö-, lämpö- 
ja kaasuverkot, sähkö-, läm-
pö- ja kaasuverkot. Lisäksi 
mukana on mittava ajankoh-
taisohjelma:

Keskiviikko 23.11., 
päälava. 

11.00–12.30 Kestävä kehi-
tys. Tiina Haapala (AHA Lo-
gistics), Antti Hakala-Ranta 

ryläinen (Lemonsoft Oyj): 
Tuotannon digitalisaatio 
-Teollisuus 4.0. 11.00–11.25 
Kai Huittinen (Wapice): 
Myyntiprosessin digita-
lisointi tarjouspyynnöstä 
tarjoukseksi. 11.30–11.55 
Vahvistetaan myöhemmin. 
12.00–12.25 Mikael Sven-
lin (Fliq Oy): Tehokkuutta ja 
tuottavuutta yhdellä alustal-
la. 12.30–12.55 Pia Taitto-
nen (Huld Oy): Kyberturval-
lisuus teollisuudessa osana 
Suomen huoltovarmuutta. 
13.00–13.25 Jukka Uotila 
(Siemens Oy): Digitaalinen 
kaksonen & virtuaalinen 
käyttöönotto. 13.30–13.55 
Seppo Salo (Sofor Oy): Te-
koälyn käyttö juurisyyana-
lyysissä. 14.00–14.30 Mika 
Billing (Vaasan Ammattikor-
keakoulu): Vaasan seudulla 
toteutettuja robotti- ja au-
tomaatioprojekteja.

Pohjanmaan Teollisuus 
-tapahtuman järjestää Poh-
janmaan Expo kumppanei-
naan Concordia, Kosek, 
Pohjanmaan kauppakamari, 
Etelä-Pohjanmaan kauppaka-
mari, Etelä-Pohjanmaan yrit-
täjät, Rannikko-Pohjanmaan 
Yrittäjät, Keski-Pohjanmaan 
Yrittäjät. 

(ABB), Sara Kärki (Gasgrid), 
Petri Kärki (Hitachi Energy), 
Hannu Mäntymaa (Wärtsilä). 
Moderaattoreina toimivat 
Pohjanmaan kauppakama-
rin johtaja Mikael Hallbäck 
ja Merinovan toimitusjohtaja 
Mika Konu.

12.30–14.00 Energiatran-
sitio. Kjell-Owe Ahlskog 
(Alcea), Ulla Lassi (Oulun 
Yliopisto), Hans-Alexander 
Öst (Vaasan Sähkö). Mo-
deraattorina toimii Vaasa 
Energy Business Innovation 
Centren johtaja Suvi Kari-
rinne Vaasan yliopistosta. 
14.00–14.45 Pohjanmaa mat-
kalla muutokseen - kiertota-
louden tiekartta (fin/sve). 
Puhujina CIT-hankkeen pro-
jektipäälliköt: Fredrik Hans-
ten (Dynamo Närpes), Tomas 
Knuts (Pietarsaaren Seutu), 
Göran Östberg (VASEK). 

Yrityscase: Mirka, Charlotta 
Risku15.00– Omistajavaih-
dos (fin/sve) Mika Haavisto 
(Suomen Yrittäjät), Kjell Ny-
dahl, (VASEK)

Keskiviikko 23.11., 
3D-lava:

11.00–11.25 Sami Elomaa 
(Vaasan Ammattikorkea-
koulu Oy): TKI-hankkeilla 
nykyaikaista 3D-osaamista 
alueen yrityksille ja korkea-
kouluille. 11.30–11.55 Mikko 
Niemelä (Wärtsilä Finland 
Oy): Tuotannon työkalut ja 
välineet 3D-tulostamalla: 
miksi ja miten Wärtsilä hyö-
dyntää niitä. 12.00–12.25 
Pekka Ketola (3DStep): 
3D-tulostuksen uusimmat 
sovellukset. 12.30–12.55 Jo-
hannes Karjalainen (Amexci 
Oy): Metallin 3D-tulostuksen 
hinta nyt ja tulevaisuudessa. 

