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WWW.VARASTOKONTTI.FI
- Uudet ja käytetyt varastokontit
- Erikoiskoon laite- ja konetilat
- Myös roska-, kone- ja hakelavat
- TOIMITUKSET KAIKKIALLE SUOMEEN.

0400-120827 Kontit  / 0400-120822 Lavat/tilat

myynti@varastokontti.fi
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Turku
Rydöntie 12 A
010-4006710

Tampere
Nuutisarankatu 14 A
010-3466699

www.laakeri-center.fi
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Toteutus
Toimitusjohtaja:
RAIJA NIEMINEN

Päätoimittaja:
JOUKO NIEMINEN

Toimittajat:
THERESA KETOKOSKI
SATU NYBERG

Toteutuksessa mukana:
Laatukilpi Oy/Jari Takala
Fostek Oy / Kari Nieminen
Vörå Form Oy Ab/ Per-Ole Jåfs
Aventics Oy/ Jouni Lehtoranta
Siemens Oy/ Kirsi Rejman
Bosch Rexroth Oy/ Päivi  Muurasniemi
EM-Kone, Lapela, Laakeri-Center jne.

Toimitus/ ilmoitusmyynti:
Teollisuuden Näytelehti
Turuntie 3 III krs.  24100  SALO
Puhelin:(02) 7318 373
Telefax:(02) 7318 372
e-mail: toimitus@tn-lehti.fi
http://www.tn-lehti.fi

SISÄLTÖ
Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten
hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan
teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio,
mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, valimo,
kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee
sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta.

Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot:
Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään
palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja.
Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa
taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä,
katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän
oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien
osalta.

Kaikkia  aineistoja koskevaa:
Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään
sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut
tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti /
henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on.

Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien
sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä.
Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille
osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle
osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin
ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta
siitä, kuka ne on tehnyt.

Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista
määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston
myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka
lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole
korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta
vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista
seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta jääneestä
ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka
luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen
julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida tehdä.
Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei
kanna mitään vastuuta.

Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden
ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää
käsittelemättä.
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Mustavaaran Kaivos selvittää
vanadiinimetallitehtaan kannattavuutta

Tekes on myöntänyt 3,5 miljoonan euron lainan Mustavaaran Kaivos Oy:lle vana-
diinitehtaan kannattavuusselvitystä varten. Suunnitteilla oleva tehdas tulee käsitte-
lemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB-teräsyhtiön terästuo-
tannosta Suomessa ja Ruotsissa.

Maailman vanadiinituotannosta suurin osa menee terästeollisuuteen, missä sitä
käytetään teräksen lujuutta lisäävänä seosaineena. Vanadiinin kysynnän arvioidaan
kaksinkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana.

Mustavaaran Kaivos tekee parhaillaan Raaheen suunnitteilla olevan vanadiiniteh-
taan kannattavuusselvitystä. Suunnittelu käsittää vanadiinin ja muiden tuotteiden
valmistuksen teknologia- ja prosessikehityksen. Tekesin myöntämä laina käytetään
kannattavuusselvityksen ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiseksi. Lopullinen
rakentamispäätös pyritään tekemään vuoden 2016 aikana, ja tuotannon arvioidaan
käynnistyvän vuonna 2019.

Samanaikaisesti suunnittelutyön kanssa Mustavaaran Kaivos jatkaa hankkeen ra-
hoitusneuvotteluja ja valmistelee tarvittavat lupahakemukset tuotannon aloittami-
seksi. Suunniteltu metallituotetehdas on merkittävä investointi. Tehtaan arvioidaan
työllistävän suoraan yli 100 henkilöä Raahessa.

"Olemme erittäin iloisia Tekesin vahvasta tuesta hankkeellemme. Se osoittaa, että
olemme oikealla tiellä kohti vanadiinitehtaan avaamista Raaheen", toteaa Mustavaa-
ran Kaivos Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi.

"Tekesin Green Mining -ohjelman yksi keskeinen tavoite on tuoda uusia kestävän
kehityksen mukaisia menetelmiä pilotointivaiheeseen. Mustavaaran Kaivos Oy:n
hankkeessa on tähtäimenä myös huomattavat jatkojalostusinvestoinnit, mikä tekee
hankkeesta erityisen merkittävän nykyisessä taloudellisessa tilanteessa", sanoo Green
Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen Tekesistä. 15-12-13-5-1-2
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Päätoimittaja
Jouko Nieminen

PÄÄTOIMITTAJALTA

         15-12-13-6-1-2

Jorma Nieminen, in memoriam.
Suomalaisen matkapuhelimen kehitys alkoi jo 1970 luvulla Salorassa. Jorma
Niemisen usko langattomaan tiedonsiirtoon oli vankkumaton. Vuonna 1971
Suomeen oli avattu ensimmäinen ARP matkapuhelin palvelu, joka antoi mahdol-
lisuuden laajemmasta käyttäjäkunnasta ja loi näin pohjan tulevalle kehitykselle.
Jorma Nieminen oli tärkeä osa sitä ryhmää, joka tuona aikana puhelinta oli
kehittämässä. Tehtyään diplomityön Salorassa ja valmistuttuaan Teknillisestä
korkeakoulusta Otaniemestä vuonna 1969, oli luonnollista, että hänen tehtäväk-
seen annettiin matkapuhelin-osaston johtaminen ja samalla myöskin kehitystyön
vetovastuu.

Saloran sarjavalmisteinen matkapuhelin oli hieman nykyisiä kännyköitä paina-
vampi, eli se painoi noin viisi kiloa, mutta oli silti tuolloin maailman kevein malli.

Monet pitävät Jorma Ollilaa suomalaisen matkapuhelimen “isänä” toki hänen vaikutuksensa suoma-
laiseen matkapuhelimen kehitykseen ja historiaan on kiistaton, mutta ilman Jorma Niemisen alku-
vaiheen kehitystä, kehitys myös Ollilan kohdalla olisi ollut aivan toisenlainen.

Se kehitystyö langattoman tiedonsiirron osalta, jonka Jorma Nieminen aloitti 1970 luvulla jatkuu
tänä päivänä maailmalla yhä kiihtyvällä vauhdilla. Olen ylpeä siitä, että Salossa ja juuri Jorma
Niemisen johdolla käynnistyi aikoinaan matkapuhelin toiminta ja samalla avautui koko langattoman
tiedonsiirron maailman laajuinen kehitys.

Vaikka Jorma Nieminen ei ole enää keskuudessamme hänen kehitystyönsä versoo edelleen kaik-
kialla maailmassa yhä uusia innovatiivisia keksintöjä ja sovelluksia mitä erilaisimpiin kohteisiin.

Teknologia 15-messuilla oli runsaasti messuvieraita ja positiivinen ilmapiiri.

Tapahtuma alkoi myönteisesti, kun pääministeri Juha Sipilä lupasi, että hallitus kehittää toimivia
ratkaisuja maamme yritysten projektiaikaisen rahoituksen hankintaan. Ilmeisesti suomalaisen teol-
lisuuden viesti on mennyt perille siitä, että alihankkijoiden projektikohtainen rahoitus on todella
kalliiden lyhtyaikaisten lainojen varassa. Joten hänen lupauksensa oli kuin hunajaa ja sopi kuulijoiden
mieleen.

Kokonaiskävijämäärä  oli noin 14000 kävijää, eli oli reilusti isompi odotuksiimme verrattuna. Vaik-
ka Emo-messut olivat Milanossa samaan aikaan ja sen johdosta lastuavat työstökoneet messuilta
puuttuivat se ei haitannut asiaa, sillä levytyökoneet ja sen mukanaan tuoma asiakaspiiri antoi mer-
kittävää lisäarvoa näille messuille.
On huomion arvoista, että tämänkertainen koostumus lähes 400 näytteilleasettajan ryhmästä tuki
osittain toisiaan, pitäen yhteisenä asiana automaatiota ja yleensä tuotannon automatisointiin liittyviä
asioita.

Teknologia15-kokonaisuuteen kuuluivat: Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja
MecaTec sekä FinnTec, ToolTec ja JoinTec. Tuolla yhdistelmällä on hyvä jatkaa tulevaisuuteenkin.
Seuraavat näiden ammattialojen messut järjestetään parin vuoden päästä - Teknologia17 ja tuolloin
päivämäärä on 10.-12.10.2017.
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Suomalainen työkaluvalmistus
elää murroksessa

Suomalainen muoviteollisuuden työkaluvalmistus on hiipunut viimeisen kymmenen
vuoden aikana Kiina-ilmiön sekä osaajien vähenemisen myötä. Moni muovimuottien
valmistaja on siirtynyt eläkkeelle, ja nyt kaivataankin nopeaan nuoria alan oppiin
säilyttämään työkaluvalmistuksen osaaminen Suomessa. Vöyrissä toimiva
työkaluvalmistaja Oy Vörå Form Ab on
toimitusjohtaja Per-Ole Jåfsin johdolla
etsimässä alan osaajia ja alasta
kiinnostuneita. - Meillä on ollut nuoria
insinöörejä muovimuottiopissa ja onpa heille
tehty suunnitteluopaskin yhtiön toimesta
helpottamaan ja tukemaan opintojen
edistymistä, kertoo Jåfsin. Hänellä on alan
suomalaisen osaamisen jatkumosta huoli,
sillä eläkepäivät ovat tälläkin
muottimestarilla edessään.

Oy Vörå Form Ab on perustettu työ-
kalujen valmistukseen 1983 Vöyriin.
Yhtiö on suunnitellut ja valmistanut
muottityövälineitä lämpömuovia, ko-
vamuovia ja painevalua varten sekä
muita erikoistyövälineitä. Yhtiö toi-
mii omissa, nykyaikaisen konekan-
nan täyttämissä noin 650 neliön teh-
dastiloissa.

Per-Ole Jåfs on
tietoisesti pitänyt
konepajan
konekannan
ajanmukaisena.
Taustalla hänellä on
2011 hankittu 3D-
tulostin.
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Lisätietoja:
Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi

Yhtiö on erikoistunut muovimuot-
tien valmistukseen, niiden huoltoihin
ja muutostöihin. Cad/Cam-ohjelmis-
tot sekä uudehkot CNC-koneet mah-
dollistavat nopean ja tehokkaan muot-
tivalmistuksen. Uusin kone on Haa-
sin CNC-sorvi vuodelta 2011. Yhti-
ön liikevaihto on 0,3 milj euroa. ja
henkilökuntaa on 3.

Työkaluvalmistajan vahvuuksiin kuu-
luvat osaava ja sitoutunut henkilö-
kunta, jolla on vuosikymmenten alan
kokemus. Joustavuus ja tehokkuus
ovat luoneet pohjan pitkille asiakas-
suhteille. Referensseistä mainittakoon
mm. Nordhydraulic, Prevex, KWH-
Pipe, EH-Muovi, Okartek ja SK-
Tuote.

- Tähän mennessä asiakkaille on toi-
mitettu yli 2200 muottityövälinettä.
3D cad/cam -osaamisemme ja nyky-
aikaisen laitteistomme avulla valmis-
tamme myös prototyyppejä ja tuo-
tamme sarjoja eri yritysten tarpeisiin.

Toimimme aina läheisessä yhteis-
työssä asiakkaan kanssa, kertoo Jåfs.

Vörå Form huolehtii koko proses-
sista alkaen tuotteen suunnittelusta
ja muotoilusta aina valmiiseen muot-
tityövälineeseen saakka. Tällä var-
mistetaan, että asiakas saa toiminta-
varmoja muottityövälineitä kustan-
nustehokkaasti.

