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PÄÄKIRJOITUS

DIGITAALISUUS JA
TEKOÄLY TULEVAT
TEKNISEEN
KAUPPAAN
Neljäs teollinen vallankumous, teollinen internet, tekoäly, IoT, digitaalisuus,
esineiden internet, siinä vain muutamia nimityksiä muutokselle, josta
saamme lukea jatkuvasti uutisia ja tutkimuksia. Koskeeko tämä minua ja
liiketoimintaani – vai voinko odottaa ja katsoa? Nämä kysymykset ovat
varmasti käyneet meidän jokaisen mielessä.
Kun katsomme muutosta ja kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana, en suosittele kenellekään
odottamista, vaan valmistautumista muutokseen. Datakeruuta tehdään tuhansilla antureilla ja dataa
lähetään palvelimille tai pilveen ja analyysiin. Tämä tulee muuttamaan useiden yritysten liiketoiminnan ja paljon nopeammin kuin uskoisi. Jos liiketoimintamallit ja asiat tehdään viiden vuoden päästä
toisin, täytyy alkaa miettiä muutosta jo nyt.
IoT kuulostaa kovin tekniseltä, mutta kyse ei lopulta ole niinkään teknisestä muutoksesta kuin liiketoimintamallien ja strategian muutoksesta. IoT mahdollistaa myös valmistavassa teollisuudessa sellaisia
liiketoimintamalleja, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mahdollisia.
Esimerkkinä voisi käyttää metsäkonevalmistajaa. Metsäkoneoperaattoria ei kuitenkaan kiinnosta,
millainen metsäkone puuta korjaa. Sitä kiinnostaa, mitä puun korjaaminen metsästä maksaa ja miten
siitä saadaan mahdollisimman tehokasta. Metsäkonevalmistajalle IoT on samalla
uhka ja mahdollisuus. Se voi tehdä tuotteestaan älykkäämmän ja lisätä
IoT-teknologian mahdollistamia uusia ratkaisuja. Tai sitten tulee uusi
toimija, joka tuottaa saman palvelun tehokkaammin ja ottaa
roolin kokonaispalvelun toimittajana.
Projecta on yhdessä päämiestensä kanssa levittänyt tietoutta uusista IoT-teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista, jotta suomalainen teollisuus selviää tästäkin
murroksesta. Tästäkin lehdestä aihetta käsittelevät artikkelit, jotka toivottavasti herättävät ajatuksia. Projectassa
tulemme tämän vuoden aikana tuomaan asiakkaidemme
saataville useita uusia palveluja, jotka vähentävät riippuvuutta ajasta ja paikasta sekä lisäävät tehokkuutta.

Kesäterveisin,

PROJECTA OY ON YKSI
SUOMEN PARHAISTA
TYÖPAIKOISTA
Projecta Oy on valittu yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -tutkimuksessa. Projecta asetti 3 vuotta sitten tavoitteekseen tulla toimialansa parhaaksi työpaikaksi.
Henkilöstöön ja työympäristöön panostaminen
on tuottanut nyt tulosta ja yritys nousi tänä
vuonna ensimmäistä kertaa Suomen 50 parhaan työpaikan joukkoon.
Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui Suomessa
yhteensä 156 organisaatiota, joissa työskentelee
yhteensä noin 50 000 työntekijää. Sijoitus tutkimuksessa määräytyy henkilöstökyselyn sekä Great Place to Work Instituten asiantuntijoiden arvion
perusteella. Tutkimukseen osallistuneet yritykset jaettiin kolmeen luokkaan työntekijämäärän
perusteella. Projecta oli mukana tutkimuksessa
toista kertaa ja sijoittui nyt ensimmäistä kertaa
Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon pienten organisaatioiden sarjassa (15-49 työntekijää).
”Olen todella ylpeä tästä tuloksesta. Panostamalla työyhteisön kehittämiseen varmistamme
samalla, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Tarjoamalla asiakkaillemme parasta mahdollista
palvelua edesautamme myös asiakkaidemme
menestystä ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Yrityskulttuurimme perustuu hyvään johtamiseen, matalaan hierarkiaan sekä asiantuntijuuden arvostamiseen. Annamme työntekijöille
vastuuta ja vapautta, tulokset ratkaisevat käytetyn
ajan sijaan. Haluamme olla houkutteleva työpaikka, jossa henkilöstön osaaminen ja kehittyminen
ovat yhä vahvempi voimavara liiketoimintamme
kehittämisessä”, sanoo Projectan toimitusjohtaja
Markus Tasala.
Työviihtyvyyden lisäksi yritys on panostanut viimevuodet voimakkaasti liiketoimintansa uudistamiseen ja sähköisiin palveluihin. ”Meille on tärkeää seurata kansainvälistä kehitystä ja kehittää
tuote- ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti. Tavoitteemme on varmistaa asiakkaidemme kilpailukyky toimittamalla ratkaisuja, jotka edustavat
teknologisen kehityksen kärkeä”, sanoo Markus
Tasala.

Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän
työpaikan määritelmään:
”Hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat
ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.”

Markus Tasala

TOIMITUSJOHTAJA
Markus Tasala
020 771 3347
markus.tasala@projecta.fi

MADE WITH PROJECTA
Koneuutiset
Projecta Oy:n asiakaslehti
Painosmäärä 3300 kpl.

JULKAISIJA
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
p. 020 771 30

TOIMITUS
Teija Ahola ja Aleksi Eronen
info@projecta.fi
p. 020 771 30

PAINO
Painotalo Painola
Jousitie 2
20760 Piispanristi

JAKELU
Asiakaslehden osoitelähteenä on Projecta
Oy:n asiakasrekisteri. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja postituslistalta poistot osoitteeseen: info@projecta.fi
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HOMAG-koneiden uusi
sukupolvi

”DESIGN MEETS DIGITAL”
Puunjalostusteollisuuden koneita rakentava HOMAG on askeleen edellä kilpailijoitaan. HOMAG oli HOLZ-HANDWERK-messuilla ainut valmistaja, joka esitteli
oikeasti uutta ja tarjosi ainutlaatuisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Messut
olivat HOMAG:lle myös historialliset: Ensimmäistä kertaa HOMAG näytti itsensä täysin erilaisessa valossa. Uusi, nykyaikainen
konesuunnittelu, uudet, johdonmukaiset ja yhteensopivat tuotenimet sekä tapio-valmiit koneet, jotka ovat varustautuneita
digitaaliseen tulevaisuuteen.
HOMAG:in koneet on suunniteltu ”Design meets
digital” -moton mukaisesti ja ne ovat myös entistä intuitiivisempia ja räätälöity käyttäjien tarpeen
mukaan. Koneen käyttäminen on yhä helpompaa
ja suunnittelussa on huomioitu erityisen tarkasti
toiminnallisuus. Koneen käyttöjärjestelmän tehokkuus tulee entistä selvemmin esille. Lisäksi
koneet ja järjestelmät voidaan nyt helposti ja nopeasti liittää tapio-systeemiin.

