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Työstökonekauppa elää
Laadukkaat työkalut
haasteellista aikaa
lastuavaan työstöön
***
***
Lastuavia työkaluja ja
Jucat tarjoaa palveluita
kiinnittimiä 50 vuotta
tuotannon tehostamiseen
***
***
Moderneja täsmätyökaluja
konepajoille
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Conrad Business Suppliesilta uusi renkforce-3D-tulostin – kaksi
suulakepuristinta, saatavissa erillinen ohjausyksikkö
Conrad Technology
Centrumin (CTC) itse
suunnitteleman 3Dtulostimen renkforce RF2000
toiminnot laajenevat ja
kehittyvät pilvipohjaisen
ohjaus- ja valvontayksikön 3D
Printbox myötä
– Conrad Business Supplies on tuonut
markkinoille uuden, Saksassa valmistetun, Conradin itse suunnitteleman,
tuotemerkillä renkforce myytävän
3D-tulostimen. Kahdella suulakepuristimellaan myös kaksiväristen ja vesiliukoisten 3D-kappaleiden tulostukseen pystyvä RF2000 täydentää vuo-
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den 2013 lopulla lanseerattua, yhdellä
suulakepuristimella varustettua mallia RF1000. Conrad on samoin esitellyt 3D Printbox control unit -yksikön, jolla tulostinta voi hallita kätevämmin kuin PC-tietokoneella.
RF2000 on toiminnoiltaan vastaava
ja yhtä helppokäyttöinen kuin
RF1000, mutta ominaisuuksiltaan
oleellisesti kehittyneempi. Kammion
sisävalaistusta on parannettu tulostusprosessin seuraamisen helpottamiseksi, tulostuskammion pohja on lämmitettyä lasikeramiikkaa adheesion vahvistamiseksi ja laitteen parannettuun
käyttöliittymään kuuluu kookas ja
kontrastikas nestekidenäyttö.
16-3-4-1-2
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Teollisuuden Näytelehti
Vuoden kovin kotimainen
esittelee isoimmat vehkeet

Toteutus
Toimitusjohtaja:
RAIJA NIEMINEN

Kansainvälinen kilpailukyky ja koneinvestoinnit puhuttavat kotimaisessa metalliteollisuudessa nyt jos
koskaan. "Jotain tarttis tehrä", ettei maailmalla arvostetulta suomalaiselta konepajaosaamiselta petä
pohja ja linjastot jää pyörimään tyhjää konekannan vanhentuessa käsiin.

Päätoimittaja:
JOUKO NIEMINEN
Toimittajat:
THERESA KETOKOSKI
SATU NYBERG
Toteutuksessa mukana:
Grönblom / Timo Ruohonen
Työkalupalvelu / Reijo Tikkanen
Teräskonttori / Vesa Heikkinen
Mehi Oy / Tomi Holappa
Jucat / Jukka Rintala
Tekes, Seco Tools, jne.

Toimitus/ ilmoitusmyynti:

Konepaja-messut 15.-17.3.2016 esittelevät konepajojen investoinneista päättäville henkilöille Suomen
laajimman kattauksen koneita ja laitteita yli kymmeneen vuoteen. Paikan päällä on markkinoiden uusin
kone- ja laitekanta sekä asiantuntijaosaaminen yritysten kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseen.
Jopa 260 yrityksen, tuhansien ammattilaisten ja lähes sadan koneen ja laitteen lisäksi ohjelmassa
pureudutaan robotisointiin, teollisuuden digitalisoitumiseen ja metallien 3D-tulostukseen.

Hitsinkova tapahtumakokonaisuus
Metalliteollisuuden messumekassa Tampereella järjestettävien Konepaja-messujen lisäksi Teknologiateollisuus ry:n Ohutlevypäivät on sorvattu messujen yhteyteen. Tapahtumakokonaisuuden viimeistelee saumaton synergia Nordic Welding Expo 2016 kanssa. Pohjoismaiden merkittävin hitsausalan
ammattitapahtuma NWE työstö-, leikkaus- ja levykoneineen sekä työkaluineen on tärkeä kokonaisuus
Konepajassa.

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

Menestyvät konepajat tunnistaa investoinneista
2000-luvun alusta 2008 vuoden finanssikriisiin asti kestänyt nousujohteinen kausi konepajateollisuudessa ei voinut jatkua ikuisesti. Moni konepaja hillitsi nousukauden aikana investointejaan työurakan
keskellä, sillä töitä riitti eivätkä investoinnit olleet päällimmäisenä mielessä urakoinnin keskellä. Rattaisiin
kiilan lailla iskenyt finanssikriisi sai investoinnit matamaan entisestään. Olisiko kuitenkin pitänyt uskaltaa
investoida?

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.

– Monien konepajojen kone- ja laiteinvestoinnit ovat olleet alhaisella tasolla vuodesta 2008 lähtien,
osalla jo ennen finanssikriisiä. Menestyvät konepajat tunnistaakin siitä, että ne ovat uskaltaneet
investoida uusiin koneisiin, laitteisiin, robotiikkaan ja automaatioon myös taloudellisesti haastavampina
aikoina, toteaa ST-Koneistuksen Tommi Peltonen. – Konepaja-messuilla on esillä laajin kattaus koneita
ja laitteita yli kymmeneen vuoteen, joten yrityksen kilpailukykyä silmällä pitäen maaliskuinen messureissu
Tampereelle kannattaa, Peltonen jatkaa.

Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot:

Samansuuntaista säveltä laitetarjonnasta soittaa myös projektipäällikkö Mikael Wänskä: – Esille on
tulossa suuri määrä koneita ja laitteita sekä todella laaja näytteilleasettajakattaus. Positiivinen pöhinä
tapahtuman ympärillä onkin siivittänyt sen hyvissä ajoin lähes loppuunmyydyksi, Wänskä tiivistää.

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.

16-3-5-1-2

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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PÄÄTOIMITTAJALTA
Sähköistä asiaa
Niille, jota eivät vielä tiedä, Teollisuuden Näytelehteen pääsee jutulla ja mainoksin mukaan olemalla aktiivinen toimituksen suuntaan. Jos olette esim. hankkimassa lisää töitä,
- alihankinnan, sopimusvalmistuksen, tai vaikkapa mallikappaleiden valmistuksen osalta,
taikka on hankkimassa uusia osakkaita yritykseen, tahi olette myymässä yritystänne.
Kertokaa siitä kauttamme.
Merkittävä osa teksteistämme käsittelee erilaisia tuoteuutuuksia, merkittäviä teollisuushenkilöitä, yritysten investointien käyttöönottoja jne. Mukaan vaan aktiivisesti, - tässä
kohden yhteistyö on voimaa.
Päätoimittaja
Jouko Nieminen

Uusi / vanha idea.
Caruna-uutisen jälkeen yhdessä jos toisessakin pajassa on mietitty, miten saadaan nopeasti ja kohtuuhinnalla edullinen sähköverkko?
- Yksi idea-asteella oleva ajatus on käyttää vesijohtoverkostoa niiltä osin kun se on
mahdollista. Moni meistä on joutunut käyttämään esimerkiksi mökillä vesijohtoon sijoitettavaa lämmityskaapelia. Aivan samoin sähköä voidaan johtaa vesijohtoputkissa niiltä
osin kun ne rakennukseen tulevat ja johtaa sitten virtajohdot mittariin ja jakokeskukseen.

Tämä on yksi tapa ohittaa Carunan luonnollinen monopoli. Tästä on se hyöty, että teollisuuden tarvitsema
virta voidaan johtaa hyvin helposti lähimmästä voimalaitoksesta vesijohtoja taikka viemäröintiä hyväksi
käyttäen. Mutta ilman vesilaitosten suostumusta se ei kuitenkaan onnistu, lisäksi tarvitaan myös taho,
joka haluaa rahoittaa tuota toimintaa. Tässä on pähkinää purtavaksi.

Sitten tietoa joka jo hieman huolestuttaa. - Yösähkön siirtohinta on noussut moninkertaiseksi ja on päivällä
olevaa siirtohintaan verrattuna todella kallista.Koska yöllä käytettään sähköä vähemmän, kuin päivällä,
se tietää ongelmia
esimerkiksi ydinvoimaloille. Ydinvoimalat ovat rakenteeltaan sellaisia, että paras teho saadaan tasaisen
tuotannon ansiosta.
Jos hieman kärjistetään niin ydinvoimalaa ei voida sulkea yöksi ja ottaa taas päivällä käyttöön, sillä sen
on toimittava 24/7. Suurin huolen aihe teollisuudelle on, jos ydinvoimalat alkavat tuottaa sähköä yötä
vastaavalla tasolla myös päivisin. Silloin sähkön saanti romahtaa. Se tietäisi isoja vaikeuksia etenkin
muoviteollisuudelle. Mikäli sähkön tuotannon vuorokausivaihtelut muodostuvat suuriksi, se tuo omat
vaikeutensa. Joku saattaa jo mielessään kysyä, että voiko sellaisen toiminnan ansiosta ydinvoimala
räjähtää? - Sitä asiaa en todellakaan tiedä. Jos kuitenkin niin käy, se saaste ei Carunan pääomistajan
puutarhaan saakka yllä, mutta Englannin kuningaskunnan puistot ovat vaarassa joutua saastepilven alle.
Tässä asiassa on huomioitava myös lähimmät naapurimaat ja niille mahdollisesti aiheutuvat haitat
etukäteen.
Uskon kuitenkin, että isot tuotannon vuorokausivaihtelut eivät sovellu kovinkaan hyvin ydinvoimalla
tuotetun sähkön tuotantoon, sen johdosta asia tulee hoitaa tavalla tai toisella etukäteen, ja mieluimmin
niin, että maamme teollisuudelle sähköä riittää tarvittava määrä jatkossakin ja kohtuulliseen hintaan.
Mielestäni tämä asia pitää tutkia valtiovallan taholta. Olen tästä asiasta lähettänyt vetoomuksen kolmelle
ministerille. Aika sitten näyttää ovatko he olleet kykeneväisiä hoitamaan tätä asiaa.
- Hyvään tuuriin tässä asiassa ei kannata liikaa luottaa.

16-3-6-1-2
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Oy Grönblom Ab
Työstökonekauppa elää haasteellista aikaa
Oy Grönblom Ab on tunnettu vahvasta osaamisesta työstökoneissa, työkaluissa sekä
mittavälineissä. Timo Ruohonen kertoo työstökonekaupan elävän haasteellista aikaa, ja
osin kohtuullista tulosta perustelee yhtiön toiminta monella tukijalalla sekä erittäin
vahvat kone-edustukset. Haasin työstökoneita he ovat toimittaneet ja huoltaneet
Suomessa jo neljännes vuosisataa ja lähes 350 konetta kertoo asiakastyytyväisyydestä ja
merkin suosiosta.
Grönblom on perheyhtiö. Henkilökuntaa on n. 70 ja liikevaihto 22,5
milj. euroa. Pääkonttori sijaitsee Helsingin Herttoniemessä. Yhtiö kuuluu
johtaviin työstökoneiden maahantuojiin ja on myös markkinajohtaja
Suomen teknologiateollisuuden työkalujen ja tarvikkeiden sekä mittalaitteiden toimittajana
Grönblomin päätuotesegmentit
jaetaan seuraavasti:
-Työstökoneet
-Mittalaitteet
-Hitsaus (hitsauslisäaineet)
-Työkalut ja teollisuustarvikkeet
-Kiinnitystekniikka
-Dieselmoottorit
Työstökoneosasto toimittaa metalliteollisuudelle laitteita ja koneita sorvaukseen, jyrsintään, poraukseen, sahaukseen sekä levyntyöstöön. - Johtavien valmistajien avulla pystymme
toimittamaan monipuolisen valikoiman työstökoneita manuaalikoneista
aina monipuolisiin CNC-koneisiin.
Päämiehinä mm. Haas, LNS, Jessey,
Arboga, Jaespa, Imet, RAS jne.

