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PALVELUKOKONAISUUS 
TEHOSTUI KUOPIOSSA 
Ohutlevytuotantoa linjalla 
3D-piirroksista valmiiksi 
tuotteiksi

s. 14

URJALASSA SIIRRYTTIIN 
ROBOTTIHITSAUKSEEN 
Automaatioratkaisu 
alumiinihitsauksen tarpeisiin

s. 12
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VALIMOYRITYS  
PANOSTAA NOPEUTEEN 
Vaakakaraisen myötä koneistukset  
omaan haltuun

www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

KONE      KURIIRI.fi
Aina täyttä koneasiaa.3 • 202333. vuosikerta

HALLIPAKETIT
teräsrungolla tehokkaasti

Yrityksesi tarpeisiin optimoitu  
toimitussisältö

suunnittelusta asennukseen. 

Seinäjoki I Helsinki
TEEMME TILAA MENESTYKSELLESI

OTA YHTEYTTÄ:  trutecoy.fi

Meiltä 3D-tulostimia eri menetelmin 
tehostamaan tuotantoasi, 

unohtamatta varaosia.

LANKASAHAT
Laaja valikoima 
GF lankasahoja

TOTTA SE ON-
VAIHTAMALLA

PARANEE!

Otamme vanhan
koneen vaihdossa
uusiin GF-koneisiin

KONEISTUSKESKUKSET
GF koneissa 3- ja

5-akseliset ratkaisut sekä
valmius paletinvaihtajalle
ja robottipanostukselle.

    
 

  

  
 

     
 

  

  

    
 

DLYTE
DLyte 

Metallikappaleen 
kiillotusratkaisut

MJP
3D Systems  

Tarkka resoluutio ja
materiaalivalikoima

AMT
AMT PostPro  

Muovin 3D -tulosteiden 
jälkikäsittelyt

FDM
Builder 3D Printers

Ison kokoluokan 
kappaleet

DLP/SLA
3D Systems  

Huippu pinnanlaatu  
ja nopeus

SLS
Sintratec / 3D Systems

Ei tukia, paljon kappaleita, 
yksilöllisesti merkattuna

Ota yhteyttä 

020 728 0740 

ja etsitään sopiva ratkaisu 
teidän toimintaan!
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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 toimintaaKONEET NOPEAAN TOIMITUKSEEN

KONEMYYNTI  010 666 3141
TARVIKEMYYNTI  010 666 3143
HUOLTO 010 666 4142
VAR AOSAT  010 666 3144
KESKUS  010 666 3140

HETI VARASTOSTA

R220 EUROSHARK 230-1 NC HS 5.0

Automaatti vannesaha Automaatti vannesaha Puoliautomaatti 
vannesaha

Tärymalja

HBE 321A SHARK 452 SXI EVO

prodmac.toimisto@prodmac.fi
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2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

Taivutuskone XXL-kokoluokkaan 

TruBend 8000 -sarjan uusim-
man sukupolven koneissa ki-
takorkeus on 880 millimetriä 
ja iskunpituus 700 millimet-
riä, joten ne sopivat erittäin 
suurtenkin kappaleiden ja 
osien taivutukseen. 

Useita valinnaisia lisäva-
rusteita on saatavilla hel-
pottamaan koneen käyttöä 
raskaiden osien taivuttami-
sessa. Sellainen on mm. tai-
vutusapujärjestelmä, mikä 
asettaa työkappaleen auto-
maattisesti taivutusta var-
ten. Sarjan koneisiin voidaan 
asentaa myös erikoistyökalu-
puristin XXL-osille. 

Myös 
korkealujuusteräksille

TruBend 8000 -sarjan ko-
neissa puristusvoima on 400 
tonnia, joten lyhyiden, pak-
sujen metallilevykappaleiden 
käsittely on sujuvaa. Koska 
taivutuspituutta on 4,40 met-
riä, pidempien ja ohuempien 
kappaleiden taivutus käy yh-
tä hyvin. 

Trumpfin mukaan suori-
tuskykyinen kone soveltuu 

nissä erissä, kuten valmista-
jat ajoneuvotuotannossa, 
koneenrakennuksessa ja ra-
kennuspalveluissa. Tietenkin 
malli sopii myös työpajojen 
yleiskoneeksi, muistuttaa 
Trumpf.

Automaatiota  
ja kestävyyttä

TruBend 8000 -sarjan koneis-
sa on mukana lukuisia auto-
maatio-ominaisuuksia, mitkä 
on suunniteltu ns. älykkää-
seen tehdasympäristöön. 

Kone on saatavilla mm. 
varustettuna kuusiakselisel-
la lastaamisen ja purkamisen 
hoitavalla teollisuusrobotilla. 
Robotin käyttö mahdollis-

maan. Ohjelmisto luo sitten 
itsenäisesti törmäysvalvon-
taa sisältävän 3D-simuloin-
nin, minkä käyttäjä voi ottaa 
käyttöön taivutusprosessissa 
kokonaisuudessaan tai pie-
nin manuaalisin muutoksin. 

Trumpfin mukaan TruBend 
8000 -koneet on suunniteltu 
edistämään kehitystä kohti 
kestävää valmistusta. Käyt-

myös korkealujuuksisten 
materiaalien, kuten Hardox- 
tai Weldox-terästen taivu-
tukseen. Asemataivutus on 
myös yksi vaihtoehto, mi-
kä on saatavana TruBend 
8000:een. Etuna on se, et-
tä siirtämällä työkappalei-
ta yhdeltä erilaisilla ylä- ja 
alatyökaluilla varustellulta 
työasemalta toiselle koneel-
la voidaan käsitellä erilaisia 
osia ja taivutustoimenpiteitä 
ilman, että asetuksia tarvit-
see muuttaa jokaista toimen-
pidettä varten. 

Tämä tekee TruBend 
8000:sta mielenkiintoisen 
vaihtoehdon yrityksille, jot-
ka taivuttavat suuria osia pie-

taa myös jatkokäsittelyvai-
heiden, kuten muotoilun, 
liittämisen ja hitsauksen, in-
tegroinnin automaatiojärjes-
telmään. 

TruBend 8000:n mukana 
tulevat Boost- ja TecZone 
Bend -taivutusohjelmistot 
offline-ohjelmointia varten. 
Koneen käyttäjä lataa osas-
taan 2D- tai 3D-mallin ohjel-

täjät voivat varustaa koneen-
sa on-demand-käytöllä, mikä 
säätää automaattisesti moot-
torin kierrosluvun puristus-
palkin liikkeen mukaan. Rat-
kaisu rajoittaa melua tai voi 
pudottaa myös energianku-
lutusta lähes kolmanneksen 
aiempaan version verraten. 
Suomen maahantuoja on Tru-
Tekniikka.

Trumpf on esitellyt suurten kappaleiden 
taivutukseen uudistuneen TruBend 8000 
-taivutuskonesarjan. Luvassa on lisää suo-
rituskykyä ja mukana on useita automaa-
tio-ominaisuuksia työtä helpottamaan. Uu-
della on-demand -käytöllä varustettu moot-
tori säästää energiaa.

Kone soveltuu myös korkealujuusterästen, kuten esimerkiksi 
Hardox- tai Weldox-terästen taivutukseen. Taivutusvoima on 400 tonnia.

TruBend 8000 uudistui

Mittaa millä mittaat, Verisurf on apunasi. 

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

Optiset

Nivelvarret

Laserit

Skannerit

Projisointi

Koordinaatit

Zenex Computing Oy I PL 110 1 00211 HELSINKI 1 010 322 5190 1 www.zenex.fi I info@zenex.fi

KUVA: TRUMPF
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Teemana tekijät
Maaliskuu. Talven selkä alkaa taittua, 
kevättä koti mennään kovaa vauhtia.

Nyt kun tällä maalis–huhtikuulla on tä-
mä vaalien aika, on teollisuus osaltaan 
pyrkinyt nostaamaan keskusteluun itsel-
leen tärkeitä teemoja.

Työvoimapula on niistä yksi. Teknolo-
giateollisuus on laskenut, että tulevan 
kymmenen vuoden aikana tarvitaan alan 
töihin 130 000 uutta eri asteiden osaajaa. 
Niin, mistä?

Pitkäjänteistä maahanmuuttopolitiik-

telee, se mainitaan lähes poikkeuksetta 
haasteeksi kehitykselle. Monissa yrityk-
sissä väen vähyys on suora kasvun este.

Lisää osaajia ja tilannetta parantavia 
toimia tarvitaan, mutta koulutuksen si-
sältö tuntuu meillä kuitenkin toimivan. 
Heidän, jotka ammatillista koulututusta 
ovat saaneet ja valmistuvat, osaaminen 
tuntuu vastaavan melko hyvin yritysten 
tarpeisiin. Tätä mieltä oli ainakin tuo-
reessa Teknologiateollisuuden kyselys-
sä ehdoton valtaosa alan yrityksistä. 

kaa kaipaa niin Teknologiateollisuus, EK, 
kuin suuri osa yrityksistäkin: toimia, joilla 
helpotetaan ja nopeutetaan työperäistä 
maahanmuuttoa. 

Tietenkin samaan aikaan pitää koulu-
tusta tehostaa, lyhytkestoista jatkuvaa 
oppimista tarjota ja koulutuksen läpäisyä 
parantaa. 

Vahvoja viestejä mm. seuraavalle hal-
litukselle, ja asiaan on todellakin syytä 
tarttua. Osaajien riittävyys on jatkuvan 
pohdinnan aihe. Kun alan yrityksissä kier-

Koulutuksen kyvyssä vastata työelämän 
osaamistarpeisiin on siltikin parantami-
sen varaa, työllisiä ammattiin valmistu-
neista oli kuitenkin vain 55 prosenttia 
vuosi valmistumisensa jälkeen, mikä on 
varsin erikoista tässä nykytilanteessa. 

Työtä ja näkymää on, kunhan tekijöi-
tä saadaan riittämään jatkossakin. Sen 
suhteen parempaa kohti, toivottavasti. 
Ohessa maaliskuun Konekuriiri ja uutiset 
konemarkkinoilta. 

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. 17 000 kpl.
 Kohdennetusti 
 uutiskirje- ja digikanavat.

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  33. vuosikerta

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

JULKAISIJA K&H-mediat Oy
 Hiekkapolku 8 A, 39200 Kyröskoski
 p. 0400 857 800
 toimitus@konekuriiri.fi

 Aikakausmedia ry:n jäsen.

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola

SÄRMÄYSPURISTIMIEN TYÖKALUASEMAT

• Mekaaninen alatyökalun kiin-
nitys

• Pneumaattinen alatyökalun 
kiinnitys

• Pneumaattinen alatyökalun 
kiinnitys siirtosillalla

• Alatyökalun adapterit

• CNC työkalumakasiini 
särmäyspuristimen 
työkalujen säilytykseen 
ja siirtämiseen särmäys-
pöydälle

• Pyörivä säilytystorni ja 
nostojärjestelmä  
särmäystyökaluille

• 1V alatyökalut
• Moniaukkoiset  

alatyökalut
• Erikoistyökalut
• ALIKO CNC  

ALATYÖKALUT

• Mekaaninen ylätyökalun kiinnitys
• Hydraulinen ylätyökalun kiinnitys
• Ylätyökalujen korotusadapterit

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

TYÖKALUTORNI

ALATYÖKALUT

TYÖKALUASEMATYLÄTYÖKALUJEN
KIINNITYSJÄRJESTELMÄT

YLÄTYÖKALUT

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

RAKENNETAAN KILPAILUETU

FERMAT JYRSIN- 
JA AVARRUSKONEET
Tsekkiläisvalmistajan jyrsin- ja avarruskoneet räätälöitävissä erittäin 
monipuolisesti tehokkaaseen, joustavaan ja tarkkaan koneistukseen.

ZINSER PLASMA- JA 
KAASULEIKKAUSJÄRJESTELMÄT
Saksalaista huippuosaamista termiseen leikkaukseen 125 vuoden 
kokemuksella. Lisävarusteena mm. max. ø 40 mm porausyksikkö.

vossi.fi/fermat vossi.fi/zinser

Myynti  •  Maahantuonti  •  Huolto  •  Varaosat  •  Asennukset

Lastunkuljettimet mittojenne mukaanLastunkuljettimet mittojenne mukaan
VIELÄ EHTII SUUNNITELLA KESÄN HUOLLOISSA VAIHDETTAVAT KULJETTIMET!VIELÄ EHTII SUUNNITELLA KESÄN HUOLLOISSA VAIHDETTAVAT KULJETTIMET!

Lähetä nämä 
päämitat sähköpostilla, 

niin teemme 
teille tarjouksen 

kuljettimesta:

Jari Vainio, p. 040 7090 509

jari.vainio@tekupit.fi

www.tekupit.fi

PAINESUODATIN 
MULJULLE

MAX VIRTAUS 80 l/min
MAX PAINE 30 bar

SUODATIN 90 tai 60 micronia

PUMPPUIMURI

MULJUN
KIERRÄTYS

ALLAS

tukkeuma-anturi

3/4” kierteet

220 mm

100 mm

31,75mm
F minLamellin jako

260 mm
200 mm
160 mm
126 mm

63,50 mm
50,80 mm
38,10 mm
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mtcfl extek.fi 

MTC FLEXTEK OY AB
SHOWROOM
Autokeskuksentie 8 B
33960 PIRKKALA

Työstökoneet 029 030 0120
Robotiikka 029 030 0137
Service 029 030 0125

Lisätietoja: Jukka Yläpoikelus  |  050 568 5068

Suodatinjärjestelmät 
emulsio- ja 
öljysumulle

Puhtautta ja 
energiatehokkuutta
konepajaasi

Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% 
yli 0,3 mikronin partikkelit.

Puhdistettu lämmin ilma voidaan 
hyödyntää uudelleen ja näin säästää 
lämmityksessä.

Suodatinjärjestelmät 
emulsio- ja Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% 

Kokemuksia jopa 
30% vuosittaisista 

säästöistä 
lämmityskuluissa

TRUTEKNIIKKA OY

020 728 9880 

myynti@trutek.fi  

Varsikuja 2, 01740 Vantaa

www.trutek.fi 

TruTekniikka Oy

Laser- ja lävistysleikatut osat
EdgeBreaker® 1000
EdgeBreaker® 2000
EdgeBreaker® 3000
EdgeBreaker® 4000
EdgeBreaker® 6000
EdgeRacer®

Plasma- ja polttoleikatut osat
EdgeBreaker® 4000
EdgeBreaker® 5000

PURSEENPOISTOKONEET 
Kustannustehokkaasti. Luotettavasti. 
Jokaiseen käyttötarkoitukseen.