SOLU 1:
REUNALISTOITUSSOLU INTEGROIDULLA TYÖKAPPALEENKÄSITTELYLLÄ

tiset ja toistuvat asetteet kolmen profiilin ja 20°
viisteen välillä. Kolmen profiilin paketti sisältää
tasojyrsinyksikön kolmelle säteelle, kolmen profiilin FK-30-muotojyrsinyksikön ja sikliyksikön yli
Sopii erinomaisesti käyttäjille, joilla on laaja va- kolmelle säteelle.
likoima erikokoisia työkappaleita ja materiaaleja
Jos halutaan vaihtaa toistuvasti reunalistoitustekreunakäsittelyssä. EDGETEQ S-500 -reunalisniikkaa (PU, EVA, AirTec-nollasauma), se voidaan
toituskone (aiemmin KAL 370 profiLine) tarjoaa
tehdä yhdellä koneella (esim. Airtec voidaan vaihmaksimaalisen joustavuuden, kun se yhdistetään
taa EVA:ksi automaattisesti napin painalluksella).
LOOPTEQ O-600 palautuskuljettimeen (aiemmin
HOMAG on myös nimennyt koneet selkeämmin:
TFU 521). Tällä ohjausjärjestelmällä on modu- INTEGROITU, AUTOMAATTINEN TYÖNyt jokaisen koneen nimi ilmoittaa selkeästi sen
laarinen rakenne ja se on valmis tulevaisuuden KAPPALEEN KÄSITTELY
toiminnon. Esimerkiksi HOMAG-reunalistoituskovaatimuksille tai laajennuksille. Se on turvallinen,
neet ovat EDGETEQ-nimikkeellä, ja sahatekniikprosessit on optimoitu ja se lisää tehokkuutta. Jo- EDGETEQ S-500: n täysin automatisoitua työkapkaa käyttävät koneet ovat nyt nimeltään SAWkaiselle kappaleelle annetaan etukäteen digitaa- paleiden syöttöä hoitaa LOOPTEQ O-600. AutoTEQ.
linen identiteetti (viivakoodi), joka sisältää kaikki maattinen palautus on yhdistetty pinoamisjärkäsittelytiedot, jotta solu pystyy käsittelemään jestelmään, mikä tarkoittaa, että valmiit työstö”ITSENÄINEN SOLU”
jokaisen työkappaleen oikein. Palautuskuljetin kappaleet voidaan poistaa työkierrosta tai ne
AVAA TÄYSIN UUSIA VAIHTOEHTOJA
ja reunalistoituskone ovat toisiinsa kytkettyjä voidaan uudelleenpinkata. Työkappaleiden siirto
TUOTANTOON
woodFlex-solunohjausjärjestelmän ansiosta.
ja pinoaminen tehdään portaalilla, jossa on pyörivä ja kappaleen leveyden mukaan säätyvä alipaiEnsimmäinen täysin itsenäinen solu oli nähtävil- EDGETEQ-S-500 TAIPUU MONEEN
nenostin. Se on suunniteltu kappaleille, jotka ovat
lä myös HOLZ-HANDWERK-messuilla. Se koostuu
kahdesta täysin automatisoidusta osasta. Au- Uusi EDGETEQ S-500 on ennennäkemättömän kooltaan 240x80 – 1200x300 mm. Portaalin ohjaus
tomaattisesti ohjattuja vihivaunuja (AGV) käyte- joustava: se pystyy käsittelemään kolmea profiilia on integroitu reunalistoituskoneen ohjaukseen.
tään tuotteiden logistiikkaan sekä kuusiakselista ja tarjoaa samalla kolme erilaista reunalistoitustarobottia työkappaleiden käsittelyyn. Itsenäisen paa samanaikaisesti.
solun joustavuutta pystytään hyödyntämään
teollisuudessa. Se avaa täysin uusia vaihtoehtoja Tuotannon joustavuus ja helppo asetteenteko
nähdään usein ”säätöruuveina” tuotannon tetuotantoon.
hostamiseksi. Uusi 3-profiilinen tekniikka sopii
erinomaisesti tähän. Se takaa nopeat, automaat-

INTEGROIDUN
TYÖKAPPALEEN
KÄSITTELYN EDUT:

LISÄTIETOA
TUOTTEIDEN NIMISTÄ
LÖYTYY TÄÄLTÄ:

Havainnekuva ensimmäisestä itsenäisestä solusta:
1 tuotantoyksikkö, 3 solua,
1000 mahdollisuutta

• Laatukustannukset pienenevät
hellävaraisen alipainenostimen
ansiosta
• Vaatii vain yhden koneenkäyttäjän
• Työtekijöiden fyysinen rasitus
pienenee
• Tehokkuus: työkappaleiden kierto tuotantoprosessin mukaan
• Täysin integroitu koneen ohjaukseen(powerTouch)
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SOLU 2:
PYSTYMALLISEN
CNC-KONEEN KÄYTTÖ
ROBOTIN AVULLA

soluille reunalistoitussoluilta saadut valmiit työkappaleet.