Timo Ruohonen kertoi, että
Grönblom on selvinnyt
kovassa kilpailutilanteessa ja
taantumasta huolimatta
kohtuullisen hyvin.
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Grönblomin mittalaiteosastolla on
ratkaisu useimpiin konepajateknisiin
mittausongelmiin ja työstökappaleiden tarkistuksiin. Sieltä löytyvät työkalujen esiasettelulaitteet, 3D-mittalaitteet kuin myös runsaasti käsimittalaitteita sekä kalibrointia.
— Konepajoissa ollaan mittauksissa
siirrytty yhä enemmän digitaaliseen
suuntaan. Tulokset tulee olla helposti
dokumentoitavissa ja langaton tiedonsiirto on tullut jäädäkseen. Meillä on
mittalaitteissa useita vahvoja edustuksia mm. Mahr-käsimittalaitteet, Bowers Metrology-sisämittojen mittaukseen, EZset-laitteistoja esiasetuksiin, Planolith-tarkistuskehykset,
QM-soft mittalaitteiden kalibrointiin
jne, kertoo osastolta Jari Högman.

Mittalaiteosaston Jari Högman on kuvassa vasemmalla, vierellään Marko Paavola.

Kiinnitystekniikkaosaston tuoteohjelmaan kuuluvat niittaustyökalut
ja niitit sekä laaja valikoima muita
kiinnityselementtejä, paineilma-työkalut ja automaattisyöttöiset porausja kierteitysyksiköt sekä sähköruuvikiertimet ja momentin mittauslaitteet. Päämiehinä mm. Pop Avdel,
Desoutter jne.

Teollisuustarvikkeet ja työkalut
osaston tärkeimpiin toimintoihin kuuluvat vannesahanterien valmistus ja
markkinointi. Esim. Lenoxin sahan
terät ovat olleet Grönblomin ohjelmassa jo useamman vuoden (1997). Vannesahan terät liitetään meillä Helsingin Herttoniemessä nopealla toimitusajalla. Laadun takeena ovat ajan
mukainen liittämö koneineen, korkealuokkaiset terätoimittajat sekä
ammattilaiset työntekijöinä, kertoo
Timo Ruohonen.

Kiinnitystekniikkaosaston Anders Karlsson kertoo, että kattavaan ohjelmaan lukeutuvat myös
paineilmatyökalut ja automaattisyöttöiset poraus- ja kierteitysyksiköt.

Tuoteohjelmassa on myös laaja valikoima ammattityökaluja vaativaan
käsisahaukseen ja hiontaan.
Merkittävänä osana ovat erikoiskoneet kuten laboratoriouunit, teollisuuden lämpökäsittelyuunit ja induktiokuumentimet oheislaitteineen.

Hitsausosaston tuotevalikoimaan
kuuluvat hitsauslisäaineet, metallinruiskutusjauheet, juotosaineet sekä kulutuslevyt. Kulutusta kestävät pinnoitteet, kulutuslevyt ja kovahitsauslisäaineet yhdessä korjaushitsauksen kanssa auttavat suomalaista teollisuutta pitämään pyörät pyörimässä. Päämiehinä mm. Castolin, Lastek, Cerametal
jne.
Diesel-moottoriosasto myy saksalaisen DEUTZ AG:n valmistamia dieselmoottoreita. Näiden toimittajana
Grönblomilla on yli 80 vuoden kokemus.

Vannesahan terät liitetään
Helsingin Herttoniemessä
nopealla toimitusajalla.
Teollisuuden Näytelehti
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Haas - työstön vahva
tekijä
DI Janne Ruohonen (kuvassa) on
Grönblomilla työstökonemyynnissä.
Hän on toiminut Haasin parissa nyt 8
vuotta ja näkee niiden suosion niin
teollisuudessa kuin oppilaitoksissakin.
Haasin edustus tuli Grönblomille vuonna 1995. Koneita on Suomessa nykyisellään noin 330 kpl. Konevalmistajan vahvuuksina on kattava koneohjelma sekä erinomaisen hinta-laatusuhde. Haas tunnetaan hyvin myös
F1-maailmassa, yhtiön työstökoneita käytetään esimerkiksi Ferrarilla.
Lisäksi Haas aloittaa F1-sarjassa omalla
tallillaan tänä vuonna.
Ruohonen mainitsee myös, että varaosien hinnoittelu on maltillista sekä
kilpailukykyistä. Hinnat ovat netissä
nähtävissä. - Toimitamme tarvittaessa koneen kalustettuna, kokonaisvaltaisena pakettina hyödyntäen tytäryhtiömme laadukasta työkaluohjelmaa. — Ja myös rahoituksissa on mahdollisuus konekauppaan sisällyttää
työkalut ja mittalaitteet.

Suomessa Haasin koneita on muutamia varastossa. Valtaosa koneista on
saatavilla Belgian keskusvarastosta
kahden viikon toimitusajalla. Haasin
Euroopan varastossa on noin 300
konetta valmiudessa heti toimituksiin.
Grönblomilla konekauppa sisältää
asennukset, käyttöönoton ja koeajon
sekä tarvittavat koulutukset. Asiakkaiden kanssa tehdään myös tutustumismatkoja Haasin tehtaalle koneita
katsomaan ja kokeilemaan.

Haas päivittää koneohjelmaansa vuosittain, ja nykyisellään suosioon ovat
nousseet selkeästi 5-akseliset työstökoneet. 5-akselisia koneita käytetään
paljon 3+2 työstöön, joka on tulossa
yhä voimakkaammin konepajoihin.
Tällöin kappaletta voidaan tehdä lähes valmiiksi yhdellä kiinnityksellä.

Haasin myydyin malli maailmalla on
Haas VF-2, joka on pystykarainen
työstökeskus. Meillä Suomessa suosituin on VF-3-pystykarainen työstökeskus.

— Käytetyt koneet ovat meillä marginaalisia. Nyt on varastossa hyvä käytetty Haas TL-3 manuaali/cnc-sorvi.
Mutta useimmiten koneet menevät
asiakkaalta suoraan seuraavalle käyttäjälle.

Grönblomilla on Oulussa, Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä Haasin huoltomiehiä.

Grönblomilla on käytetty Haas TL-3 manuaali/cnc-sorvi myynnissä.
Timo Ruohonen kommentoi suomalaisen työstökonekaupan haasteellista aikaa. Grönblom on selvinnyt taantumasta huolimatta kohtuullisen hyvin. Väkeä on vähentynyt lähinnä
eläköitymisen kautta. — Toisaalta
meillä on osaajia ja asiantuntijoita ja
tehdään määrätietoista työtä ja tulosta. Meillä on monta toimialuetta, mikä
jakaa taantuman useammalle tukijalalle.
Grönblom on esillä maaliskuussa Konepaja- messuilla 100 neliön yhteisosastolla Työkalupalvelun kanssa.
Puolet osastosta on työstökoneita,
toinen puoli työkaluja ja mittalaitteita. Kiinnostuneet — tervetuloa osastolle nro. E402.
16-3-8-1-2

10

sivu8.p65

Teollisuuden Näytelehti

10

3 / 2016

21.2.2016, 11:30

Teollisuuden Näytelehti

sivu11.p65

11

11

21.2.2016, 11:09

Lastuavia työkaluja ja kiinnittimiä 50 vuotta
Työkalupalvelu panostaa saatavuuteen ja kokonaisvaltaiseen palveluun
Suomalaisen metalliteollisuuden hyvin tuntema lastuavien työkalujen ja kiinnittimien maahantuoja
ja tukku, Työkalupalvelu -Toolservice Grönblom Oy, täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Tuoteohjelma
kattaa nykyisellään lastuavien työkalujen ja kiinnittimien lisäksi paljon muutakin — metalli- ja
konepajateollisuuden tarvitsemia työkaluja ja tarvikkeita. Kuitenkin lastuavapuoli edelleen yhtiössä
suurin ja vahvin osa-alue, tuoden reilu puolet yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö kehittää jatkuvasti
toimintojaan ja tuotevalikoimaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita yhä kokonaisvaltaisemmin.
Yksi vahvimmin kasvava osa-alue on tällä hetkellä lastuamisnesteet.
Työkalupalvelun vahvat tuoteryhmät; lastuavat työkalut (HSS ja kovametalli) ja kiinnitintyökalut (työkalun- ja kappaleenpitimet), ovat
aikojen saatossa saaneet rinnalleen hiomatarvikkeita, mittausvälineitä,
lastuamisnesteitä ja teollisuustarvikkeita . Yhtiön tuoteohjelma koostuu
laadukkaista ja vahvoista tuotemerkeistä. — Ja ehkä yhtiön yhtenä suurimpana vahvuutena onkin 34.000
nimikkeen varasto Vantaalla — tuotteita heti toimitukseen.
Vuonna 1966 perustettu Työkalupalvelu Oy kuuluu nykyisin Grönblom-yhtiöihin, josta nykyinen pitkä nimikin kertoo, Työkalupalvelu Toolservice Grönblom Oy, - unohtamatta päämiehiä helpottavaa kansainvälistä osuutta. Yhtiön on perustanut Jukka Anttila ja hän on edelleen mukana toiminnassa, hallituksen puheenjohtajana.
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Anttila kertoi yhtiön alusta alkaen
keskittyneen voimakkaasti lastuaviin
työkaluihin. Alkuaikoina tuotteet
olivat lähinnä pikaterästä. 1980-luvulla ohjelmaan tuli täyskovametalli
porat ja jyrsimet, sen myötä tuotantoa nopeuttavia menetelmiä ja voimakasta tuotekehitystä.
Lastuavissa työkaluissa ja kiinnittimissä eletään erittäin kovaa kilpailun
aikaa. Työkalupalvelun nopeus, laatutuotteiden saatavuus ja oikea hinnoittelu on antanut heille vankan sijan suomalaisessa metalli- ja konepajateollisuudessa. Heillä on Suomen
suurin varasto, kun puhutaan lastuavista työkaluista.

Toimitusjohtaja Asko Patrikainen kertoo Työkalupalvelun
vievän yrityksiin päämiehiltä sen viimeisimmän tuotekehityksen tiedon. He ovat tärkeä lenkki valmistajan ja
loppukäyttäjän välillä.
Teollisuuden Näytelehti
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— Tänä päivänä konepajoissa suhdanteista huolimatta panostetaan laatuun. Meillä on erittäin vahvat päämiehet, laadukkaat tuotteet ja 60.000
tuotteen ohjelmastamme olemme
varastoineet tänne Vantaan Hakkilaan 34.000 tuotenimikettä.
3 / 2016
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Lastuamisnesteiden myynti on Työkalupalvelulla kasvussa.
Kuvassa Hannu Rinne ja Ari Huvinen (oik.)
Meillä on 70-80 tärkeää toimittajaa,
ja vuonna 1992 valmistuneessa 3000
neliön kiinteistöstämme varasto tarvitsee tilaa 2000 neliötä. Varasto
palvelee osin myös näyttelytilana
sekä alueellisena noutopisteenä.
Työkalupalvelun lastuavat työkalut
käsittävät tänä päivänä mm.
- Kierukkaporat, HSS
- Kovametalliporat, HM
- Väljentimet, kalvimet
- Kärki- ja tasoupottimet,
viistämistyökalut
- Kierrevälineet ja -tulkit
- Kovametallikierrejyrsimet
- Jyrsin- ja muut terät, HSS
- Kovametallijyrsimet, Kovametalliviilat, HM
- Kääntöterät ja niiden pitimet
- Avarrustyökalut

Työkalupalvelulla on henkilökuntaa
27. Väen sitoutumisesta tähän tekniseen tukkukauppaan kertoo osaltaan
pitkät työrupeamat yhtiön palveluksessa; keskimäärin 14-15 vuotisia työsuhteita on monella. Onpa
joukossa 30-vuotisia ja jopa 43 vuotistakin työuraa. Alan kokemusta
talossa reilut 400 vuotta.