13.00–13.25 Toni Mahla (Ci-
tec Oy): Topologian ohjel-
mistovertailu. 13.30–13.55 
Sanna Teiskonen (HT Laser 
Oy): Metallien 3D-tulostus 
– esimerkkejä eri tuotekehi-
tysprojekteista. 14.00–14.25 
Vesa Marttila (Lillbacka Po-
werco Oy): Metallin AM-val-
mistus Lillbacka Powerco 
Oy:ssa. 14.30–14.55 Eetu 
Kivirasi (Delva Oy): Viisi ta-
paa, joilla metallitulosteiden 
pintakäsittely lisää teollisuu-
den kilpailukykyä

15.00–15.25 Iikka Rytkö-
nen (Etteplan Oyj): Edisty-
neet valmistusmenetelmät 
ja optimointi: 3D-tulostus 
vai valaminen? 15.30–15.55 
Timo Peltonen (Materflow 
Oy): Muovien 3D-tulostus - 
komponenttivalmistuksen 
esimerkkejä suomalaisesta 
teollisuudesta.

Torstai 24.11.  
päälava: 

10.30 Digitaalisuuden ja ro-
botiikan mahdollisuudet. Mi-
ka Billing (Vaasan Ammatti-
korkeakoulu), Minna Lanz 
(Tampereen yliopisto)

Peter Taipale (ABB). 12.30 
Tulevaisuuden työvoima ja 
tiimien rakentaminen. Mi-
ka Palosaari, (Pohjanmaan 
TE-toimisto), Maija Aarnio 
(Lemonsoft), Liisa Mäkelä 
(Vaasan yliopisto). Ohjelma 
päivittyy.

Torstai 24.11., Digilava:

09.50–10.25 Artturi Hoffren 
(KPMG Oy): Tietoturva: Teol-
lisuuden ohjausjärjestelmät 
ja teollisuusautomaatio. Jani 
Salonen (KPMG Oy): Tiedol-
la johtaminen: Raportointijär-
jestelmät kunnossa

10.30–10.55 Jakke Vyy-

Pohjanmaan Teollisuus järjestetään Vaa-
san naapurissa Mustasaaren Botnia-hal-
lissa keskiviikkona ja torstaina 23.-24.11. 
Kaksipäiväinen, rekisteröityneille kävijöille 
maksuton ammattitapahtuma kokoaa yh-
teen osaajia, asiantuntijoita ja ajankohtai-
saiheita teollisuuden aloilta.

As the next level in CNC control, the TNC7 offers professional 
machinists completely new possibilities at every stage, from ini-
tial design to the finished workpiece. Graphical programming 
developed from scratch, individual customization of the user inter-
face, perfect visualization of machined parts and the work enve-

lope, and numerous smart functions all make your workday im-
mensely easier. The TNC7 assists you throughout the entire 
production process. It will advance your operations and add 
reliability to your processes. So take your manufacturing to a 
new level. It’s the future of machining.

The new TNC7 control
Intuitive  Task-focused  Customizable

Konepaja 

2022,  

osasto E90 HEIDENHAIN Scandinavia AB
www.heidenhain.fiwww.heidenhain.com/tnc7
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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

KONEET KIERTOON KONEKURIIRILLA

www.cam.fi 
Ratkaisut NC-ohjelmointiin 

onko tuotannossa tilantarvetta 
tAI Ylimääräisiä Koneita? 

Otamme myyntiin ja välitettäväksi 
kaikki käytöstä poistetut

CNC- ja manuaalityöstökoneet, 
särmäys- ja kanttikoneet, 

levyntyöstökoneet sekä levyleikkurit.  
Teemme myös työstökonehuollot ja siirrot.