LUE LISÄÄ TUOTTEISTA



7
3 • 2023 maaliskuu

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

 Vaakakarainen koneistuskeskus 
korkealla suorituskyvyllä

MTC Flextek Oy Ab
www.mtcflextek.fi

puh: 029 030 0120
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Uuden vaakakaraisen myötä koneistukset omaan haltuun 

Hetitec panostaa nopeuteen

Hetitec on tamperelainen va-
limoyritys, joka syntyi kym-
menen vuotta sitten nopean 
hiekkamuottien 3D-tulostuk-
sen ympärille. 

”Ville Moilanen lähti te-
kemään diplomityötään 
vuonna 2008 Voxeljet-ni-
miseen 3D-tulostuslaittei-
ta valmistavaan yritykseen 
Saksaan, teki siellä aikan-
sa töitä, ja ymmärsi pian 
edistyksellisten koneiden 
vientimahdollisuudet myös 
Pohjoismaiden markkinoil-
le. Kun yrityksen painopiste 
oli kuitenkin muualla, hän sai 
idean perustaa tänne oman 
muottien 3D-tulostukseen 
perustuvan yrityksen. Tutus-
tuimme tuolloin Villen kans-
sa, tulin osakkaaksi mukaan, 
ostimme koneen, Ville pala-
si Suomeen, Valkeakoskelle 
perustettiin yritys Hetitec ja 
tulostustyöt alkoivat”, tiivis-
tää toimitusjohtaja Heikki 
Kantola yrityksen taustaa. 

Tulostajasta  
myös valajaksi

Hetitecin kone oli Poh-
joismaiden ensimmäinen 
3D-hiekkatulostin. 

Yritys tulosti hiekkamuot-
teja ja keernoja valimoille 
asiakkaiden tuotekehitystä 
helpottamaan. 

Pian toimintoihin tuli asia-
kaslähtöistä lisätarvetta.

”Muutimme strategiaa ja 
aloimme miettimään valujen 
tekemistä. Pohdimme muut-
toa muun muassa Valimoins-
tituutin tiloihin, mutta se asia 
kariutui, kun Tredu lakkaut-
ti Valimoinstituutin, jolloin 
samalla Suomesta loppui 
valimokoulutus kokonaan. 
Koska TAKK ja kauppaka-
mari olivat huolissaan kou-
lutuksen loppumisesta ja toi-
saalta TAKK:illa oli Nirvassa 
sopivaa tilaa, virisi ajatus, 
josko TAKK ottaisi jatkossa 
valtakunnallisen valimokou-
lutuksen haltuunsa ja inves-
toisi valimoon.” ”Uuneille 
piti kuitenkin saada muuta-
kin käyttöä.  Syntyi win-win 
tilanne, me tarvitsimme va-
limoa, he operaattoria. 2019 
tehtiin sopimukset, TAKK 
investoi uuneihin ja tarjoaa 
nyt toiminnalle tilat, me 
vuokraamme uunit ja tilat ja 
operoimme toimintaa.”

Asia oli merkittävä, näin 
säilytettiin valimokoulutus 
Suomessa. 

TAKK kouluttaa valimo-
työntekijät ja Tampereen yli-
opistoon tuli hiljattain myös 
valimotekniikan professuuri. 
Tampereella on täysi ketju 
valimotyöntekijän koulutuk-
sesta tutkimukseen saakka.

Hetitecille oleellista oli to-
ki saada laajentuneelle toi-
minnalleen sujuvasti toimivat 

Koneistustöitä. Pasi Poikkeus tuli viime vuonna Hetitecille 
koneistajaksi uudelle koneelle. Ohjaus MA-H:ssa on 

Okuman uuden sukupolven OSP-300.

Hetitecin Okuma MA-600H on ensimmäinen mallin III-sukupolven kone Suomessa. Investoinnin myötä Hetitec pystyy 
koneistamaan valut itse, mikä tuo osaltaan nopeutta ja joustavuutta toimintoihin. Asiakastuotteita on jo koneistettu,

mm. moottorinosia. Koneella tehdään myös mm. pitimet itse.

Nopeaa palvelua. Heikki Kantolan takana näkymiä Nirvan tilojen tulostushalliin. 
Muotit syntyvät hiekan, hartsin ja hapon yhteistyönä useimmiten yöaikaan.

Valuosien nopeisiin toimituksiin erikoistunut 
Hetitec palvelee proto-, varaosa ja piensar-
javalimona teollisuutta Suomessa ja Euroo-
pan alueella. Tuore investointi, vaakakarai-
nen Okuma MA-600HIII täydentää palvelu-
kokonaisuutta ja tuo uusia mahdollisuuksia 
yrityksen toimintaan.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

kärkeen”, Kantola sanoo.
Oman koneistuskeskuk-

sen hankinnassa noudatet-
tiin selkeitä kriteerejä, tote-
aa Hetitecin koneistuksista 
vastaava tuotantopäällikkö 
Jukka Salmela.

”Vaakakarainen koneen 
piti olla, kappaleemme 
edellyttävät sen, ja koko-
luokka määräytyi kappalei-
den mukaan. Akselien suh-
teen päädyimme neliakseli-
seen versioon. Konetta saa 

puitteet. Valimo aloitti vuon-
na 2020 ja sen toimintoja on 
muokattu eteenpäin.

”Olemme tehostaneet 
voimakkaasti toimintaamme, 
lisänneet kapasiteettia ja 
kehittäneet palvelunopeut-
tamme. Pyrimme tekemään 
asiat nopeasti, se ajatus on 
meidän bisneksemme ydin”, 
Kantola sanoo.

Tehokas  
vaakakarainen

Toiminnan kehitys on mer-
kinnyt investointeja tekno-
logiaan. Vuonna 2021 taloon 
hankittiin uusi tulostin, minkä 
myötä yritys kahdeksanker-
taisti tulostuskapasiteettinsa 
300 litrasta 2000:een litraan. 
Samalla tulostusaika lyheni 
300 litran 24 tulostusajasta 
2000 litran 19 tuntiin. 

Viime syksynä investoitiin 
uusi koneistuskeskus, mikä 
täydentää yrityksen palve-
lupaketin. 

Kone asennettiin viime 
vuoden lopulla, ja kyseessä 

on vaakakarainen Okuma 
MA-600HIII, samalla ensim-
mäinen mallin kolmannen 
sukupolven kone Suomessa.

”Olemme tähän mennes-
sä ostaneet kaikki koneistuk-
set alihankinnasta ja sehän 
merkitsee tietenkin sitou-
tumista toisen yrityksen ai-
katauluihin. Nyt kun koneis-
tukset ovat omissa käsissä, 
voimme päättää aikataulu-
tuksesta nyt itse. Kiireelli-
simmät työt laitetaan johon 

myös viisiakselisena, mutta 
katsoimme, että sille meillä 
ei ole tarvetta. Lähtökoh-
taisesti koneistamme valut 
ensimmäistä kertaa, ohjel-
mantehoa on paljon. Vii-
meisin koneistusnopeus ei 
ole ratkaiseva tekijä, toisin 
kuin sarjavalmistuksessa.” 

Kilpailutuksen jälkeen syn-
tyi ratkaisu. 

”Nopeus, asennuksen 
helppous, tukevuus ja luotta-
vuus vaikuttivat ja hinta-laa-
tusuhde toimi. Kävimme 
tutkimassa myös yrityksiä, 
joissa vastaavia valmistajan 
koneita on käytössä. Kom-
mentit rohkaisivat eteen-
päin”, Salmela sanoo.

Koko värisuora

Kara uudessa koneessa 
pyörii 10 000 kierrosta mi-
nuutissa, työkaluvarasto on 
60-paikkainen ja automati-
sointi on tarvittaessa jatkos-
sa helppoa mm. palettirata-
ratkaisuin. Konekalustus tuli 
Suomen Terätuonnilta, piti-
met Hetitec tekee itse.

”Nyt hallussamme on 
koko värisuora, pystymme 
asiakkaan 3D-datasta tai 
fyysisestä valusta tekemään 
skannaamalla 3D-dataa, si-
muloimme, teemme valet-
tavuussuunnitelman ja ra-
kennamme valujärjestelmän, 
tulostamme sen, valamme 
asiakkaan haluamasta ma-
teriaalista raudoista super-
duplexeihin ja pystymme 
sen myös itse koneistamaan 
täällä saman katon alla.

”Näin tärkeä palvelunope-
us varmistuu. Prosessin myö-
tä pääsemme esimerkiksi va-
raosavaluissa jopa alle viikon 
tuotantoaikoihin, sarjavali-
molla se voi olla useita kuu-
kausia, pikatoimituksenakin 
usein viikkoja. Tuotekehityk-
sessä asiat nopeutuvat niin 

Hiekkavaluosia valmiina toimitukseen. Kun perinteisesti 
esim. siipirattaassa jokainen siipi on erillinen keerna, 

Hetitec tekee muotit pakettina. 
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Uunit kuumana. 
Valimouunit omistaa 

TAKK, Hetitec toimii tiloissa 
vuokralla operaattorina. 

ikään, iterointikierrokset no-
peutuvat, tuloksena on pa-
rempi tuote ja se saadaan 
nopeammin markkinoille.”

Kysyntä Hetitecin valuosil-
le on Kantolan mukaan jatku-
vasti kasvanut. 

Kun yritys teki 2019 puo-
len miljoonan euron liike-
vaihdon, 2021 se oli 2,4 mil-

joonaa euroa ja viime vuon-
na 3,8 miljoonaa. Yrityksen 
asiakaskunta koostuu pörs-
siyrityksistä, viime vuonna 
27 pörssiyritystä asiakkaita, 
koneenrakentajia, lähinnä 
Euroopasta.  Mukana Wärt-
silä, Claas, ABB, Sultzer, At-
las Copco. 

”Nyt jatkossa markkinat 

kasvavat varsinkin Keski-Eu-
roopassa. Ville Moilanen 
muutti jälleen Saksaan viime 
kesänä ja johtaa nyt myynti-
toimintoja siellä, ja samassa 
yhteydessä vaihdoimme teh-
täviä, minä olen nyt toimitus-
johtaja, Ville on hallituksen 
puheenjohtaja. Oma edustus 
Saksassa näkyy meillä vien-
nin kasvuna.” 

”Toki kasvu tuo samal-
la haasteita, kapasiteetin 
kasvun myötä tilat ovat jat-
kossa yksi niistä. Henkilö-
kuntaa olemme toistaiseksi 
löytäneet palvelukseemme 
kasvusta huolimatta hyvin”, 
Heikki Kantola sanoo.

HETITEC OY
• Perustettu: 2013
• Proto-, varaosa ja 
 piensarjavalimo
• Henkilöstö: 31
• Toimipaikka Tampere

OKUMA MA-600HIII
• Vaakakarainen 
 koneistuskeskus
• X/Y/Z-liikkeet 
 1050, 900/1000 mm,
• pöytä 630x630 mm

Laatusahat, -terät ja liitokset yhdestä osoitteesta

Wikus BiMetalliterät 
yhdessä suomenkielisessä 

esitteessä

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

Oy Maanterä Ab on metalliteollisuuden lastuavia työkaluja, hioma tarvikkeita ja tuotannon oheislaitteita ammatti käyttöön maahantuova yritys. Laadukas toimittajaverkostomme 
kattaa haastavat ja yksityiskohtaisetkin tarpeet. Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja kuuluu Indutrade Ab -konserniin, joka työllistää yli 8000 teollisuuden ammattilaista.
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Teknologian 23:n startup-kilpailu

Teknologia 23 -tapahtu-

man yhteydessä järjes-

tettävä startup-yrityksil-

le suunnattu kilpailu on 

käynnistynyt. Kilpailun ta-

voitteena on nostaa esiin 

uusia ja merkittäviä rat-

kaisuja teknologian alal-

la. Kisan voittaja palkitaan 

Suomen Messusäätiön 

lahjoittamalla 10 000 eu-

ron stipendillä. Teknologia 

23 järjestetään Helsingin 

Messukeskuksessa 7.–9.11. 

Kolmatta kertaa järjestettävä 
startup-kilpailu hakee tämän 
hetken lupaavimpia ja poten-
tiaalisimpia teknologia-alan 
kasvuyrityksiä. Palkinnon 

voi saada merkittävästä, 
luovasta ja kekseliäästä tek-
nologia-alan ratkaisusta, joka 
voi olla esimerkiksi uusi kau-
pallinen tuote, menetelmä 
tai sovellus.  

 Kilpailuun voi lähettää eh-
dotuksia 31.8. saakka. Tämän 
jälkeen kilpailuraati valitsee 
ehdotuksista 5–7 parasta 
ideaa tai ratkaisua, jotka 
etenevät Teknologia-tapah-
tumassa järjestettävään pit-
chaus-finaaliin. Raati tekee 
valintansa pitchaus-esitysten 
perusteella. Voittaja julkiste-
taan ja palkitaan Teknologia 
23 -tapahtuman iltajuhlassa 
Teknologia Partyssä 8.11.  

Tarkemmat osallistu-
misohjeet löytyvät tapah-

tuman verkkosivuilta osoit-
teesta https://teknologia.
messukeskus.com/kilpai-
lu-startup.    

Kilpailun järjestää Tekno-
logia-tapahtuma yhteistyös-
sä Finnish Business Angels 
Networkin (FiBAN) kanssa. 
FiBAN on yksi maailman suu-
rimmista ja aktiivisimmista 
bisnesenkeliverkostoista, 
jossa on jäsenenä yli 650 si-
joittajaa.   

Startup-kilpailun raatiin 
kuuluvat FiBANin hallituk-
sen jäsenet Antti Lehti-
mäki ja Elina Koivumäki, 
Elektroniikka-alan tavaran-
toimittajat ELKOMIT ry:n 
toimitusjohtaja Veli-Matti 
Kankaanpää, Finnish Fluid 

Power Association ry:n halli-
tuksen jäsen Ossi Ojainmaa, 
Suomen Robotiikkayhdistyk-
sen hallituksen jäsen Nina 
Lehtinen, Teknisen Kaupan 
Liiton johtava asiantuntija 
Jan Sucksdorff, Kunnossa-
pitoyhdistys Promaint ry:n 
hallituksen varapuheenjoh-
taja Erkki Mäkelä, Automaa-
tioseuran toiminnanjohtaja 
Marko Vuorio, Suomen Pi-
kavalmistusyhdistys FIRPA:n 
hallituksen jäsen Jouni Par-
tanen ja Women in Techin 
yhteisökoordinaattori Tati-
ana Pospelova.   