Vuoden 2015 liikevaihto oli 10,2 milj.
euroa. Pääkonttori ja varasto sijaitsevat Vantaan Hakkilassa. Aluekonttorit Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Yhtiön
myynnistä noin 18% kulkee jälleenmyyjien kautta, muu myynti on suoraa kauppaa teollisuuteen.

Lastuamisnesteet vahvasti
kasvava osa-alue
Ari Huvinen kertoo Työkalupalvelun lastuamisnesteiden myynnin
kasvusta. — Lastuamisnesteet liikkuvat nykyisellään meillä todella hyvin. Edustamme Cimcoolia ja olemme saavuttaneet viimeisen kahden
vuoden aikana erittäin kovaa kasvua
(15%). Tämä on osaltaan tulosta
kovasta panostuksestamme sektoriin. Olemme satsanneet kokonaisvaltaiseen palveluun; kierrämme asiakkaissa viikoittain ( 4 päivää viikossa) ja hoidamme tiivisti jälkimarkkinointia, jotta asiakas on varmasti tyytyväinen tuotteeseen. Elämme asiakkaan tilanteessa ja pidämme huolta,
että siellä on oikeat tuotteet sovellutukseen.

Kiinnitin työkaluihin kuuluvat mm.
- Poraistukat ja porakoneen
varusteet
- Istukat ja pitimet kierteytykseen
- Perus-, kartiopitimet ja
lisävarusteet
- CNC-koneiden kartiopitimet
- Tarkkuus- ja suurnopeusistukat
- Erikoisistukat, -pitimet ja
lisälaitteet
- Koneruuvipuristimet
- Työkappaleen vakiokiinnittimet

Teollisuuden Näytelehti
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Tarvittaessa mitataan ja kontrolloidaan nesteet, toimitetaan näytteitä
myös tehdastarkkailuun, jotta saadaan optimaalinen tulos. Tänä päivänä me myös koulutamme paljon asiakkaita ja teemme paljon on myös
ongelmien ratkaisua. Cimcoolin tuotteet jakautuvat seuraavasti;
CIMSTAR -puolisynteettiset
työstö- ja hiontanesteet
CIMTECH -synteettiset
työstö- ja hiontanesteet
CIMPERIAL - emulsiot
työstöön ja hiontaan
MILPRO - suorat työstö-, hionta- ja
voiteluöljyt
Työkalupalvelun Hannu Rinne kertoo, että lastuamisnesteet toimitetaan
Nurmijärven Työkalupalvelun logistiikkakeskuksesta. — Olemme varautuneet, että meillä leikkuunesteet
ei lopu. Meillä on koko ajan keskimäärin 25.000 litraa varastossa. Ja
kierto on hyvä.

TKP:n Mika Lahti muistuttaa, että heidän kenttämyyjät ovat
oman alansa asiantuntijoita. Heillä on monesti ratkaisu
asiakkaan vaativaankin pulmaan, kun vaan asia tuodaan
esiin ja heidän tieto-taitoaan osataan hyödyntää.

Tuotesortimentti lastuamisnesteissä on pieni, 6-8 eri tuotetta on selkeä
hallita ja helppo hahmottaa niin meidän kuin asiakkaankin. Kasvusta kertoo myös merkittävä markkinaosuutemme.

www.laakeri-center.fi
Turku
Rydöntie 12 A
010-4006710

Tampere
Nuutisarankatu 14 A
010-3466699
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Mika Lahti kertoo, että Työkalupalvelun yhteistyökumppanit (teknisesti osaavat jälleenmyyjät) hoitavat valtakunnallisesti työkalukaappien täydennystä. — Lähimmät asiakkaat saavat täydennystä suoraan
Vantaan varastosta.

Tikkanen huolehtii myös yhtiön tuotekansioista, joita jaetaan kolmiosaisena kansiosarjana asiakkaiden avuksi.

Kansioista löytyvät kaikki
tarvittavat tuotetiedot ja
yhtiön koko tuoteohjelma.
Osa 1 Lastuavat työkalut, osa
2. Kiinnitintyökalut ja osa3.
Hioma- ja
teollisuustarvikkeet.

Hiomatarvikkeet, mittausvälineet ja
teollisuustarvikkeet täydentävät
ohjelmaa. Osasto on tärkeä tukijalka
yhtiön toiminnassa.
Varastosta löytyvät tähän sektoriin
hyvin moninaisia tuotteita mm. hiomalaikkoja ja -nauhoja, harjoja, pur-

15

Työkalupalvelu on mukana maaliskuulla Tampereella pidettävillä KONEPAJA-messuilla. Yhtiössä toivotaan, että asiakkaat löytävät tapahtuman ja tulevat messuille katsomaan
heidän kattavaa tuotetarjontaa. Työkalupalvelun väen tapaat osastolla
E402. Työkalupalvelun tuoteohjelma
on erittäin laajasti esillä heidän omassa työkalunäyttelyssäVantaan pääkonttorissa 18-19. toukokuuta 50v.
Juhlapäivinä. 16-3-12-1-2

seenpoistajat , kiillotus- ja viimeistelytyökaluja ja - koneita (muotin tekijöille), magneetteja, merkkausvälineitä ym. Markkinoinnista vastaava
Reijo Tikkanen tuntee hiomatarvikkeet ja hän on myyntiuran aloittanut
aikanaan juuri näiden parissa.

Teollisuuden Näytelehti
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— Päämiesten tuotekehitysten myötä mekin kehitymme ja viemme koko
ajan uusinta tietoutta teollisuuteen
siellä kierrellessämme sekä koulutuspäivien muodossa. Ala elää ja uutta
tietoa tulee pienissä erissä koko ajan.
Meidän kenttähenkilökunnan osaaminen on todella hyvä, heillä kaikilla
on konepajatausta, alan osaaminen ja
tietämys. Kahdeksan kiertävää myyjää meillä on kentällä kokoajan, tiivistää toimitusjohtaja Asko Patrikainen.
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Moderneja täsmätyökaluja konepajoille
Joustava ja asiakaslähtöinen palvelu sekä laadukkaat tuotteet ovat Mehi Oy:n
vahvuuksia, joihin isot konepajat ovat tottuneet luottamaan. Erikoistyökaluja
suunnittelevan ja valmistavan Mehin pitkä kokemus, modernit valmistusmenetelmät ja
nopeat toimitusajat ja takaavat asiakkaille asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelun.
— Me valmistamme räätälöityjä täsmätyökaluja, jotka tuovat asiakkaalle
tuotanto- ja kustannustehokkuutta.
Olemme investoineet viime vuosina
niin nykyaikaisiin koneisiin, ohjelmistoihin kuin toimitiloihinkin. Laadunvarmistuksessa meillä on käytössä
mittalaite, jonka avulla voimme toimittaa työkaluista mittapöytäkirjat
asiakkaalle, kertoo toimitusjohtaja
Tomi Holappa.
Viimeisimpiin uutuuksiin kuuluvat
värinävaimennetut työkalut sorvaukseen, avartamiseen ja jyrsintään sekä
kutisteistukat jyrsin ja poraustyökaluille ovat tuoneet lisäyksen erikoistyökalutarjontaan.
— Kutisteistukoiden vakiomallisto on
aika suppea, joten me valmistamme
lämpökiinnitettäviä istukoita erikoismitoituksella asiakkaan yksilöllisiin
tarpeisiin. Tarvittaessa pystymme
myös muotoilemaan kutisteistukat
asiakkaan prosesseihin sopivaksi.
Mehin värinävaimennetut työkalut
soveltuvat sorvaukseen, avartamiseen
ja jyrsintään.
— Olemme kehittäneet modulaarisen
ratkaisun värinävaimennetuille erikoistyökaluille, erityisesti pitkille
työkaluille, joissa värinä on usein
ongelma, Holappa kertoo.

Monipuolisia
koneistuspalveluja
Piensarjojen ja vaativien kappaleiden
valmistukseen yhtiö tarjoaa koneistupalveluja.
— Meillä tehdään nopeasti monipuolisia koneistuksia valmistuksesta koontiin asti esimerkiksi asiakkaan 3Dmallinnusten pohjalta. Kaikki sarjat
yhdestä sataan kappaleeseen on mahdollista tehdä saman katon alla raakaainehankinnasta karkaisuun asti.
Tarvittaessa asiakkaan tuotantomenetelmät käydään läpi osana työkalusuunnittelua. Mehille työtapa ei ole
lisäpalvelujen tarjoamista, vaan yli 40vuotisen kokemuksen tuoman asiantuntemuksen jakamista kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Mehi valmistaa muun muassa erikoismitoitettuja kutisteistukoita, jotka voidaan myös muotoilla
asiakastarpeisiin.
16
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— Konepajoilla ei välttämättä aina
huomata, että 3-4 standardityökalua
voi korvata yhdellä erikoistyökalulla.
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Erikoistyökalujen värinävaimennukseen Mehi on kehittänyt
modulaarisen ratkaisun, joka poistaa ja vähentää värinöitä.

Mehin moderni suunnittelujärjestelmä 3D-mallinnuksineen takaa
laadukkaan ja tarkan työn.
Räätälöityjen työkalujen avulla voidaan säästää aikaa ja saavuttaa säästöjä, kun työstöajat lyhenevät sekä
ohjelmointiin ja asetuksiin saadaan
lisähyötyjä.
Mehi Oy:n konekantaan kuluu viisiakseliseen työstöön sopivia työstökoneita ja niihin soveltuvat modernit
CAM- ja CAD-ohjelmat. Yhtiöllä on
oma karkaisimo ja hiekkapuhallus
mustausaltaineen.

Nopeasti ja ilman
brändilisää
20 työntekijän Mehi on pieni, mutta
väkevä toimija.
—Olemme joustava suunnittelija ja
valmistaja, joka pystyy selviämään
pienistä ja isoista projekteista nopeasti. Palvelemme kaikkia asiakkaita
samalla intohimolla ja laadukkuudella.