Tee hyvät kaupat kanssamme!
ENDOR FINN OY  •  Vantaa

p. 0400 483 030  Markku Mäenpää
markku.maenpaa@endor.fi

– ALIHANKINTAKONEISTUSTA JA TYÖVÄLINEVALMISTUSTA – 

www.kangasalankopal.com





 

– ALIHANKINTAKONEISTUSTA JA TYÖVÄLINEVALMISTUSTA – 

www.kangasalankopal.com





 

TIEDUSTELUT
0400 627 695

Hardford vaakakarainen 
työstökeskus 2 palettia
Dainichi B20 CNC -sorvi
Vierintäjyrsinkoneita 4 kpl
Sykes vierintäpistokone 
2 kpl
Pistokoneita (pysty) 
järeitä 2 kpl
Frömag vetokone 2 kpl
Säteisporakone 
Csepel MK 4/1250
Kärkisorvi TOS SN 55
Pylväsporakone 3 kpl
Jyrsinkoneita 3 kpl
Automaattivannesaha 
Anbas AU 300
Hiomakoneita erilaisia
Ym. tarviketta

KONEISTAMON 
KONEET 

TAMPEREELLA

Fagervik sijaitsee Kvarnträs-
ketin järvestä merenlahteen 
virtaavan joen koskipaikois-
sa. Paikka on historiallisen 
reitin varrella, Suuri Rantatie 
kulkee ruukinalueen kautta. 

Toiminnassa Fagervikin 
ruukki oli 1646–1902 ja se 
on yksi Suomen vanhimpia 
rautaruukkeja. Kylä on  muo-
dostunut sen ympärille.

Ruukin perusti Carl Bill-
sten 1646, ja Suuren Pohjan 
sodan jälkeen Fagervik siirtyi 
Hising-suvulle, ja ruukki ra-
kennettiin uudelleen. 

Vuonna 1730 ruukki sai 
rautapellin ja tinatun läkki-
pellin valmistukseen lähes 
yksinoikeuden Ruotsissa, ja 
kukoistuskautta oli 1700-lu-
vun jälkipuolisko, jolloin Jo-
han Hisinger omisti Fagervi-
kin. Läkki- ja kattopellin val-
mistus jatkui vuoteen 1823. 
Sodan 1808–1809 jälkeen 
Suomi oli liitetty Venäjään, 
mikä aiheutti ruukkitoimin-
nan edellytyksille suuria vai-
keuksia. 

Vuonna 1824 ruukinpat-
ruunaksi tuli Fridolf Hisin-
ger, joka muutti Fagervikin 
maatalouden ja karjanhoi-
don varaan rakentuvaksi 
suurtilaksi. Hänen poikan-

Fagervikin ruukki
Fagervik Inkoossa on yksi Suomen vanhimpia rautaruuk-
keja ja samalla yksi edustavimmista 1700-luvun ruukki-
kokonaisuuksista. 

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

sa Eduard Eugèn Hisinger 
(1832–1904) oli Fagervikin 
viimeinen ruukinpatruuna. 
Raudanvalmistus loppui 
1902. 

Fagervikin ruukin ympäris-
tö ja Skogbyn masuuni ovat 
säilyneet nykypäiviin hyvin. 

Ruukinalueella on histo-
riallisia rautateollisuuden 
rakennuksia, ruukinkartano, 
ruukin kirkon ja hautaus-
maan alue, ranskalainen 
puutarha, englantilaistyyli-
nen maisemapuisto ja luon-
nonpuisto sekä ruukinkadun 
työväen asuntoja, Joen ala-
juoksulla on sahan ja myllyn 
tuotantorakennuksia, ruuki-
nalueen laidoilla torppia ja 
työväenasuntoja. 