Teknologia 23 järjestetään 
Helsingin Messukeskuksessa 
7.–9.11.2023.

App Store Play Store

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

puhelimeen!

Erittäin positiivistaErittäin positiivista sorvaustasorvausta
ISCARin älykäs lastunhallinta
takaa optimaalisen tasapainon 
lämmöntuoton ja -poiston välillä
työstettäessä metalleja.

85%

 % 
lämmön

jakautuminen

Poistuvat
lastut

työkalu

kappale

10%

5%

ISCARin sorvausgeometriat  
takaavat koneistuksessa
lämmön jakautumisen kannalta
oikean tasapainon.

UUSI
Kaksipuolinen positiivinen  
vaihtoterä mahdollistaa 
kevyen leikkuun ja 
matalat kustannukset.
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FOSSA-hankkeessa 
kehitetään fossiilivapaita 

terästuotteita

Hiabin koukkulaite on 
maailman ensimmäinen 

fossiilivapaasta teräksestä valmistettu 
kuormankäsittelylaite. 

Se on kehitetty Suomessa.

Hiabin Multilift Ultima koukkulaite on valmistettu 
fossiilivapaasta teräksestä.

Ensimmäinen Suomessa 
kehitetty SSAB:n fossiili-
vapaata terästä hyödyn-
tävä sovellus on Hiabin 
valmistama Multilift- 
koukkulaite. Cargoteciin 
kuuluvan Hiabin koukku-
laitetta on kehitetty FOS-
SA-hankkeessa (Fossil 
Free Steel Applications), 
joka rakentaa fossiiliva-
paata teräs- ja konepaja-
teollisuuden arvoketjua 
terästuotannosta lop-
puasiakkaalle asti. Han-
ketta rahoittavat muka-
na olevat yritykset sekä 
Business Finland ja sitä 
fasilitoi DIMECC Oy.

SSAB valmistaa fos-
siilivapaan teräksen 
HYBRIT-teknologialla, 
joka eliminoi lähes kaikki 
hiilidioksidipäästöt teräk-
senvalmistusprosessissa. 
Fossiilivapaa teräs tulee 
saataville suuressa mit-
takaavassa vuonna 2026.

”SSAB haluaa tuoda 
fossiilivapaata terästä 
kaupallisia määriä mark-
kinoille maailman ensim-
mäisenä teräsyhtiönä jo 
vuonna 2026. Avainase-
massa valmistusproses-
sissa on yhdessä kump-
panien kanssa kehitet-
ty HYBRIT-teknologia. 
Prosessissa perinteisesti 

rautamalmipohjaisessa 
teräksessä käytetty kok-
sihiili korvataan fossiiliva-
paalla sähköllä ja vedyllä. 
Lopputulos on ainutlaa-
tuinen: maailman ensim-
mäinen fossiilivapaa te-
räksenvalmistustekniikka, 
jonka hiilijalanjälki on käy-
tännössä olematon”, sa-
noo SSAB:n tuotekehitys-
päällikkö Pasi Suikkanen.

FOSSA-hanke koostuu 
kolmesta pääaiheesta: 
fossiilivapaan teräksen 
arvoketju, kehittyneet te-
räkset ja sovellukset sekä 
virtuaalinen terästuottei-
den valmistus.

FOSSA-hankkeessa 
on mukana neljä yritystä 
(SSAB Europe Oy, Cargo-
tec Finland Oy, Fortaco 
Ostrobothnia Oy, Indal-
go Oy), kolme tutkimu-
sorganisaatiota (Oulun 
yliopisto, LUT-yliopisto ja 
Tampereen korkeakoulu-
säätiö sr) sekä in kind 
-yrityksiä. Kaksivuotisen 
FOSSA-projektin koko-
naisbudjetti on noin 6 
miljoonaa euroa, josta 
Business Finlandin osuus 
on 3,26 miljoonaa euroa. 
Fossiilivapaan koukkulait-
teen kehittämistä esitel-
tiin FOSSA-seminaarissa 
Tampereella.

KUVA: HIAB
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Maksimaalista tuotannon joustavuutta
Teho ja tarkkuus, jotka tuottavat kustannussäästöjä

Hyödynnettäessä AMADA:n omaa kuituresonaattoria yksittäisellä 3kW:n diodimoduulilla ja maailman 
johtavaa 300kN:n lävistävää servotekniikkaa, EML-AJ-sarja tarjoaa integroiduilla toiminnoillaan edullisemmat 
kustannukset osavalmistukseen. Kierteitys, 4 suuttimen automaattinen vaihtaja, mahdollisuus tuottaa 
jopa 22mm korkeita muokkauksia sekä lisävarusteena automaattinen työkalunvaihtaja ovat vain 
muutamia erottuvia ominaisuuksia. Kaikkiin tuotantovaatimuksiin soveltuvat automaatiojärjestelmät 
parantavat entisestään EML-AJ:n kykyä tehostaa kilpailukykyäsi.

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

AMA-PROM FINLAND OY

Turvalaitteita on saatettu poistaa valokuvausta varten

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

Yksi PowerShear 
jatkossa

Moottoroitu takavaste, levynpidin ja takasuoja 
kuuluvat PowerShearin varustukseen.

Uusi yksilöllisesti varusteltava Schröder PowerShear korvaa aiemmat 
PowerShear Professional-, Universal- ja Basic-levyleikkauskonemallit. 

Schröderin mukaan uuden 
järjestelyn myötä asiakkai-
den ei tarvitse valita tiettyä 
PowerShear-mallia erikseen, 
vaan eri laitteet ja työkalut 
voidaan jatkossa valita työ-
tarpeen mukaan yhteen ja 
samaan koneeseen.

Yksittäis- ja 
sarjatuotantoon

PowerShear on Schröderin 
hydraulinen levynleikkaus-
kone enimmillään kuuden 
millimetrin paksuiselle le-
vylle. Konetta on saatavana 
joko 3000 tai 4000 mm työ-
pituudella. 

Toiminnoiltaan pitkälle au-
tomatisoitu kone on tarkoi-
tettu niin yksittäistöille kuin 

taessa romunerotin poistaa 
tarpeettomat osat. 

Ylisuuria metallilevyjä leik-
kauksessa takavasteen on 
kiskoratkaisu, mikä antaa tar-

Arkkien kokoluokan mu-
kaan saatavilla on ohjauskis-
kolla liikuteltavia pöytäjat-
keita, kuularullat ovat yksi 
versio. Myös siirrettävä jä-

tepalasäiliö on 
yksi vaihtoeh-
doista.

Kolmen  
yrityksen  
Schröder 
Group

Schröder-kon-
serniin kuu-
luvat Hans 
Schröder 
Maschinenbau 

GmbH, Schrö-
der-FASTI Technologie Gm-
bH ja SMU GmbH. Vuonna 
1949 perustettu Hans Schrö-

sarjatuotannon tarpeisiin.
Koneen moottoroitu taka-

vaste on taajuusohjattu, ja 
leikkausnopeus on 44 iskua 
minuutissa. Kosketusnäytöl-
tä ohjattava säädin säätää 
automaattisesti leikkauskul-
man ja terävälin arkin pak-
suuden mukaan. 

Pneumaattinen levytuki 
suojaa herkkiä levyjä. Terä-
väli on LED-valaistu.

Muutoksen myötä asi-
akkaat voivat nyt valita va-
paasti lukuisista optioista, 
jotka on aiemmin määritetty 
tiettyihin malleihin. Mm. jä-
tepalojen ja osien erotin on 
edessä, kapeat peltinauhat 
ohjataan eteenpäin koko 
käyttöpituudella, ja leikat-

vittaessa tilaa niiden käsitte-
lyyn. Tämä lisävarusteryhmä 
sisältää myös takavasteen 
lineaarisella ohjaimella ja 
kierrätettävin kuularuuvein.

der Maschinenbau GmbH on 
perheyrityksenä, ja se on eri-
koistunut nykyaikaisten ko-
nekonseptien kehittämiseen 
ohutlevyn taivutuksen ja leik-
kauksen tarpeisiin.

Fasti integroitiin konser-
niin vuonna 2006, yritys val-
mistaa taivutus-, leikkaus-, 
helmi-, laippa- ja ympyrätai-
vutuskoneita korkean suori-
tuskyvyn koneisiin automaat-
tisiin teollisiin tuotantopro-
sesseihin saakka. Vuonna 
2021 Schröder-konsernia laa-
jensi työkaluvalmistaja SMU 
GmbH. Kaiken kaikkiaan 
Schröder Group työllistää 
tällä hetkellä yli 300 henkilöä 
eri paikkakunnilla Saksassa ja 
ulkomailla. Suomen edustaja 
on Tarivo.

Saksalainen levykonevalmistaja Schröder 
muokkaa mallistoaan. Uusi monipuolisesti 
varusteltava Schröder PowerShear korvaa 
aiemmat PowerShear Professional-, Univer-
sal- ja Basic-levyleikkauskonemallit. 
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Automaatioratkaisu alumiinihitsauksen tarpeisiin

Urjalan Kone ja Asennus Oy investoi robottihitsaukseen

Urjalan Kone ja Asennus Oy 
on Urjalan aseman alueella 
toimiva yritys. 

Markus Vähä-Nikkilä pe-
rusti yrityksen vuonna 2007 
alkuaan asennustöihin, yri-
tyksen toimikenttään ovat 
pitkään kuuluneet erilaisten 
automatisaatioprojektien to-
teutukset.

Myöhemmin yrityksen toi-
mintaan ovat tulleet mukaan 
erilaiset metallityöt. Yritys 
palvelee tuotteineen varsin-
kin betonialan yrityksiä. 

Yksi niistä on Urjalan Kone 
ja asennuksen kanssa samal-
la tontilla toimiva Vähä-Nikki-
län perheen omistama pitkän 
linjan betonituotealan yritys 
Urjalan Sementtivalimo Oy. 

” Urjalan Kone ja asennus 
valmistaa mm. erilaisia be-
tonivalumuotteja sekä beto-
nituotekoneita niin omalle 
kuin muillekin alan yrityk-
sille. Lisäksi toteutamme 
monenlaisia teräsrakenteita 
asiakkaiden tilausten ja tar-
peiden perusteella. Monesti 
asiakas lähestyy meitä jonkin 
tuotantonsa ongelman kans-
sa, joka vaatii kehittämistä, 
ja tähän sitten lähdemme et-
simään yhdessä ratkaisua ”, 
Vähä-Nikkilä kertoo.

Kevyt ja kätevä 

Niin betonialan yrityksiin 
kuin muillekin teollisuuden 
aloille suuntautuvan toimin-
taan liittyy yrityksen tuote, 
alumiininen huoltoluukku, 
joita yritys on toimittanut 
asiakkailleen runsaan viiden 
vuoden ajan.  

”Kevyitä huoltoluukkuja 
ei oikein ollut markkinoilla 

saatavilla, betonisia luukku-
ja kyllä oli, mutta ne olivat 
varsin raskaita ja siten myös 
hankalia käytössä. Asiakkai-
den kyselyistä ja vinkeistä 
lähdin tuotetta kehittämään. 
Materiaaliksi valikoitui kevyt 
alumiini ja mukaan kehitim-
me ominaisuuksia, joita asi-
akkaat näissä tuotteissa ar-
vostavat. Luukkuja on help-
po avata ja sulkea, niihin saa 
tarvittaessa tuuletusputken 
ja ne saa myös sujuvasti luk-
koon”, kertoo Vähä-Nikkilä.

Nyt varastotuotteena kah-
tena kokona valmistettava 
huoltoluukku muodostuu 
hitsatusta kehikosta, saran-
oin avautuvasta kannesta 
ja lisäksi kokonaisuuteen 
kuuluu tuuletusputki ja sen 
hattu. 

Luukut on näihin päiviin 
saakka valmistettu käsin hit-
saamalla. Koska luukkujen 
kysyntä on viime vuosina 
kasvanut, yritys lähti mietti-
mään niiden tekotapaa uu-
siksi tehokkuuden kannalta. 
Ratkaisuksi muodostui ro-
bottihitsaus, kun työvoiman 
saatavuuteen liittyvät seikat-
kin puolsivat asiaa. 

”Alumiinihitsaus on vaa-
tiva ala ja ammattitaitoisten 
hitsaajien löytäminen ei to-
dellakaan ole helppoa. Hit-
sauksen automatisointi on 
tapa ratkoa myös tätä ongel-
maa”, sanoo Vähä-Nikkilä.

Saumatonta  
yhteistyötä

Robottihitsausratkaisuksi 
valikoitui Panasonic Super 
Active TAWERS, hitsauksen 
tarpeisiin kehitetty robotti-

sujunut notkeasti.” 
”Hitsausparametrit oh-

jelmoidaan suoraan robo-
tille. Mm. hitsausvirtaa voi-
daan säätää myös hitsaus-
prosessien aikana. Koska 
kyseessä on nimenomaan 
hitsauksen tarpeisiin suun-
niteltu järjestelmä ja inte-
groitu kokonaisuus, robotin 
ja hitsauskoneen yhteistyö 
on saumatonta. Sen myötä 
mm. hitsausarvot ja robotin 
liikkeet pystytään oikeasti 
muokkaamaan harmonisiksi 
eli sellaisiksi kuin haastava 
tuote vaatii”, kertoo Ville 
Setälä Retco Oy:tlä.

Kasvavia  
markkinoita

Retco Oy:lla Panasonicin hit-
sausrobotit on uusi edustus. 
Urjalan toimitus on ensim-
mäinen ja toinen, niin ikään 
vaativaan alumiinin hitsauk-
seen sijoittuva järjestelmä on 
tulossa pian Porin suunnalle.

Tuotanto Urjalassa on par-
haillaan käynnistymässä.

”Paljon on tullut uutta 
asiaa ja parametrejä olemme 

järjestelmä.
”Teimme kyselyjä asiasta, 

mutta asiassa oli haasteen-
sa, koska tuotteen valmista-
misen robotisoinnissa ovat 
omat huomioitavat seikkan-
sa, laadun varmistamiseen 
liittyi paljon mietittävää ja 
menetelmä vaihtui TIG:stä 
MIG:iin. Retco Oy otti asian 
omakseen, teimme testit ja 
vakuutuimme asiasta.”

Uusi järjestelemä asennet-
tiin käyttöön alkuvuodesta. 
Robottikäsivarsi, integroitu 
hitsausvirtalähde, ohjain ja 

langansyöttölaite sijoittuvat 
Urjalassa omaan suojatilaan. 
Hitsauspisteitä on kolme, ji-
git ja rungot Urjalassa teh-
tiin itse ja ne ovat paikoillaan 
kahdessa pisteessä. Kehät 
valmistellaan yhdessä pis-
teessä, toisessa ne liitetään 
yhteen.