Työkaluvalmistuksessa avainasemas-
sa on konekanta. Vörå Formin tiloissa
on hyvin nykyaikaista ja ajantasaista
konekantaa. Heiltä löytyvät mm.
Mittalaitteet
- Tesa Micro-Hite 3D-koordi-
naattimittauskone
CNC Koneet
Työstökeskus Haas VF-6, HSC 1626
x 813 x 762 10000 1800 kg +4-aks.
Työstökeskus Haas VM-3, HSC
1016 x 660 x 635 12000 +4-aks.
CNC-Sorvi Haas TL2
CNC-Sorvi Yang SL 200
CNC Sorvi Harrison Alpha 225 x
1500/gap 800 x 200

EDM-koneet
ONA IN 260 1000x600x400

Hiomakoneet: Delta 750 x 450 x
400, Jotes 450 x 200 x 250

Porakoneet:
TRB 4A 1000 x 800, AMO 30

3D printteri Fortus 250 mahdol-
listaa protojen ja tuotteiden digitaa-
lisen valmistuksen ABS-muovista.

CAD-ohjelmissa ovat Top Solid ja
Top Mold sekä Cam-puolelta
Mastercam, Powermill, Top Cam
ja Feature cam.

-Meillä on sikäli hyvä tilanne, että
meillä on hyvät ja pitkät asiakas-
suhteet. Olemme pystyneet kehit-
tämään konekantaamme ja osaamis-
tamme alan suhdanteista riippumat-
ta. Jopa tuo 3D-tulostus on erin-
omainen lisä mallinnukseen ja pro-
toihin. Ja ollaanpa sillä tehty ihan
valmiita osiakin.

-Muottityövälineiden tehokas
valmistus edellyttää vankkaa
3D CAD/CAM -järjestelmien ja
suurnopeuskoneistuksen
hallintaa. Näillä kahdella
osa-alueella voimme todeta
kuuluvamme maan eturivin
osaajiin, kertoo Jåfs koneen
viereltä.
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Lisätietoja:
Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi

Kierrejyrsimet

Toisaalta meillä on muottiaihioita ja
muottien osia varastossa valmiudes-
sa palvelemaan kiireellisiäkin asiakas-
tarpeita. Varaston arvoa on pidetty
tietoisesti korkealla, jotta hyvä pal-
velutaso pystytään säilyttämään, -
ja teräksen hinnan vaihtelu ei näy niin
nopeaan tuotteissamme.

Sarjakoot ja tuotteiden elinkaariajat-
telu on huomattu Vörå Formillakin.
Heillä on tähän tarpeeseen kehitetty
muottivuokraus. Konsepti sopii erin-
omaisesti lyhyiden sarjojen tuotan-
toon.

Perusmuotti vuokrataan asiakkaalle,
joka ostaa kulloiseenkin tuotantoon
tarvittavat osat (sisämuotit ja ulos-
työntömekanismit). Muotteja on
tällä hetkellä saatavana kolmea
kokoa:100x130, 155x195 ja 295x345
mm. Pienessä on kaksi sisämuottia,
kahdessa isommassa yksi sisämuot-
ti.

Tj. Per-Ole Jåfs on tehnyt elämän-
työnsä Vörå Formin tiloissa, palvel-
len siellä jo edellistä yrittäjää, ja val-
mistuttuaan teknillisestä koulusta hän
tuli tiloihin tehtaan työnjohtajaksi
(1978). Vuonna 1983 hän perusti
oman yrityksen samoihin tiloihin ja
osti vähän myöhemmin koko kiin-
teistön itselleen.

Nyt, kun yrittäjällä on takana lähes
neljä vuosikymmentä muottivalmis-
tusta, ovat mielessä eläkepäivät.
Suunnitelmat yhtiön jatkajasta ovat
avoimia. Jåfs kertoo, että aktiivisesti
jatkajia etsitään ja kuulostellaan iso-
jenkin yritysten kiinnostusta lähteä
mukaan työkaluvalmistukseen. Yrit-
täjä ei ole miettinyt luopuuko vain
liiketoiminnasta vai samalla myös
kiinteistöstä. - Kaikki on mahdollis-
ta, erilaisia ehdotuksia kuunnellaan,
lupaa tj. toimitusjohtaja Per-Ole Jåfs.
15-12-13-8-1-2

Yhteystiedot:
Ab Vörå Form Oy
Teollisuustie 2
66600 Vöyri
Puh: +358 (0)6 3843550
Faksi: +358 (0)6 3843551

Yhteyshenkilö:
Per-Ole Jåfs
Puh.: +358 (0)6 3843554
Mob.: +358(0) 400566748
per-ole.jafs@voraform.fi
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Bosch Rexroth: Konfiguroitavat lineaarikomponentit,
järjestelmät ja kuularuuvit vain muutamassa päivässä!

GoTo - kohdennettu
toimitusohjelma mahdollistaa
tuotteiden lyhyen
toimitusajan. Rexroth on
laajentanut ohjelman
tuotevalikoimaa. Siihen
kuuluvat nyt myös
tärkeimmät konfiguroitavat
tuotteet, kuten
asiakaskohtaiset moduulit ja
kuularuuviasetelmat.

Toimitusaika on maksimissaan 10
työpäivää. Voit konfiguroida tuot-
teet itse Bosch Rexrothin kotisivul-
la.

Ohjelma ehdottaa valitsemaan niitä
tuotteita, jotka kuuluvat GoTo -oh-
jelmaan. Samanaikaisesti voit tilata
myös CAD-kuvan tuotteesta.

GoTo -ohjelmalla voit hyödyntää
parhaat toimitusajat ja oikea-aikaiset
toimitukset suosituimmilla tuotteil-
lamme. Lineaaritekniikan lisäksi
GoTo -ohjelma sisältää hydrauliikan,
sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät
sekä kokoonpanotekniikan tuottei-
ta.

15-12-13-11-1-2

GA Industri AB / Hannu Ilpoinen
hannu@gaindustri.se  0400 500 950

Väri ja Pinta
järjestetään

18.-20.11.2015

Väri ja Pinta on maalauksen,
pintakäsittelyn,
korroosioneston ja
julkisivujen
ammattitapahtuma.
Tapahtumaan on edellisen
kerran jälkeen yhdistetty
myös Julkisivu-tapahtuma, ja
nyt tapahtumakokonaisuus
on entistä kattavampi
kokonaisuus niin
näytteilleasettajille kuin
kävijöillekin.

Väri ja Pinta kokoaa ammattilaiset,
urakoitsijat, rakennuttajat, suunnit-
telijat, vähittäiskaupan edustajat ja
muut kiinteistöalan ammattilaiset
sekä päättäjät yhteen. Keskeisen
osan tapahtumaa muodostavat eri-
laiset työnäytökset ja seminaarit.

Väri ja Pinta -messujen
kautta tavoitat:
Maalausurakoitsijat
Julkisivu-urakoitsijat
Korroosiourakoitsijat
Kattourakoitsijat
Huollosta vastaavat
Kiinteistöpäälliköt
Lattian- ja seinänpäällysteurakoitsijat
Rakennuttajat
Suunnittelijat
Arkkitehdit
Sisustusarkkitehdit
Muotoilijat
Isännöitsijät / Huoltoyhtiöt
Tukku- ja vähittäiskauppa
Ammattimaiset kiinteistön omistajat
Kuntapäättäjät /Alan viranomaiset
Alan opiskelijat ja opettajat
Muut alalla työskentelevät

Edellisten Väri ja Pinta-messujen
kokonaisuudessa oli kävijöitä
yhteensä 21 908.

   15-12-13-11-2-2
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Laatukilpi Oy:llä mittavat investoinnit
Toran 3A - nopea, orgaaninen esikäsittely

- säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä
Ylihärmässä Laatukilpi Oy:llä on otettu tuotantokäyttöön opasteiden ja kilpien
alumiinilamellien pesuun tarkoitettu pesulinjasto - Toran 3A, joka perustuu nanopohjaiseen
teknologiaan. Prosessissa kappaleeseen muodostuu (fosfatoituu) ohuen ohut pinnoite,
joka estää korroosiota ja osaltaan parantaa maalin tarttumista kappaleeseen. -
Aloitimme vuonna 2013 mittavan, 2,5 miljoonaa euroa käsittävän hankesuunnitelman
toteuttamisen ELY-keskuksen kanssa - ja tästä hankkeesta tuotantotilojen uudistamisen
ja tuotantokoneiden hankintojen rinnalle nousi merkittävään rooliin
pintakäsittelyosastomme, jonne hankittiin aivan uutta teknologiaa - Toran 3A -
pesulinjasto pulverimaalauslinjoineen. Pesulinjaston toimitti Sasmetor Oy ja Toran 3A-
menetelmän pintakäsittelykemikaalit toimitti ja toimittaa Fostek Oy.

Laatukilpi Oy on Suomen suurin lii-
kennemerkkivalmistaja ja erittäin
merkittävä alumiinin käyttäjä. Yhtiö
on perustettu vuonna 1972. Henki-
lökuntaa on tänä päivänä 40. Toimi-
tilat Ylihärmässä käsittävät kaikki-
aan noin 3500 neliömetriä kahdessa
tuotantoyksikössä.

- Olemme investoineet tuotantoon
vuoden 2013 jälkeen noin 2,5 milj.
euroa. Se on käsittänyt koko tehtaan
layoutin uusimisen, uusien tuotan-
to- ja varastotilojen rakentamisen
sekä hankinnat digitaaliseen tulos-
tukseen. Viimeisin vaihe on ollut pin-
takäsittelyosaston uudistaminen,
jossa vanhasta osastosta säilytettiin
vain seinät.

Pienessä tilassa iso prosessi.
Vedetön, nopea orgaaninen
esikäsittely, joka ei muodosta
jätevesiä ja sopii kaikille
metalleille. Pinta
“fosfatoituu” ja muodostaa
erinomaisen tartunnan
maalille. Muodostaa hyvän
korroosiosuojan. Kuvassa
Kari Nieminen Fostek Oy
(vas.), Jari Takala ja Tiina
Kalliokoski Laatukilpi
Oy:stä.
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- Aiemmat menetelmät liittyen puh-
distukseen ja märkämaalaukseen jäi-
vät pois ja tilalle tuli alumiinin ympä-
ristöystävällinen, uusi esikäsittely-
linjasto Toran 3A ja pulverimaalaus,
kertoo tuotantopäällikkö Jari Taka-
la.

Tämä on eräänlainen orgaaninen fos-
fatointi, joka korvaa rauta- ja jopa
sinkkifosfatoinnin, kertoo Fostek
Oy:stä Kari Nieminen.

Turvallinen Toran-esikäsittely sovel-
tuu kaikille metalleille esim. rauta,
alumiini, ruostumaton ja sinkitty
teräs. Käsittely soveltuu esimerkiksi
huonekalujen, koneiden, metsäkonei-
den, nostureiden, maansiirtokonei-
den, maatalouskoneiden ja kuljetus-
kaluston metalliosille sekä ohutlevy-
valmisteille ja kaikille muille metalli-
tuotteille, kuten liikennemerkit, va-
laisimet, hydraulisylinterit, paineil-
masylinterit, työvälineet ym.

Toran-menetelmä on luontoystäväl-
linen ja aine tarttuu hyvin metallin
pintaan. Mitään päästöjä veteen ei
tule, kun kasto tapahtuu umpialtais-
sa. Aine täyttää EU:n VOC-direktii-
vit.

- Ennen kuin investointiin lähdettiin,
haluttiin varmistaa menetelmän so-
pivuus tuotteillemme. Alumiinile-
vyille tehtiin erilaisia testejä mm. 1000
tuntia suolasumua. Tutustuttiin yri-
tykseen, jossa oli käytössä saman
tyyppinen aine, kuin Toran 3A ja
kartoitettiin pulverimaalauksen so-
pivuus menetelmään.

Tehtiin maalitoimittajien kanssa
Neutral salt spray ISO 9227 ja Water
condensation ISO 6270 testit - mo-
lemmat toimittajat hyväksyivät pul-
verimaaleilleen Toran esikäsittelyn.
Sasmetor Oy suunnitteli pulverimaa-
laus linjaston. Tuotanto starttasi
uudella menetelmällä Ylihärmässä
tammikuussa 2015.