Rautaruukin pajoista van-
himpia tuotantorakennuksia 
ovat kankivasarapaja vuodel-
ta 1758, nippuvasarapaja 
vuodelta 1765, tinauspaja 
1780-luvulta sekä vanha ve-
sisaha 1890-luvulta. Ruukin 
puinen ristikirkko vuodelta 
1737 on kartanon ja pajojen 
vieressä ruukinkadun alku-
päässä. Alue on yksityiso-
mistuksessa, mutta vierailut 
alueella ovat mahdollisia. 
Museo avoinna kesäisin. fa-
gervik.fi

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

sekä laakerien kunnonvalvontamittaukset
  Peruskunnostukset, johdetyöt ja  

modernisoinnit
  Konesiirrot

  Konepajateollisuuden huolto
palveluihin erikoistunut yhtiö

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

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

The Productive Way

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

OLEMME MUKANA KONEPAJA-
MESSUILLA OSASTOLLA E 525

TYÖSTÖKONEHUOLTO
Pasi Jokela on nimitetty SEW Industrial Gears 
Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen. 

Pasi Jokela on toiminut yrityksessä vuodesta 
2021 kansainvälisen huoltoliiketoiminnan kehi-
tystehtävissä. SEW Industrial Gears Oy:n nykyi-
nen toimitusjohtaja Hans Martens jää eläkkeelle 
31.12.2022.

SEW Industrial Gears Oy on saksalaisen 
SEW-EURODRIVE -konsernin omistama teolli-
suusvaihteiden suunnitteluun ja valmistukseen 
erikoistunut kansainvälinen yhtiö. Tuotevalikoi-
ma koostuu lieriö- ja kartiolieriövaihteista, seg-
mentoiduista hammaskehistä, käyttöteknisistä 
kokonaisratkaisuista ja kattavasta palveluvali-
koimasta.

SEW INDUSTRIAL GEARS OY

NIMIT YKSIÄ

Pasi Jokela

KONEKURIIRI.fi

Aina täyttä koneasiaa.

Osasto 
A1226
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PrimeTurning-strategiat mukaan sorvaustoimintoihin

GibbsCAM 2023 esiteltiin

GibbsCAMin tiivistää toi-
mintansa termeihin Power-
fully Simple, Simply Power-
ful ja linja jatkuu valmistajan 
mukaan kirkkaana, uuden 
ohjelmiston painopiste on 
tukevasti loppukäyttäjän 
tuottavuutta edistävissä toi-
minnoissa.

Parannuksia 
sorvaustoimintoihin

GibbsCAM 2023 sisältää 
useita sorvausparannuksia, 
ja niihin kuuluu mm. Sandvik 
Coromantin PrimeTurning 
-strategioiden hyödyntämi-
nen. Nämä uudet lastuamis-
menetelmät tehostavat mer-
kittävästi tuotantoa. Prime-
Turning voi lyhentää Sand-
vikin mukaan läpimenoaikaa 
jopa 50 % ja pidentää yli 500 
% terän käyttöikää. 

kanuunaporaus, kierteitys 
lastunkatkolla nokkimalla tai 
vetäytyen täysin ylös. Lisäksi 
tuetaan uutta Multifunction 
Insert Drill -tyyppiä, jota voi-
daan käyttää sekä sorvauk-
seen että poraukseen (kuten 
Sandvik Coromant CoroDrill 
880 -sarja). Multifunction 
Insert Drill -työkalutyyppi 
voi vaihtaa saumattomasti 
sorvauksen, sorviporauksen 
ja jyrsintäporauksen välillä 
ilman vetäytymis- tai työka-
lunvaihtoliikkeitä. Mukana on 
myös uusi vaihtoehto sorvi-
poraukseen yhtaikaisesti 
pyörivillä työkaluilla. Tässä 
porataan molemmilla karoilla 
yhtaikaa työkalukaran pyöri-
essä vastakkaiseen suuntaan 
määrätyllä kierrosluvulla, tä-
mä lisää lastuamisnopeutta 
tehokkaasti ja lisää merkittä-
västi materiaalin poistonope-

PrimeTurning käyttää te-
rän kaltevuutta lastun ohen-
tamiseen, ja tekniikka mah-
dollistaa raskaan lastuamisen 
levittämällä lastuamisvoiman 
ja -lämmön suuremmalle 
osalle lastuamissärmää, mi-
kä pidentää työkalun käyttöi-
kää. Lisäksi se mukauttaa dy-
naamisesti syöttönopeutta 
(mm. kartion sorvauksessa), 
minkä avulla voidaan hallita 
jatkuvasti lastun vahvuutta, 
mistä on hyötyä erityisesti 
automatisoidussa tuotan-
nossa.