 ”Nyt jo käytön alkuvai-
heessa olemme vakuuttu-
neet siitä, että valintamme 
oli oikea. Robotin ja hitsaus-
virtalähteen saumattoman 
ohjauksen sekä automatii-
kan myötä käytön aloitus on 

Tuttu juttu on, että robottihitsaus lisää tuot-
tavuutta hitsaustöissä. Urjalan Kone ja 
Asennus Oy hankki hiljattain hitsausrobo-
tin oman tuotteensa, alumiinisen huoltoluu-
kun hitsausta tehostamaan. Kyseessä on 
samalla ensimmäinen hitsauksen tarpeisiin 
kehitetyn Panasonic Super Active TAWERS 
-robottihitsausjärjestelmän asennus Suo-
messa. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

URJALAN KONE 
JA ASENNUS OY
• Perustettu 2007
• Alumiiniluukut, 
 betonivalumuotit, 
 betonituotekoneet, 
 automaatioasennukset

PANASONIC  
TAWERS
• Robottiautomaatio-
 järjestelmä hitsaukseen

Järjestelmä hankittiin oman tuotteen, alumiinisten huoltoluukkujen tuotantoa tehostamaan. 
Järjestelmää käyttää kuvassa Markus Vähä-Nikkilä. 

Alumiinin hitsaus 
on oma erikoisalueensa ja mm. 

lämmöntuonti on tarkkuustyötä. 
Luukut hitsataan MIG menetelmällä.

Varastotuotteena kahtena kokona 
valmistettava huoltoluukku muodostuu 

hitsatusta kehikosta, saranoin avautuvasta 
kannesta ja lisäksi kokonaisuuteen 
kuuluu tuuletusputki ja sen hattu. 

Automaatiota Urjalan Kone ja Asennukselle. 
Hitsauksen tarpeisiin kehitetyssä Panasonicin järjestelmässä 

robottikäsivarsi ja hitsausvirtalähde ovat integroitu 
samaan kokonaisuuteen. 

joutuneet hakemaan, koska 
alumiini ei materiaalina ole 
helpommasta päästä ja osat 
ovat pieniä. Lämmöntuonnin 
kanssa on oltava tarkkana. 
Tekemällä kuitenkin oppii ja 
asiat etenevät. Pari kaveria 
valimon puolelta on nyt tar-
koitus opettaa kokonaisuu-
den käyttöön, kunhan itse 
tutustun asiaan nyt ensin”, 
Vähä-Nikkilä sanoo.

Tuotannon tehostuessa 
robottihitsauksen myötä on 
myös markkinoiden kasvat-
taminen vakaasti suunnitel-
missa. 

”Kun saamme järjestelmän 
viimeisteltyä ja tuotannon 
todella käyntiin, satsaamme 
myös markkinointiin. Robot-
tihitsaus poistaa luukkujen 
tuotannossa selkeän pullon-
kaulan, ja mahdollistaa tuo-
tannon lisäämisen. Kysyntää 
luukuilla kyllä on ja tietenkin 
asemalla pystytään teke-
mään monenlaista. Tarkoi-
tuksemme onkin löytää sille 
jatkossa muitakin tuotteita 
tehtäväksi”, kertoo Markus 
Vähä-Nikkilä.
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Wihuri Oy Tekninen Kauppa www.machinetools.wihuri.fi

Raskaaseen rouhintaan, nopeaan viimeistelyyn ja kaikkeen siltä väliltä.
Uusi VCN-700 on luokkansa suorituskykyisin koneistuskeskus.

Soita: 020 510 10 tai tiedustele: machinetools@wihuri.fi

DISCOVER MORE WITH MAZAKTM

VCN-700

SUORITUSKYKY TUOTTAVUUS TARKKUUS
PAREMPI KORKEAMPI YLIVOIMAINEN

VOIT SAADA
IHAN KAIKEN

VCN-700 tarjoaa korkean luokan tarkkuutta, työstötehoa ja laatua. Se sisältää viimeisintä digitaalista teknologiaa 
ja markkinoiden tehokkaimman ohjausjärjestelmän, joiden avulla tuottavuutta saadaan parannettua. Runsailla 
ominaisuuksilla ja hyödyllisillä varusteilla pakattu VCN-700 edustaa Mazakin seuraavan sukupolven pystykaraisia 
koneistuskeskuksia. Ota selvää mitä etuja se voisi tuoda juuri sinun yrityksesi liiketoimintaan.

UUSI
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Ohutlevytuotantoa linjalla 3D-piirroksista valmiiksi tuotteiksi 

Pettersteel tehostaa palvelukokonaisuuttaan

Pettersteel on vuonna 2008 
Petteri Heimosen perusta-
ma rakennuspeltituotealan 
yritys. 

Toimintapa on kokonais-
valtainen, yrityksen raken-
nuspellityspalvelu kattaa to-
teutukset suunnittelusta val-
mistamiseen ja kuljetuksista 
asennuksiin saakka. 

Toimintojaan yritys kehit-
tänyt ajan mahdollisuuksia 
hyödyntäen. Mm. liiketoi-
minta Kuopiossa on digitali-
soitu monella tavoin, talossa 
on käytössä mm. erittäin asi-
akasystävälliseksi sovellettu 
tilaus- ja tuotannonohjausjär-
jestelmä.

”Sanomme asiakkaillem-
me, että olemme vieneet 
rakennuspellitysalan digiai-
kaan. Ideana on tehostaa 
aidosti asiakkaittemme työ-
tä”, kiteyttää Pettersteelin 
tuotantopäällikkö Heikki 
Hintikka.

Automaatiota linjalta

Tehokas palvelu edellyttää 
tuotantojärjestelmiltä paljon. 

Koneita nykytiloissaan 
vuodesta 2013 toiminut yri-
tys on optimoinut useaan 
otteeseen. Se on merkinnyt 
ennen kaikkea lisääntyvää 
tuotantoautomaatiota.

Yksi iso loikka tehtiin 
vuoden 2018 lopulla, kun 
Pettersteel hankki listojen 

tuotantonsa tarpeisiin ensim-
mäisen lävistys- ja kulmaleik-
kauskeskuksen. Käytettynä 
suomalaisasiakkaalta han-
kittu, aikaisemmin tehdas-
kunnostettu Salvagninin S4N 
löytyi Suomen ja Viron edus-
tajan Fredkon suosituksesta. 

Koneen etuja olivat mm. 
työkaluasemat omilla akti-
vaattoreilla ilman lävistys-
työkalujen vaihtoaikaa ja 
kulmaleikkuuterien aktivointi 
erikseen sekä materiaalin au-
tomaattipanostus ja niputus. 
Fredkon asiakaspalvelu vas-
tasi koneen purusta ja uu-
delleenasennuksesta väliai-
kaistiloihin Kuopiossa, käyt-
töönotto ja koulutus tehtiin 
yhteistyössä Salvagnini Skan-
dinavian kanssa.

Uusi vaihe tuotannon ke-
hittämisessä edelleen auto-
matisoinnin suuntaan tapah-
tui pari vuotta sitten, kun no-
peasti kasvanut yritys satsasi 
isosti tuotantotiloihinsa. Tilat 
kaksinkertaistuivat ja samalla 
aukesi uusia mahdollisuuksia 
investointeihin myös tuotan-
tokoneiden osalta.

Salvagninin lävistys/kul-
maleikkuujärjestelmä oli to-
dettu talossa tehokkaaksi 
ratkaisuksi, ja teknologiaa 
lähdettiin tutkimaan joko sen 
kehittämisen tai kokonaan 
uuden teknologian pohjalta. 

”Kyseeseen tuli joko käy-

Kuopiossa toimiva rakennuspeltituotealan 
yritys Pettersteel Oy on kehittänyt palve-
luaan ja tuotantomahdollisuuksiaan viime 
vuosina riuskoin ottein. Tuotantoteknolo-
gian osalta keskeinen nopean ja joustavan 
tuotannon mahdollistaja on kela- tai arkki-
materiaalia käyttävä lävistys- ja kulmaleik-
kausjärjestelmä, mikä mahdollistaa pitkälle 
automatisoidun linjatyyppisen lista- ja ka-
settituotannon 3D-piirroksista lopputuot-
teiksi saakka.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Uusi S4Xe lävistys-kulmaleikkauslinja mahdollistaa pidemmälle jalostettuja peltituotteiden 
valmistuksen ja tuotekehityksen, toteavat Heikki Hintikka (oikealla) ja Fredkon Pasi Pitkänen.

Niputusasema. Niputuslaitteiston avulla asemassa voidaan poimia pitkät leikatut listat 
suoraan jatkoprosessointivaunuihin. Oikealla kookas tuotannonohjausnäyttö.

Ohutlevytuotteiden tuotantojärjestelmä. Kuvassa lähinnä linjan alkupäässä 
oleva JK-Koneen toimittama kelamateriaalien arkituslinja.

vasti niin datan optimaa-
liseen siirtoon kuin tuote-
kehitykseenkin esimerkiksi 
uusien kasettityyppisten 
tuotteiden osalta”, kertoo 
Hintikka.

Pidemmälle jalostetut pel-
tilistat, julkisivukasetit, julki-
sivulamellit, rei’itetyt profiilit 
ja thermo- ja tuulettuvat ran-
gat mahdollistavat suurem-
pien pellityskokonaisuuksien 
tarjoamisen Pettersteelin asi-
akkaille. 

Linjan osalta mielenkiin-
toinen jatkokehitys on nyt 
mahdollinen.

”Mahdollisena jatkoke-
hityksenä S4Xe lävistys- ja 
kulmaleikkauskeskukseen 
voidaan yhdistää Salvagninin 
P4Lean taivutusautomaatti, 
jonka DPM- sekä Taivuta ja 
leikkaa- ominaisuuksilla (Cut 
Option) saataisiin suurin osa 
listoista myös taivutettua 
kerta-ajolla mittatarkasti 
patentoidun MAC 3.0 (Ma-
terial Adaptive Correction) 
ansiosta.”

tetyn modernisointi automa-
tisoinnin osalta tai investointi 
kokonaan uuteen S4Xe lävis-
tys- ja kulmaleikkauskeskuk-
seen. Fredko teki yhdessä 
Salvagninin kanssa ominai-
suusvertailuja käytetyn ja 
uuden teknologian välillä. 
Uuden teknologian puolesta 
puhuivat esimerkiksi korkean 
tarkkuuden ja läpimenono-
peuden mahdollistava pai-
koitus- ja syöttöpihtirakenne, 
kokonaan uusi koneen HMi 
-käyttöliittymä ja Stream-
Punch ohjelmointiohjelmisto.  
Servo-ohjattu voimantuotto 
laski puolestaan energianku-
lutusta yli 50 prosenttia sekä 
äänitasoja lähes kolmannek-
sen”, sanoo Fredkon toimi-
tusjohtaja Pasi Pitkänen. 

”Erityisen merkittävä te-
kijä oli myös niputuslaitteis-
to, millä voitiin poimia max. 
4000 mm pitkät leikatut listat 
suoraan jatkoprosessointi-
vaunuihin tilausohjautuvasti. 
Lisäksi syöttöpuolelle halut-
tiin integroida vielä suoma-

laisvalmistajan JK-Koneen 
paikalle toimittama arkitus-
linja suoraan kelamateriaa-
lista, mikä täydensi järjestel-
män”, Pitkänen sanoo.

Jatkokehitys- 
mahdollisuus  
taivutukseen

Kun asioita puntaroitiin, va-
linnaksi tuli uuden S4Xe lävis-
tys- ja kulmaleikkauskoneen 
investointipäätös vuoden 
2021 alkupuolella. Tehdas 
otti vaihdossa käytetyn ko-
neen, uusi asennettiin myö-
hemmin samana vuonna ja 
tuotannossa S4Xe on ollut 
reilun vuoden.

”Investoinnin tuloksena 
käytössämme on tehokas 
kulmaleikkaus- ja lävistysjär-
jestelmä, mikä mahdollistaa 
automatisoidun tuotannon 
3D-piirroksista aina loppu-
tuotteiksi saakka. Kyvykkyy-
temme tarjota pidemmälle 
jalostettuja peltituotteita on 
noussut ja viimeisen vuoden 
olemme panostaneet vah-

Taivutusautomaatti mah-
dollistaisi myös kotelorat-
kaisujen valmistamisen. 

”Toimisto- ohjelmoin-
nin StreamBend- ohjelmilla 
voidaan tehdä suoraan 3D- 
malleista valmiit taivutus-
ohjelmat, joten digitaalisen 
Teollisuus 4.0 vaatimuksetkin 
täyttyvät”, kertoo Pasi Pitkä-
nen Fredkolta. 

Linjainvestoinnin, tehok-
kaiden järjestelmien ja myös 
osaavan organisaatiohallin-
nan kautta noin kuutisenkym-
mentä ohutlevyalan ammat-
tilaista työllistävä Pettersteel 
jatkaa kasvusuunnassa. 

Vuoden 2021 vuoden lii-
kevaihto oli 7,3 miljoonaa 
euroa, viimevuosi 9,7 miljoo-
naa. Kuluvalla kaudella tavoi-
tellaan kymmenen miljoonan 
euron rajan rikkomista. 

Projekteja Pettersteel te-
kee koko maan alueella, li-
säksi on vientiä Ruotsiin ja 
Norjaan. Vienti on vielä pie-
ni osa liikevaihdosta, mutta 
markkina potentiaalinen.

PETTERSTEEL OY
• Rakennuspeltituotteet
• Perustettu 2008
• Toimipaikka Kuopio

SALVAGNINI S4XE
• Lävistys- ja 
 kulmaleikkauskeskus
• Kela- tai arkkimateriaalit
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Uusi liikkuvapylväinen DMF kookkaalla työalueella

Valmet Automotive 
on aloittanut akkutuotannon 

Kirchardtin tehtaalla Saksassa

Uusi sukupolvi tarjoaa DMG 
Morin mukaan lisää raken-
teellista jäykkyyttä, asemoin-
titarkkuudessa päästään 5 
µm tasolle vakaan konealus-
tan, X-akselin lineaarijohtei-
den ja jäähdytyskonseptin 
ansiosta. 