TÄYDELLINEN KETJU: KAPPALEIDEN
LIIKKUMINEN SOLUISSA

Lähes 100%:n käyttöaika, suuri toistotarkkuus 1. Automaattinen reunalistoitussolu
ja täsmällinen osien käsittely. Robotit ovat luoa) Jokaisen kappaleen merkintä yksilöllisellä
tettavia kumppaneita ja ne lisäävät tuotannon
viivakoodilla
kustannustehokkuutta. Luotettava, integroitu
b) Osien reunalistoitus 1-4 kertaa
kappaleiden syöttö tekee jokaisesta CNC-koc) Osien siirtäminen LOOPTEQ O-600:n pinoaneesta huipputehokkaan työstökeskuksen ja
valla järjestelmällä (aiemmin TFU 521)
siten optimaalisen tuotantosolun tuotantoon. 2. Automaattinen vihivaunu (AGV) siirtää valmiiksi
HOLZ-HANDWERK-messuilla 6-akselinen robotti
listoitetut pinot CNC-robotin syöttöasemalle
käsitteli käsitteli automatisoidusti työkappalei(jos tämä on käytössä vaunu siirtää pinon
ta DRILLTEQ V-500 (aiemmin BHX 200) pystyodotusasemaan).
malliselle työstökeskukselle. Integrointi solun
a) CNC-robottisolu: Robotti lataa DRILLTEQ
ohjausjärjestelmään tekee robotista erittäin
V-500:n (aikaisemmin BHX 200) viimeistellyilhelppokäyttöisen. Lisäksi työvaiheet, kuten osilä työkappaleilla.
en kohdistaminen, määrittely ja kääntäminen,
b) Robotti pinoaa valmiit poratut/tapitetut
voidaan helposti integroida prosessiin. Prosessin
kappaleet.
aikana on myös hyvin helppo toteuttaa uusia työ- 3. Vihivaunu siirtää valmiit kappaleet (reunalistoivaiheita.
tus ja poraus/tapitus) odotusasemaan ja siirtää

SOLU 3:
JOUSTAVA YHDISTETTÄVYYS AUTOMATISOITUJEN KULJETTIMIEN ANSIOSTA
Pieni itsenäinen logistiikkatyökalu liittää yhteen
kaksi täysin itsenäistä toimintasolua, ja luo yksikön, joka toimii täysin itsenäisesti.
Automaattinen vihivaunu (AGV) syöttää poraus-

ROBOTTIEN KÄYTÖN
EDUT:
• Säästää tilaa
• Materiaalien ja pintojen hellävarainen käsittely
• Vähentää henkilöstön työtaakkaa
• Korkea tekninen laatu ja lisäarvon
nousu
• Osat voidaan tunnistaa viivakoodilla tai RFID:llä

ITSENÄISEN SOLUN
EDUT:
• Puunjalostuksen ja AGV-teknologian prosessitietojen yhdistäminen
• Aineistonhallinta yhdestä lähteestä
• Valmis liittymään tapio-järjestelmään
• Prosessisolujen joustava yhdistäminen: tilankäytön avaruudellinen joustavuus, ei kiinteitä kuljetinratoja
• Nopeat vasteajat: helpot, jälkikäteen tehtävät muutokset tuotevalikoimaan ja tuotantoprosessiin
• Skaalautuva ja modulaarinen:
mahdollistaa laajentamisen

tyhjän alustan syöttöasemalta robotin purkuasemaan.
4. Vihivaunu siirtää seuraavan reunalistoitetun
pinon CNC-solun syöttöasemaan (joko odotusasemasta tai LOOPTEQ O-600:n pinkasta).
5. Samanaikaisesti muut vihivaunut vievät LOOPTEQ O-600:lle uuden, tyhjän alustan.

OHJELMISTO:
ÄLYKKÄÄSTI YHDISTETYT SOLUT AUTOMAATTISESTI OHJATUILLA VIHIVAUNUILLA (AGV).
HOMAG:in ControllerMES-tuotannonohjausjärjestelmä on avain solujen väliseen viestintään. Se
kommunikoi yleisesti automaattisen reunalistoitus- ja CNC-robottisolun yksittäisten ohjausjärjestelmien kanssa sekä vaunujen ohjausjärjestelmän
kanssa. Tässä käytetään ”AGV-solunohjausjärjestelmää”, joka on yhteydessä vaunulaivueen ohjausjärjestelmään, jolla suunnitellaan ajoreitit.