Teollisuuden Näytelehti

sivu16.p65

17

Mehi takaa ensimmäisen vastauksen
tarjouspyyntöön jopa 48 tunnissa
isompiinkin kokonaisuuksiin. Jos tarjouspyyntö on riittävän yksilöity,
tässä ajassa ehditään tehdä asiakkaalle
paitsi tarjous myös alustavat piirustukset.
— Toimitusaika meillä on keskimäärin neljä viikkoa, mikä on kansainvälisiin kilpailijoihin nähden erittäin kilpailukykyinen. Ulkomaisiin isoihin
toimijoihin verrattuna hinta on myös
kohtuullinen. Meille ei tarvitse maksaa brändistä, Holappa vakuuttaa.
Yrityksellä ei ole omaa myyntiorganisaatiota, vaan tuotteet myydään
suoraa Suomussalmen tehtaalta. Mehi
Tools-vakiotyökalumalliston tuotteita avartamiseen, poraamiseen ja jyrsintään voi hankkia jälleenmyyjiltä.
Teksti: Hannele Lamusuo
16-3-16-1-2
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Laadukkaat työkalut
lastuavaan työstöön
Teräskonttori Oy on vahva suomalaisen metalliteollisuuden työkalujen toimittaja, jonka
päätoimialue on segmentoitunut työkaluihin lastuavaan työstöön, mittaukseen sekä
laadunvarmistukseen. - Valtaosa loppuasiakkaistamme on lastuavia konepajoja, jotka
käyttävät kappaleenkiinnittimiämme, työkalupitimiämme, lastuavia työkalujamme
sekä mittalaitteitamme. Tänä päivänä suurin osa liikevaihdostamme tulee juuri
koneistamisen ympäriltä, kertoo Vesa Heikkinen Teräskonttori Oy:stä.
Teräskonttori Oy:n juuret ulottuvat
aina vuoteen 1924, jolloin saksalaissyntyinen liikemies Hans Schlüter
perusti Helsinkiin terästä ja teknisiä
laitteita välittävän agentuurin. Sen
luomalle perustalle syntyi teknistä
tukkukauppaa harjoittava osakeyhtiö.
Vaiherikkaiden alkuvuosien jälkeen
Teräskonttorin
työkaluosaston
myynti sai uutta vauhtia 1970 luvulla
kun Suomalaiset konepajat hankkivat
lisääntyvässä määrin uusia työkaluja
ja mittalaitteita. Teollisuuden kasvulla oli merkittävä vaikutus myös Teräskonttoriin, sillä yhtiö oli hankkinut japanilaisen Mitutoyon mittalaitteiden edustuksen jo vuonna 1967.
Samoihin aikoihin myös toinen merkittävä tuote-edustus saatiin täydentämään valikoimaa, sillä Teräskonttori aloitti niin ikään japanilaisen
Mitsubishin kovametallityökalujen
myynnin.
1990-luvun alkupuolella lama koetteli myös teknistä tukkukauppaa, mutta
Teräskonttori sopeutui nopeasti uusiin olosuhteisiin. Yhtiö oli ryhtynyt
erikoistumaan konepajateollisuuden
tuotteisiin kaiken kattavan tuotevalikoiman sijaan jo 1980-luvulla. 1990luvun jälkipuoliskolla teollisuuden alkaessa jälleen investoida uusiin koneisiin ja laitteisiin siivitti yhtiön uutta
kasvua erikoistuminen ja panostaminen tekniseen ammattitaitoon.
Teräskonttori oli ollut yksityisessä
omistuksessa aina perustamisestaan
alkaen, kunnes vuonna 2009 K-Develop Oy osti sen mukaan K-D -ryhmään. Uuden omistajan mukanaan
tuoma vahva tuki auttoi Teräskonttoria pahimman laman yli ja mahdollisti panostuksen uuteen kehitykseen.
Samana vuonna yhtiö muutti sen nykyisiin toimitiloihin Vantaalle. Vuonna 2010 K-D -ryhmään ostettiin myös
Teotek Oy, joka on erikoistunut metalliteollisuuden työstökoneisiin ja
samalla Teräskonttorin koneosasto
siirrettiin vahvistamaan Teotekin
tarjoamaa. Näin Teräskonttori on
pystynyt keskittymään ydinosaamiseensa metalliteollisuuden työkalujen,
mittausvälineiden ja hiomatuotteiden
kanssa.
18
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Teräskonttori Oy
Vesa Heikkinen.
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Mitutoyn mittausvälineet on yksi Teräskonttorin tärkeimmistä
tuoteryhmistä.

Uusi WSX jyrsin mahdollistaa tehokkaammat työstöarvot
pienemmillä lastuamisvoimilla.
Parempi pinnanlaatu, parempi pyörimistarkkuus, parempi värinän vaimennuskyky, pidempi työkalun kestoikä
ja nopeampi koneistusaika, niitä ei
saada halvimmalla tai vanhentuneella
välineistöllä. Näin se vaan on, tiivistää Heikkinen. Teräskonttori haluaa
entistä voimakkaammin auttaa asiakkaitaan metalliteollisuudessa lisäämään tuottavuutta ja kilpailukykyä
tarjoamalla parempia työkaluja ja
menetelmiä.

Teräskonttori kokosi Mitsubishin esisijaiset sorvausterät
valintaa helpottavaan Easy Selection -esitteeseen.
Teräskonttori työllistää nykyisin 20
henkilöä. Pääkonttori ja varasto sijaitsevat Vantaalla. Tuoteohjelma
jakautuu kuuteen sektoriin; Mittalaitteet, Lastuavat työkalut, Kiinnitys,
Hionta, Merkkaus ja Konepajatarvikkeet. Päämiehistä vahvimmat ovat
japanilaiset Mitutoyo-mittalaitteet ja
Mitsubishi-lastuavat työkalut.
— Haluamme toimia asiakkaan ehdoilla, mistä kertovat laaja tuoteohjelmamme, verkkokauppa ja palvelun
joustavuus. Pyrimme tekemään ostot
asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, kaikki yhdestä paikasta ja logistiikka huomioiden oikea-aikaisesti asiakkaalle. Valtaosa tuotteista toimitetaan Suomen varastosta. Vantaalla
toimii myös kiireellisille tiluksille
noutopiste.
Vesa Heikkinen kertoo alkuvuoden
lähteneen liikkeelle hyvin. Kasvun
odotukset ovat saaneet vahvistusta ja
konepajoissa on lähdetty hiljalleen
toteuttamaan investointeja. Suomen
hallituksen tekemiset ja tekemättä
jättämiset kuitenkin osaltaan lisäävät
vielä epävakautta ja sekavuutta. Myös
ulkomaiset tapahtumat luovat uhkakuvansa - esim. Kiinan talouden mahdollinen suunta alaspäin, saattaa heijastua radikaalisti myös muuhun maailmaan, joka sitten saattaa sukeltaa
perässä. — Erityisen huolissani olen
Suomen työllisyystilanteesta. Meillä
on täällä paljon osaamista, joka ei vielä
ole hävinnyt mihinkään, se täytyy
saada pikimmiten käyttöön.

Valitettavasti ajassa vallalla oleva
epäterve itsekeskeisyys tuntuu lisääntyvän, esim. ammattiliitot ajavat usein
enemmän omaa etuaan, kuin oikeaa
yhteistä hyvää. Tämä kehitys voi ajaa
tilanteeseen, että maassamme olevat
mahdollisuudet eivät realisoidu, jos ei
tehdä porukalla töitä.

Kilpailukykyä
parantamaan oikeilla
välineillä
Suomalaisen konepajateollisuuden
konekanta alkaa olla jo keskimääräisesti varsin vanhaa. Monessa pajassa
konehankinnoista viimeisimmät on
tehty vuosina 2007-2008. Nyt tarvitaan toimenpiteitä investointeihin,
kannattavuuden nostoon ja kilpailukyvyn parantamiseen. Toki on myös
lukuisia konepajoja, jotka ovat jopa
eurooppalaisella mittapuulla todella
nykyaikaisia, mutta näitä on liian
vähän.
Nyt pitää saada modernit menetelmät
käyttöön. Haluamme olla parantamassa asiakkaan tuottavuutta. Perusongelmana on, että liian usein konepajoissa tehdään töitä “niin kuin ennenkin”. Myös vanhasta koneesta saadaan paljon enemmän tehoa irti, kun
laitetaan kunnon kiinnittimet ja työkalut ja käytetään moderneja menetelmiä ja työvälineitä aina, kun on
hankittu uusi nykyaikainen työstökone.

Meidät löydät
osastolta A415.
Tervetuloa !
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Myös yritysten ostokanavat ja tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi
eikä vanhoilla toimintatavoilla enää
pärjää niin kuin ennen. Tuo kuulostaa
vanhalta fraasilta, mutta muutos on
korostunut viimevuosina yritysten
hakiessa markkinatilanteen muutoksessa uusia toimintatapoja ja kanavia.
Yksi selkeä muutos on ollut verkkokaupan lisääntyminen. Vielä muutama vuosi sitten monet empivät, josko
B2B -kaupassa verkkokaupoille olisi
todellista tarvetta lainkaan.
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neTKonttori.fi Teräskonttorin verkkokauppa on saanut
asiakkailta erittän hyvän vastaanoton.

Seuraava numero 4/16 ilmestyy jo 18.3.16
Mainospaikkoja myydään nyt ! Ota yhteyttä
mediamyynti 02-731 8373.

Teräskonttori avasi verkkokaupan
(www.netkonttori.fi) syksyllä 2014 ja
sen saama suosi on jopa yllättänyt
positiivisesti ja käyttäjämäärä on lisääntynyt koko ajan.
—Verkkokauppa on tullut täydentämään myyntipalveluitamme; asiakkaat löytävät paljon tietoutta nettikaupastamme itse. Ja sieltä löytyy
yhtiön koko vakiotuotteiden valikoima. Syksyllä -14 käynnistynyt palvelumuoto on kattava; saatavilla on tuotteen saldo, saatavuus sekä hinta. Sinne
päivittyvät kampanjat, määräpohjaiset hinnat sekä myös asiakaskohtaiset
erikoishinnat ja alennukset. Järjestelmä etsii asiakkaalle aina halvimman
hintavaihtoehdon. Siellä ovat kaikki
tuotteet; hiontaa, mittausta, kappaleen kiinnittimiä jne. - kaikkea voi
tilata nyt yhdestä paikasta.
Netkonttori.fi -verkkokauppa toimii
samoilla tuotesegmenteillä kuin meidän tuoteluettelo. Hakukentässä jo
nimen osalla ja niiden yhdistelmillä
voi löytää oikean tuotteen nopeasti.
Paljon kiitosta on saanut muistilistatoiminto, jolla asiakas voi helposti
hallita vakiotuotteita nopeaa tilaamista varten, sekä muistava ostoskori
jonne voi lisätä tuotteita vähitellen ja
tilata ne sitten kerralla.

20

sivu18.p65

Teollisuuden Näytelehti

20

Myynnissämme on kaikkiaan lähes
200.000 tuotetta, joista noin puolet
tilattavissa myös verkkokaupan kautta. Tuotevalikoima on hyvin laaja,
joten mukaan mahtuu myös marginaalisia, palvelua täydentäviä tuotteita ja tuoteryhmiä, niillä on kuitenkin
asiakkaillamme selkeästi tarvetta,
joten tuotevalikoima halutaan pitää
laajana myös jatkossa.
Vaikka internet palvelee monessa asiassa erinomaisesti, ei se kuitenkaan
ole kokonaan poistanut tarvetta perinteisille esitteille. Siksi Teräskonttori julkaisee tämän vuoden aikana
verkkokaupan rinnalle myös uudistetun painetun tuoteluettelon.
Asiakaskunnan uusi sukupolvi ja uudet
teknologiat ja tietysti suomen taloudellinen tilanne osana globaalia kehitystä asettavat teollisuutta palveleville yrityksille haasteiden lisäksi myös
mielenkiintoisia mahdollisuuksia.
Toimimalla tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa voidaan ne haasteet
voittaa helpommin. Asiakkaat ovat
se voimavara, jonka avulla voi kehittää myös omaa toimintaa ja siten saadaan aikaiseksi kehityksen positiivinen kierre.
16-3-18-1-2
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Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa,
NORDIC3DEXPO-2016 messut pidetään Suomessa
Pohjoismaiden ensimmäiset 3D Expo messut tullaan järjestämään Vantaan Energia Areenalla 15.-16.04.2016.
Ensimmäistä kertaa pidettävillä 3D Expo -messuilla kohtaavat 3D-alan ammattilaiset, palveluntarjoajat ja
harrastajat. Kävijäkohderyhmiä ovat 3D-tulostusta ja 3D-teknologiaa hyödyntävät yritykset, opiskelijat ja alan
harrastajat. Esillä ja edustettuna ovat alan uusin
tekniikka, tulevaisuuden
näkymät, alan kärkiyritykset ja innovaatiot
sekä 3D-tulostus ja teknologianäyttely.
Päätavoitteena:
-Tavoittaa alan liikekumppaneita ja
kuluttajia
-Tuoda 3D-tulostusta ja siihen liittyvää tekniikkaa julki
-Jakaa oppia alan parhailta 3D-tulostusalan asiantuntijoilta
-Luoda uusia kontakteja ja jakaa uusia
ideoita
On ennustettu, että vuoteen 2018
mennessä 3D-tulostinten toimitukset
kasvavat 100 prosenttia vuositasolla.