PrimeTurning tukee kahta 
uutta työkalutyyppiä (Co-
roTurn Prime Type-A, jossa 
on kolme 35 asteen kulmaa 
viimeistelyyn ja kevyeen rou-
hintaan / urien sorvaukseen. 
Pieni asetuskulma parantaa 
pinnankarheutta viimeiste-

lyssä.
Muihin parannuksiin kuu-

luvat useimmille sorvaus-
prosesseille soveltuva uusi 
vaihtoehto lastuamiskuor-
man vaihtelun hallintaan, 
minkä avulla voidaan estää 
resonanssin aiheuttama tä-
rinä ja parantaa CNC-ko-
neiden lastun muodostusta 
ja katkaisua. Okuma kutsuu 
tätä koneen ominaisuutta 
muuttuvaksi karanopeudek-
si ja Citizen matalataajuiseksi 
värähtelyksi. Dynaamista sor-
vausta, VoluTurn-toimintoa 
on myös laajennettu hallit-
semaan lastunvahvuuden 
aktiivista ohjausta lastua-
misen aikana muuttamalla 
syöttönopeutta välittömästi 
lastuamissyvyyden muutos-
ten mukaan.

Monien muiden sorvaus-

parannusten ohella on nyt 
mahdollista määrittää rin-
takulma, viettokulma ja si-
vusärmän päästökulma työ-
kaluille, jotta 3D-geometria 
voidaan määrittää tarkem-
min ja tarjota työkaluesitys, 
joka vastaa täydellisesti to-
dellisuutta. Myös elliptinen 
sorvaus voidaan toteuttaa 
ulko- ja sisäpuolisena.

Useita uusia  
työkiertoja poraukseen

GibbsCAM 2023:ssa myös 
lieriömäinen sylinterijyrsin-
tä on helpompaa, kun muo-
to voidaan valita suoraan 
sylinteri-profilerilla. Lieriön 
rotary-jyrsinnän ohjelmointi 
sylinteriprofilerin avulla on 
nopeaa ja tehokasta. Uu-
si spiraaliavarrus -toiminto 
puolestaan lastuaa spiraalin 
täyteen halkaisijaan jokaises-
sa Z-vaiheessa. Tasaisemman 
työkalukuormituksen ansios-
ta voidaan kasvattaa syöttöä 
ja lastunsyvyyttä. Lisäksi rou-
hinnassa voi nyt jättää pois 
onteloalueet tukeakseen 
suuren syötön jyrsintätyöka-
luja, jotka eivät voi tunkeutua 
tai rampata.

Poraustyökiertoja Gib-
bsCAM 2023 laajentaa kat-
tamaan viisi muuta kiertoa: 

Lieriömäisen sylinterijyrsinnän ohjelmointi ja simulointi käyvät helposti profilerilla. 

GibbsCAM 2023 esittelee Sandvik Coromant PrimeTurning-strategiat.
Multifunction Drill MFD-työkalu on monitoimityökalu, 

jolla voidaan tehdä sekä porausta että sorvausta.

CAD/CAM-ohjelmistovalmistaja Cambrio 
on esitellyt GibbsCAM 2023 -ohjelmisto-
julkaisun. Ydinominaisuudet vahvistuvat, 
yhteistyö Sandvik Coromantin kanssa 
tuo uusia piirteitä sorvaustoimintoihin, 
useita uusia porauksen työkiertoja ja 
simulaatiomahdollisuuksia on mukana. 

GibbsCAM 2023: yhteistyö Sandvik Coromantin kanssa tuo mukanaan uusia tuottavuutta lisääviä piirteitä.
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utta. Myös porattavan reiän 
tarkkuus paranee.