Kaksi pesukemikaalia.
TORAN 3A PAIKOR soveltuu
kastomenetelmään ja kuivuu
itsestään huonelämpötilassa.
Vain yksi kastoallas riittää.
TORAN 3 ECOPHOR soveltuu
suihkupesuun ja vaatii
kuivauksen uunissa.
Molemmat myrkyttömiä.
Laatukilpi Oy:llä on
käytössään Toran 3A.

- Toran on täysin uutta teknologiaa,
ns. nanoteknologiaa. Nano-hiukka-
set peittävät kappaleen pintaa isoja
hiukkasia paremmin. Menetelmällä
käsiteltäessä esim. mustaa rautaa
saadaan muodostettua 1 mikronin
paksuinen polymeeriseos suojaa-
maan tuotetta ruosteelta.
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Heijastava kalvo liimataan
alumiinipohjille. Kuvassa
Jari Takala kertoo, että
nykyisin liikennemerkin
kalvoa ei saa lävistää.
Kiinnityksessä tarvittavat
puristeruuvit ovat kalvon
alla. Kiinnitysmenetelmä on
mallisuojattu.

TORAN 3A  tiedot:
Kyseessä on puhdistus, rasvanpoisto ja passivointi. Yksivaiheinen mene-
telmä, käyttövalmis tuote metallipintojen esikäsittelyyn ennen maalausta,
sopii märkämaalaukseen ja jauhemaalaukseen.

Tuote toimii huonelämpötilassa kastomenetelmällä:
Kasto: 1 - 3 minuuttia
Valutus ja kuivuminen: 8 - 10 minuuttia (huonelämpötilassa)

Ominaisuudet:
- Pohjautuu vaarattomiin liuottimiin
- Syttyvä neste
- Ei tarvitse huuhtelua
- Jopa 400 tuntia suolasumua teräkselle jauhemaalattuna
- Ei tuota jätettä, eikä lietettä
- Ei tarvitse itse analysoida
- Huoltovapaa

Käsittelyssä kappaleet saavat 1-2 mikronin orgaanisen pinnoitteen, joka
lisää maalin tarttuvuutta, ja antaa sisätiloissa muutaman viikon korroosio-
suojan sekä lisää teräksen korroosiokestävyyttä jauhemaalattuna aina 400
tuntiin tai enemmän (suolasumutestissä).

Tämä erityinen orgaaninen pinnoite absorboi öljyä keskimäärin 1.5 gr/m2
metallipinnalla. Näin ollen kemikaalin kestoikä on käytännössä rajoittama-
ton kun öljymäärä ei ylitä raja-arvoa. Tämä prosessi on taloudellinen ja
tehokas moneen sovellukseen sekä luotettava vaihtoehto rasvanpoistoon,
Tri-pesulle, rautafosfatoinnille ja jopa sinkkifosfatoinnille. Lisää tietoa Toran-
käsittelystä: www.fostek.fi                                                15-12-13-12-1-2

- Läpimenoajat ovat parantuneet
pintakäsittelyosastolla. Saamme vie-
tyä läpi saman verran alumiiniaihioi-
ta yhdessä päivässä, kuin ennen saa-
tiin 4-5 päissä. Koko rata on siis erit-
täin tehokas.

Laatukilpi Oy:n pääasiakkaat ovat
kaupungit, kunnat, urakoitsijat, yk-
sityistiet ja teollisuus.  Tänä päivänä
liikennemerkkejä on yli 200 erilaista.
Laatukilpi Oy valmistaa näistä jo-
kaista - yli 40 vuoden ammattitaidol-
la.

Kaikki menee digitaalisesti.
Merkki suunnitellaan
tietokoneella ja se
tulostetaan kalvolle. Kalvo
laminoidaan ja leikataan.
Tulosteet ovat hyvin
heijastavia ja kestävät
suomalaisia sääoloja.

www.tn-lehti.fi

www.tn-lehti.fi

www.tn-lehti.fi

www.tn-lehti.fi
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Keraaminen jyvä toimii hionnassa perinteistä jyvää pidempään
VSM AG (Vereinigte Schmirgel- und
Maschinen-Fabriken) on saksalainen
Hannoverissa sijaitseva hiomanauho-
jen valmistaja. Tuotevalikoimaan
kuuluvat kaikki hiomanauhatyypit,
pääpainon ollessa metalliteollisuuden
käyttämissä nauhoissa. Valikoimaan
kuuluvat myös fiiberikiekot sekä raa-
ka-aineen valmistaminen erilaisiin
hiomatyökaluihin. Esimerkiksi moni
lamellilaikan valmistaja käyttääkin
VSM:n raaka-ainetta omiin tuottei-
siinsa.
VSM on jo vuosien ajan valmistanut
itse käyttämänsä ns. keraamiset hio-
majyvät. Tämä tarkoittaa perintei-
sen valkoisen alumiinioksidin proses-
sointia siten, että yksittäiseen hioma-
jyvään syntyy suuri määrä ns. mikro-
rakeita. Perinteisen hiomajyvän tyl-
syessä hionnan aikana sen on joko
murruttava muodostaen uusi terävä
särmä tai sitten jyvän on irrottava.
Keraaminen jyvä murtuu näitä mikro-
rakeiden rajapintoja pitkin, ja niin
yhden terävän särmän tilalle syntyy
lukuisia uusia leikkaavia särmiä.

Kuva 1. Keraamisen hiomajyvä te-
roittuu itsestään hiontatyön aikana.

Keraaminen jyvä toimii hionnassa
perinteistä jyvää pidempään ja sopii
ominaisuuksiensa puolesta erinomai-
sesti vaikeasti lastuttavien aineiden
hiontaan. Yhdessä lämpöä johtavien
ns. TOP SIZE -pinnoitteiden kanssa
voidaankin tehdä hiomanauhoja ja
fiiberilaikkoja, jotka soveltuvat erin-
omaisesti esim. ruostumattomien ym.
runsaasti seostettujen terästen kuiva-
hiontaan. Ero perinteisiin jyvätyyp-
peihin voi kestoiän suhteen olla mo-
ninkertainen, tapauksesta riippuen.
Keraamijyvä sopii erinomaisesti myös
kovan puun hiontaan, esim. kovalle
parketille.
VSM on nyt onnistunut kehittämään
uuden sukupolven keraamijyvän. Täs-
sä jyvätyypissä on entiseen verrattu-
na huomattavasti enemmän mikrora-
keita. Sen seurauksena jyvä murtuu
aikaisempaa hienommiksi rakeiksi.
Tästä syystä lastuavia särmiä on enem-
män, ja entiseen verrattuna sekä kes-
toikä, että lastuamisteho nousevat
merkittävästi. Eron vanhan ja uuden
jyvätyypin välillä näkee periaateku-
vasta selvästi.

Uuden sukupolven keraamisen hio-
majyvän tärkeimmät edut entiseen
verrattuna ovat:
1. Nopea ja pitkään vakiona pysyvä
leikkauskyky - > nopeampi työstöaika
2. Viileämpi hionta ja pidempi työkalun
kestoikä - > vähentynyt lämmön siirty-
minen työkappaleeseen; vähemmän

säröjä ja lämmöstä johtuvia värivirhei-
tä; hiomajyvä ei kulu tylsäksi
3. Erinomainen hinta-laatu -suhde - >
vähentyneet hionnan kokonaiskustan-
nukset
Käytännön hiontakokeissa on todet-
tu, että uutuus toimii juuri niin kuin sen
oletettiinkin toimivan.

Yhdessä TOP SIZE -pinnoitteen kans-
sa on nyt saatavissa hiomatyökaluja,
joilla voidaan hyvällä menestyksellä
hioa myös mm. alumiinia ja kovia
seosteräksiä. Tuotteesta on nyt saata-
villa kolme eri versiota:
1. Hiomanauha XK885Y; polyesteri-
selkä ja TOP SIZE -pinnoitus, suurelle
hiomapaineelle raskaaseen hiontaan
2. Hiomanauha XK880Y; polyesteri-
selkä ja TOP SIZE -pinnoitus, keski-
suurelle hiomapaineelle
3. Fiiberikiekot XF885; fiiberitausta ja
TOP SIZE -pinnoitus

Saatavissa olevat jyväkarkeudet ovat
välillä 20 - 120 FEPA-asteikon mukaan.
Pienille hiomapaineille ei keraamijyvää
kannata käyttää, koska se ei silloin enää
murru toivotulla tavalla, vaan kuluu tyl-
säksi. Tästä syystä keraamijyvää valmi-
tetaan vain P120 karkeuteen asti.
Tuotetta tuo maahan Teräskonttori Oy.
Lisätietoja antaa Raimo Haasanen.
15-12-13-15-1-2

Kuva 2. Uuden sukupolven keraami-
sessa hiomajyvässä on huomattavasti
enemmän mikrorakeita mikä mah-
dollistaa paremman hiomatehon ja
pidemmän kestoiän.
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“Pysyvä tuottavuusloikka vaatii rohkeutta investoida”
 Suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn palauttamiseksi on siirryttävä
puheista tekoihin, arvioi Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne
Öhman.  Hän arvioi, että kilpailijamaissa edetään kovaa vauhtia kohti
selvästi korkeampaa tuottavuustasoa.  Tuottavuusloikka otetaan
digitalisaatiolla.

 - Suomalaisen teollisuuden
on oltava rohkea ja
hyödynnettävä
digitalisaation
mahdollisuuksia
ennakkoluulottomasti
kilpailukyvyn
palauttamiseksi. Pysyvä
tuottavuusloikka vaatii
rohkeita
teknologiainvestointeja.
Tämä on ainoa tapa
kilpailukyvyn parantamiseen
pitkällä aikavälillä.
Menestyvää teollisuutta
tarvitaan suomalaisen
hyvinvoinnin turvaamiseksi,
Siemens Osakeyhtiön
toimitusjohtaja Janne Öhman
toteaa.

 Kehittynyt automaatio ja ennakko-
luuloton digitalisaation hyödyntämi-
nen mahdollistavat korkean jalostus-
asteen tuotannon syntymisen ja pa-
laamisen takaisin Suomeen. Digitali-
saatio on keino nopeuttaa siirtymis-
tä tuotteen suunnitteluvaiheesta tuo-
tantoon, parantaa laatua sekä nopeut-
taa tuotekehitystä. Tulevaisuudessa
suomalaisilta teollisuusprosesseilta
edellytetään kykyä tuottaa yksilöl-
lisiä, erilaisten asiakkaiden tarpeita
vastaavia tuotteita. Teknologiset
edellytykset yksilöllisten tuotteiden
ja pienten sarjojen kannattavaan tuo-
tantoon ovat olemassa.

 - Suomalaisella teollisuudella on kaik-
ki mahdollisuudet olla edelläkävijä.
Automaatioaste ja -osaaminen ovat
hyvällä tasolla, sanoin ICT-osaami-
nen.  Ne ovat perusta digitalisaatio-
ratkaisuille, Öhman arvioi.

 Menestyvän teknologiaklusterin ra-
kentaminen Suomeen edellyttää, että
maassa on riittävästi edistyksellisiä
teollisuusyrityksiä.  Kilpailijamais-
sa, kuten Saksassa, on hallitusvetoi-
sia ohjelmia koko maan teollisuuden
kilpailukyvyn parantamiseksi.
 - Suomessa tarvitaan nyt lisää vauh-
tia. Kehityshankkeita on käynnissä,
mutta liian harvat toimijat ovat edel-
läkävijöitä, sanoo Öhman.