Lisätietoja:

Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi
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Jucat tarjoaa palveluita
tuotannon tehostamiseen
Jos yrityksesi näkee tarvetta hyödyntää paremmin resurssejaan ja parantaa prosesseja,
Jucat lupaa auttaa asiassa. Jucat tarjoaa palveluita tuotannon tehostamiseen ja
kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille.
-Omia prosesseja kehittämällä saadaan
lisää kilpailukykyä, eikä ajan haasteita surkuttelemalla. Tuotantoa ja kilpailukykyä on vaan nostettava, jonka
kautta kannattavuuskin paranee. Kokonaisratkaisumme parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä, tuottavuutta, laatua, ergonomiaa ja turvallisuutta, toimitusjohtaja Jukka Rintala painottaa. Jucat Oy on vuonna 2001
perustettu eteläpohjalainen yritys joka
tarjoaa innovatiivisia palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille.
-Tarjoamme tuotannon tehostamiseen konseptisuunnittelua ja valmistuslinjoja, tuotannon automatisoinnin ja robotisoinnin ratkaisuja sekä
laitteita ja erilaisia tukipalveluita.
Teknologisesti edistykselliset ja modernit tehdas- ja toimistotilamme sijaitsevat Lapualla, Etelä-Pohjanmaalla.

Kuvassa vasemmalla tj. Jukka Rintala JUCAT Oy:stä ja
oikealla tuotannonkehityspäällikkö Vukota Zoran Transtech Oy:stä.
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-Kokonaisvaltainen palveluntarjontamme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa paremman kilpailukyvyn, tuottavuuden, laadun, ergonomian ja turvallisuuden muodossa. Tavoitteenamme on olla asiakkaallemme tuotannon pitkäaikainen ja luotettava kehityskumppani, joka vastaa asiakkaan
kaikkiin kehitystarpeisiin investoinnin koko elinkaaren ajan. Edistyksellisen ja tehokkaan suunnittelu- ja tuotantoprosessimme ansioista otamme
täyden vastuun ratkaisuistamme ja
annamme niille tuottavuustakuun,
Jukka Rintala luonnehtii Jucat Oy:n
toimintaa.
-Varmistamme, että projektimme
valmistuu aikataulun mukaisesti ja että
ne vastaavat asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja laatuvaatimuksia. Kokemuksen ja ammattitaitomme ansiosta
pystymme tuomaan kaikki teknologian hyödyt heidän tuotantonsa tehostamiseksi. Luotettava ja kattava
yhteistyö- ja alihankintaverkosto täydentää palveluntarjontaamme entisestään, Rintala täsmentää. -Pyrimme
nostamaan tuottavan työn osuutta.
Meidän on tiedettävä asiakkaan nykytilanne, esimerkiksi valmistuksen
automatisoinnin aste. Kappaleenkäsittelylaitteiden kautta saadaan kaikki
turhat nosturilla tehtävät käännöt pois.
Työpisteet on muokattava sellaisiksi,
että työtehtävät voidaan suorittaa ilman ylimääräistä tavaroiden hakemista. Tätä kautta työpisteiden tehokkuus paranee merkittävästi, Rintala
vakuuttaa.

ta yrityksellä ei ollut yhtä vankkaa kokemusta kuin raskaammasta teräsvalmistuksesta. Näin ollen valmistuslinjan
toteuttajalta vaadittiin vahvaa osaamista myös tästä osa-alueesta, Jukka Rintala
kertoo.

-Koulutamme henkilöstöämme ja kehitämme omia prosessejamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota yhä laadukkaampaa ja tuottavampaa lisäarvoa asiakkaallemme nyt ja tulevaisuudessa, Jukka Rintala painottaa.
TRANSTECH Oy on Euroopan johtava vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston valmistaja ja
merkittävä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja. Yritys
on erikoistunut kaksikerroksisten
matkustajavaunujen ja matalalattiaraitiovaunujen
valmistamiseen.

Transtech:n toimipaikkoja ovat Oulun konttori, Otanmäen tehdas ja Helsingin kunnossapitoyksiköt. -Transtechin suunnitelmana oli aloittaa raitiovaunujen valmistus Otanmäen tehtaalla ja yritys tarvitsi valmistuslinjan
investointihankkeelle luotettavan kokonaisratkaisutoimittajan. Tavoitteena oli yhdistää tehokkaasti modernien
raitiovaunujen virtaava valmistus, luotettava työturvallisuus ja loppuun asti
mietitty ergonominen tuotantoympäristö. Uuden tuotteen valmistusprosessi poikkesi aiemmista painottuen
vahvasti ohutlevyvalmistukseen, jos-

Tasapainoinen ja tehokas
tuotantoprosessi
-Teimme yhteistyössä asiakkaan kanssa tarkan suunnitelman valmistuslinjan
kokonaisratkaisusta, aina konseptisuunnittelusta prosessimäärityksiin, asennusvalvontaan ja työn ohjaukseen saakka,
asiakkaan asettamassa tiukassa aikataulussa. Suunnittelimme täsmällistä manuaalista työskentelyä vaativalle valmistuslinjalle tasapainoisen ja tehokkaan
tuotantoprosessin, jonka eri tuotannon
vaiheisiin valitsimme turvallisimmat ja
ergonomiaa parhaiten tukevat työkalut, Rintala selvittää.
-Vaikka projektin toteutuksen aikana
suunniteltuun lopputuotteeseen tuli isoja
rakennemuutoksia, pystyimme molemminpuolisen korkean projektiosaamisen ja hyvän yhteistyön ansiosta toteuttamaan tehokkaan ja asiakkaan kilpailukykyä vahvistavan valmistuslinjan.
Asiakas oli erityisen tyytyväinen tekniseen osaamiseemme ja ammattimaiseen
projektijohtamiseemme. Pidimme sen
minkä lupasimme, Jukka Rintala toteaa.
16-3-22-1-2

Jos asiakas tekee mitoilla ja mittaamalla, tällöin ei Rintalan mukaan voida
mennä ensimmäisenä tarjoamaan automaattista valmistuslinjaa.
Konseptisuunnittelulla optimoidaan
tuotannon läpimenoaikaa -Innovatiivisen ja tehokkaan suunnitteluprosessimme ansiosta voimme suunnitella
ratkaisun, joka vastaa täysin asiakkaamme valmistuslinjastolle asettamia tavoitteita ja laatuvaatimuksia.
Ammattitaitomme ja täsmällisten laskelmiemme ansiosta pystymme antamaan konseptisuunnitelmallemme
tuottavuustakuun, mikäli konseptisuunnittelu eri vaiheineen toteutetaan
kokonaisuudessaan toimestamme.

Lisätietoja:

Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi
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Kasvuhakuiset yritykset ovat muita pkyrityksiä kansainvälisempiä
Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tuoreen barometrin mukaan vahvistuneet ja
talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Erityisen myönteiset näkymät ovat
voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 73 prosenttia odottaa suhdanteiden
kohentuvan seuraavan vuoden aikana. Niistä kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään ja
91 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana.
Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä käsittelevästä erillisraportista, joka julkistettiin 16.2.2016 samaan aikaan
valtakunnallisen pk-yritysbarometrin kanssa. TEM:n raportissa kuvataan voimakkaasti kasvuhakuisten
pk-yritysten profiilia, suhdannenäkymiä, kansainvälistymistä, rahoitustilannetta ja digitalisoitumista.
Pk-yritysbarometrin noin 6 000 vastaajasta kahdeksan prosenttia edusti
voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä.

Yleisimmin kasvuhakuisia yrityksiä
on osaamisintensiivisissä palveluissa, yli 11 % yrityskannasta. Seuraavaksi eniten (10 %) niitä on teollisuusyrityksistä.
Kasvuhakuisten yritykset ovat tyypillisesti nuoria. Niistä lähes 80 % on
perustettu 2000-luvulla ja puolet tällä
vuosikymmenellä. Kaikista pk-yrityksissä noin 55 prosenttia on perustettu tällä vuosituhannella.
Kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä
kansainvälisempiä.

Niistä suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti lähes joka kolmas,
kun kaikista pk-yrityksistä vain noin
joka kahdeksas harjoitti vientiä.
Myös kasvuhakuisten yritysten
kansainvälistyminen vahvistuu. Viime vuoden barometrissä 45 prosenttia ilmoitti tarpeesta käyttää kansainvälistymispalveluita, tänä vuonna jo puolet.
Pk-yrityksistämme viidennes aikoi
ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä tätä
suunnittelee noin puolet. Ne käyttävät rahoitusta muita yrityksiä yleisemmin kehittämishankkeisiin ja
kansainvälistymiseen.
”Kasvuhakuiset yritykset ovat
myös merkittävästi kehittäneet toimintaansa sopeuttamisen sijaan. Ne
ovat sekä hakeneet uusia markkinaalueita että laajentaneet toimintaansa uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
Samoin pistää silmään, että nämä
yritykset ovat myös halukkaita ottamaan ulkopuolista rahoitusta sekä
tuotekehitykseen että kansainvälistymiseen. Tekes tarjoa rahoitusta
molempiin. Kansainvälistymisen
osalta esimerkiksi markkinatarpeen
selvittämiseen tai oman osaamisen
arvioimiseen ja vahvistamiseen”, kertoo Tekesin pk-yritysten vastuualueen johtaja Reijo Kangas.

Talouden kannalta on myönteistä, että
viime vuoteen verrattuna pk-yritykset hakevat nyt selvästi harvemmin
rahoitusta käyttöpääomaksi. Kasvuhakuisista yrityksistä rahoitusta käyttöpääomaksi haki noin 40 prosenttia,
kun osuus vuosi sitten oli 45 prosenttia.
Verkkokauppa näyttää yleistyneen
pk-yrityksissä varsin hitaasti viimeisen vuoden aikana vaikka aikomukset panostaa verkkokauppaan olivat
pinnalla jo vuosi sitten. Kasvuhakuisista yrityksistä 23 % tarjoaa tuotteita tai palveluja verkossa. Kaikista pkyrityksistä verkkokauppaa tarjoaa 12
%.
Etenkin Big datan käyttö on kasvuhakuisissa yrityksissä yleistynyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Sitä
käyttää nyt 13 % yrityksistä, kun
luku oli viime vuonna vain kahdeksan. Yritysten aikomukset laajentaa
digitaalisien työkalujen käyttöä ovat
varsin maltillisia. Kasvuhakuiset pkyritykset aikovat panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.
”Digitaalisuuden merkitys kasvaa entisestään kasvuyrityksissä. Tekesin
Digiboosti-rahoituksen turvin yritys
voi vahvistaa digiosaamistaan esimerkiksi palkkaamalla uuden osaajan yritykseen”, jatkaa Kangas.
16-3-24-1-2

Kierrejyrsimet

Lisätietoja:

Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi
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Vuoden teknologiajohtajiksi valittiin MFilesin Nivala ja Wärtsilän Kallio
Vuoden 2016 teknologiajohtajiksi on valittu Wärtsilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilari Kallio ja M-Files Oy:n perustaja ja teknologiajohtaja Antti
Nivala.
Vuoden teknologiajohtaja -tunnustuspalkinto jaetaan tunnustuksena
teknologiajohtajalle, joka on työllään
vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimii inspiroivana johtajana sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisissa verkostoissa. Palkinnon jakavat yhteistyössä Tekes ja
Spinverse.
Palkinnon saajan valitsee tuomaristo, joka koostuu teknologiateollisuuden ja elinkeinoelämän konkareista.
Tuomaristo päätti valita kaksi tunnustuspalkinnon saajaa, toisen suuresta yrityksestä ja toisen pk-yrityksestä. Teknologiajohtajan tehtävät suurissa ja pk-yrityksissä ovat
hyvin erilaisia, ja niiden keskinäinen
vertailu on vaikeaa.
Vuoden teknologiajohtajan valinnassa painotettiin tänä vuonna erityisesti radikaaleja innovaatioita.