Simuloinnin uudet ominai-
suudet, kuten kiinnittimen lä-
pinäkyvyys, jossa kiinnitin voi 
näkyä normaalisti, läpinäky-
vänä tai sen voi piilottaa ko-
konaan. Uusi suuren syötön 
kolarivalvonta-asetus antaa 
käyttäjälle mahdollisuuden 
määrittää, mitä pidetään 
suurena syöttönä (eli tämän 
arvon ylitys on ei-lastuavaa 
liikettä). 

Jos työkalu osuu materi-
aaliin syöttönopeudella (mm/
min), joka ylittää rajan, tämä 
katsotaan törmäykseksi ja 
näyttöön tulee varoitus. Näi-
den lisäksi GibbsCAM 2023 
parantaa merkittävästi sen 
simulointiominaisuuksia ja 
nopeutta.

Ohjelmoinnin 
työjärjestykset helposti

Ohjelmoinnin työjärjestysten 
teko on uutuudessa helpom-
paa kuin koskaan. Gibbs-
CAM 2023:n avulla voidaan 
luokitella ja järjestää työryh-
miä ja koordinaatistoja ja 
osan sisällä olevia operaati-
oita, sekä määrittää aktiiviset 
ja passiiviset toiminnot. 

Operaatioiden aktivointi/

passivointi auttaa käyttäjiä 
merkittävästi jakamaan tieto-
ja koko CAM-työnkulun aika-
na, erityisesti suurissa moni-
mutkaisissa koneistusproses-
seissa. Käyttömukavuuden 
parantamiseksi on lisätty 
uusia välilehtiä, jotka mah-
dollistavat työaluerajojen 
asettamisen osakohtaisesti 
ja mahdollisuuden määrit-
tää operaatioryhmiä. Lisäksi 
postprosessorointi -valintaik-
kunan nollapiste-välilehdellä 
nollapisteet (WFO:t) voidaan 
nyt näyttää/valita useilla eri 
tavoilla postprosessoroinnin 
yhteydessä.

Lista voi näyttää nollapis-
teet ”operaation”, ”nollapis-
teen” ja ”koordinaatiston” 
mukaan valitsemalla listaus, 
joka antaa parhaan yleisku-
van ja hallinnan. Tämä lisää 
näkyvyyttä ja ohjelman tur-
vallisuutta, kun useita koordi-
naattijärjestelmiä käytetään 
yhdellä kiinnittimellä.

GibbsCAM integroituu 
kaikkiin tärkeimpiin CAD-jär-
jestelmiin ja tukee 2D-5-ak-
selista jyrsintää, sorvaus, mo-
nitoimityöstökoneita (MTM) 
ja lankasahoja (EDM). www.
cenic.fi

Aktiivinen lastunvahvuuden säätö VoluTurn 
rouhinnassa optimoidun syöttönopeuden saavuttamiseksi.

Tapahtuman järjestää

 

 pohjanmaanteollisuus.fi 

ke 23.11. 10–17
to 24.11. 9–15

BOTNIAHALLI 
Vaasa / Mustasaari

P O H J A N M A A N  T E O L L I S U U S  2 0 2 2
Pohjanmaan Teollisuus on kaksipäiväinen ammattitapahtuma, 

joka kokoaa yhteen kärkiosaajat, asiantuntijat ja  
ajankohtaisimmat aiheet teollisuuden aloilta.

Näyttelyalat: Automaatio, robotiikka ja digitalisaatio   3D-tulostus 
ja ohjelmistot   Teollisuuden koneet ja laitteet   Komponentit ja 

sopimusvalmistus   Logistiikka ja varastointi   Kestävät ratkaisut ja 
palvelut   Tuotekehitys ja innovaatio   Huolto ja kunnossapito    

Tutkimus, koulutus ja rekrytointi   Energiantuotanto ja varastointi   
Sähkö-, lämpö- ja kaasuverkot   Sähkönsiirto ja varastointi

Rekisteröidy
kävijäksi!