 Suurin kilpailuetu digitalisaatiosta on
saavutettavissa juuri nyt.  Datan ke-
rääminen ja analysointi ovat ensim-
mäisiä toimenpiteitä tuottavuuden
kasvattamisessa.  Analyysien tulok-
sia hyödynnetään teollisuusproses-
sien tehostamiseen, huoltotarpeiden
ennakoimiseen ja energian säästämi-
seen.  Seuraavassa vaiheessa teolli-
suuden arvontuotantoketjua tarkas-
tellaan kokonaisvaltaisesti myös or-
ganisaatiorajojen yli.

 -  Teollisuus menestyy vain, jos se
onnistuu kehittämään ja valmista-
maan innovatiivisia ja laadukkaita
tuotteita, jotka tuottavat käyttäjäl-
leen ainutlaatuista arvoa.  Pienenä
kansana meidän kannattaa rohkeasti
jatkojalostaa kansainvälisistä huip-
puteknologiaa innovaatioiksi, joille
suomalainen menestys rakennetaan,
sanoo Öhman.

15-12-1-3-16-1-2

Teksti/kuva:
Siemens Osakeyhtiö
Kirsi  Rejman
kirsi.rejman@siemens.com

Siemens Osakeyhtiön
toimitusjohtaja Janne Öhman.

Lisätietoja:

Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi
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Rittal suojaa ja viilentää rengasrobottien “aivot”

Ulvilasta ponnistava Cimcorp toimit-
taa edistyneitä portaalirobotteihin pe-
rustuvia järjestelmiä muun muassa ren-
gasteollisuuden, kaupan ja logistiikka-
alan tarpeisiin. Rengastehtaissa Cimcor-
pin robotit lajittelevat ja välivarastoivat
renkaita valmistusprosessin eri vaiheis-
sa ja vähittäiskaupan varastoissa ne ke-
räilevät ja pinoavat tilaukset valmiiksi
kuljetusta varten.

Robotit tekevät työtään varsin haasta-
vissa olosuhteissa, sillä esimerkiksi ren-
gastehtaissa leijailee paljon kumipölyä ja
elintarviketeollisuuden varastoissa läm-
pötila voi olla lähes nollassa.

“Asiakkaidemme täytyy voida luottaa
robotin toimivuuteen olosuhteista riip-
pumatta. Siksi on ensiarvoisen tärkeää,

että robotin ohjausjärjestelmä ja käyttö-
liittymän näyttöpaneelit ovat huolelli-
sesti suojattuja pölyltä, kosteudelta,
kylmyydeltä ja kuumuudelta”, kertoo
Cimcorpin teknologiajohtaja Jyrki Ant-
tonen.

Ohjausjärjestelmää voisi hyvällä syyllä
kutsua robotin aivoiksi. Kuten ihmisai-
vot, sekään ei saa kuumentua liiaksi. Siis-
pä myös jäähdyttimiltä vaaditaan eri-
tyiskestävyyttä tehdas- ja varastoym-
päristöissä.

“Asiakkaiden spekseissä lukee ‘Rittal’”
Cimcorp on luottanut Rittalin kytken-
täkaappeihin ja jäähdyttimiin jo vuosien
ajan. Myös Cimcorpin asiakkaat ovat
oppineet vaatimaan juuri Rittalin
komponentteja. 15-12-13--17-1-2

Cimcorpin älykkäät varasto- ja keräilyrobotit tekevät kovaa työtä vaativissa olosuhteissa.
Rittalin kaappien ja jäähdyttimien ansiosta ne pärjäävät missä päin maailmaa tahansa.

Lisätietoja:

Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi

sivu15.p65 20.10.2015, 21:1217



1 8 Teollisuuden Näytelehti 12-13  / 2015

Positiivisia signaaleja Teknologia15-messuilla
Teknologia15 tarjosi positiivisia uutisia, kohtaamisia ja kiinnostavia puheenvuoroja. Tapahtuman
avannut pääministeri Juha Sipilä lupasi ratkaisuja yritysten rahoitusongelmiin. Näytteilleasettajien
mukaan kävijöiden tunnelma on positiivisempi kuin aiemmin. Kolmen päivän aikana
Messukeskuksessa Helsingissä kävi 14 000 ammattilaista, opiskelijaa ja asiantuntijaa. Esillä oli
lähes 400 näytteilleasettajan tuote- ja palvelutarjonta sekä runsaasti ohjelmaa ja nimekkäitä
puhujia. Teknologia15-kokonaisuuteen kuuluvat ammattimessut Automaatio, Elkom, Hydrauliikka
& Pneumatiikka ja MecaTec sekä FinnTec, ToolTec ja JoinTec.
Tapahtuman avannut pääministeri
Juha Sipilä lupasi, että hallitus kehit-
tää toimivia ratkaisuja suomalaisten
yritysten projektiaikaisen rahoituk-
sen hankintaan. - Rakennamme pala-
sista koostuvan kokonaisuuden, mikä
takaa miljardiluokan lisäresurssit yri-
tysten kasvun rahoitukseen, Sipilä
lupasi.
- Tunnelma kävijöiden keskuudessa
on ollut pirteämpi kuin pitkään ai-
kaan. Tilauskantaa ja projekteja tun-
tuu olevan enemmän kuin aiemmin.
Messuilta tulee aina uusia kontakteja,
vaikka olemme olleet alalla jo 15 vuot-
ta, kiittelee Beckhoff Automation
Oy:n toimitusjohtaja Mikko Uuskos-
ki.

- FinnTecin siirtyminen Teknologia-
tapahtuman yhteyteen toi meille uu-
denlaista kävijäkuntaa suunnittelu-
puolelta, ja muutenkin saimme paljon
laadukkaita kontakteja. Messujen
ehdoton vahvuus on se, että täällä
asiakkaat tulevat meidän luokse, jol-
loin kontaktitilanne on ihan toisenlai-
nen kuin silloin, kun me lähestymme
heitä, arvioi Tammesvirran myynti-
johtaja Arttu Ryhänen.

Laakeri-Centerin Rolf Wickman (oik) oli erittäin tyytyväinen Teknologia 15-messujen antiin. Kiirettä piti niin messuosastolla
kuin muutossakin; yhtiö on hankkinut uutta varastotilaa Helsingin Kurkimäestä.Uuteen varastoon tulee sijoittumaan
lineaariakseleiden varasto ja sinne on jo asennettu akseleiden katkaisulaite. Lisäksi varastoon tulee palettihyllytilaa. Kuvassa
vas. Timo Kivistö.

Teknologia 15-messuilla Etola-konsernin yhtiöiden
yhteisosastolla olivat myös Henri Mäkelä ja Arto Louhio.

sivu18.p65 18.10.2015, 16:1718
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Työpaikkoja robottien ja
automaation avulla
Robottien määrä Suomessa vähenee,
kun uudet investoinnit eivät korvaa
edes poistoja. Teknologia15-tapah-
tuman robotiikkaluennoista vastaava
Cristina Andersson peräänkuulutti
päättäjiltä näkemystä ottaa roboti-
saatio yhdeksi kasvuteemaksi.
- Teollisuuden tuottavuushyppy
syntyy varmemmin ihmisten ja ro-
bottien yhteistyötä kehittämällä kuin
määräämällä ihmisille viisi prosenttia
pitempi työaika. Valtiovallan tulisi
laatia pikaisesti robotiikkaan ja kei-
noälyyn pureutuva strategia, joka
tempaisee Suomen jälkijunasta nopei-
den omaksujien kärkiryhmään, pai-
nostaa Cristina Andersson, roboti-
saatioon erikoistunut liikkeenjohdon
konsultti Develor Oy:stä.

Messuilla lanseerattiin uusi “Auto-
maatio luo huomisen työpaikat” -pro-
jekti, jossa käytetään 100.000 euroa
automaation edistämiseen suomalai-
sessa teollisuudessa.

Pääministeri Juha Sipilä jakoi Tekno-
logia15-messujen avajaisten yhtey-
dessä projektin ensimmäiset avustuk-
set. Projektin alkuvaiheessa tuetaan
etenkin alan oppilaitoksia ja opetusta,
ja tavoitteena on antaa alan opiskeli-
joille entistä paremmat edellytykset
astua työelämään.

Samalla pyritään laajemminkin lisää-
mään ymmärrystä automaation mer-
kityksestä teollisuuden innovaatioi-
den katalyyttinä tuottavan liiketoi-
minnan synnyssä. Projektin takana
on Teknisen Kaupan ja Palveluiden
yhdistys ry:n Sähkö- ja koneautomaa-
tiojaoston yrityksiä.

Raumalaisen Lapela Oy:n
osastolla olivat edustettuina
GSK Nordic teollisuusrobotit
ja CNC-järjestelmät.
Toimitusjohtaja Janne
Riihimaa kertoi yhtiön
erikoistuneen mittalaitteisiin,
robotiikkaan sekä
automaatioon. GSK:n 70-
vuotisjuhla vuosi näyttävin
tarjouksin - cnc-työstökeskus
+ robotti yhteispaketti
hinnaltaan alle 50.000 euroa.

Keravalainen EM-Kone tuo maahan eurooppalaisia korkealuokkaisia ja luotettavia
muoviteollisuuden koneita ja laitteita. Saksalaista huippulaatua edustavat Arburg
ruiskuvalukoneet ja Motan raaka-aineenkäsittelylaitteistot. Temperointilaitteet ja chillerit
tulevat Sveitsistä Tool-Temp’in tehtaalta.
- Uutena meillä on täällä FinnTecissä esillä Arburg Freeformer, joka käyttää uudenlaista
patentoitua ainetta lisäävää menetelmää. Laite mahdollistaa piensarjojen valmistuksen ilman
muottia, valmistetaan toiminnallisia komponentteja, hyödyntää normaali granulaattia ja on
pölytön ja päästötön, kertoo Juha Hirn EM-Koneelta.
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Teollisen internetin
innovaatioille palkintoja

Tapahtuman teemana oli teollinen
internet. Aiheeseen liittyen messuil-
la jaettiin kaksi palkintoa. Elkomin
innovaatiopalkinto myönnettiin To-
siboxille, joka on luonut maailman
ensimmäisen helppokäyttöisen
etäyhteysratkaisun. Voittaja saa
Suomen Messusäätiön lahjoittaman
5000 euron palkinnon.

Nurmijärveltä oli Würth Elektronik Oy:n osastolla
tuotepäällikkö Juha Peltonen kertomassa yhtiön toiminnasta
elektroniikka komponenttien, sähkötarvikkeiden ja
kiinnitystarvikkeiden yhteistyökumppanina suomalaisille
elektroniikka-, sähkö ja kokoonpanoteollisuuden yrityksille.
- Tänä päivänä elektroniikka komponenttien
tuotevalikoimaamme täydentävät induktiivisten tuotteiden ja
liittimien lisäksi mm. kondensaattorit ja LEDit. Lisäksi
yrityksemme tuotevalikoimmaan kuuluvat sähkötarvikkeet,
korotusosat, muovituotteet, puristetuotteet, ESD- tarvikkeet ja
työkalut sekä pakkausmateriaalit.

Oriplanin uusiin tuuliin ja
tuotteisiin pääsi messuilla
myös tutustumaan. (Kuva
yllä). Messuilla nähtävänä
UR-käsivarsi-robotti sekä
Oriplan- tuoteperheen
pussituskone, lineaarivaaka
ja poistokuljetin.
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Eläköön automaatio! -palkinto puo-
lestaan annettiin Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun Digital Factory -op-
pimisympäristölle. Sen avulla voi-
daan käytännönläheisesti opettaa,
suunnitella, testata ja soveltaa teolli-
sen internetin teknologioita. 7000
euron palkinnon lahjoittaa Suomen
Messusäätiö.  Teknologia17 järjes-
tetään 10.-12.10.2017.