Työalue koneessa on 3 000 
x 1 100 x 1 050 mm, joten se 

Tehtaalla nyt käynnistynyt 
tuotanto liittyy korkean ar-
voluokan urheiluautomallin 
ladattavan hybridin akku-
moduuleihin, -paketteihin ja 
akkujen ohjausjärjestelmiin 
(BMS). Seuraavana tuotan-
to-ohjelmassa on saksalai-
selle automerkille suursar-
jatuotantona valmistettava 
akkujärjestelmä, jonka esi-
sarjan tuotanto aloitetaan 
kesällä 2023.

Tukeva pöytäratkaisu

DMG Morin liikkuvapylväi-
set koneet soveltuvat pitki-
en komponenttien työstöön 
ja uusi DMF 300|11 tarjoaa 
runsaasti mittaa myös Y- ja 
Z-akseleiden osalta. 

Valinnaisen väliseinän avul-
la voidaan luoda heilurityyp-
pisen koneistuksen tarpeisiin 
myös kaksi erillistä työtilaa, 
jotka mahdollistavat asetus-
ten teon koneistuksen aika-
na. 

Pöytä koneessa on suunni-
teltu vakiona enintään 5000 
kg painaville työkappaleille 
ja koneeseen voidaan lisä-
varusteena integroida yksi 
tai kaksi pyörivää pöytää, 
joihin voidaan ladata 1200 

suunniteltu takaamaan kor-
kean pitkän aikavälin läm-
pötarkkuuden minimaalisilla 
toleransseilla. 

X-, Y- ja Z-akseleiden kuu-
laruuvit ovat hammashih-
nakäyttöisiä, ja ne takaavat 
parhaan pinnanlaadun. Pi-
kaliikenopeudet ovat 42 m/
min kaikilla akseleilla, valin-
naiset lineaarikäytöt saavut-
tavat 80 m/min X-akselilla ja 
60 m/min Y- ja Z-akseleilla. 
B-akseli integroidulla speed-
MASTER-karalla 15 000 rpm 
on osa DMF 300|11:n perus-
varustusta. 

Vaihtoehtoisesti on saata-
vana malli, jossa on 20 000 
rpm speedMASTER-kara, se-
kä 12 000 rpm powerMAS-

on peräti 40% aiempaa mal-
lia kookkaampi ja työpöydän 
takana tapahtuva ainutlaatui-
nen ja prosessivarma työka-
lunvaihto on lainaa sarjan 
pienemmältä malleilta. mallit. 
Työkalumakasiinin vakiover-
siossa on tilaa 40 työkalulle, 
joiden pituus on enimmillään 
400 mm. 

Kirchardtin tehtaan tuo-
tantoalueen koko on noin 
11,500 neliömetriä. Valmet 
Automotiven kestävän kehi-
tyksen politiikan mukaisesti 
tuotanto on C02-neutraalia. 
Rekrytoinnit tehtaalle ovat 
jo alkaneet. Henkilöstötarve 
on noin 150, useimmat teh-
tävät avautuvat vuoden 2024 
aikana. Tällä hetkellä tehdas 
työllistää noin 60 työntekijää.

kg painavia komponentteja. 
Saatavilla on myös lisäpöytä 
A-akselina 500 kg:n kuormi-
tuksella. Modulaarista järjes-
telmää täydentävät pyörivä 
FD- pöytä vaativiin jyrsintä- 
ja sorvaustöihin sekä suurem-
mat työkalumakasiinit, joissa 
on jopa 120 paikkaa.

Tarkkuustyöstö koko 
työskentelyalueella

DMG Morin liikkuvassa pyl-
väskonseptissa on ulokemai-
nen Y-akseli, mikä tuo koneis-
tukseen tasaisen jäykkyyden 
koko liikeradalle. Näin ko-
neella voidaan hakea mak-
simikaran tehoa karan asen-
nosta riippumatta. Erilaiset 
jäähdytystoimenpiteet on 

TER-kara, jolla on suurempi 
vääntömomentti (288 Nm). 
HSK-A100-liitännän myötä 
voidaan koneen suoritusky-
kyä edelleen parantaa. 

DMF 300|11 voidaan DM-
GMorin mukaan integroida 
vaivattomasti digitaalisiin 
infrastruktuureihin ja eri tek-
nologiasyklit lisäävät koneis-
tuksen tuottavuutta, yksi 
esimerkki on vapaasti käänty-
vien kulmapäiden ohjelmointi 
angularTOOL-työkalulla. Val-
mistus DMF 300|11:llä tulee 
valmistajan mukaan entis-
täkin tuottavammaksi auto-
maatioratkaisujen, esimerkik-
si robottikonseptien avulla. 
Kone laseerattiin DMG Mo-
rin Pfronten Open Housessa.

DMG Mori päivättää liikkuvapylväisten ko-
neistuskeskusten DMF-sarjaa. Askettäin 
esiteltiin uudet liikkuvapylväiset DMF 200|8 
ja DMF 300|8-mallit, nyt uusin lanseeraus 
on kookas DMF 300|11:n 3 000 x 1 100 x 
1 050 mm:n liikkein. 

Valmet Automotive on aloittanut akkujär-
jestelmien tuotannon Saksassa sijaitseval-
la Kirchardtin tehtaalla. Tehdas on yhtiön 
kolmas suursarjatuotantoon yltävä akku-
tehdas, ja samalla ensimmäinen Suomen 
ulkopuolella. Yhtiö valmistaa Kirchardtissa 
sähköajoneuvojen korkeajänniteakkuja.

DMF 300|11 mahdollistaa tarkan koneistuksen 3 000 x 1 100 x 1 050 mm:n liikealueella.

Työkalunvaihto tapahtuu turvallisesti työpöydän takana ja edistää lämpöstabiilisuutta.
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Keskipakovalu vahvistaa automaatiotaan
Toinen robotisoitu sorvaussolu tuotantoon

Uusi robotisoitu sorvaussolu 
on yrityksen toinen. Toinen, 
niin ikään Biglia-sorvaussolu 
on ollut yrityksellä toiminnas-
sa vuodesta 2017.

”Tuolloin lähdimme robo-
tisaatioon mukaan ja solu on 
toiminut tehtävässään hyvin. 
Kun kysynnän kasvun myötä 
koneistuskapasiteetin lisää-
miselle oli jälleen ehdoton-
ta tarvetta, ja automaation 
kautta kapasiteettia nykyisin 
on tehokkainta hakea, inves-
toimme toiseen soluun. Uusi 
sorvauskeskus saapui vuo-
denvaiheessa, solun roboti-
sointi on parhaillaan viimeis-
telyssä”, kertoo toimitusjoh-
taja Marko Haapala.

Pronssivaluja ja 
-koneistuksia

Keskipakovalu on tampere-
lainen toimija, joka tunne-
taan jo vuosien takaa varsin-
kin pronssin valajana. Yritys 
aloitti jo vuonna 1956 nimen-
sä mukaisesti lähinnä keski-
pakovalujen ja myös liukuva-
lujen tekijänä, nykypalettiin 
kuuluvat valamistekniikat 
hyvin laajalla kirjolla.

Laitteita on vuosien aikana 
uudistettu useaan otteeseen, 
valumenetelmät ovat kehit-
tyneet ja pronssin valamisen 
tavat muuttuneet.

Pronssin valamisen lisäksi 
Keskipakovalun ohjelmassa 
on pitkään ollut pronssin jat-
kokäsittely tuotteiksi koneis-
tamalla.

”Koneistusten rooli on ny-
kytoiminnassamme keskei-
nen. Koneistuksen tarpeisiin 
Tampereen Hankkion tontil-
lemme valmistui kymmenisen 
vuotta sitten uusi koneistus-
halli, missä teemme nyt kaikki 
koneistuspuolen asiat. Valut 
tehdään omassa rakennuk-
sessaan samalla tontilla. 
Kasvun myötä lisätilojen ra-
kentaminen jatkossa on mah-
dollista, tilaa tontilla yhä on”, 

kertoo Marko Haapala, tuore 
toimitusjohtaja. Yrityskaupan 
myötä hän on toiminut yrityk-
sen johdossa ja yhtenä omis-
tajista viime vuoden alusta.

Vahvan kasvun vuosia

Keskipakovalun toiminnan 
ytimessä ovat liukulaake-
rointiin liittyvät tarpeet ja 
tuotteet. 

Niiden lisäksi yritys palve-
lee monissa muissa pronssi-
osiin liittyvissä tarpeissa. 

”Siinä auttaa nykyaikainen 
tuotantoteknologia ja työn-
tekijöidemme ammattitaito. 
Henkilökunnan ammattitai-
dosta ja hyvinvoinnista huo-
lehtiminen on tärkeä asia ja 
siihen myös panostamme 
koko ajan”, sanoo Haapala.

Ympäristön arvostus on 
niin ikään noussut yhä tär-
keämpään rooliin ja se nä-
kyy niin palveluissamme kuin 
koko tuotantoympäristöstä 
huolehtimisessa. 

”Otamme mm. vastaan 
vanhoja, tunnistettavia 
pronssiosia, koska hyödyn-
nämme käytettyjä laatuma-
teriaaleja tuotannossamme.”

vaussolussa toimivat Biglia 
B658Y-sorvauskeskus, Fanu-
cin robotti, ja lisäksi soluun 
kuuluu 3D-mittalaite. 

Viime vuosina talossa on 
investoinnein kehitetty mm. 
sahausta ja mittaustoimin-
toja, ja lisäksi vuonna 2020 
investoitiin 4-akseliseen ko-
neistuskeskukseen. 

Vuonna 2021 syntyi inves-
tointipäätös uudesta Biglia 
B750SM -sorvauskeskukses-
ta varustettuna Ø  100 mm 
tankokapasiteetilla olevalla 
TOP Automaziononin X-Fi-
les -tankoautomaatilla.

Vossi Groupin toimittama 
sorvauskeskuksen varustuk-
seen kuuluvat pää- ja vas-
takara, pyörivät työkalut ja 
C-akseli molemmilla karoilla. 

Koneistusoperaatiot mah-
dollistuvat yhdellä kiinnityk-
sellä sorvausten, jyrsinnän, 
porausten ja kierteitysten 

Keskipakovalu toimittaa 
tuotteitaan mm. meri- ja offs-
horeteollisuuteen ja energi-
asektorille. Liikevaihto ollut 
viiden miljoonan euron tasol-
la, viime vuonna noustiin 7,5 
miljoonaan euroon. Vientiin 
liikevaihdosta menee 40 pro-
senttia.

”Viime vuosi oli yksi yrityk-
sen historian parhaista. Alan 
töitä on palannut maailmalta 
Suomeen ja olemme saaneet 

uusia asiakkaita, ja yksi seikka 
on yhteiskunnan sähköistymi-
nen, pronssikomponenttien 
kysyntä on kasvanut vahvas-
ti. Tilauskirjamme ovat olleet 
viimeiset pari-kolme vuotta 
täynnä”, sanoo Haapala. Yri-
tys työllistää nyt 35 henkilöä.

Liukulaakereita 
24/7-pohjalta

Keskipakovalun aiemmassa 
ja hyvin työllistetyssä sor-

Keskipakovalu Oy 
jatkaa investointe-
jaan tuotannon au-
tomaatioon. Uusi, 
yrityksen käytössä 
nyt toinen robotisoi-
tu Biglia-sorvausso-
lu lisää edelleen ko-
neistuksen kapasi-
teettia. Tuotantoaan 
juuri aloitteleva uusi 
solu sijoittuu prons-
sin valajana ja ko-
neistajana tunne-
tun yrityksen liuku-
laakerituotantoon.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Keskipakovalun ohjelmassa ovat pronssivalut sekä 
valmiit koneistetut lopputuotteet.

Keskipakovalulla kone sijoittuu keskeiseen kokoluokiltaan 
30–350 mm:n tuotteiden valmistukseen.

Biglia B750SM 
-sorvauskeskus robotilla 

on tamperelaisen 
Keskipakovalu Oy:n uusi 

koneistusinvestointi.

Robotisointi viimeistelyssä. 
Pian päästään toden teolla 

tuotantoon, sanoo 
Marko Haapala.

alueelle. Keskipakovalulla 
kone sijoittuu keskeiseen 
kokoluokiltaan 30-350 mm:n 
tuotteiden valmistukseen.

Robotti solussa on Fanucin 
6-akselinen, toimintasäteel-
tään yli kolmeen metriin ulot-
tuva ja nostokapasiteetiltaan 
125 kg:n robotti. Solussa toi-
mii aiemman sorvaussolun ta-
paan myös 3D-mittauskone.

”Tehtaan ja konemaahan-
tuojan tuki ja eri tahojen yh-
teistyö meidän koordinoima-
namme on toiminut asiallises-
ti. Robotisoinnista projektis-
sa vastaa JTA Connection.”, 
sanoo Haapala.

Biglialla on vuoden alku-
kuukausina tehty jo koesar-
joja niin vanhoille kuin uusil-
lekin asiakkaille. 

”Robotin ja tankoauto-
maatin myötä aloitamme 
pian automatisoidun tuotan-
non. Liukulaakereita syntyy 
jatkossa 24/7-tyyppisesti”, 
Haapala kertoo.

KESKIPAKOVALU OY
• Pronssivalut,  
 koneistukset
• Henkilöstö: 35
• Toimipaikka 
 Tampere

ROBOTISOITU  
SORVAUSSOLU
• Biglia B750SM 
 -sorvauskeskus + 
 tankoautomaatti, 
 robotti,
 3D-mittaus
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CoroMill® Dura 

Huipputehokkaat  
monipuoliset  
varsijyrsimet 
Kustannuksia ja työkappalekohtaista hintaa pienentävä työkalu kannattaa 
hankkia monestakin syystä. Mutta kannattaako samalla tinkiä laadusta?  
Ei koskaan. Markkinoilla on tarjolla lukuisia edullisia työkaluja. Monipuoliset 
varsijyrsimemme ovat kuitenkin täysin toista maata.

Huipputehokas monille eri materiaaleille soveltuva CoroMill® Dura ‑ratkaisu 
on suunniteltu ongelmattomaan koneistukseen. Varsijyrsinvalikoima on laaja, 
joten löydät varmasti omien tarpeidesi mukaisen jyrsimen. Ja mikä parasta, 
ne ovat kaikki helppokäyttöisiä. Kaipaatko heti käyttövalmista työkalua? 
Onnistuu. Niistä keskeisin on kuitenkin uusi WhisperKutTM‑tekniikka. Se poistaa  
värinää tehokkaasti sekä tekee koneistuksesta sujuvaa, vakaata ja hiljaista.