PALVELUOHJELMISTO
- INTELLIDIVIDE
LIGNA 2017 -messuista lähtien tapio on luonut
avoimen toimintaympäristön koko puunjalostusteollisuudelle. Tapio:lla on neutraali rooli tässä
prosessissa ja se tarjoaa teknologisen, digitaalisen pohjan kumppaneille. HOMAG työskentelee
parhaillaan tapio-asiantuntijoiden kanssa uusista ominaisuuksista ja sovelluksista, joiden avulla
käyttäjä voi saada enemmän irti tuotannostaan.

UUSIA HIGH-TECH-RATKAISUJA
Nykyään kalustemateriaaleja on paljon ja mallit
hyvinkin yksilöllisiä. Samoin ovat puunjalostusteollisuudessa toimivien yritysten vaatimukset.
Sitoutuminen tulevaisuuteen merkitsee keskittymistä automatisoituihin- ja digitaalisiin ratkaisuihin yhä enemmän. Jos haluamme toimia tulevaisuudessa tehokkaasti, on kehityttävä edelleen.
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Rekisteröi koneesi

SAAT TUPLAHYÖDYN
Rekisteröi koneesi tapio.oneen ja osallistut samalla DRILLTEQ V-200
-kampanjaan. Saat välittömästi ilmaisen ”MachineBoardin” käyttöösi koneen
koko eliniän ajan.

PILVIPOHJAISELLA
*Tekninen
tuki 5 vuotta
OHJELMISTORATKAISULLA
ON LÄHES RAJOITTAMATON
SUORITUSKYKY!

KAMPANJA
VOIMASSA
21.3.2018 31.5.2019

KYSY LISÄÄ!

500 ensimmäistä koneen rekisteröintiä tapio.one:ssa osallistuvat DRILLTEQ V-200 -koneen
arvontaan. Seuraavat 1000, 2000, 4000, 8000 jne. tulevat osallistumaan seuraavien DRILLTEQ V-200 koneiden arvontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä nopeampi olet, sitä suurempi mahdollisuus sinulla on voittaa, sillä nopeat osallistuvat monen koneen arvontaan.
EHDOT:

LATAA TAPIO-OHJELMISTO NÄIN:

1. JOS KONE ON TAPIO-VALMIS:

1. Avaa www.tapio.one.

Voit ladata ohjelmiston viereisen ohjeen mukaan ilmaiseksi.
2. JOS KONE EI OLE VIELÄ TAPIO-VALMIS:
Koneessa on powerTouch: Asenna ohjelmistopäivitys ”tapioready” erikoishintaan 499 €. Hinta on voimassa kampanjan
ajan.
Koneessa ei ole powerTouchia: Tulossa pian!
Päivitys Connector-Box / Sensor-Kit -laitteella.

2. Rekisteröidy asiakkaana.
3. Syötä koneesi numero.
4. Lisää käyttäjät.
5. Aktivoi MachineBoard
6. Lataa MachineBoard-aplikaatio.
OHJELMA ON KÄYTTÖVALMIS!
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TULEVIA TAPAHTUMIA:

Treff 2018

Schopfloch / Holzbronn 25.- 28.9. 2018

”DESIGN MEETS DIGITAL”
Projecta tekee jo perinteeksi muodostuneen matkan Saksan ”Mustaan metsään” Homag Treffeille.
Pääsette tutustumaan CNC-, listakone- ja sahatuotantoon. Tapahtumassa esillä valtava määrä
koneita ja ratkaisuja pienille kuin suurille tekijöille. Kansainvälisessä tapahtumassa voitte tavata
kollegoja ympäri maailmaa, sekä luonnollisesti myös tutustua suomalaisiin toimialakollegoihin.
Matkan ajankohta on keskiviikko – perjantai suorilla Finnairin lennoilla Stuttgartiin.
Matkan all-inclusive hinta on 650 € sis. lennot Helsingistä Stuttgartiin ja ”matkaeväät”.