Hitsauksen täydellistä
digitaalista hallintaa
Teknologia15-messuilla Kemppi
esitteli hitsauksen laadun ja tuotta-
vuuden hallintaan tehdyn kokonais-
ratkaisun, joka kerää digitaalisesti kai-
ken hyötytiedon hitsaustyöstä. Mitä
tiedät hitsatun kohteen laadusta?
Oliko tekijä pätevöity ja noudattiko
hän parametreja hitsatessaan öljyn-
porauslauttaa?

Kempin kehittämä ARC System 3
ratkaisu mahdollistaa hitsausproses-
sin tarkan digitaalisen hallinnan ja ana-
lysoinnin. Digitaalisesti hallittava ja
viimeistä saumaa myöten jäljitettävä
hitsaustieto helpottaa esimerkiksi
päätöksentekijöiden ja jatkokehittä-
jien työtä.

Kemppi ARC System on hitsauksen
kokonaisvaltainen järjestelmä projek-
tien esisuunnitteluun, hallintaan ja
seurantaan. Sen avulla hitsauksen
valvonta ja dokumentaation kerää-
minen on täysin automatisoitua ja
hitsareiden pätevyydet, hitsausoh-
jeet sekä tiedot NDT-tarkastuksista
ovat tallessa yhdessä pilvipalvelus-
sa.

Kari Kemppi, johtaja, hitsauksen
tuotantoratkaisut, Kemppi Oy, ku-
vailee: “Kemppi ARC Systemin
ansiosta Kemppi on tuonut hitsaa-
vaan teollisuuteen sen, mikä lastua-
vassa valmistuksessa on ollut käy-
tössä jos pitkään.” Ohjelmistoratkai-
sujen avulla saatu tarkka tieto vaikut-
taa positiivisesti tuotannon tehok-
kuuteen, läpimenoaikaan, liiketoimin-
nan kannattavuuteen ja kustannuste-
hokkuuteen. Uusien ratkaisujen
myötä Kemppi on muuntautumassa
pelkästä laitevalmistajaksi ohjelmis-
tojen kehittäjäksi ja aidoksi ratkaisu-
jen tarjoajaksi.
Kemppi ARC System 3 on modulaa-
rinen ja skaalautuva järjestelmä, joka
soveltuu monentyyppisille ja -ko-
koisille yrityksille. Myös alihankin-
taan soveltuva ohjelmisto voidaan
ottaa käyttöön vaiheittain.
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Samaan aikaan messukeskuksessa oli Sisälogistiikka 2015-tapahtuma,  jossa mm.
tamperelaisen Nekos Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Laihorinne kertoi yhtiön
kappaletavaralogistiikan järjestelmäratkaisuista, joka voi sisältää kuljetin- ja
varastojärjestelmiä, muovilaatikoiden, kuluttajapakkausten, lavojen, rullakoiden ja rahdin
käsittelyjärjestelmiä sekä robottilavaajia ja -laatikointisoluja ym.

Sigma-trukkien osastolla projektipäällikkö Jukka Kuopio esitteli vierailijoille YALEn
trukkiohjelmaa. - Yale on yksi maailman suurimmista ja perinteikkäimmistä trukkivalmistajista.
Yalen kokemuksen, sitoutumisen ja erittäin monipuolisen tuotevalikoiman avulla kaikki
onnistuu. Vastapainotrukeista sisätrukkeihin, nostokyvyt 1000-16000 kg. Käyttövoimana
sähkö, diesel, nestekaasu tai maakaasu. Kovimmista vaatimuksista ulkona aina ahtaisiin
tiloihin sisällä. 15-12-13-18-1-2

Toista kertaa järjestetty
Sisälogistiikka 2015 oli kaksi-
päiväinen ammattitapahtuma
sisälogistiikan ja materiaalin
käsittelyn ammattilaisille.
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Insinöörityökalut paineilmalle verkossa
Aventics helpottaa rakentajien töitä muutamalla yksinkertaisella ja käyttäjäystävällisellä
online-työkalulla. Asiakkaat voivat muotoilla omat pneumaattiset komponentit,
määritettynä omien tarpeiden mukaan, ladata 3D CAD-tiedostot ja tilata tuotteen
asiakirjoineen verkosta.

Aventics online-työkalun avulla suun-
nittelijat voivat muotoilla ja tilata
räätälöidyt tuotteet, mukaan lukien
materiaalinumerot, hinnan, toimitus-
ajan, tekniset asiakirjat ja CAD-tie-
dostot. Lähes koko pneumatiikan
tuotevalikoima voidaan määrittää
näiden työkalujen avulla.

- Asiakkaan ei enää tarvitse tehdä
aikaa vieviä manuaalisia laskelmia.
Komponenttiyhdistelmiä ja mitto-
jasekä energia- ja kustannustehok-
kuutta voidaan hallita helposti, sa-
noo Aventics Oy:n Jouni Lehtoran-
ta.

Konfiguraattorit auttavat myös käyt-
täjää sopivien komponenttien ja va-
rusteiden valinnassa samalla kun
ohjelmatoiminnot varmistavat, että
vain oikeat yhdistelmät valitaan. Kun
kokoonpano on valmis, saa käyttäjä
yksityiskohtaisen dokumentaation:
järjestelmäsuunnittelussa, siihen si-
sältyy paineilmakaavio, mittapiirros,
kokoonpanokuva ja CAD-tiedot.
Hallintatietoihin sisältyy materiaali-
numero tilaukseen, hinta ja toimitus-
aika sekä varaosaluettelo. 2D tai 3D
CAD-tiedosto voidaan ladata ja yh-
distää rakennepiirroksiin. Energiate-
hokkaiden ratkaisujen laatimiseksi,
suunnittelija voi käyttää ilmankulu-
tuslaskentaa ja saada tarvittavan il-
mamäärän. Kompressoritehon, käyt-
tötuntien, siirrettävän massan, isku-
pituuden ja jaksoajan käyttötiedoil-
la, laskuri laskee energiatarpeen eri
kokoonpanoille.

Aventics on maailmanlaajuisesti toi-
miva pneumatiikkakomponenttien ja
järjestelmien valmistaja. Sen lisäksi
yritys tarjoaa käyttölaite- ja ohjaus-
ratkaisuja laivojen ja hyötyajoneu-
vojen käyttötarkoituksiin sekä ham-
masketjuja tuotantoprosesseihin.
Entinen Bosch-Rexrothin tytäryh-
tiö on toiminut markkinoilla vuoden
2014 alusta lähtien itsenäisenä yri-
tyksenä nimellä Aventics.

Aventics tarjoaa asiakkailleen eri aloil-
le soveltuvia mittatilaustyönä toteu-
tettuja järjestelmäratkaisuja ja erilai-
sia palveluja monen vuosikymme-
nen aikana hankitun sovelluskoke-
muksensa pohjalta. Teollisuuspneu-
matiikan saralla Aventics on maail-
manlaajuisesti yksi johtavista valmis-
tajista. Yritys on pneumatiikan tek-
nologiajohtaja, erityisesti kun kyse
on elektroniikan sisällyttämisestä
pneumatiikkakomponentteihin.
Aventicsin valmistamia merenkulun
sovellusten tarpeisiin suunniteltuja
pneumatiikkaratkaisuja sekä huippu-

moderneja laivojen automatisointi-
järjestelmiä käytetään kaikilla maail-
man merillä. Rexroth Pneumaticsin
käyttölaite- ja kuljetinhammasketjuja
toimitetaan mm. Lasi- ja ajoneuvo-
teollisuuden tarpeisiin.

Yrityksellä on eri puolilla maailmaa
yhteensä 2 100 työntekijää. Yrityk-
sen pääkonttori on Saksan Laatze-
nissa, Hannoverin lähellä. Aventic-
silla on tehtaita seuraavissa paikois-
sa: Laatzen (Saksa), Gronau/Leine
(Saksa), Bonneville (Ranska), Eger
(Unkari), Lexington (USA) ja Chan-
gzhou (Kiina). Tehtaiden lisäksi
Aventicsilla on edustajia yli 40 maas-
sa eri puolilla maailmaa.
15-12-13-23-1-2
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Fredkon osastolla oli useita Suomen
ensiesittelyjä Teknologia15/

Finntec messuilla
Suomen johtava muokkaavan, muovaavan ja leikkaavan levytekniikan
maahantuoja ja edustaja Fredko Group toi messuosastolleen lokakuun
6.-8. Helsingin Messukeskukseen useita Suomen ensi-illan saavia
työstökoneita päämiehiltään. Esittelyssä oli myös FredBest -
palvelukonseptin messutarjoustarjontaa ja pintakäsittelyn kuluvien
osien elinkaarta pidentäviä tuoteratkaisuja sekä FredOpti- teollisen
internetin sovellus nykyisten työstökoneiden etädiagnostiikkaan- ja
hallintaan osana älykkään tehtaan kehityspolkua.

Eckertin Sapphire
viisteplasma
ensi-illassa
Suomen markkinoilla nähtiin ensi ker-
taa saksalais-puolalaisen Eckertin viis-
teplasmaleikkauksen huipputuote

Perinteisistä levyleikkureista Fredko
esitteli osastollaan erinomaisen hin-
ta-laatu suhteen Durman leikkuria,
jonka operointia helpottavat koske-
tusnäyttö ja levynkannatinpöytä.

Uusi BLM Groupin
Elect 102 putken-
taivutin
Osastolla oli esittelyssä uusi, täysverinen
servo-ohjattu Elect102- malli, jossa on
9 vapaasti ohjelmoitavaa akselia sekä
sillä voidaan taivuttaa vapaasti eriastei-
sia kulmia joko oikeaan tai vasempaan
yhdellä ajolla. Kun vaihtaa seuraavaan
putkierään, ainutlaatuisen B-Right omi-
naisuuden ansiosta heti ensimmäinen
kappale onnistuu mittatarkasti, sillä
kolmen testitaivutuksen aikana on huo-
mioitu putken venyminen ja takaisin-

Sapphire, joka tarjoaa käyttäjälleen
erinomaista leikkuulaatua sekä dynaa-
misen 3D- viisteleikkuupään ansiois-
ta korkeaa tuottavuutta. Flex Head
3D leikkuupää pyörii 540° sekä kallis-
tuu +/- 45 °, joka mahdollistaa näin
viisteiden ja eri muotojen joustavan
tekemisen plasmaleikkauksen yhtey-
dessä.

Eckert käyttää niin Hyperthermin,
Kjellbergin kuin Viktorin kuin plas-
malähteitä riippuen asiakkaan leikat-
tavasta materiaalista tai leikkuutavas-
ta. Laatutestien perusteella on Hy-
perthermin plasmlähde valikoitu-
nut usein normaalin teräksen leikkuu-
seen imupöydillä, kun taas Viktor on
leikkuulaadultaan paras alumiinin ja
rosterin sekä vedenalaisessa leikkuus-
sa.
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jousto jo etukäteen ohjelmistoyhtey-
den kautta. Valmistaja lupaa jopa 80
% säästöjä energiakustannuksia hyd-
raulisiin koneisiin nähden sekä huo-
mattavasti alhaisempia ylläpitokulu-
ja.

Laaja valikoima
mekaanisia ja
hydraulisia puristimia
Perinteikäs tanskalainen puristinval-
mistaja Compac oli tuonut messuille
uuden FP50- korjaamopuristimensa,
joka näin lanseerattiin Suomen mark-
kinoille. Hydraulisiin korjaamopuris-
timiin on tarjolla laaja lisälaitevali-
koima sekä monipuoliset ominaisuu-
det kuten vaakatasossa liikuteltava
puskin, liikkeen sähköinen ohjaus
käsikäytöllä ja sivusyötön mahdollis-
tava rungonrakenne.

Innovatiivinen italialainen puristin-
valmistaja Zani piti esillä Mini-puris-
tinta, jolla pystyi tutustumaan mo-
dernin epäkeskopuristimen erilaisiin
säätöominaisuuksiin. Suomen ensim-
mäinen Zani- puristinlinja on käytös-
sä Fiskarsissa.