Miksi siis valitsisit laadun ja edullisten työkappalekustannusten välillä,  
kun voit saada molemmat?

www.sandvik.coromant.com/coromilldura
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Vaski Open House Seinäjoella

Kasvuyrityksen suuntana kansainväliset markkinat

Yleisnäkymä Seinäjoen tuotantotiloihin, oikealla 
Open Housessa mukana ollut kelamateriaalien käsittelylinja.

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

Vaski on juuriltaan vuonna 
2015 Lahtisen Kone Oy:n 
aloittama yritys, joka ennen 
tunnettiin virallisella nimel-
lään Rodstein Oy. 

Tuotteita olivat kokoo-
jakiskojen lävistys- ja taivu-
tusratkaisut, ja lisäksi tänä 
päivänä tehdään muutakin, 
keskeinen avaus tässä mie-
lessä oli sveitsiläisen HWJ:n 
osto vuoden 2020 alussa.

Sen myötä yrityksen toi-
mintaan tuli mukaan kelalin-
jojen tuotanto, yksi yrityksen 
nykyisistä iskukärjistä mark-
kinoilla. Samoihin aikoihin 
vaihtui myös yrityksen nimi. 
Vaski lanseerattiin vuonna 
2021 alussa. 

Nimi painottaa yrityksen 
suomalaisia juuria.

”Vaski on vanha suoma-
lainen nimi kuparille ja joka 
siten soveltuu hyvin mei-
dän tekemisiimme”, kertoo 
Michael Mansour, yritystä 
vuodesta 2020 luotsannut 
omistaja ja toimitusjohtaja.

Lontoosta kotoisin oleva 

saakka ollut kotimaan lisäksi 
mm. Pohjoismaisilla mark-
kinoilla. Parhaillaan yritys 
suuntaa yhä laajemmin Eu-
rooppaan, mm. Saksan kivi-
koville konemarkkinoille.

”Myös Englanti ja Yhdys-
vallat ovat mielenkiintoisia 
suuntia. Niihin olemme ko-
neita jo toimittaneetkin”, 
Mansour sanoo.

Yritys työllistää 26 ammat-
tilaista, ja heistä monet työs-
kentelevät tuotekehityksen 
parissa. Vahvasti niin uusien 
tuotteiden lanseeraukseen 
kuin asiakaskohtaiseen tuo-
teräätälöintiinkin perustavan 
yrityksen vuosittaisesta liike-

suja, koneissa työkalunvaihto 
on automaattinen varsin ai-
nutlaatuisena piirteenä mark-
kinoilla. Lisäksi tehdään kom-
pakteja ja haluttaessa myös 
helposti automatisoitavia vii-
meistelykoneita lattaraudan 
ja pyöreiden tankojen päiden 
käsittelyyn. 

Perinteiseen tuotantoon 
kuuluu myös koneita gene-
raattorikelojen valmistuk-
seen ja uudempana seg-
menttinä tosiaan keloilta ta-
pahtuvan ohutlevymateriaa-
lien käsittelyyn, eli oikaisuun 
ja katkaisuun yksikela- kuin 
monikelaratkaisuinakin, ja 
myös laajoihin automaatio-

Mansour on toimi takavuosi-
na mm. Finn-Powerin toimin-
nassa. Viime vuosikymme-
nellä hän investoi vauhtiaan 
kiihdyttäneen nuoren yrityk-
sen toimintaan, ja nimitettiin 
muutamaa vuotta myöhem-
min toimitusjohtajaksi.

Nopean kasvun yritys  

Vaskin toimintaan on alusta 
lähtien kuulunut ripeä kasvu. 

Muutaman vuoden takai-
nen puolen miljoonan liike-
vaihto kasvoi vuonna 2021 jo 
kahteen miljoonaan euroon, 
nyt mennään neljän miljoo-
nan euron tasolla. 

Vaski on vuodesta 2020 
saanut tunnustusta nopeim-
min kasvavana teollisena yri-
tyksenä Suomessa. 

”Samoissa tunnelmissa 
menemme edelleen, tavoit-
teenamme on liikevaihdon 
tuplaaminen lähivuosina. 
Näemme kymmenen miljoo-
nan euron tason jatkossa rea-
listisena”, Mansour sanoo. 

Yrityksen suunta on alusta 

vaihdosta menee Mansourin 
mukaan 17 prosenttia tuote-
kehitykseen.

Kehittyvää 
tuotetarjontaa

Vaskin tuotepalettiin kuu-
luu mm. asiakasräätälöitävä 
täyssähköinen lattamateri-
aalien lävistyskonesarja, mi-
kä on markkinoilla kolmena 
tehoversiona. 

Monipuoliset työkalujär-
jestelmät edistävät tehokas-
ta tuotantoa, lattaleveydet 
ovat 15–260 mm, vahvuudet 
kolmesta 20 mm:iin.

Taivutukseen tehdään niin 
ikään täyssähköservoratkai-

Seinäjoelta ponnistava teknologiayritys 
Vaski panostaa tuotekehitykseen sekä 
asiakasräätälöintiin ja suuntaa Suomen li-
säksi vahvasti mm. Euroopan markkinoille. 
Yritys esitteli nykymenoaan ja tuotepalet-
tiaan Open House -tapahtumassa helmi-
kuussa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Kasvu jatkuu, suunta on vahvasti maailmalle, kertoo Vaskin toimitusjohtaja Michael Mansour. 
Mm. uusiutunut VaskiPunch-lävistysratkaisu oli esittelyssä Open House-tapahtumassa.

linjoihin soveltuvina asiakas-
kohtaisina sovellutuksina.

”Monikelaratkaisujen etu 
ovat kelojen nopeat vaih-
toajat ja varustelumahdol-
lisuudet”, Mansour sanoo.  
Koneisiinsa Vaski toimittaa 
myös materiaalinkäsittely- ja 
automaatioratkaisut. Yritys 
tekee myös muita erikoisko-
neita tilauksesta. 

Uudet tilat 
suunnitelmissa

Vaskin ohjelmaan ovat vuo-
sittain kuuluneet Open Hou-
se-tapahtumat. 

Vuoden 2023 tapahtuma 
pidettiin nyt helmikuussa, ja 
esillä oli tietopuolisen annin 
lisäksi talon konetarjontaa, 
kuten lattamateriaalien lä-
vistysratkaisu uusin tekno-
logiapäivityksin, päidenvii-
meistelykone sekä kookas 
kelamateriaalin käsittelylin-
ja, tällä kertaa Prima Powe-
rin väreissä. Päivä järjestet-
tiin koordinaatiossa Prima 
Powerin Teknologiapäivien 
kanssa. 

Kahden päivän mittaisessa 
tapahtumassa esiteltiin talon 
omien tuotteiden lisäksi Ca-
jon ja Samesorin tuotteita ja 
toimintaa.

Vaski on vahva kasvuyritys 
ja tilat ovat käymässä Seinä-
joella vähitellen pieniksi. Uu-
sien toimitilojen rakennutta-
minen onkin suunnitelmissa 
lähivuosina, kertoi Michael 
Mansour tapahtumassa.

Viimeistelykoneet lattamateriaalien ja tankojen päiden 
viimeistelyyn ovat yksi Vaskin tuotteista. 
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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!

CAZENEUVE JA MCM -SORVIT, FPS-JYRSINKONEET

Ranskalaiset CAZENEUVE, 
Italialaiset MCM SORVIT 
ja Saksalaiset 
FPS JYRSINKONEET 
tuotantokäyttöön.

Teolliseen hitsaukseen sovel-
tuva moniprosessilaite on ke-
hitetty yhteistyössä ammatti-
hitsaajien kanssa. X5 FastMig 
Pulse hyödyntää invertte-

riteknologiaa, virtalähteitä 
on saatavilla 400 A ja 500 A 
-teholuokissa, uutena pulssi-
hitsausominaisuuksilla varus-
tetut MIG/MAG-virtalähteet. 

Langansyöttölaitteita on saa-
tavilla kahdeksan eri mallia, 
uusina digitaalista tiedonke-
ruuta tukevat APC-mallit ja 
vaativiin olosuhteisiin sovel-
tuvat HD-mallit.

X5 FastMig Pulse -järjes-
telmään sisäänrakennettu 
hitsausparametrien tiedon-
keruu mahdollistaa hitsaus-
laadun ja työvaiheiden reaa-
liaikaisen seurannan. Hitsaus-
parametrien tiedonkeruu di-
gitaalisesti vaatii X5 FastMig 

APC -langansyöttölaitteen.
WeldEye ArcVision on 

integroitu Industry 4.0 -rat-
kaisu, joka kerää hitsauspa-
rametrit, kaariajan sekä lisä-
aineen kulutuksen. Tiedot 
kerätään digitaalisesti liite-
tyiltä hitsausasemilta ja siir-
retään langattomasti WeldE-
ye ArcVision -pilvipalveluun. 
WeldEye ArcVision visualisoi 
hitsausdatan taulukoiksi ja 
kaavioiksi, jotka voidaan suo-
dattaa eri tarpeiden mukaan. 

Kemppi on tuonut markkinoille teolliseen 
käyttöön tarkoitetun X5 FastMig Pulse -hit-
sausjärjestelmän. Modulaarinen hitsausjär-
jestelmä on suunniteltu työtehtäviin erilai-
sissa ympäristöissä.

X5 FastMig Pulse ammattikäyttöön
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Kelalinjat ja automaattiset 
valmistusjärjestelmät esittelyssä 

Prima Powerin Teknologiapäivät 

Tuttu juttu on, että arkkien 
ohella ohutlevytuotanto voi 
tapahtua keloilta, ja kela-
materiaalit soveltuvat hyvin 
myös automatisoituun linja-
tyyppiseen valmistukseen.

Tällä kertaa kelalinjat olivat 
Prima Powerin tapahtuman 
teema.

”Usein keloilta tapahtuva 
valmistus on mielletty sovel-
tuvaksi suurille sarjoille, mut-
ta nykyisin erilaiset yksilölli-
set ratkaisut ja materiaalien 
hintakehitys tekevät sen kiin-
toisaksi vaihtoehdoksi myös 
muun typpiseen tuotantoon. 
Markkinoilla kiinnostus näitä 
ratkaisuja kohtaan on vahvas-
sa kasvussa”, toteaa myyn-
tijohtaja Aki Ojanen Prima 
Powerilta.

Tuotantoa  
keloilta

Kelamateriaaleilta tapahtu-
van valmistuksen edut liit-
tyvät todellakin esimerkiksi 
materiaalien hankintahin-
toihin. Kelamateriaalit ovat 
arkkimuotoisia materiaa-
leja edullisempia, ja lisäksi 
lisäetuna ovat vaikkapa ma-
teriaalien käsittelyyn liittyvät 
seikat.

”Arkkien pakkaamiseen 
käytettyjä puupaletteja ei 
tässä tuotantomuodossa 
jää nurkkiin kuleksimaan ei-
kä levyrankojen käsittelystä 
tarvitse huolehtia käsittelyn 
jälkeen, sillä kelamateriaalien 
käyttöaste on usein arkkima-
teriaaleja korkeampi. Etu voi 
olla sekin, että levyjen siirte-
lyyn liittyvä trukkiliikenne 

lalinjoja asiakkailleen jo vuo-
sia, ja nyt yhteistyö asiassa 
on tiivistymässä edelleen pit-
käaikaisen yhteistyökumppa-
nin eli sveitsiläisen, nykyisin 
suomalaisen Vaskin omista-
man HWJ kanssa. 

Teknologiapäivien ohjel-
maan kuului vierailu Prima 
Powerille linjoja valmista-

hin voidaan sijoittaa keloja 
eri leveyksin ja materiaali-
vahvuuksin. Siten ne mah-
dollistavat myös nopeat ma-
teriaalienvaihdot ja tarkkojen 
levykokojen käytön yksilölli-
sessä valmistuksessa”, Neva-
la kertoi.

Kelaratkaisujen liittäminen 
Tulus-ohjelmiston avulla au-
tomaattisiin tuotantojärjes-
telmiin on saumaton toimen-
pide. Toiminnot kelamateri-
aaleilta voidaan liittää paitsi 
uusiin, myös jo olemassa 
olevien tuotantokoneiden ja 
järjestelmien yhteyteen, to-
tesi Nevala.

Demoja teknologia- 
keskuksessa

Prima Powerin teknologia-
keskuksessa oli esillä demo-
toiminnassa Prima Powerin 
ratkaisuja. 

Kaikilla teknologiakeskuk-
sen koneilla ja järjestelmillä 
ajettiin demoajoja. Nähtä-

vähenee työpaikalla”, tiivisti 
järjestelmätuotteista vastaa-
va tuotepäällikkö Lauri Ne-
vala teemaa yleisölle.

Tuotannossa kelalinja leik-
kaa ohutlevyn aina oikeaan 
mittaansa, käyttönopeus 
kasvaa ja nestauksessa käy-
tetään aina sopivinta levyn 
pituutta.

”Nykypäivän ratkaisut 
mahdollistavat keloilta ta-
pahtuvan tuotannon tehok-
kaan integroinnin niin yksit-
täisiin tuotantokoneisiin kuin 
laajoihin automaatiojärjestel-
miinkin. Näin ne voivat toimia 
vaihtoehtona arkkituotannol-
le myös joustavassa linjatyp-
pisessä tuotannossa materi-
aalista pitkälle valmiiksi tuot-
teeksi saakka”, totesi Nevala.

Multicoil  
esittelyssä

Prima Power on toimittanut 
syöttö-, siirto-, oikaisu- ja 
katkaisulaitteet sisältäviä ke-

van Vaskin tiloihin, missä 
tutustuttavana oli yksi Mul-
ticoil-kelalinja, joka soveltuu 
erityyppisten koneyksiköiden 
yhteyteen usein vaihtelevas-
sa tuotannossa ja lisäksi myös 
automatisoituun linjatyyppi-
seen tuotantoon.

”Asiakaskohtaisesti sovel-
lettuihin Multicoil-ratkaisui-

villä olivat automaattinen 
PSBB-valmistusjärjestelmä, 
missä mukana olivat lävis-
tystä ja leikkausta yhdistävä 
Shear Genius Evo -kone se-
kä sähköservokäyttöinen EBe 
Express Bender -taivutusko-
ne automaatiolaittein. Night 
Train Genius, automaatti-
nen varastojärjestelmä, toi-
mi liitettynä PSBB-linjaan ja 
Combi Genius -soluun. Laser 
Genius+ -2D-laserkone toimi 
yhdistettynä Combo Tower 
Laser -automaattivarastoon 
ja PSR 2D -poiminta- ja pinon-
tarobottiin. Lävistämisen ja 
laserleikkauksen Combi Ge-
nius -yhdistelmäkone oli puo-
lestaan yhdistetty LSR-las-
taus- ja pinontarobottiin, 
sekä servosähkökäyttöinen 
eP Genius -särmäyspuristin 
työkaluvarastolla.