Projectan isännät messuilla:

PÄÄAIHEET:

• Homagin uusi
design – uusi logo
- koneiden uusi m
• Digitaaliset tu
uotoilu
otteet, - kustomoi
du
t softat, maailman
palveluverkosto
laajuinen
• Power stages
in Automation
• Teollisuuskon
septit tuotantolin
ja koko 1
• Show roomissa
nähtävillä yksittäi
set koneet
• Ikkuna- ja mas
siivipuun käsittel
y
• Pinnoitusratka
isut

TEEMAT / LUEN
NOT:

•
•
•
•

Virtuaallinen suun
nittelu ja käyttöön
otto
Ovi / komponent
tipäivä
Ikkunanvalmista
jien päivä (pidem
pi aukioloaika)
woodWOP käyttä
jien tapaaminen

Petri
Leivonen

Jouni
Häkkanen

Perttu
Lankinen

Ari
Lindberg

Sitova ilmoittautuminen:
support@projecta.fi
Lisätietoja:
Jari Kurikka 020 771 3368
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TULEVIA TAPAHTUMIA:

Tervetuloa puuntyöstön kotimaiseen ykköstapahtumaan:

www.puukone.fi

SUUREMPANA KUIN KOSKAAN ENNEN
Vuoden suurin kotimainen
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UM
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JA
PUUNalan tapahtuma Puukone, avaa
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Jokainen yritys esittelee
Projecta Oy ja Innomac Oy.
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ALUMINIUM 2018
09 - 11/10/2018

EUROSAFETY
11 - 13/09/2018

Olemme mukana Aluminium-messuilla Saksassa
Düsseldorfissa 9.10- 11.10. 2018 Joka toinen vuosi
järjestettävillä messuilla oli vuonna 2014 yli 27000
kävijää yli 100:sta maasta.Projectalta mukana on
Matti Kesseli, jolta saat myös lippuja tapahtumaan!

Tervetuloa messuosastollemme E 610
tutustumaan mm. Hawshätäsuihkuihin.

WEINMANN TREFF
08 - 09/11/2018

GLASSTECH DUSSELDORF
23 - 26/10/2018

Tutustu uusiin teknisiin innovaatioihin, pidä itsesi
ajan tasalla nykyisistä trendeistä ja osallistu käytännönlähesiin luentoihin. Mahdollisuus myös
yrityskohtaiseen konsultointiin.

Koe lasin lukemattomat mahdollisuudet Glasstecissa. Missään
muualla ei lasin hyödyntämismahdollisuuksia olla esitelty niin
kattavasti. Messut tarjoavat ainutlaatuisen valikoiman vaihtoehtoja, jotka koskevat koko lasin lisäarvoketjua.

E 610
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MADE WITH PROJECTA

”HALUSIMME PANOSTAA HYVÄÄN
KONEESEEN, LUOTETTAVAAN
TOIMIJAAN JA PITKÄAIKAISEEN
TUTKIMUKSEEN.”

Kysy lisää Intermacin
koneista:
Matti Kesseli
+358 20 771 3331rojecta.fi
matti.kesseli@p