Varaa
osastosi

NYT!

Lisätietoja: +358 40 138 4606

5-akselikeskus tarkkuustöihin

Fehlmann lanseerasi VERSA 745:n

Uuden mallin monet omi-
naisuudet ovat tuttuja 
tarkkuuskoneistaan tunne-
tun valmistajan aiemmista 
sarjan koneista. VERSA 
745 korvaa mallisarjan en-
simmäisenä julkaistun 825 
mallin. Mallit ovat nyt 645, 
745 ja 925. Koneiden ra-
kenne ja ajatusmalli on nyt 
kaikissa malleissa yhtenäi-
nen mm. portaalirakenne, 
optimaalinen käyttöergo-
nomia ja hyvä näkyvyys 
koneistusalueelle. 

Uudella mallilla voidaan 
työstää Ø 500 mm:n työ-
kappaleita viidellä akselilla.

Harmaavalurunko ja 
lämpösymmetrinen raken-
ne varmistavat valmistajan 
mukaan osaltaan koneis-
tuksen korkeaa tarkkuutta. 

Uutuutena kaikkiin saa-
tavilla automaattinen kine-
matiikan tarkistus. Tarkas-
tuskierto on täydellinen ja 
siihen kuuluvat pöydän ki-
nematiikan lisäksi karan ja 
työkalumittauksen tarkas-
tus ja säätö. Kaikki tämä 
automaattisesti ja voidaan 
ohjelmoida tapahtuvak-
si, vaikka kerran tunnissa 
tai joka 50kpl:n jälkeen, 
ihan miten käyttäjä valit-
see. Tarkastus kestää vain 
3min. joten edullisempaa, 
kuin aikaisemmin huollon 

tekemät päivän kes-
tävät mittaukset. Jat-
kuvan seuranta takaa 
μ luokan tarkkuuden 
jatkuvasti.

Dynaaminen 
paketti

Kone on suunniteltu 
suorituskykyisiin ko-
neistustöihin. 

X/Y/Z-liikkeet ko-
neessa ovat 500/650/420 
mm, A 255° (+ 120°/- 135°) 
ja C 360° ja pöytäkapasi-
teetti enimmillään 250 kg. 

Karakartio- / työka-
lunvaihtaja on vakiona 
HSK-A63 (14 000 1/min / 
120 Nm, 18 000 1/min / 
120 Nm, tai 24 000  1/min 
/ 74 Nm. Vaihtoehtona on 
HSK-E50, 30 000 rpm / 31 
Nm. 

Syöttönopeus akseleis-
sa on 1–50 000 mm/min.

Konetta ohjataan Hei-
denhain TNC 640 24” kos-
ketusnäytöllä, valittavissa 
ovat Fehlmannin kehittä-
mät integroidut työstö-
syklit.

Työkalunvaihtojärjes-
telmä ketjumakasiinilla on 
42-paikkainen (valinnai-
sesti 74 työkalua). Vaih-
toehtoisesti on saatavana 
matriisityyppinen makasii-
ni kolmessa koossa, 112 

työkalusta 600 työkaluun. 
Kompaktin rakenteen an-
siosta se voidaan asentaa 
tilaa säästävästi koneen va-
semmalle puolelle.

Erilaisia  
automaatio- 
konsepteja 

Tänä päivänä automaatio 
on yksi keskeinen tuotta-
vuuden tekijä ja siihen uusi 
malli tarjoaa monipuolisia 
mahdollisuuksia. Konsep-
tissa koneen oikea puoli 
on vapaa automaatioon, ja 
käyttäjälle koneen tärkeät 
osat ovat helposti ulottu-
villa sekä hallittavissa työ-
tilasta käsin, mikä mahdol-
listaa osaltaan turvalliset ja 
sujuvat asetukset.