"Yritysten uudistuminen ja radikaalit innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä yritysten kansainväliselle kilpailukyvylle ja kasvulle", Tekesin
pääjohtaja Pekka Soini sanoo.
"Valitsimme voittajiksi henkilöt, joilla on ollut selkeä panos omia radikaaleja tuotteita tuottavassa kansainvälisesti kasvavassa yrityksessä", tuomariston puheenjohtaja professori
Yrjö Neuvo kertoo.
M-Files on innovatiivinen ohjelmistoyritys, joka toimittaa dokumenttien- ja tiedonhallinnan ratkaisuja
yrityksille. M-Filesin tuotteet perustuvat tehokkaaseen metatietojen
käyttöön.
Wärtsilä on merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen konserni. Wärtsilä on muun muassa kehittänyt maailman energiatehokkaimman moottorin, Wärtsilä 31 löytyy
jopa Guinnessin ennätysten kirjasta. 16-3-25-1-2
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Fredkon osasto täynnä esittelykonetarjouksia
Konepaja16 messuilla
Fredko Group tarjoaa Tampereen Konepaja16 messujen osastolla seitsemän
esittelykonetta ja -laitetta suoraan toimitukseen erikoishinnoin. Teemana on palauttaa
messuosasto uudestaan perinteiseksi kauppapaikaksi, jossa koneiden esittelyn lisäksi
tehdään niin tarjous- kuin jopa huutokauppaa.
Suomen ensiesittelyssä Uzma
putkentaivutin

Luotettava ja tarkka valssisyöttölaite toimitetaan Piristeelille Kauhavalle osana kokonaista puristinlinjatoimitusta.

Putkentyöstön prototyyppi- ja piensarjavalmistukseen Fredko lanseeraa Suomen markkinoille edullisia
Uzma -putkentaivuttimia. Näytteillä on UZH-42 malli, jonka maksimi
putken ulkohalkaisija on 42 mm ja
minimi 8 m. Seinämän maksimipaksuus on 2,0 mm ja suurin keskitaivutussäde 275mm. Taivutuskulmaa
saadaan 190 astetta nopeuden ollessa 60 astetta/sekunti. Tämä esittelykone kaupataan messujen aikana hiljaisella huutokaupalla ja tarjouskuoret voi jättää messujen aikana Fredkon osastolle, joista messujen päätöspäivänä ilmoitetaan korkein hyväksytty tarjous sen jättäjälle.
Maailman johtavan putkentyöstökoneiden valmistajan BLM Groupin
uutuudet ovat seuraavan kerran esillä
Tube/Wire messuilla Duesseldorfissa huhtikuun 4.-8. Saksassa, jonne
voidaan messuilla sopia tapaamisaikoja Fredkon edustajan kanssa.

Laaja tarjooma
mekaanisia ja
hydraulisia puristimia
Perinteikäs tanskalainen puristinvalmistaja Compac tuo messuille uuden
FP50- korjaamopuristimensa, joka
26
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Peltisepän ja
putkimiehen
työvälineet
Peltisepille oli tarjolla Tapcon liikuteltava kevyt kanttikone erikoishintaan sekä Durmalta perinteinen kaarisaksi messutarjouksena. Lisäksi
katalogista löytyy kattava valikoima muita peltisepän sekä putkimiehen koneita ja laitteita.

uudelleenlanseerauksen kunniaksi on
erikoishinnoiteltu. Hydraulisiin korjaamopuristimiin on tarjolla laaja lisälaitevalikoima sekä monipuoliset
ominaisuudet kuten vaakatasossa liikuteltava puskin, liikkeen sähköinen
ohjaus käsikäytöllä ja sivusyötön
mahdollistava rungonrakenne.
Innovatiivinen, italialainen puristinvalmistaja Zani pitää esillä Mini-servopuristinta, jonka avulla pystyy
tutustumaan modernin epäkeskopuristimen erilaisiin säätöominaisuuksiin. Suomen ensimmäinen Zanipuristinlinja on käytössä Fiskarsilla
Karjaalla.

Saksalaisista Mäder -manuaalipuristimista on näytteillä kolme mallia,
jotka soveltuvat erinomaisesti asentamis-, puristus-, lävistys- ja taivutustyövaiheisiin sekä moniin muihin
kohteisiin. Kaikista Mäder -esittelypuristimista sekä muista varastokoneista löytyy nettotarjouksia.

Puristimien
syöttölaitteita
Italialaiselta GPA:lta on esillä pihtisyöttölaite messutarjouksessa. Ranskalaiselta Dimecolta on näytteillä
Microfeed valssisyöttölaite mallia
1082 C, jonka nauhan leveys 420 mm
ja paksuus 0,2...5,0 mm.

Teollisuuden Näytelehti
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FredPlan
konsultaatiota
uusista
tuotantoratkaisuista
Osastolla on palveluksessa päämiestemme edustajia, jotka esittelevät
uusia ratkaisuja leikkaamiseen, muovaamiseen ja muokkaamiseen. Salvagninin uutuuksia on mm. lasersolujen kappaleenkäsittelyn kompaktit torniratkaisut sekä taivutusautomaatin patentoidut Lean-teknologiat. Ficepiltä esitellään uusia rakenneteräksen työstömahdollisuuksia sekä
tanskalainen PMB puristimien robotisointimahdollisuuksia. Myös
Eckertiltä saadaan tietoa uusista plasma—, vesi- ja kaasuleikkauksen ratkaisuista.
16-3-26-1-2
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Työkaluilla ja työstöparametreilla on tärkeä
rooli menestyksekkäässä koneistuksessa
Konepajat käyttävät lukuisia erilaisia työstöprosesseja valmistaessaan mitä erilaisimpia
osia monista eri materiaaleista. Heillä kaikilla on kuitenkin yhteinen tavoite: pyrkimys
tuottaa määrätyt laatuvaatimukset täyttäviä työkappaleita tietyssä ajassa ja
kohtuullisin kustannuksin.
Konepajat saavuttavat usein tämän
tavoitteen noudattamalla kapea-alaista
mallia, jonka lähtökohtana on työkalun valinta ja käyttö ja jossa ongelmat
ratkaistaan, kun niitä ilmenee. Käänteinen lähestymistapa kuitenkin vähentää kustannuksia ja parantaa tehokkuutta. Valmistuksessa ei siis kannata odottaa ongelmien ilmenemistä
ja tehdä niiden edellyttämiä säätöjä
yksittäisiin työstötapahtumiin, vaan
keskittyä ennakoivaan suunnitteluun.
Tavoitteena on poistaa hylätyt osat
ja seisokit kokonaan. Kun prosessi on
vakaa ja luotettava, tuotantotalouden
käsitteiden soveltaminen voi auttaa
löytämään tasapainon tuotantovauhdin ja valmistuskustannusten välillä.
Näin saadaan aikaan turvallinen ja
taloudellisesti vahva pohja, johon
nojaten koneistajat voivat valita työkalut ja lastuamisolosuhteet prosessin
lopullista optimointia varten.

Helpompi ja tehokkaampi tapa on
muuttaa ensin lastuamisparametreja.
Lastuamisolosuhteet vaikuttavat laajasti työstöprosessiin, ja lastuamisnopeuden tai syötön pienikin muutos voi
ratkaista ongelman tai parantaa tuottavuutta ilman, että työkalujen vaihtamiseen tarvitsee käyttää aikaa ja
rahaa.
Jos lastuamisparametrien muutos ei
tuota toivottuja tuloksia, voidaan seuraavaksi muuttaa lastuavan työkalun
geometriaa. Tämä vaihe on kuitenkin
monimutkaisempi kuin parametrien
muuttaminen ja edellyttää uusien työkalujen käyttöä, mikä nostaa työkaluihin ja työstöaikaan liittyviä kustannuksia. Toinen vaihtoehto, johon
kuitenkin kuluu myös enemmän aikaa
ja rahaa, on vaihtaa terämateriaalia.
Työkalujen tai pitimien vaihtaminen
saattaa olla tarpeen, mutta tällöin esiin
nousee mahdollisuus siirtyä käyttämään erikoistyökaluja, jotka voivat
suurentaa valmistuskustannuksia entisestään.

Työkalujen ja
lastuamismenetelmien
valinta
Lastuavien työkalujen valinta perustuu tavallisesti sovellukseen: konepaja etsii työkalua tietyn materiaalin
koneistukseen (esim. teräs tai alumiini) tai tiettyyn työvaiheeseen, kuten
rouhintaan tai viimeistelyyn. Hyödyllisempää olisi kuitenkin aloittaa
lastuavan työkalun valinta pohtimalla, mikä rooli koneistustyöllä on konepajan liiketoiminnassa.
Tämän lähestymistavan ensimmäinen
tavoite on varmistaa prosessin luotettavuus ja estää susikappaleiden synty
ja suunnittelemattomat seisokit. Yleisesti katsottuna luotettavuudessa on
kyse sääntöjen kunnioittamisesta. Jos
konepaja ei ota huomioon työkaluun
kohdistuvia lastuamisvoimia tai lämpö- tai kemiallisia vaikutuksia, niin
työstöprosessi ei ole vakaa ja vaarana
on työkalurikko.
Kun prosessi on vakaa, työkalujen
ominaispiirteet ja lastuamisolosuhteet
on valittava työstötoiminnan kokonaistavoitteiden mukaan. Esimerkiksi yksinkertaisten osien massatuotannossa valmistusmäärän maksimointi
mahdollisimman pienin kustannuksin
voi olla ensisijainen tavoite. Toisaalta pienessä ja erikoistuneessa arvokkaiden ja monimutkaisten osien tuotannossa ehdoton luotettavuus ja tarkkuus on kokonaiskustannuksia tärkeämpi kohde.

Jos mikään näistä toimenpiteistä ei
tuota toivottua tulosta, koneistusmenetelmää on mahdollisesti muutettava. Tärkeintä on tutkia muutoksia
tarkoituksellisesti ja vaiheittain, jotta
halutun lopputuloksen tuottavat tekijät tulevat selkeästi esiin.
Pienimuotoisessa tuotannossa työkaluvalikoimien on oltava joustavia.
Jos kustannustehokkuus on ensisijainen tavoite, työkalut valitaan alhaisten leikkuusärmäkohtaisten kustannusten perusteella ja lastuamisolosuhteet tasapainotetaan tämän valinnan
pohjalta. Koneistusparametrien on
pidennettävä työkalun kestoikää ja
parannettava prosessin luotettavuutta. Jos taas työkappaleen laatu on
tärkeintä, kannattaa valita tehokkaat
ja tarkat työkalut, joita käytetään
asianmukaisissa lastuamisolosuhteissa. Toisin sanoen valittavat parametrit ja välineet vaihtelevat tavoitteen
mukaan.

Lastuamismenetelmien
valinta ja muokkaus
Uuden osan alustavassa koneistussuunnittelussa työkalujen ja lastuamisolosuhteiden valinnan on lähdettävä liikkeelle työstömenetelmästä ja työkalun geometriasta ja materiaalista, jotka määräytyvät pitkälti valmistettavan osan mukaan.