40-vuotias TURUN LASIPALVELU
satsaa konekantaan
– HYVILLÄ LAITTEILLA TOIMITETAAN HYVÄÄ, TASALAATUISTA TUOTETTA
Vuonna 1978, vapunpäivänä käynnistyi Turun Lasipalvelun matka
yhdeksi talousalueensa monipuolisimmista toimijoista alallaan.
Aluksi kolme henkeä työllistäneestä käsityöyrityksestä alkoi
nopeasti kehittyä varteenotettava tekijä, joka mittavienkin
projektien laadukkailla läpiviennillä voitti puolelleen
toimeksiantajiensa luottamuksen. Vaikka urakoiden koko kasvoi
nopeasti, ei yritys koskaan unohtanut käden taidoista kasvaneita
juuriaan. Samalla palveluasenteella kohdataan yhä sekä pienen
mökin ikkunan korjaus että vaativa julkisivu-urakkakin.
YRITYS KASVAA JA KEHITTYY
Monet suuret julkisivuprojektit työllistivät yritystä siirryttäessä 80-luvulta
90-luvulle. Tällöin otetiin myös metallirakenteet mukaan palvelukonseptiin. Teknisen vaatimustason kohotessa yritys vastasi haasteisiin hankkimalla vankkaa osaamista lasirakentamisesta. Vuonna 2004 hankittu
alumiinityöstökeskus täydensi lopullisesti siirtymisen alan kokonaistoimittajien joukkoon.
Turun Lasipalvelu on kasvanut 40 vuoden aikana kolmen hengen käsityöverstaasta 20 henkeä työllistäväksi, vaativien kokonaisuuksien toimittajaksi. Luonteenomaista yrityksen jatkuvuutta korostavalle toiminnalle oli
lähes 30 vuotta katkeamatta jatkunut päivystys. Yöpäivystys lopetettiin
vasta vuonna 2012, sillä siinä vaiheessa päivystyssoittoja ei juuri enää tullut, koska turvalasit olivat jo yleistyneet. Tänä päivänä palveluihin kuuluvat perinteiset lasitustyöt, lasityöstötyöt ja suunnittelu.
Syksyllä 2009 Lasipalvelun perustajajäsenet siirtyivät hyvin ansaitulle
eläkkeelle ja liiketoimintaa jatketaan tänään ansiokkaasti jo kolmannessa polvessa. 1.5. tänä vuonna yritys täyttää jo 40-vuotta.
HYVILLÄ LAITTEILLA HYVÄÄ, TASALAATUISTA TUOTETTA
Turun Lasipalvelu satsaa laatuun myös laitteissa ja koneissa. ”Hyvillä laitteilla toimitetaan asiakkaille tasalaatuista hyvää tuotetta”, sanoo toimi-

tusjohtaja Kai Koskinen. ”Haluamme panostaa hyvään konekantaan ja
olla valmistautuneita uuteen käyttöturvallisuusasetukseen, joka tuli jo
voimaan 1.1.2018.”
Ympäristöministeriön RakMK:n ohje on vielä kesken. Suurin muutos
tulee olemaan se, että 6 mm tavallinen tasolasi ei enää kelpaa turvalasin asemasta asunnoissa. Kaikkia rakennuksia, joihin lapsilla on pääsy,
koskevat yhtenäiset määräykset, mutta mitoituksessa käytettävät vaakakuormat ovat tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuten ennenkin.
Turun Lasipalvelu investoi Projectalta Intermac Genius -lasileikkupöydän laminoidun turvalasin leikkuuseen. Laite sopii erityisesti niille
yrityksille, jotka haluavat automatisoida laminoidun turvalasin leikkausprosessit. Se on täydellinen yhdistelmä laatua, tehokkuutta, tuottavuutta ja joustavuutta.
MIKSI TURUN LASIPALVELU PÄÄTYI PROJECTAN MAAHANTUOMAAN
INTERMAC GENIUS LASINLEIKKUUPÖYTÄÄN?
”Halusimme panostaa hyvään koneeseen, luotettavaan toimijaan ja pitkäaikaiseen tutkimukseen. Plussaa on myös se, että Projectan huolto
on lähellä”, sanoo Kai Koskinen. ”Myös se, että keskittyy yhteen yhteistyökumppaniin, helpottaa asiointia. Laitteen asennus sujui ammattimaisesti. Konetoimittajan asentaja oli erittäin tarkka, joka varmasti
vaikutti siihen, että kone toimii moitteettomasti. Projectan huolto oli
mukana asennuksessa, jolloin on paremmin perillä koneesta.”
”Päivittäinen toiminta Projectan kanssa on helppoa, sillä tilaaminen ja
tavaroiden nouto on vaivatonta. Lisäksi vastaukset saa nopeasti ja joku
on aina tavoitettavissa”, lisää Koskinen.
Ensimmäiset käyttökokemukset koneesta ovat hyviä. ”Laite toimii, kuten odotettiin. Se on helppokäyttöinen ja nopea. Leikkuujälki on hyvä.
Toimittaja on myös aidosti kiinnostunut tuotteen toiminnasta sekä sen
käyttökokemuksista ja toimivuudesta. Olemme erittäin tyytyväisiä hankintaamme”, summaa Kai Koskinen.