Tarjolla oli myös näkymiä 
tuotantoon tehdaskierros-
ten yhteydessä. Seinäjoen 
tehtaalla valmistetaan Prima 
Powerin lävistävät ja lävistys-
tä ja leikkuuta yhdistävät ko-
neet sekä automaalaitteita ja 
varastoratkaisuja.

Prima Powerin helmikuun 
Teknologiapäivät järjestettiin 
kaksipäiväisenä tapahtuma-
na, ensimmäinen päivä oli va-
rattu kansainvälisille, lähinnä 
eurooppalaisille asiakkaille, 
toinen päivä kotimaan asiak-
kaille. Teknologiapäivillä vie-
raili noin sata vierasta ympäri 
Eurooppaa. Vieraita oli Suo-
men lisäksi kymmenestä eri 
maasta, mm. Belgiasta, Hol-
lannista, Italiasta, Tanskasta, 
Latviasta ja Slovakiasta.

Prima Power järjesti vuoden ensimmäisen 
Teknologiapäivät-tapahtuman Seinäjoella 
helmikuussa. Tälle kerralla painopisteessä 
olivat kelalinjat ja kelaratkaisujen integrointi 
linjatyyppiseen automaatiovalmistukseen. 
Teknologiakeskuksessa esiteltiin auto-
maattisia valmistusjärjestelmiä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Teknologiapäivät Prima Powerilla: keloilta tapahtuvan 
valmistuksen piirteitä ja mahdollisuuksia esittelivät 
Lauri Nevala Prima Powerilta ja Mikko Lilja Vaskilta.

Laser Genius+ -2D-laserkone toimi yhdistettynä 
Combo Tower Laser -automaattivarastoon ja 

PSR 2D -poiminta- ja pinontarobottiin.

Kuulijoita aamupäivässä. 
Vieraita oli Suomen lisäksi kymmenestä eri maasta.

Prima Powerin teknologiakeskuksessa oli esillä 
demotoiminnassa Prima Powerin ratkaisuja. 

Vaskin tiloissa tutustuttiin Multicoil-tyyppiseen kelaratkaisuun toiminnassa.
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Y-akselin sorvaus kaikkiin suuntiin

Suomi tuulivoima-
rakentamisen kärkeä  

Euroopassa

säännöllisyyksiä. Suurin osa 
lastuamisvoimista kohdistuu 
koneen karaan, mikä paran-
taa vakautta ja vähentää vä-
rinäriskiä. Vakioasetuskulma 
parantaa lastunhallintaa huo-

käsittelyyn.
Y-akselin sorvaus soveltuu 

siis samanaikaiseen kolmiak-
seliseen sorvaukseen jyrsintä-
karan akselin interpolaatiolla. 
Uusia työkaluja voidaan myös 
käyttää staattisessa tilassa 
lukitsemalla kara, jolloin voi-
daan käyttää joustavaa kak-
siakselista sorvausta nopeilla 
terän käännöillä. Menetelmä 
soveltuu kaikille materiaaleil-
le ja edellyttää monitoimiko-
netta, jossa on mahdollisuus 
jyrsintäkaran akselin interpo-
laatioon sorvauksen aikana. 
www.sandvik.coromant.com

(2,7 GW), Ruotsi (2,4 GW) 
ja Suomi (2,4 GW) kas-
vattivat eniten tuotanto-
kapasiteettiaan. Seuraa-
vaksi eniten rakensivat 
Ranska (2,1 GW), Iso-Bri-
tannia (1,7 GW) ja Espanja 
(1,7 GW).

Tuulivoimarakentami-
nen tulee jatkamaan vah-
vaa kasvuaan Suomes-
sa tulevinakin vuosina, 
vaikka ainakaan tähän 
mennessä julkaistujen in-
vestointipäätösten perus-
teella näyttäisi siltä, että 
uutta ennätysrakentami-
sen vuotta Suomessa ei 
tulla näkemään vuosina 
2023-2025.

mattavasti ja helpottaa lastu-
tukosten välttämistä.

Kaksi uutta työkalua

Y-akselin sorvauksen tueksi 
on kehitetty kaksi uutta työ-
kalua. Uusi CoroTurn Prime 
-versio soveltuu akseleiden, 
laippojen ja pääteuria sisäl-
tävien työkappaleiden kä-
sittelyyn. Kiskokiinnitettäviä 
CoroTurn TR -profiiliteriä ja 
pyöreitä CoroTurn 107 -teriä 
käyttävä CoroPlex YT -kak-
soisterä soveltuu erinomai-
sesti taskuja ja syvennyksiä 
sisältävien työkappaleiden 

Euroopan tuulivoimayh-
distys WindEurope on jul-
kaissut vuoden 2022 tuu-
livoimatilastot. Tilastojen 
mukaan Eurooppaan val-
mistui vuonna 2022 rei-
lu 19 gigawattia uutta 
tuulivoimakapasiteettia. 
87 prosenttia (16,7 GW) 
tästä oli maatuulivoi-
maa, 13 prosenttia (2,5 
GW) merituulivoimaa. 
Tuulivoimalla tuotettiin 
17 prosenttia Euroopan 
sähköntarpeesta viime 
vuonna.

Euroopan tilastoissa 
vuoden 2022 tuulivoi-
mainvestoinneissa kol-
men kärki on selvä: Saksa 

Sorvauksessa on otettu vii-
me vuosina uusien innovaa-
tioiden myötä valtavia harp-
pauksia eteenpäin. Tällaisiin 
lukeutuvat esimerkiksi Pri-
meTurning kaikkiin suuntiin, 
epälineaarinen sorvaus ja 
interpoloiva sorvaus. ”Voisi 
sanoa, että nämä edistysas-
keleet sekä nykykoneiden ja 
CAM-ohjelmistojen edisty-
neet ominaisuudet ovat vii-
toittaneet tietä uudelle Y-ak-
selin sorvausmenetelmälle”, 
kertoo Sandvik Coromantin 
sorvaustuotepäällikkö Staf-
fan Lundström.

”Uusien työkalujen ja uu-
den menetelmän ansiosta 
voimme seuraavaksi ryhtyä 
selvittämään, millaisia mah-
dollisuuksia tämä menetelmä 
voi tarjota asiakkaillemme.”

Monimutkaisia  
muotoja yhdellä 
työkalulla

Miten Y-akselin sorvaus siis 
toimii? Kuten nimikin jo ker-
too, uudessa menetelmässä 
käytetään Y-akselia, ja kaik-
kia kolmea akselia käytetään 
koneistuksessa samanaikai-
sesti. Työkalu pyörii oman 
akselinsa ympäri, terä on 
sijoitettu koneistusta varten 
Y–Z-tasolle, ja jyrsintäkaran 
akseli interpoloi sorvauksen 
aikana. Näin yhdellä työka-
lulla voidaan koneistaa mo-
nimutkaisia muotoja. 

Y-akselin sorvauksella on 
lukuisia etuja. Mahdollisuus 
koneistaa useita muotoja 
vain yhdellä työkalulla no-
peuttaa työkierron aikaa. 
Koska työkalunvaihtoja ei tar-
vita, työkappaleeseen tulee 
vähemmän todennäköisesti 
eri työkaluilla koneistettujen 
kohtien välisiä pinnan epä-

Sandvik Coromant on julkaissut uuden 
menetelmän, jonka avulla voidaan sorvata 
monimutkaisia muotoja ja taskuja yhdellä 
työkalulla. Y-akselin sorvauksella voidaan 
muun muassa nopeuttaa työkierron aiko-
ja, parantaa työkappaleiden pinnanlaatua 
ja tehdä koneistuksesta vakaampaa.

Suomeen rakennettiin vuonna 2022 ennä-
tysmäärä tuulivoimaa. Uutta kapasiteettia 
valmistui 2,4 gigawattia (GW). Euroopan tuu-
livoimayhdistyksen WindEuropen tilastojen 
mukaan Suomi sijoittui vuoden 2022 aikana 
asennetussa tuulivoimakapasiteetissa Eu-
roopan kolmanneksi, heti Saksan ja Ruot-
sin jälkeen.  CoroPlex YTCoroTurn Prime

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

Tee hyvät kaupat kanssamme!

OTAMME MY YNTIIN JA VÄLITETTÄVÄKSI
kaikki käytöstä poistetut CNC- ja manuaali-

työstökoneet, särmäys- ja kanttikoneet, 
levyntyöstökoneet sekä levyleikkurit. 

Teemme työstökoneHUOLLOT AMMATTITAIDOLLA!

ENDOR FINN OY  •  Vantaa
p. 0400 483 030  Markku Mäenpää

markku.maenpaa@endor.fi

www.cam.fi 
Ratkaisut NC-ohjelmointiin 33.33.

vuosikerta
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Tehoa, nopeutta ja ergonomiaa

Kailin investoi kilpailukykyyn

Kailin Oy:n teollista tuotan-
toa ovat ruostumattomasta 
ja haponkestävästä teräkses-
tä sekä alumiinista valmiste-
tut tuotteet ja rakenteet.  
Alalla yritys on toiminut vuo-
desta 1996. 

Alkuun yrityksen alihan-
kinnassa keskityttiin laser-
leikkeisiin ja särmäykseen, 
nykyisin palettiin kuuluvat 
myös, mankeloinnit, hitsaus-
kokoonpanot eri työvaihei-
neen, leikkeiden jatkojalos-
tus, sekä kokoonpanot. 

”Hitsatuille rakenteille 
tarjoamme myös pintakäsit-
telynä peittauksen, sertifioi-
tu peittaamo löytyy omasta 
konsernista JVS-Steel Oy:s-
tä. Työt tehdään usein asi-
akkaiden malleista, myös 
suunnittelupalvelut ovat 
saatavissa tarvittaessa. Kehi-
tämme yhdessä asiakkaiden 
kanssa valmistuksen osalta 
uusia menetelmiä ja tuote-
parannuksia. Yhtiön vahvuus 
on tuotannon ja materiaalin 
käytön osaaminen”, kertoo 
myyntijohtaja Juuso Lievo-
nen.

Vahvempaa ja 
tehokkaammin

Kailinilla on parin viime vuo-
den mittaan päivitetty kone-
kantaa ripein askelin. 

”Yrityksen kilpailukyvyn, 
tuotteiden laadun, toimitus-
varmuuden sekä kustannus-
tehokkuuden turvaamiseen 
liittyvät asiat ovat asiassa 
keskeisiä. Lisäksi haluamme 
kasvattaa tuotantokapasi-
teettia”, Lievonen kertoo.

Investointiprojektin yhtey-
dessä Kailin hankki uuden 

kuitulaserin sekä samassa 
yhteydessä särmäyspuristi-
men automaattisella työka-
lunvaihdolla ja etäohjelmoin-
nilla varustettuna. 

”Tuotannon ydinkonee-
na leikkauksessa ja lävistyk-
sessä on ollut käytössämme 
kuitulaser-/levytyökeskus 
yhdistelmäkone, missä aine-
vahvuudet ovat 0,5- 6 mm. 
Aiempi särmäyspuristinka-
pasiteettimme on niin ikään 
tarkoitettu samoille aine-
vahvuuksille, eikä tuo kapa-
siteetti ole enää yrityksen 
kasvun ja asiakaskysynnän 
tasolla. Lisäämme mahdol-
lisuuksiamme vahvemman 
materiaalin käsittelyssä ja 
tehostamme toimintojam-
me modernin teknologian 
mahdollisuuksin” Lievonen 
sanoo.

Kilpailutuksen jälkeen va-
littu kone on Bystronic ByS-
mart 10 kW:n leikkaustehoin.

”Koneella päästään mate-
riaalivahvuuksissa 25 mm:iin 
saakka. Lisäys kapasiteet-
tiimme on iso, ja uuden tek-
nologian leikkuu- ja pikalii-
kenopeudet ovat aiempaan 
verrattuna uudella tasolla. 
Kätevä kierteytysyksikkö li-
sää prosessinopeutta osal-
taan”, Lievonen sanoo. 

Koneella voidaan käsitel-
lä 1500x3000 mm levyjä. Ko-
neen yhteyteen yritys hankki 
lastaus- ja purkulaitteen le-
vynkäsittelyä helpottamaan.

Työkalunvaihto 
automaatiolla

Kailinin uusi särmäyspuristin, 
Xpert Pro 200, on puristus-
voimaltaan 200-tonninen ja 

Uutta iskua  
kasvuun

Kailin on viime vuodet kir-
jannut markkinoilla mukavaa 
kasvua. Yrityksen liikevaihto 
oli 3,1 miljoonaa euroa 2022 
ja se työllisti 17 henkilöä. Lii-
kevaihto kasvoi edellisvuo-
desta 23,5 prosenttia.

”Kasvu perustuu niin va-
kioasiakkaiden liiketoimin-
tojen ja heiltä tulevan tilaus-
määrän kehitykseen kuin 
uusiin asiakkuuksiinkin. Uus-
asiakashankintaan olemme 
panostaneet.” 

Uusi teknologia edistää 
yrityksen kehitystä nyt edel-
leen.

”Pystymme palvelemaan 
asiakkaitamme laajemmin 
lisäkapasiteetin sekä laa-
jemman raaka-aine paletin 
käsittelyn mahdollistavan 
teknologian myötä. Kehi-
tämme yrityksemme, yritys-
verkostomme ja myös asia-
kasyritystemme suoraa kil-
pailukykyä”, Lievonen sanoo.

Kailin Oy:n omisti vuoteen 
2021 Kavika, nykyisin Kailin 
toimii samassa LJJ Works 

taivutusleveydeltään kolmi-
metrinen työjuhta.

”Kone mahdollistaa ai-
empaa vahvempien materi-
aalien taivutuksen ja muo-
doiltaan monipuolisemman 
tuotannon. Kun laser ja sär-
märi ovat saman valmistajan 
tuotteita, ohjelmistopuoli ja 
tiedonsiirto toimii saumatto-
masti”, kertoo projektipääl-
likkö Artem Baluev.

”Lisätehokkuutta kokonai-
suuteen tuo se, että kone on 
varustettu automaattisella 
työkalunvaihdolla. Lisäksi 
meille tärkeä, tehokkuutta 
ja laatua tuova ominaisuus 
on myös automaattinen 
dynaaminen bombeeraus. 
Tämä tekniikka takaa osil-
le erinomaisen tarkkuuden 
ja laadun osan pituudesta, 
materiaaliominaisuuksista ja 
työaseman sijainnista riippu-
matta.”