Saksalaiset Mäder manuaalipuristimis-
ta oli näytteillä muutama malli, jotka
soveltuvat erinomaisesti asentamis-,
puristus-, lävistys- ja taivutustyövai-
heisiin sekä moniin muihin kohteisiin

Pintakäsittelyyn
Wheelabrator
sinkopuhdistuskoneet

Sinkoturbiinien teknistä keihäänkär-
keä edusti osastolla Wheelabratorin
TITAN -sinkopyörät, jotka tarjoa-
vat parhaan tehokkuuden sekä pisim-
män elinkaaren. Wheelabrator Grou-
pin uuslaitetarjontaan kuuluvat erilai-
set sinkopuhdistuskoneet, kuten sin-
kopuhdistuskaapit, rullaratakuljetin-
sekä kannatinkiskosiirtoratkaisut.
Myös muut pintakäsittely, kuten kor-
keapainepuhallus- ja maalausratkai-
sut kuuluvat Wheelabratorin tarjon-
taan.
Wheelabrator Plus- palvelut tarjoaa
varaosat seuraaviin Wheelabratorin
merkkeihin: Schlick, Gutmann, Georg
Fischer, BCP, DISA, Spencer Halstead,
Tilghman Wheelabrator, BMD, Sis-
son Lehmann. Tarjontaan kuuluu
myös muiden valmistajien sinkopuh-
distuskoneet, joihin tarjotaan AST-
RAL Collection tuoteperheen kom-
ponentteja sekä kuluvia- että vara-
osia.

FredServe -
Kuntotarkastus
varmistamassa
levyntyöstökoneiden
tehokkaan käytön

Ennakoivat kunnossapitotoimet hyö-
dyttävät seuraavasti:

- Työstökoneiden parantunut tuotta-
vuus, koska arvaamattomat vikatilan-
teet vähentyvät.
- Säännöllinen ylläpitohuolto piden-
tää työstökoneen käyttöikää.
- Ennalta sovitut aikataulut helpotta-
vat tuotannon suunnittelua.

Fredko lanseerasi myös FredOpti- teol-
lisen internetin sovelluskonseptin ny-
kyisten työstökoneiden etädiagnos-
tiikkaan- ja hallintaan osana älykkään
tehtaan kehityspolkua.

15-12-13-24-1-2
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Testattu ja palkittu täysin uusi Hyundai Tucson
Täysin uusi Hyundai Tucson on saavuttanut maksimituloksen eli viiden tähden arvosanan
Euroopassa autojen turvallisuutta mittaavan puolueettoman organisaation, Euro
NCAP:n, testissä. Uutuus on testattu ja palkittu myös Yhdysvalloissa Insurance Institute for
Highway Safety’n (IIHS) vuoden 2015 Top Safety Pick+ -palkinnolla. Kyseinen ajoneuvojen
turvallisuutta mittaava testi tunnetaan yhtenä autoteollisuuden vaativimmista.

Testattu ja palkittu täysin uusi Hyundai Tucson

Hyundai Motor Europen Operatiivisten
toimintojen johtaja Thomas Schmid
kommentoi: “Täysin uusi Tucson esit-
telee kilpailukykyiseen hintaan laajan
joukon uusia turvallisuustekniikoita,
kuten automaattisen hätäjarrutustoimin-
non. Viiden tähden luokitus on jälleen
yksi todiste siitä, kuinka laatu ja turval-
lisuus kuuluvat uusiin autoihimme”.

Euro NCAP-testin tulokset kertovat
täysin uuden Tucsonin olevan yksi tur-
vallisimmista ja parhaiten varustelluista
autoista luokassaan. Hyundai käyttää
viimeisimpiä aktiivisen turvallisuuden
tekniikoita parantaakseen auton turval-
lisuustasoa. Jalankulkijoiden parantuneen
turvallisuuden vuoksi täysin uusi Tucson
on varustettu vakiovarusteena olevalla
aktiivisella konepellillä (Active Hood
System), joka nousee takareunastaan ylös
pehmentämään iskun vaikutusta törmä-
ystilanteessa. Uusi korirakenne sisältää
myös 30 % enemmän suurlujuusterästä,
mikä kasvattaa korin vääntöjäykkyyt-
tä ja tarjoaa yhä paremman turvan auton
matkustajille. Oviin asennetut sivutör-
mäyssuojat pystyvät ottamaan vastaan
ja vaimentamaan entistä voimakkaam-
mat törmäysvoimat.

Uusi korirakenne sitoo enemmän ja
paremmin törmäysenergiaa, mikä oli
myös yksi merkittävä tekijä erinomai-
sessa Euro NCAP -testituloksessa.

Insurance Institute for Highway Safety’n
(IIHS) arviointi pohjautuu viiteen erilai-
seen matkustaja-turvallisuutta mittaa-
vaan testiin. 2015 Top Safety Pick+ -
palkinnon voittajan on saatava hyvä
tulos kaikissa viidessä testiosiossa. Mike
O’Brien Hyundai Motor American tuo-
tesuunnittelusta vastaava johtaja kom-
mentoi: “Meille tärkeintä on sitoutumi-
nen matkustajien turvallisuuteen läpi
koko mallistomme. Ponnistelemme ke-
hittääksemme teknologioita, joilla väl-
tetään onnettomuuksia, esimerkkinä
mm. ennakoiva törmäysvaroitin, kais-
tavahti ja hätäjarrutusavustin. On hie-
noa, että Tucsonille on myönnetty tun-
nustus, joka liittyy matkustajan suojaa-
miseen.”

Uusien teknologioiden ansiosta täysin
uusi Tucson kuuluu turvallisuusominai-
suuksiltaan segmenttinsä monipuolisim-
min varusteltuihin autoihin. Täysin uu-
dessa Tucsonissa on mm. automaattinen
hätäjarrutusjärjestelmä (AEB), joka hä-
lyttää odottamattomissa hätätilanteissa

ja jarruttaa tarvittaessa itsenäisesti. Jär-
jestelmä on varustettu tutka- ja kame-
railmaisimilla, jotka varoittavat visuaa-
lisesti, äänimerkillä ja jarrun poljinvoi-
maa vähitellen lisäämällä. Jos ennustet-
tavissa on mahdollinen kolari, järjestel-
mä lisää jarrutustehoa automaattisesti
täyteen jarrutukseen, jotta törmäys lie-
venee tai se vältetään. Jalankulkijan
havaitsemiseksi aktiivinen kantama on
70 km/h saakka. Ajoneuvot se pystyy
havaitsemaan jopa 180 kilometrin tun-
tivauhdissa.

Täysin uusi Tucson tarjoaa lukuisan
määrän turvaominaisuuksia. Kuljettajan
ja etumatkustajan turvatyynyjen lisäksi
Tucsonista löytyvät sivuturvatyynyt
edestä sekä koko matkustamon mittai-
set turvaverhot. Auto on varustettu myös
kaistavahdilla, joka estää tahattoman
kaistanvaihdon varoittamalla kuljetta-
jaa sekä äänellä että visuaalisesti ennen
kuin ohjauspyörän korjausliike auttaa
kuljettajaa.

Kuljettajaa helpottaviin turvaominai-
suuksiin kuuluu myös kuolleen kulman
varoitin (BSD), joka valvoo tutkan avul-
la auton takakulmia ja havaitessaan toi-
sen auton varoittaa siitä ulkopeileissä.

Myös risteävän liikenteen varoitusjär-
jestelmä (RCTA) vähentää törmäysris-
kiä lähestyvän liikenteen kanssa näyttä-
mällä katvealueita. Järjestelmä kuvaa
risteävää liikennettä tutkalla 180 asteen
alueella auton takana ja varoittaa kuljet-
tajaa törmäysvaarasta.

Täysin uusi Tucson huolehtii kuljetta-
jastaan myös tunnistamalla voimassa
olevan nopeusrajoituksen SLIF-järjes-
telmänsä avulla. Nopeusrajoituksen tun-
nistusjärjestelmä käyttää edessä olevaa
kameraa sekä navigointijärjestelmän
informaatiota ajantasaisesti tunnista-
maan nopeusrajoituksista kertovat lii-
kennemerkit. Se näyttää infon sekä
navigointijärjestelmän näytöllä että
mittariston infonäytöllä.

Täysin uusi Tucson on nyt myynnissä
kaikkialla Euroopassa. Sen vankka ra-
kenne on yhdistelmä teknologian sekä
mukavuuden yhteistoiminnasta ja se kas-
vattaa Hyundain myyntiä ja menestystä
SUV-autojen luokassa. Hyundai on myy-
nyt Euroopassa jo runsaat 1,2 miljoo-
naa SUV-mallia.

15-12-13-26-1-2
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 Hiabille 60 MOFFETT-ajoneuvotrukin
tilaus Yhdysvalloista

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut 60
MOFFETT-ajoneuvotrukin tilauksen
yhdysvaltalaiselta asiakkaalta. Tila-
uksen arvo on noin 3 miljoonaa Yh-
dysvaltain dollaria ja se on kirjattu
vuoden 2015 kolmannen neljännek-
sen saatuihin tilauksiin.

Asiakas on Hiabin pitkäaikainen kump-
pani 20 vuoden ajalta. Sen toimialana
on tiilien valmistus. Hiab on toimitta-
nut asiakkaalle vuosien aikana satoja
MOFFETT-ajoneuvotrukkeja. "Nyt
tilatut M8 ja M5 -ajoneuvotrukit on
suunniteltu erilaisiin teollisiin ja kau-
pallisiin sovelluksiin ja niitä voidaan
käyttää turvallisesti vaikeassakin
maastossa. Tilattujen ajoneuvotruk-
kien nostokapasiteetti on 2 500kg - 3
500kg. Vuosien saatossa mallit ovat
saavuttaneet menestystä asiakkaidem-
me keskuudessa luotettavuutensa an-
siosta. Molempiin ajoneuvotrukkimal-
leihin on saatavilla useita eri lisävarus-
teita sekä mahdollisuus nelisuunta-
ajoon, jonka avulla pitkien kuormien
jakelu ahtaissa paikoissa helpottuu,"
toteaa Brant Jones, myyntipäällikkö,
Yhdysvallat.

MOFFETT-ajoneuvotrukit toimite-
taan asiakkaalle tammikuussa 2016.
15-12-13-27-1-2

Toyotan trukinkuljettajakoulutuksen
voi hyödyntää

ammattipätevyystutkinnossa

Suzuki Vitara
saatavana
nyt myös

automaattina

Suzukin suosittu Vitara-mallisto on laajentunut kattamaan myös auto-
maattivaihteiset mallit. Automaattivaihteisto on saatavilla 1,6 VVT -bensii-
nimoottorin ja AllGrip-nelivedon yhteyteen kahdella varustelutasolla: GL+ ja
GLX.

Uusi, momentinmuuntimella varustettu, kuusivaihteinen automaattivaihteisto
vaihtaa vaihteet sujuvan pehmeästi. Se on rakenteeltaan kevyt ja kompaktin
kokoinen. Tästä osoituksena on yhdistetyn polttoaineenkulutuksen ero manu-
aalivaihteiseen malliin on vain +0,1 l/100km ja CO2-päästöjen osalta +1 g/km.

6MT 6AT
 YHDISTETTY POLTTOAINEENKULUTUS 5,6 l/100km 5,7 l/100km
  CO2-PÄÄSTÖT 130 g/km 131 g/km

Suzuki Vitaran huippunopeus on 180 km/h manuaali- ja automaattivaihteistol-
la. Kiihtyvyys 0-100km/h on vastaavasti 12,0 (6MT) ja 13,0 (6AT) sekuntia.
15-12-13-27-3-2

saatavana
nyt myös

automaattina

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan
ammattipätevyyttä suorittavan hen-
kilön on mahdollista hyödyntää To-
yota Material Handling Finland Oy:n
trukinkuljettajakoulutus ja saada siitä
Liikenteen turvallisuusviraston (Tra-
fi) jatkokoulutusmerkintä.