Olipa kyseessä yhden 
koneen ratkaisu, kahden 
koneen automaatio tai li-
neaarijärjestelmä, kone 
voidaan valmistajan mu-
kaan mukauttaa helposti 
erilaisiin automaatiokon-
septeihin. Palettiauto-
maation lisäksi Fehlmann 
tarjoaa yksilöllisiä avaimet 
käteen -robottiautomaati-
oratkaisuja. 

Fehlmann MCM mah-
dollistaa automatisoitujen 
järjestelmien ohjauksen 
ja valvonnan tehokkaasti, 
palettityyppejä on laaja 
valikoima. Koneen ulkoiset 
mitat (L x S x K) ovat 2430 
× 3800 × 3330 mm ja pai-
no 10 tonnia. Maahantuoja 
Suomessa on Makrum Oy.

Sveitsiläisvalmistaja Fehlmann tuo uuden 
jäsenen 5-akseliseen VERSA-koneistus-
keskussarjaansa. VERSA 745 tulee sarjan 
keskiluokkaan Versa 645 ja 925:n väliin. 

VERSA 745 laajentaa Fehlmannin 5-akselista VERSA-
koneistuskeskussarjaa Ø 500 mm:n kappalekokoluokkaan. 

Sarjaan aiemmin esitellyt mallit ovat VERSA 645, (825) ja 925.



KONE      KURIIRI.fi
36

Tutustu koko valikoimaamme 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

Uusimmat laitteet, tehokkaimmat 
koneet ja kehittyneimmät 
teknologiat sekä rahoitusratkaisut 
kalusto-, laite- ja konehankintoihin.

Lämpimästi tervetuloa tapaamaan 
meitä ja kuulemaan laserkone-
teollisuuden uusimmat innovaatiot 
osastollemme E 325!

Osastollamme esittelyssä mm. 
Bodor Laserin 1,5 kW i5 tasolaser 
sekä kuitulaserhitsauskone.

Messuilla tavattavissa myös 
huolto-osastomme!

Bodor Lasereiden patentoima 
Bodor Genius laserleikkuu-
päähän kehitetty ja laserkone-
markkinoita mullistanut uutuus, 
lasersäteen kuviointiohjaus eli 
laser scanning cutting!

Soveltuu A, C, CT, P, G ja I 
-sarjoille. 3 kW, 6 kW sekä 
12 kW.

Bodor Laser on ensimmäinen 
yritys maailmassa, joka lansee-
rasi 30 kW ja 40 kW 
suurteholaserit.

Scanning
cutting

Vanhan vaihto edessä?
Uusilla laserleikkauskoneilla 
energiatehokkuutta ja kustannussäästöä! 
Myös paineilmaleikkaus!

Täysi valikoima tehokkaita ja 
laadukkaita taso- ja putkilasereita 
sekä yhdistelmälasereita 
levyn ja putken laserleikkaukseen.

Kauttamme kattavat 
uusien koneiden myynti-, 
asennus-, koulutus-, huolto-, 
tuki-, varaosa- ja 
rahoituspalvelut.

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

metallintyöstökoneet.fi

• NT SmartX (Fanuc 32i-B) 19”
• Koneistuskapasiteetti Ø 225 x 565 mm
• Tankokapasiteetti Ø 65 mm
• 2 karaa 15/11kW
• 2 työkalurevolveria (12/24 pos)
• Molemmilla pyörivät työkalut (8000 k/min)

• Molemmilla Y-akseli
• Sisäänrakennettu 
 käsivarsityyppinen 
 kappaleenpoimija

• 5-akselinen työstökeskus
• Portaalityyppinen runkorakenne
• Pyöröpöytä sorvausominaisuudella
 (38kW / 450Nm)
• Heidenhain TNC 640 -ohjaus
• 80-paikkainen työkalumakasiini
• 70 bar korkeapainejäähdytys 
 karan läpi

• Lineaarimittasauvat
• Knoll-lastunkuljetin ja 
 -paperinauhasuodatin
• 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 tammikuussa 2023.NAKAMURA-TOME WY-150
Toimitus joulukuussa 2022.AXILE G6MT