Esimerkiksi nikkelipohjainen ilmailuteollisuuden komponentti voi edellyttää profiilijyrsintää positiivisen
geometrian täyskovametallisella varsijyrsimellä. Valintaa ohjaavat konepajan tuotantovauhtia, kustannuksia
ja työkappaleen laatua koskevat tavoitteet. Lopullisen tuloksen sanelevat näiden tavoitteiden saavuttamiseen käytettävät työstöarvot: lastuamissyvyys ja -nopeus sekä syöttö.
Mikäli tavoitteena on parantaa olemassa olevan valmistusprosessin tuottavuutta, taloudellisuutta tai luotettavuutta, tarvitaan erilaista valintakäytäntöä. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa käyttää vaiheittaista lähestymistapaa, jossa muutetaan aluksi
lastuamisolosuhteita ja niiden jälkeen
geometrioita, materiaaleja, työkalukonsepteja ja lopuksi koneistusmenetelmiä. On huomionarvoista, että
useimmat konepajat etenevät päinvastaisessa järjestyksessä ja aloittavat
työstötulosten parantamisen vaihtamalla ensin työkaluja tai työstömenetelmiä.

Teollisuuden Näytelehti
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Koska CAM-järjestelmät vaikuttavat
helpolta ja nopealta ratkaisulta, monet konepajat käyttävät niitä työkalun valinnassa. Menetelmä onkin
monissa tapauksissa tehokas, mutta se
ei välttämättä takaa parhaita mahdollisia tuloksia. CAM-järjestelmä ei ota
huomioon yksittäisen toiminnon
ominaispiirteitä kokonaisuudessaan.
Esimerkiksi jyrsimen käyttö ei tarkoita pelkästään lastuamisnopeuden,
syötön ja lastuamissyvyyden yhdistelmää. Optimaaliseen käyttöön vaikuttavat monet tekijät jyrsimen hammasluvusta ja lastunpoiston tehokkuudesta työkalun kestävyyteen ja jyrsinkoneen vakauteen. Liittyivätpä
koneistuksen tavoitteet lastuvirtaan,
työkalun kestoikään, pinnankarkeuteen tai talouteen, kaikki edellä mainitut tekijät on tunnistettava ennen
kuin tavoitteet voidaan saavuttaa.
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Lastuamisnopeus -syvyys
ja syöttö

Kääntöterän perusaine ja
geometria

Monet konepajojen päälliköt uskovat, että lastuamisnopeuksien nostaminen tuottaa useampia osia aikajaksoa kohti ja vähentää näin valmistuskustannuksia. Tuotantomäärä ei kuitenkaan ole ainoa valmistuskustannuksiin vaikuttava tekijä. Esimerkiksi
työkalun vaihtaminen kesken koneistuksen voi vaikuttaa haitallisesti osan
laatuun ja työstöaikaan.

Kääntöterän optimointi suoritetaan
sen perusaineen ja geometrian valinnalla. Haluttavan lastuamisolosuhteen
saavuttamiseksi on tehtävä usein kompromisseja. Maksimituotanto edellyttää valintoja kääntöterän perusaineen
kovuuden suhteen.
Koska kääntöterän lastuamissärmän on
oltava kovempi kuin työstettävä materiaali, kovuus on tärkeä ominaisuus.
Erittäin kovat laadut kestävät pidempään erityisesti suurten lastuamisnopeuksien aiheuttamat korkeat lämpötilat. Kova kääntöterä on kuitenkin
myös hauraampi. Kääntöterä voi murtua esim. rouhinnassa, jossa esiintyy
lastuamissyvyyden vaihtelevuutta tai
epäjatkuvassa lastuamisessa, jolloin
lastuamisvoimat vaihtelevat. Myös
koneen tai työkappaleen kiinnittimien epävakaus voi jouduttaa rikkoutumista.

Lastuamisnopeuden suurentaminen
nopeuttaa tuotantoa mutta lyhentää
työkalun kestoikää. Tällöin koneistuskustannukset nousevat useammin
tehtävien terävaihtojen ja niistä aiheutuvien pidempien seisokkien vuoksi.
Työkalun kestoiän lyhentämisen lisäksi lastuamisnopeuden nostaminen
voi heikentää koneistuksen vakautta,
kun taas lastuamissyvyyden tai syöttönopeuden muuttaminen ei käytännössä vaikuta työkalun kestoikään
lainkaan. Tasapainoinen ja turvallinen lähestymistapa on käyttää pienempiä lastuamisnopeuksia ja suurentaa suhteessa syöttöä ja lastuamissyvyyttä. Suurimman mahdollisen lastuamissyvyyden käyttö vähentää tarvittavien työstöjaksojen määrää ja
lyhentää näin koneistusaikaa. Myös
syöttö on maksimoitava, vaikka se
voikin vaikuttaa työkappaleen laatuun
ja pinnanlaatuun.
Yleistettynä esimerkkinä lastuamisnopeuden nostaminen arvosta 180 m/
min arvoon 200 m/min suurentaa lastuvirtaa vain noin 10 prosenttia, mutta vaikuttaa työkalun kestoikään negatiivisesti. Jos syöttönopeus nostetaan arvosta 0,2 mm/kierr. arvoon 0,3
mm/kierr., lastuvirta kasvaa 50 prosenttia eikä työkalun kestoikä lyhene
käytännössä lainkaan.

Useimmissa tapauksissa syöttönopeuden ja lastuamissyvyyden suurentaminen samalla tai alhaisemmalla
lastuamisnopeudella nostaa lastuvirran tasolle, joka saavutettaisiin lastuamisnopeutta nostamalla. Yhdistämällä alhainen lastuamisnopeus,
suuri syöttö ja pienempi lastuamissyvyys saadaan hyödyksi myös muun
muassa alhaisempi energiankulutus.
Lastuamisolosuhteiden optimoinnin
viimeisessä vaiheessa valitaan kriteeriksi pienimmät kustannukset tai
suurin tuottavuus ja hienosäädetään
tuotanto tätä tavoitetta kohti lastuamisnopeuden avulla. Amerikkalaisen mekaniikkainsinöörin F.W.

Taylorin 1900-luvun alkupuolella
kehittämä malli voi auttaa tässä valinnassa.
Mallin mukaan tietyllä lastuamissyvyyden ja syötön yhdistelmällä on
määrätty lastuamisnopeusalue, jolla
työkalun kuluminen on turvallista,
ennustettavaa ja hallittavissa. Tällä
alueella lastuamisnopeuden, työkalun
kulumisen ja työkalun kestoiän välisen suhteen määrittäminen on mahdollista. Tavoitteena on löytää suurempi lastuamisnopeus, joka vähentää työstöajan kustannuksia mutta ei
kiihdytä työkalun kulumista tavalla,
joka suurentaa työkalukustannuksia
huomattavasti.

Jos kääntöterästä tehdään sitkeämpi
esimerkiksi lisäämällä kobolttisideaineen määrää, sen iskunkestävyys paranee. Samaan aikaan vähäisempi kovuus kuitenkin altistaa työkalun nopealle kulumiselle tai muodonmuutoksille raskaassa käytössä tai hankaavia
työkappaleita koneistettaessa. Siksi
kääntöterän valinta on tehtävä koneistettavan työkappaleen materiaalin mukaan.
Kääntöterän geometriankin valinnassa on tehtävä kompromisseja. Positiivinen lastuamisgeometria ja terävä
leikkuusärmä vähentävät lastuamisvoimia ja maksimoivat lastuvirran. Terävä särmä ei kuitenkaan ole yhtä vahva
kuin pyöristetty. Geometrisiä ominaisuuksia, kuten ohjausreunoja tai suojaviisteitä, voidaan muokata siten, että
lastuamissärmä vahvistuu.

Lisätietoja:

Puh. 09-8622 0100
www.guehring.fi
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Jos suojaviiste - eli vahvistettu alue
leikkuusärmän takana - asetetaan positiiviseen kulmaan, voi se taata riittävän kestävyyden tiettyjä olosuhteita
ja materiaaleja kohtaan ja pienentää
lastuamisvoimia mahdollisimman paljon. Viiste rajaa terävän lastuamissärmän heikoimman osan pois käytöstä,
jolloin lastuamisvoimat kasvavat. Suljettu lastunmurtajan geometria ohjaa
lastut terävään kulmaan, jossa ne kihartuvat ja murtuvat välittömästi.
Nämä geometriat voivat toimia tehokkaasti materiaaleissa, joissa lastut
ovat pitkiä, mutta ne suurentavat leikkuusärmän kuormitusta. Avoimet lastunmurtajan geometriat puolestaan
kuormittavat lastuamissärmää vähemmän mutta muodostavat pidempiä lastuja. Yhdistelemällä geometrioiden
erilaisia ominaisuuksia ja särmän käsittelyjä (esim. hoonaus) koneistusominaisuudet voidaan optimoida tietyissä
työkappaleiden materiaaleissa.

Toimintakustannukset
Myös koneistuksen kustannusmalleja
voidaan tarkastella mikro- tai makrotasolla. Mikrotasolla lastuamisprosessia tarkastellaan kapeasta näkökulmasta ja lastuamisolosuhteet yhdistetään
suoraan työstökustannuksiin. Makrotaloudellisissa malleissa käytetään laajempaa perspektiiviä, joka korostaa
tietyn työkappaleen valmistamiseen
kuluvaa kokonaisaikaa.
Konepajat mittaavat tuottavuutta
monilla eri tavoilla, joissa tarkastellaan esimerkiksi tietyssä ajassa tuotettujen työkappaleiden määrää tai tietyn toimenpiteen vaatimaa kokonaisaikaa. Tuotantovauhtiin vaikuttavat
monet tekijät, kuten työkappaleen
geometriavaatimukset ja materiaalin
ominaispiirteet, toimintatavat, henkilöstö, huolto, oheislaitteet ja ympäristöön, kierrätykseen ja turvallisuuteen liittyvät seikat (katso sivupalkki).

Lisäksi ne poistavat uusien työkalujen
paikoitus- ja testaustarpeen.
Esimerkkinä tällaisista työkaluista
voidaan mainita Secon Turbo-jyrsimet, jotka toimivat useissa eri sovelluksissa kustannustehokkaasti ja suorituskykyisesti. Jyrsimen positiivinen
lastuamisgeometria pienentää koneistuksen sähkönkulutusta, pidentää työkalun kestoikää ja mahdollistaa suuremman lastuamissyvyyden ja syötön.

Niiden, jotka päättävät lastuavista
työkaluista ja parametreista tulisi
kuitenkin ensisijaisesti ajatella koneistusta laajemmin koko yrityksen kannalta. Heidän valintojensa tulisikin
perustua koko yrityksen koneistustavoitteisiin ja valita menetelmät ja
työkalut niin, että tavoitteet saavutettaisiin.

Perinteinen tapa parantaa tuottavuutta yksittäisessä operaatiossa, jossa
työstetään identtisiä osia suurina sarjoina, on käyttää erityisesti tähän
työhön suunniteltuja työkaluja.
Erikoistyökalujen suunnittelu ja käyttöönotto kannattaa, kun kulut saadaan tasattua pitkän tuotantojakson
aikana.

Työkaluvalikoima ja
nykyaikainen tuotanto

Vaihtelevassa ja pienessä osavalmistuksessa tuottavuuden ja työkalukustannusten tasapainotus onnistuu kuitenkin paremmin vakiotyökaluilla,
joita voidaan käyttää joustavasti useissa toimenpiteissä. Nämä työkalut
vähentävät seisokkeja minimoimalla
työkalujen vaihtoon kuluvan ajan
työkappaleen muuttuessa.