Bystronicin ratkaisussa 
koneen taakse sijoitettu 
robotti vaihtaa työkalut ko-
neelle. Kailinin kokonaisuus 
on ensimmäinen laatuaan 
Suomessa.

”Tuotantomme koostuu 
lähinnä pienistä sarjoista, ja 
siten aikaa vieviä työkalun-
vaihtoja on usein. Automa-
tisoidun työkalunvaihdon 
myötä vaihtoihin kuluva ai-
ka lyhenee suuresti, olem-
me laskeneet, että työka-
lunvaihtoihin ja asetuksiin 
kuluvaa työaikaa saadaan 
vähennettyä noin puolet ai-
emmasta”, Lievonen sanoo. 
Lisäksi ergonomia paranee. 
Työkalunvaihto on raskasta 
puuhaa.

”Automaattinen työka-
lunvaihto vähentää kuormit-
tavuutta, parantaa ergono-
miaa, työturvallisuutta sekä 
kehittää työssä viihtyvyyttä, 
kun työkalut ovat erittäin 
painavia ja niiden vaihtami-
seen voi mennä työpäivästä 
merkittävä osa. Helppokäyt-
töisempi kone mahdollistaa 
myös työntekijöille helpom-
man työkierron ohjelmoinnin 
ja teränvaihdon automatiikan 
osalta, sekä alentaa osaltaan 
myös rekrytointikynnystä”, 
kiteyttää Lievonen.

Hollolassa toimiva ohutlevykonepaja Kai-
lin Oy kehittää tuotantomahdollisuuksiaan. 
Uusi Bystronic-laserleikkauskone sekä au-
tomaattisella työkalunvaihdolla varustettu 
särmäyspuristin lisäävät kapasiteettia, te-
hostavat toimintoja ja tuovat myös uutta 
ergonomiaa töihin.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Särmäyspuristinyksikön sisään integroitu robotti vaihtaa 
työkalut. Järjestelmä on valmistajan ensimmäinen 

kaltaisensa Suomessa.

Särmäyspuristin on puristusvoimaltaan 200-tonninen ja 
taivutusleveydeltään kolmimetrinen.

Kailinin Bystronic BySmart 3015:ssa leikkausteho on 10 kW. Levyvahvuudet 25 mm:iin saakka.
Uudella koneella päästään materiaalivahvuuksissa helposti 25 mm:iin saakka.

Lisää kapasiteettia ja tehokkuutta tuotantoon, toteavat 
tehdaspäällikkö Niklas Koskinen, myyntijohtaja 

Juuso Lievonen, ja ohjelmasuunnittelija Artem Baluev.

-konsernirakenteessa Lie-
vosen perheen omistamien, 
metallin alihankintapalve-
luja tarjoavien JVS-Steelin 
ja Stemetin kanssa. Stemet 
Oy valmistaa hitsatut raken-
teet ja tuotteet EN 1090-
1:2009+A1:2011 - standar-
din vaatimusten mukaisesti. 
Stemetillä on VTT:n myöntä-
mä CE-merkintä sertifikaatti 
toteutusluokille EXC1 EXC2.

”Yhteistyö täydentää ko-
konaisvaltaista asiakaspalve-
lua”, Juuso Lievonen kertoo.

KAILIN OY
• Laserleikkaus, 
 särmäys, mankeloinnit,
 hitsaus, jatkojalostus,
 kokoonpanot
• Toimiapaikka Hollola
• Henkilöstö: 17

BYSTRONIC  
BYSMART 3015
• Laserleikkauskone

XPERT PRO 200
• Särmäyspuristin, työ-
 kalunvaihtoautomaatio
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RAHOITUS
JÄRJESTYY!

Anssi Kulmala  040 5630 568
Jari Kulmala  0400 623 225

Tuottotie 8, Ylöjärvi   •   ARK. 10–17   •   Lauantait sopimuksen mukaan

MERCEDES-BENZ -18
SPRINTER 316 CDI
1. OM., VAIN 36 TKM AJETTU
PITKÄHYTTINEN SPRINTER ! 
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOP.RAJ. !
 49.500; sis.alv

PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT   -16
2.2 TDCI 4x4
AJ. 62 TKM, 1. OM ERINOMAISEN 
SIISTI JA VÄHÄN AJETTU NÄPPÄ-
RÄ 4-VETO TRANSIT 
HYVILLÄ VARUSTEILLA !
 36.800; sis.alv

RENAULT MASTER  -19
2.3 CDTI
AJ. 60 TKM, 1.OM SIISTI 170 HV 
PAKETTIAUTO MASTER PERÄ-
LAUTANOSTIMELLA ! SAA AJAA 
HLÖAUTOK. ! EI NOP.RAJ. !
 45.500; sis.alv

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

CITROEN JUMPER  -16
2.2 HDi
AJ. 190 TKM, SIISTI TÄYSPITKÄ 
TÄYSKORKEA JUMPER PAKETTI-
AUTO ! SAA AJAA HENKILÖAU-
TOKORTILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA ! 20.890; sis.alv

MAXI PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN -15 
TRANSPORTER 2.0 TDI 4x4
AJ. 200 TKM, 1.OM SIISTI JA 
HYVIN VARUSTELTU 6 HLÖ:N 
4-VETO TRANSPORTER 
PAKETTIAUTO !
 28.500; sis.alv

6 HLÖ PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN -14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 23 TKM AJETTU 
TRANSPORTER AVOLAVA 
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !

 35.500; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

FORD TRANSIT -16
2.2 TDCI
AJ. 76 TKM, 1.OM SIISTI JA 
VÄHÄN AJETTU TRANSIT PERÄ-
LAUTANOSTIMELLA ! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. !  34.900; sis.alv

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA PITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ -17
SPRINTER 314 CDI
AJ. 179  TKM, PIENELLÄ HUOL-
TOAUTOVARUSTUKSELLA !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOITIN-
TA !! 29.900; sis.alv

FIAT DUCATO 2.3 -14
AJ. 111 TKM, 1.OM TÄYSKORKEA 
PAKETTIAUTO DUCATO PERÄ-
LAUTANOSTIMELLA ! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI 
NOPEUDENRAJOITINTA !
 24.500; sis.alv

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

KUORMA-AUTO NOSTIMELLA

IVECO -10
EUROCARGO 5.9
AJ. 193 TKM, 1.OM TODELLA 
SIISTI JA VÄHÄN AJETTU IVECO 
FERRARI-NOSTIMELLA ! NOS-
TURIN 10-VUOTISTARK. TEHTY 
10/2022 ! 49.900; sis.alv

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

 25.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ -12
VITO 116 CDI A 4x4
AJ. 313 TKM, TYYLIKÄS 5 HLÖ:N 
MET.MUSTA 4-VETO VITO 
AUTOMAATTIVAIHTEISENA JA 
PISIMMÄLLÄ KORIMALLILLA ! 
 26.500; sis.alv

5 HLÖ PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT  -13
2.2 TDCI 
AJ. 74 TKM, 1.OM VÄHÄN AJETTU 
TRANSIT ! SAA AJAA HENKILÖ-
AUTOKORTILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA !
 39.900; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

OPEL MOVANO  -15
2.3 CDTI
1.OM., VAIN 48 TKM AJETTU PIT-
KÄHYTTINEN MOVANO ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. !
 24.800; sis.alv

PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER  -16
2.0 TDI KYLMÄ-AUTO
AJ. 215 TKM, PAKETTIAUTO 
THERMOKING KYLMÄLAIT-
TEELLA ! KYLMÄLAITE TEKEE 
PAKKASTA ! SAA AJAA HLÖAU-
TOKORTILLA !! 26.800; sis.alv

KYLMÄAUTO

VOLKSWAGEN -17
TRANSPORTER 2.0 TDI 110KW 
4Motion
AJ. 125 TKM, 1. OM., NÄPPÄRÄ LY-
HYEN MALLIN 4-VETO TRANS- 
PORTER PAKETTIAUTO !
 29.900; sis.alv

4-VETO PAKETTIAUTO

TOYOTA HIACE -11
2.5 D-4D
AJ. 247 TKM, 2. OM TODELLA 
SIISTI PITKÄN MALLIN HIACE 
PAKU ! RAHOITUS JOPA ILMAN 
KÄSIRAHAA !
 12.900; sis.alv

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -13
SPRINTER 316 CDI A 4X4 
AJ. 373 TKM, YKSITYISKÄYTÖSTÄ 
TYYLIKÄS 5 HLÖ:N 4-VETO AU-
TOMAATTIVAIHTEISTOLLA !
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA ! 
EI NOP.RAJ. ! 37.800; sis.alv

5 HLÖ PAKETTIAUTO

PEUGEOT BOXER  -17
2.0 HDi 6 HLÖ:N FIX-TEN 
AJ. 147 TKM, 1.OM YKSITYISKÄY-
TÖSTÄ TODELLA SIISTI 163 HV 
6 HLÖ:N RETKEILYAUTO ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. ! 32.950; 

6 HLÖ RETKEILYAUTO

PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ  -07
VITO 120 CDI 3.0 V6 A
AJ. 229 TKM, ERINOMAISEN 
SIISTI MET.MUSTA VITO VÄKE-
VÄLLÄ 204 HV V6 DIESELILLÄ
JA AUTOMAATTIVAIHTEISTOL-
LA !  10.950; sis.alv

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

FORD TRANSIT  -20
2.0 TDCI 
AJ. 117 TKM, 1.OM SIISTI UUDEM-
MAN MALLIN TRANSIT PERÄ-
LAUTANOSTIMELLA ! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOP.RAJ. ! 47.900; sis.alv

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

 42.500; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ -17
SPRINTER 314 CDI
AJ. 121 TKM, TODELLA SIISTI 
KUORMA-AUTO THERMOKING 
KYLMÄLAITTEELLA JA PIENELLÄ 
KÄYTTÖMAKS. !
 26.900; sis.alv

KYLMÄAUTO

FORD TRANSIT 2.2 TDCI  -16
1.OM VAIN 24 TKM AJETTU 
TRANSIT HIAB-NOSTIMELLA JA
4.2M PITKÄLLÄ LAVALLA ! SAA 
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !
 49.800; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

OPEL MOVANO  -16
2.3 CDTI
AJ. 33 TKM, 1.OM MOVANO 3.9M 
LAVALLA JA PERÄLAUTANOSTI-
MELLA ! SAA AJAA HENKILÖAU-
TOKORTILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA ! 34.900; sis.alv

KUORMA-AUTO 
PERÄLAUTANOSTIMELLA

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

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

 18.900; sis.alv

PITKÄ PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN -18
CRAFTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 13 TKM AJETTU 
CRAFTER PITKÄLLÄ 4.2M 
LAVALLA ! SAA AJAA HLÖAUTO-
KORTILLA ! EI NOPEUDEN-
RAJOITINTA ! 46.500; sis.alv

PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN CRAFTER  -17
2.0 TDI 
AJ. 90 TKM, 1. OM., VÄHÄN AJET-
TU PITKÄ KYLMÄAUTO THER-
MOKING KYLMÄLAITTEELLA ! 
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA !
EI NOPE.RAJ. ! 38.550; sis.alv

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 316 CDI
AJ. 173 TKM, 1.OM 163 HV EXTRA-
PITKÄ SPRINTER PAKETTIAUTO! 
SAA AJAA HENKILÖAUTOKOR-
TILLA ! EI NOPEUDENRAJOITIN-
TA ! 34.500; sis.alv

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

VOLKSWAGEN  -17
TRANSPORTER 2.0 TDI
AJ. 241 TKM, 1.OM SIISTI KYLMÄ-
AUTO THERMOKING KYLMÄ-
LAITTEELLA ! KYLMÄLAITE TE-
KEE PAKKASTA JA LÄMMINTÄ !
 23.500; sis.alv

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ  -17
SPRINTER 316 CDI
AJ. 219 TKM, 163 HV EXTRAPIT-
KÄ PAKETTIAUTO ! SAA AJAA 
HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI 
NOPEUDENRAJOITINTA !  
 29.900; sis.alv

EXTRAPITKÄ PAKETTIAUTO

MERCEDES-BENZ -14
SPRINTER 316 CDI A  
AJ. 208 TKM, SIISTI JA HYVIN 
VARUSTELTU RETKEILYAUTO 
AUTOMAATTIVAIHTEISENA !
SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA ! 
EI NOP.RAJ. ! 39.990; 

5 HLÖ RETKEILYAUTO

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

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

KIPPI KUORMA-AUTO

OPEL MOVANO -16
2.3 CDTI
AJ. 169 TKM, 1.OM PITKÄHYTTI-
NEN 7 HLÖ:N KUORMA-AUTO 
MOVANO KIPPILAVALLA !

 26.500; sis.alv

IVECO DAILY  -12
70C17 3.0 
AJ. 322 TKM, 1. OM PITKÄHYT-
TINEN 3.0L MOOTTORILLA JA 
JYHKEÄLLÄ NOSTIMELLA SEKÄ 
2850 KG KANTAVUUDELLA !
 28.500; sis.alv

KUORMA-AUTO NOSTIMELLA
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KARI p. 050 4066 404 kari.riihimaki@fms-service.fi  
VESA p. 050 349 0067 vesa.kivekas@fms-service.fi 
JAMI p. 040 500 7377 jami.riihimaki@fms-service.fi FMS-Service Oy

FMS-Service Oy

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy
Konevarasto- ja varaosat: 
Tuottajankuja 1 A 8-9, 60100 Seinäjoki

www.fms-service.fi

ALAN KATTAVIMMAT MYYNTI - RAHOITUS - ASENNUS - KOULUTUS - HUOLTO - TUKI JA VARAOSAPALVELUT

TASOLASERIT 1,5–50 kW
C-sarja, P-sarja, I-sarja, R-sarja, G-sarja 

ja Dream-sarja
PUTKILASERIT 1,5–6 kW

T- ja TA- + K-sarjat
YHDISTELMÄLASER 1,5–6 kW

CT-sarja levylle ja putkelle

SCANNING CUTTING! 
Bodor uutuus A, C, CT, P, G ja I -sarjoille. 
Optiona 3 kW ja 6 kW, 12 kW laserkoneissa vakiona.

FMS-SERVICE OY 20 VUOTTA!FMS-SERVICE OY 20 VUOTTA!

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
• Vierintäjyrsintä-ominaisuus

• 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 heinäkuussa 2023.NAKAMURA-TOME WY-150
HETI VARASTOSTAAXILE G6MT