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista
koskeva lainsäädäntö edellyttää am-
mattimaisessa liikenteessä toimivalta
kuljettajalta ammattipätevyyttä. Kul-
jettajan ammattipätevyys on voimassa
viisi vuotta perustason suorittamises-
ta. Ammattipätevyyden voimassa-
oloa on mahdollista jatkaa jatkokou-
lutuksilla seuraavaksi viideksi vuodek-
si.
Trukki on monen kuljettajan päivit-
täin käyttämä työväline ja osa am-
mattiosaamista. Merkittävä osa truk-
kionnettomuuksista tapahtuu auton
lastaus- tai purkuvaiheessa, joten au-
tonkuljettaja on aina riskiryhmässä
joutua osalliseksi onnettomuuteen.
Ammattimainen koulutus on paras
tapa ehkäistä tätä riskiä.

Johtavana trukkivalmistajana Toyo-
ta takaa kattavan ja mielenkiintoisen
koulutuksen, josta on hyötyä muuten-
kin kuin turvallisuuden näkökulmas-
ta. Toyotan koulutuksissa käydään läpi
myös monia käytännön vinkkejä, joi-
den avulla kuljettajien päivittäinen työ
helpottuu. Lisäksi Toyotan koulutta-
jat kertovat viimeisimmät trukkialan
trendit, kuulumiset ja tuoteuutuudet.

Tällä hetkellä ammattipätevyyskou-
lutuksia järjestetään sopimuksen mu-
kaan. Lähitulevaisuudessa on tarkoi-
tuksena vakinaistaa tietyt koulutus-
päivät, jolloin myös yksityishenki-
löiden on mahdollista osallistua am-
mattipätevyyskoulutukseen.

Toyota Material Handling Finland Oy
(TMHFi) on Suomen johtava materi-
aalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkai-
sujen toimittaja. Toyotan tehtävänä
on tuottaa, palveluja, ratkaisuja ja
tuotteita, joiden avulla voidaan kehit-
tää sisälogistiikan tuottavuutta, sisä-
logistiikan prosesseja sekä varasto- ja
logistiikkatiloja. Laajaa Toyota- ja
BT-trukkien tuotevalikoimaa täyden-
tävät Kalmar Light-sarjan trukit,
monipuoliset jälkimarkkinointipalve-
lut, koulutuspalvelut, Toyota Racking
Solutions -varastokalusteet, automaa-
tioratkaisut ja Toyota I_Site – kalus-
tonhallintajärjestelmä, jonka avulla
voidaan johtaa sisälogistiikan tuotta-
vuutta ja kustannuksia. Yhtiön palve-
luksessa on 140 henkilöä ja liikevaih-
to on 41,4 miljoonaa euroa. TMHFi
on ISO14001-sertifioitu Toyotan
kestävänkehityksen strategian mukai-
sesti. Yritys kuuluu maailman suurim-
man trukkivalmistajan Toyota In-
dustries Corporationin materiaalinkä-
sittelyliiketoiminnasta vastaavaan
Toyota Material Handling Groupiin.
15-12-13-2-2
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Lisätietoja:
Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi

Alan johtava Combimaster-jyrsinper-
he soveltuu erinomaisesti erilaisiin
sovelluksiin useiden varsityyppien,
pituuksien ja vaihdettavien jyrsinpäi-
den ansiosta. Secon uusi M20-liitäntä
vie tämän järjestelmän muunnettavuu-
den ja vakauden halkaisijaltaan 40/42
mm:n (pallopään halkaisija 50 mm)
jyrsimiin. M20-kierre takaa mahdolli-
simman vahvan liitännän varren ja
jyrsimen rungon välille.
Useimmissa tapauksissa Combimaster
M20 mahdollistaa jopa 15 prosenttia
suuremman lastuvirran lastuamissy-
vyyttä suurentamalla, mikä parantaa
koneistusta kokonaisuutena.

Seco on ottanut M20-liitännän käyt-
töön yli 30 uudessa pidinmallissa ja
yli 50 erilaisessa jyrsimessä.

Seco on parantanut Round 12 -pyö-
reäpalaisten jyrsinten kääntöterien
paikoitustarkkuutta lisäämällä niihin
kohdistusominaisuuden, joka mah-
dollistaa kääntöterän nopean ja tar-
kan asennuksen. Pyörimisen estävä
kohdistusjärjestelmä tekee kääntö-
terien käytöstä ehdottoman turval-
lista ja sopii erityisesti vaativaan ma-
teriaalin poistoon. Round 12 -kään-
töterissä on kohdistuslovet, jotka
vastaavat jyrsimen rungon merkin-

töjä - tämä yhdistelmä takaa kääntö-
terän täydellisen paikalleen asennuk-
sen jyrsimen rungon teräsijoihin ja
tekee järjestelmästä todella helppo-
käyttöisen. Uutta järjestelmää varten
Seco lisäsi Round 12 -kääntöteriin edis-
tykselliset geometriat ja suunnitteli
jyrsinrunkojen kaikki halkaisijat uu-
della differentiaalijaolla, joka vähen-
tää värähtelyä ja värinäherkkyyttä.
Seco Tools tunnetaan maailmanlaa-
juisesti innovatiivisista lastuavan työs-
tön työkaluistaan ja asiakkaiden kanssa
tekemästään tiiviistä yhteistyöstä.
Tavoitteena on ymmärtää asiakkai-
den tarpeet ja vastata niihin.

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ruot-
sin Fagerstassa. Seco Toolsilla on yli 5
000 työntekijää 50 maassa.Se tarjoaa
myyntitiimiensä henkilökunnalle kou-
lutusta, kehittymismahdollisuuksia ja
kannustinohjelmia sekä avoimen vies-
tintäympäristön. Työntekijämme
edustavat yrityksen kolmea ydinarvoa:
asiakaslähtöisyyttä, yhteishenkeä ja
henkilökohtaista sitoutumista. Nämä
arvot määrittävät menettelytapamme
liiketoiminnassa ja sen, miten toimim-
me vuorovaikutustilanteissa niin yhti-
ön sisällä kuin sen ulkopuolellakin.
15-12-1-3-28-1-2

Seco laajentaa kopiojyrsinvalikoimaa
kolmella tuoteuutuudella

 Seco lisäsi valikoimaansa vaihdettavakärkisten jyrsinten Minimaster(r)Plus-järjestelmässä, Combimas-
ter™-jyrsinvalikoimassa ja Round 12 -pyöreäpalaisissa mallistoissa. Lisäykset parantavat näiden kopio-
jyrsinten suorituskykyä entisestään. Yhtiö on optimoinut suositun Minimaster Plus -järjestelmän lastuamis-
parametrit uudella suuren nousukulman lastu-uriin sopivalla nelileikkuisella kärjellä. Kärki on kehitetty
järjestelmän kolmiuraisesta versiosta. Kumpikin lastuamispää tarjoaa suuren lastuvirran rouhinnassa ja
viimeistelyoperaatioissa. Nelileikkuisessa päässä on kuitenkin lyhyemmät lastu-urien pituudet (0,7xD),
mikä parantaa vakautta aggressiivisissa metallin jyrsinnässä sekä 5-akselisessa koneistuksessa, jossa
lastuamissyvyys on pienempi kuin koko lastu-uran pituus.
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SMT-linjastoille tarkoitettu joustava tarransyöttölaite tuo jäljitettävyyden
kustannustehokkaasti kaikkien yritysten käyttöön

Jäljitettävyys
“Jäljitettävyyden tarve on suurempi
kuin koskaan”, Walmsley jatkaa. “Jäl-
jitettävyys ei ole enää vain suurimpia
yrityksiä koskeva asia. Nykyään jälji-
tettävyyden vaatimukset määräyty-
vät toimialojen mukaan, ja vaatimuk-
set välitetään eteenpäin toimitusket-
juun. Tämän vuoksi suhteellisen pien-
tenkin yritysten on täytettävä vaati-
mukset. Uskomme, että edulliset ja
laadukkaat tarransyöttölaitteet tule-
vat olemaan osa ratkaisua, joka tuo
jäljitettävyyden kustannustehokkaasti
koko toimitusketjuun.”

Eri kokoja
AMS ALF14 -tarransyöttölaitesarjal-
la on erittäin kilpailukykyinen kus-
tannusrakenne ja kestävä suunnittelu,
joka voidaan helposti mukauttaa ylei-
siin tarrakokoihin ja teippileveyksiin
(5 x 5 mm - 53 x 53 mm). “ALF14-
25, ALF14-40 ja ALF14-55 vähentä-
vät kustannuksia ja parantavat laatua,
koska tarrojen rajauksia ei tarvitse
leikata halutun kokoisiksi ja koska

Kaikkien kolmen ALF14-sarjan tar-
ransyöttölaitteen mukana toimitetaan
sovittimet yleisiä SMT pick-and-pla-
ce -järjestelmiä varten, minkä ansios-
ta syöttölaite on erittäin joustava rat-
kaisu ja nopea asentaa. Jos haluat so-
vittaa syöttölaitteen toiseen konee-
seen, liität vain vastaavan sovittimen
syöttölaitteeseen, ja jäljitysjärjestel-
mä on heti toiminnassa.

Tarransyöttölaitteiden täysin auto-
matisoitu tarranohjausjärjestelmä var-
mistaa tarrojen asettelun toistettavuu-
den pick-and-place-järjestelmiä var-
ten.

Niiden yksinkertainen ja nopea tarro-
jen tunnistus ja annostelu täyttävät
nykyaikaisen poimintalaitteen vaati-
mukset. Kompakti suunnittelu puo-
lestaan minimoi tarvittavan tilan syöt-
tölaitteen kehikossa.

“Tarvikkeiden helppo vaihtaminen,
myös erikokoisten tarrojen yhteydes-
sä, on haastava teollisuuden vaatimus,
johon AMS keskittyi tuotteen suun-
nittelussa. Kaikki ALF14-tarransyöt-
tölaitteet voivat annostella erilaisia
tarroja, minkä ansiosta käsittely on
nopeaa ja helppoa päivittäisessä toi-
minnassa”, toteaa Bajic.
15-12-13-29-1-2

Maailmanlaajuinen tunnistustuotteiden
asiantuntija Brady ja saksalainen AMS
Software & Elektronik ovat allekir-
joittaneet kumppanuussopimuksen,
jonka tarkoituksena on tarjota huip-
puteknisiä, automatisoituja ja edullisia
jäljitettävyystarrojen syöttölaitteita
elektroniikkavalmistajille Euroopas-
sa, Lähi-idässä ja Afrikassa. “Jousta-
vat AMS ALF14 -tarransyöttölaitteet
yhdistettyinä Bradyn edistyksellisiin
jäljitettävyystarroihin tarjoavat käyt-
täjille erittäin tehokkaan automatisoi-
dun tarratulostusratkaisun piirilevyjen
valmistuksessa käytettäville SMT-lin-
jastoille”, kertoo David Walmsley,
Bradyn Euroopan, Lähi-idän ja Afri-
kan alueen liiketoiminnan kehittämis-
päällikkö.

syöttölaitteet soveltuvat useammal-
le kuin vain yhdelle tarrakoolle”, sa-
noo Ivan Bajic, AMS Software &
Elektronik GmbH:n pääjohtaja.
“ALF14-tarransyöttölaitesarjat tu-
kevat eri toimialojen tarpeita, ja ne
pystyvät käsittelemään eri tarrama-
teriaaleja ja kokoja aina maksimiko-
koihin asti. Tämän ansiosta ne sovel-
tuvat erinomaisesti elektroniikkaval-
mistajille ja erikoiskonepajoille.” Li-
säksi kaikki ALF14-mallit ovat mo-
dulaarisia tarransyöttölaitteita, min-
kä ansiosta koko syöttölaitetta ei tar-
vitse vaihtaa, jos pick and place -
kone vaihdetaan. Ainoastaan syöt-
tölaitteen sovitin tarvitsee vaihtaa,
tällöin kustannukset ovat enintään
20 % uuden syöttölaitteen kustan-
nuksista.
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Nauretaan Näyttävästi

15-12-13-30-1-2

***
SAVOLAISEN VANTASIJA
RANSKALAINEN: "Kyllä kieltämättä tulee nähdyksi unia
semmoisesta, että aamulla kun herään ja vetäisen
verhot ikkunasta, niin siinä ulkopuolella ratsastaa
vaalea alaston nainen ja sen naisen jalat viistää
maata. Ei siksi, että hevonen olisi pieni, vaan siksi
kun sen mimmin sääret on niin pitkät."