Osavalmistus on siirtymässä massatuotannosta pieneen ja erikoistuneeseen koneistukseen, mikä on tulosta
JOT-tuotantostrategioista ja ulkoistuksen yleistymisestä. Alihankkijat
valmistavat enenevissä määrin pienempiä eriä toistuvissa jaksoissa.
Tuottavuuden ja työkalukustannusten tasapainotus edellyttää työkaluja, joita voi käyttää monipuolisesti ja
joustavasti useissa eri sovelluksissa.
Kun työpajassa käytettävien työkalujen määrä on mahdollisimman pieni, niiden käsittelyyn kuluu vähemmän aikaa ja varsinaiseen koneistukseen voidaan käyttää enemmän resursseja.

Toinen lähestymistapa vakiotyökaluihin on koota sarja, jota voidaan
käyttää useissa eri sovelluksissa. Secon Selection-valikoiman työkalut ja
kääntöterät on suunniteltu joustaviksi. Valittuun ryhmään kuuluu rajallinen valikoima työkaluja, jotka eivät
välttämättä tarjoa suurinta mahdollista tuottavuutta tai kustannustehokkuutta jokaisessa sovelluksessa. Ne
ovat kuitenkin paras ja taloudellisin
valinta, kun tarvitaan mahdollisimman joustavat työkalut ja kääntöterät
vaihtelevien työkappaleiden koneistukseen eri materiaaleista.
Tekijä:
Patrick de Vos,
Seco Tools Groupin teknisestä
koulutuksesta vastaava johtaja
16-3-27-1-2

Tietyt valmistuskustannukset ovat
kiinteitä. Työkappaleen monimuotoisuus ja materiaali sanelevat yleensä osan
valmistukseen tarvittavien koneistusvaiheiden tyypin ja määrän. Konepajan työstökoneiden hankinta- ja huoltokustannukset ja niiden käyttöön
tarvittava sähkö ovat käytännössä
kiinteitä kustannuksia. Työkustannuksissa on jonkin verran joustoa,
mutta niiden määrä on ainakin lyhyellä aikavälillä melko tasainen. Nämä
kustannukset on kompensoitava työstettyjen komponenttien myyntivoitolla. Tuotantovauhdin kiihdyttäminen eli valmiiden tuotteiden valmistukseen kuluvan ajan lyhentäminen voi
osaltaan tasapainottaa kiinteitä kustannuksia.

Yhteenveto
On huomattava, että vaikka koneistajat ja tuotantoinsinöörit vastaavat lastuamisarvoista ja tuottavuudesta omasta näkökulmastaan, niin yrityksen
johto taasen keskittyy näitä lukuja
enemmän valmistustoiminnan tavoitteisiin kokonaisuutena.
Teollisuuden Näytelehti
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Nauretaan Näyttävästi

***

***

”Muurahainen”

Pidetään sylissä vaan

Olipa kerran muurahainen.
Joka aamu muurahainen saapuu töihin ja aloittaa työntekonsa.
Muurahainen on ahkera ja onnellinen työssään.
Johtaja, leijona, on yllättynyt nähdessään, että muurahainen tekee
töitä ilman valvontaa. Hän ajattelee, että jos muurahainen on nyt
noin tehokas ilman valvontaa, niin valvonnan avulla saataisiin
muurahainen vieläkin tehokaammaksi.

Tampereelta kotoisin oleva itsetuntoaan puhiseva nuorimies, joka
kertoi edellispäivänsä tapahtumista avoimesti:
'En ole oikein koskaan ymmärtänyt miksi miesten ja naisten seksuaaliset halut eroavat niin paljon toisistaan. Enkä ole koskaan
ymmärtänyt sitä koko Mars-Venus juttua. Enkä koskaan ole tajunnut miksi miehet ajattelevat päällään ja naiset sydämellään.
Esimerkiksi: Eräs ilta viime viikolla olin menossa tyttöystäväni
kanssa sänkyyn. Intohimot alkoivat jyllätä, kunnes lopulta hän
sanoi:
'Sori Kulta. Nyt ei vaan tunnu siltä. Mä vaan haluisin että pitäisit
mua Sylissä.'
Minä siihen: 'MITÄ?! Mikä toi nyt oli?' Joten hän sanoi sanat, jotka
jokainen poikaystävä tässä maailmassa pelkää kuulla:
Sinä et vain ole samalla tasolla minun henkisten ja naisellisten
tarpeiden kanssa jotta voisin tyydyttää sinun miehiset, fyysiset
tarpeet. Etkö voi vain rakastaa minua sellaisena kuin minä olen,
ei sellaisena mitä teen vuoksesi makuuhuoneessa.'

Niinpä leijona värväsi torakan, jolla oli esimieskokemusta ja hän oli
erittäin kuuluisa perusteellisista raporteistaan.
Torakan ensimmäinen päätös oli luoda työvuorojärjestelmä.
Hän tarvitsi myös sihteerin avustamaan raporttien luomisessa…
... ja palkkasi hämähäkin huolehtimaan arkistosta ja valvomaan
puhelinliikennettä.
Leijona oli innoissaan torakan raporteista ja pyysi häntä tekemään
taulukoita ja diagrammeja tuotannon kehityksestä ja valmistelemaan analyysejä, jotta hän voisi käyttää niitä johdon kokouksissa.
Niinpä torakan täytyi ostaa tietokone ...
. . ja palkata kärpänen vastaamaan IT-osastosta.
Muurahainen, joka aikoinaan oli ollut iloinen, tuottelias työntekijä, vihasi uutta työtään, jossa hän joutui nyt käymään erilaisissa
kokouksissa ja tekemään paljon selvityksiä ja paperityötä…!
Leijona teki johtopäätöksen, että oli korkea aika palkata päällikkö
muurahaisen työyksikköön.
Paikka annettiin kaskakselle, jonka ensimmäinen päätös oli hankkia hieno matto ja ergonominen tuoli työhuoneeseensa.
Uusi päällikkö, kaskas, tarvitsi tietenkin tietokoneen ja henkilökohtaisen assistentin valmistellakseen työn ja budjetin optimisaatiosuunnitelman …
Työyksikkö, jossa muurahainen työskenteli, on nyt surullinen paikka, jossa kukaan ei enää naura ja kaikki ovat hyvin hermostuneita...
Sillä hetkellä kaskas vakuutti leijonan, että on tarpeellista tehdä
työhyvinvointiselvitys.
Havaittuaan muurahaisen työyksikön tuottamat kustannukset, leijona totesi, että tuottavuus on laskenut huomattavasti.
Niinpä hän palkkasi pöllön, arvostetun konsultin, suorittamaan
audition ja tekemään tarvittavat kehittämisehdostukset.
Pöllö teki selvitystyötä kolme kuukautta ja sai aikaan jättimäisen
raportin, jonka lopputuloksena oli :
“ Työyksikössä on liikaa työntekijöitä...”
Arvatkaa kenet leijona irtisanoo ensimmäisenä?
Tietenkin muurahaisen, koska arvioinneissa hän osoitti “motivaation puutetta ja hänellä oli negatiivinen asenne”.

***
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Tajusin että mitään ei sinä iltana tule tapahtumaan joten aloin
nukkumaan. Seuraavana päivänä päätin ottaa vapaapäivän töistä, jotta voin viettää aikaa tyttöystäväni kanssa. Menimme ensin
mukavalle lounaalle, minkä jälkeen shoppailemaan isoon tavarataloon . Kävelin hänen kanssaan ympäri osastoa hänen kokeillessa eri asuja päälleen. Koska hän ei osannut päättää minkä ottaa,
minä ehdotin että otetaan yksi jokaista mallia. Seuraavaksi hän
halusi parin uusia kenkiä ja minä ehdotin, että otetaan pari jokaiselle uudelle asulle.
Menimme seuraavaksi koruosastolle jossa hän valitsi itselleen
timanttikorvakorut. Hän oli niin innostunut. Hän alkoi jo jopa
lähestyä seksuaalista kiihottumista kun hän sanoi:
Eiköhän tässä ole kaikki, kulta. Mennäänkö sitten kassalle?
Pystyin juuri ja juuri hillitsemään itseni kun sanoin: 'Sori kulta, nyt
ei vaan tunnu siltä'.
Hänen kasvonsa muuttuivat kalpeiksi ja hänen leukansa loksahti
auki, kun hän sai sanottua suustaan:
'Mitä?!'
Minä jatkoin: 'Kulta, minä vain halusin, että pitäisit näitä tavaroita sylissä. Sinä et vain ole samalla tasolla minun miehisten, taloudellisten tarpeideni kanssa jotta voisin tyydyttää sinun ostostarpeesi naisena'.
Ja juuri kun hän alkoi näyttää siltä et tä tulee varmasti tappamaan
minut, minä lisäsin:
'Mikset voi vain rakastaa minua sellaisena kuin olen, ei sellaisena
mitä voin sinulle ostaa?
Todennäköisesti ei tipu tänäänkään...

***
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SubjectAid jakaa
AGAn materiaaleja
oppilaitoksiin

www.tn-lehti.fi

Hitsaus ja teollisuuskaasut ovat
kiinnostuksen kohteena monissa
ammatillisissa oppilaitoksissa.
SubjectAid.fi tuo AGAn materiaalit ja
tuotteet tutuiksi opettajille sekä
opiskelijoille.
Opettajat voivat tilata SubjectAid.fin
sivustolta yritysten, viranomaisten
ja organisaatioiden aineistoja täysin
maksutta. Yli 10 000 opettajaa onkin
jo liittynyt SubjectAid.fin ilmaiseen
aineisto-pankkiin, josta he tilaavat
opetukseen soveltuvaa ja opetettavaa ainetta täydentävää ajan-kohtaista materiaalia useilta eri aloilta. Yksi
suosituimmista aineistoista on ollut
AGAn opas ’Käytännön ohjeita
MIG/MAG –hitsaukseen’.
”SubjectAid.fin asiakkaana yritysten
on helppo saavuttaa kaikki Suomen
oppilaitokset.

TERÄKSENVAHVA TEOLLISUUDEN
TOIMITTAJA JO VUODESTA 1980
PYÖRÄHDYSKAPPALEET
· Levyn taivutus aina 150mm ainevahvuuksiin saakka
VAHVALEVYTUOTTEET
· Säiliöt, siilot ja paineastiat, myös ruostumattomasta teräksestä
· Offshore-tuotteet
TEOLLISUUDEN MATERIAALINKÄSITTELYLAITTEET

Kun opettajat tilaavat juuri heille
soveltuvia aineistoja, saavuttavat asiakkaamme heille oikean kohderyhmän. Tämä luo parhaassa tapauksessa pohjaa myös pidemmille markkinointiprojekteille, kertoo yhteisöviestinnän koordinaattori Marita
Renman SubjectAid.fistä.”

IKP SERVICE OY
· Laitos- ja laiteasennukset, laitehuolto ja kunnossapitopalvelut
YRITYKSEN LAATUSERTIFIKAATIT
· ISO 9001, ISO 3834-2, PED Module G, EN 1090-2 (EXC3), OHSAS 18001

http://www.ikp.fi

IKP Group Oy

AGA on viime vuosina jakanut
SubjectAid.fi -palvelussa seuraavia
materiaaleja: Käytännön ohjeita
MIG/MAG hitsaukseen, Suojakaasukäsikirja, Suojakaasujen valintaopas ja Teollisuuskaasujen tuoteluettelo.
16-3-31-1-2
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BA2 - Itella Posti Oy

Pidetään koneet pyörimässä

Vuonna 2016 teemme 15 numeroa - 11 julkaisukertaa
Messu- ja erikoisnumeroita 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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