RUOTSALAINEN: "Mutta se vasta antaisi virtaa kun
aamulla kiertää kädet naisen ympäri niin ei meinaa
yltää kädet yhteen. Ei siksi että minulla olisi niin
lyhyet kädet vaan kun sillä naisella olis niin isot
daisarit."

SAVOLAINEN: "Siinä sitä oes vantasijjoo ku uamulla
töehin lähtiissä lävväättäs akkoo perssiille, nii
kottii tullessahhii vielä lihat hyllys.
Ee sen taatta, jotta akka oes nii lihava, vuan sen
tähe että minulla oes nii lyhyt työaeka."

***
Mies tuli töistä kotiin ja löysi kolme lastaan leikkimässä pihalla
mudassa pyjamat yhä päällään.
Tyhjiä ruokapakkauksia oli levitelty ympäri etupihaa. Vaimon auton
ovi oli auki, samoin talon etuovi eikä koiraa näkynyt missään.
Tullessaan ovelle mies näki vielä hurjemman sotkun. Jalkalamppu
oli kaadettu, matto oli rypyssä seinää vasten. Televisiossa pauhasi
kovaäänisesti lastenkanava, leluja ja erilaisia vaatekappaleita oli
pitkin olohuoneen lattiaa.
Keittiössä astiat täyttivät tiskialtaan, aamiainen oli levitelty pitkin
työtasoa, jääkaapin ovi oli selällään, koiranruokaa oli pitkin lat-
tiaa, pöydän alla oli rikkinäinen lasi ja takaovelle oli levinnyt pieni
kasa hiekkaa.
Mies lähti nopeasti kohti yläkertaa, väistellen leluja ja vaatekasoja,
etsien vaimoaan. Hän oli huolissaan, jos vaimo onkin sairastunut tai
jos jotain vakavaa on tapahtunut…
Kylpyhuoneen oven alta valui pieni vesinoro. Mennessään kylpy-
huoneeseen hän löysi märkiä pyyhkeitä, likaisen saippuan ja lisää
leluja leviteltynä ympäriinsä. Lattialla oli kilometreittäin vessapa-
peria, hammastahnaa oli töhritty peiliin ja seiniin.
Rynnätessään makuuhuoneeseen hän löysi vaimonsa sängystä peit-
toihin kääriytyneenä lukemassa kirjaa, pyjama päällään. Vaimo
katsoi miestään, hymyili ja kysyi kuinka hänen päivänsä oli mennyt.
Mies katsoi vaimoaan ymmällään ja kysyi: ”Mitä täällä on tänään
tapahtunut?”
Vaimo hymyili taas ja vastasi: ”Tiedäthän, joka päivä kun tulet töistä
kotiin, kysyt minulta mitä ihmettä oikein teen koko päivän?”
”Kyllä”, oli hänen epäuskoinen vastauksensa.
Vaimo siihen: ”Tänään jätin sen tekemättä.”

***

***
Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kosivat maailman kau-
neinta naista. Nainen vastaa miehille: "Se, joka hyppää pilvenpiir-
täjän katolta ja selviää hengissä, saa minut." Koko porukka meni
pilvenpiirtäjän katolle. Norjalainen hyppäsi ja kuoli. Sitten ruot-
salainen hyppäsi ja kuoli. Kun oli suomalaisen vuoro suomalainen
sanoo naiselle: "Naiset ensin".

***
Mies meni juhlissa istumaan pöytään. Istuuduttuaan mies kuuli,
että pöydän alla oli joku. Mies kurkisti pöydän alle ja huomasi
siellä naisen. Mies kysyi naiselta: "mitä sinä siellä teet?" johon
nainen vastasi: "Etsin hukkaamaani vihreää pientä palloa." Mies
auttoi naista etsimisessä ja viiden minuutin kuluttua nainen työn-
tää sormen nenäänsä ja tokaisee: "Ei sitä löydy joten teen uuden."

***
Olipa kerran kaunis päivä hullujen huoneella, ja taas uusi potilas
joutui sinne. Miehellä oli 1 euro ja tussi jotka hän sai pitää, koska
hoitajien mielestä hän ei voinut vahingoittaa ketään niillä. Hullu
piirsi lattialle viivan ja sanoi, että se joka sukeltaa viivan alta saa
euron…

***
Mies oli pelaamassa golfia ja huitaisi vahingossa pallon keskelle
metsää. Mies meni hakemaan palloa kun vastaan tuli pieni mies joka
sanoo: -Minä olen golf menninkäinen, saat toivoa 3 toivomusta mitä
ikinä haluat.
Mies ei oikein usko, mutta ajattelee ettei kai siitä haittaakaan ole ja
sanoo: -Minulla on vanha lada, joten oilisi kiva saada vaikka jokin
Bemari tilalle että kaverit eivät vinoilisi.
-Okei, kun menet parkkipaikalle niin ladasi vieressä on uusi musta
bemari ja avaimet on hansalokerossa sen kun lähdet sillä. Entä 2 muuta
toivomusta?
-Haluaisin miljoona dollaria
-Okei, saat miljoona dollariasi, mennikäinen lupaa, entä viimeinen
toivomus?
-Minulla on jo vanha ja kurpahtanut eukko, joten olisi kiva saada
vähän nuorempi tilalle.
-Okei, kun menet kotiin niin siellä odottaa upea 20 vuotias blondi,
mutta ennen kuin saat kaikki nämä toivomukset sinun pitää rakastella
kanssani.
-Enhän minä nyt sentään miehiin päin ole, unohda koko juttu, tuumii
mies
-No ole sitten ilman bemariasi, miljoona dollaria ja upeaa blondiasi.
Mies miettii vähän aikaa ja katselee ympärilleen ettei kukaan nää ja
tekee temput. Sitten golfmenninkäinen kysyy:
-Kuinkas vanha sinä olet?
-No olenhan minä jo 35 vuotta, miten niin?
-Niin vanha mies ja uskot vielä menninkäisiin!

***
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TILAUSHINNAT  2015
Tilausjakso  Kotimaa Ulkomaille
Hintoihin lisätään ALV (10%).
1 kk 9 euroa 12 euroa

3kk 28 euroa 38 euroa
6kk 55 euroa 76 euroa
12kk 95 euroa 134 euroa
12kk Näköislehti-tilaus 50 eur +
alv. (24%)

Nro Aineistopäivä   Ilmestymispäivä            Teemat
1-2 13.01.2015 20.01.2015
3 13.02.2015 20.02.2015
4 13.03.2015 20.03.2015
5 13.04.2015 20.04.2015 Kaivosteollisuus
6-7 13.05.2015 20.05.2015 Logistiikka & materiaalin käsittely
8 12.06.2015 19.06.2015

9-10 13.08.2015 20.08.2015 Alihankinta
11 14.09.2015 21.09.2015 Konepajateknologia / Automaatio
12-13 13.10.2015 20.10.2015 Pintakäsittely
14 13.11.2015 20.11.2015 Muovi & Kumi
15 11.12.2015 18.12.2015 Työstökoneet & työkalut

Lisäksi ohjelmassa myös erillisliitteitä sekä tuotetekstejä ja kuvakoosteita
ulkomaisilta teollisuusmessuilta.

Sopimusvalmistus
Kunnossapito

                                                             Yhteystiedot: Turuntie 3, 24100 Salo Puh 02-7318373

ILMOITUSHINNASTO  2015

Ilmoitushintoihin lisätään arvonlisävero
(24%).

Koot 1-4 väriä ( hinnat )
1. 1/1-sivu 2400 eur
2. 3/4-sivu 1800 eur
3. 1/2-sivu 1200 eur
4. 1/4-sivu 600 eur

Pienemmät ilmoitukset 2,20 eur + alv./pmm.

1-lisäväri 446 eur (viides väri) / ilmoitus.
Perforointilisä 165 eur.  Muut koot ja monisi-
vuilmoitukset sekä stifti- ja liimatippaliitteet
sopimuksen mukaan.  Auktorisoiduille mai-
nostoimistoille myönnettävä alennus -15%
lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta.

ILMOITUSMYYNTI

Ilmoitusmyyntikonttorin osoite:
Teollisuuden Näytelehti
Turuntie 3,  24100 SALO
Puhelin:         02-731 8373
Sähköposti:  toimitus@tn-lehti.fi

Lehden koko: A4 (210 x 295 mm)
Painopinta-ala: 185 x 275 mm
Palstojen lukumäärä: 4 kpl
Palstan leveys: 42 mm / 1 palsta

90 mm / 2 palstaa
135 mm / 3 palstaa
185 mm / 4 palstaa

Painomenetelmä: Offset rotatio
Rasteritiheys: 60 linjaa / cm
Aineistovaatimus: Sähköinen muoto (PDF)
Huom!
Myöhästyneestä aineistosta veloitamme painon laskuttamat lisäkustannuk-
set. Kyseisistä ilmoituksista emme voi ottaa laatuvastuuta.
Kun lähetät tekstiä,  kuvia, tai ilmoituksia, jotka vaativat runsaasti muistitilaa,
lähetä se meille aina ZIP-pakattuna s-postilla ja muistitikulla.
Noudatamme kaikessa julkaisutoiminnassa TN-lehti Oy:n toimitusehtoja.

Seuraava numero 14/2015 ilmestyy 20.11.2015
aineistopäivä on 13.11.2015

Voit lähettää meille
sähköpostia osoitteella

toimitus@tn-lehti.fi

Teollisuuden Näytelehteä voit lukea
NÄKÖISLEHTEÄ myös Internetissä

www.tn-lehti.fi

Teollisuuden Näytelehteä voit lukea tieto-
koneella, tabletilla tai vaikka puhelimella

osoitteessa

www.tn-lehti.fi
Haluatko oman näköislehden?
Voit tilata sen sähköpostilla
 toimitus@tn-lehti.fi
(12kk 50 euroa+ alv)
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BA2 - Itella Posti Oy

Pidetään koneet pyörimässäPidetään koneet pyörimässäPidetään koneet pyörimässäPidetään koneet pyörimässäPidetään koneet pyörimässä

Teollisuuden Näytelehti - teollisuuden hyötylehtiTeollisuuden Näytelehti - teollisuuden hyötylehtiTeollisuuden Näytelehti - teollisuuden hyötylehtiTeollisuuden Näytelehti - teollisuuden hyötylehtiTeollisuuden Näytelehti - teollisuuden hyötylehti

Vuonna 2015 2015 2015 2015 2015 teemme 15 numeroa  - 11 julkaisukertaa
Messu- ja erikoisnumeroita  TEEMOITTAIN TEEMOITTAIN TEEMOITTAIN TEEMOITTAIN TEEMOITTAIN

Kaikki tämävarmistaaksemme  yrityksellesi näkyvyyttä,  työllisyyttä ja toimintaa
suomalaisessa  teollisuus-ympäristössä.

Ota mahdollisuutesi  markkinoista ja varaa tilasi  menestykseen NYT!

Mediamyynti 02-7318 373 -  www.tn-lehti.fi  -  toimitus@tn-lehti.fi
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