Onnittelemme 40-vuotiasta Turun Lasipalvelua!
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WEINMANN

– taloteollisuuden koneita ja laitteita
myös pk-sektorille
Suomalainen valmistaloteollisuus toimii edelleen pääosin hyvin
perinteisin ja työvoimavaltaisin menetelmin. Tilauskannan
kasvaessa tämä aiheuttaa uudenlaisia ongelmia. Miten voimme
valmistaa taloelementtejä tai -moduuleita entistä nopeammin
laadun kärsimättä, kun vielä samaan aikaan suuret ikäluokat
siirtyvät vääjäämättä eläkkeelle? Monella tehtaalla kasvun
rajoitteeksi tulee myös käytettävissä olevat neliöt.

AISILLA NAULAIMILLA
ASIAKAS PÄÄTTÄÄ MILL
STETAAN
MONITOIMISILTA VARU

Weinmann, saksalainen puurakenteisen taloteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistaja, alansa maailman markkinajohtaja, mielletään useasti varteenotettavaksi ratkaisuksi vain suurille talonrakennusalan toimijoille. Luulo
perustuu todennäköisesti siihen, että tähän mennessä linjoja on Suomessa
toimitettu vain suurille taloelementtien valmistajille. Moni on kuullut myös
Ruotsiin toimituksessa olevasta Lindbäcks Bygg AB:n ”supertalotehtaasta”,
jonka pääkonetoimittaja Weinmann on. Monelle suomalaiselle pientalovalmistajalle on tullut yllätyksenä, että Euroopassa, esimerkiksi Saksassa ja
Ranskassa, moni Weinmannin asiakas onkin pk-sektorin toimija.
Koska nykyinen sukupolvi käyttää tietokoneita ja ohjelmistoja yhtä sujuvasti
kuin vanhempamme käyttivät mittanauhaa, on tuotannon tehostaminen
automaation avulla ylösajon ja käyttöönoton kannalta entistä varteenotettavampi vaihtoehto. Kapasiteetin nostaminen automaatiolla vain on tähän
mennessä koettu monelle talovalmistajalle hyväksi, mutta liian arvokkaaksi
ratkaisuksi. Tähän tarpeeseen Weinmann on kehittänyt edullisen ja kompaktin WALLTEQ M-120 CNC-ohjatun automaattisen monitoimisillan,
joka on erinomainen ratkaisu yritykselle, joka haluaa kehittää tuotantoaan
uusimman teknologian avulla. Silta voidaan toimittaa muutamien teknisten ehtojen täyttyessä joko itse rakennettavan tai nykyisen kasauspöydän
päälle asennettuna tai Weinmannin toimittamilla kasauspöydillä varustettuna. Tarjolla on myös ”Professional Edition” -versio, kompakti kääntöpöytä – linja, joissa ensimmäisellä pöydällä kasataan runko ja levytetään sisäpuoli, jonka jälkeen elementti naulataan, työstetään ja käännetään toiselle
pöydälle, jossa elementti eristetään ja levytetään toiselta puolelta. Tämän
jälkeen monitoimisilta naulaa ja työstää toisen puolen, jonka aikana työntekijät voivat rakentaa ensimmäisellä pöydällä seuraavan elementin runkoa.

JÄLKEÄ ASIAKKAAN
WALLTEQ M-120 TYÖSTÖ
TUOTANNOSSA

Monitoimisilta on nopeudeltaan ja työstötarkkuudeltaan ihmiskäteen
verrattuna ylivoimainen. Esimerkiksi saksalainen Construction Center St.
Johann GmbH & Co. KG on alle 10 hengen yritys, joka WALLTEQ M-120:n
avulla kykenee valmistamaan noin 50 taloa vuodessa. Saksan erilaisten rakennusmääräysten takia luku ei luonnollisesti ole aivan vertailukelpoinen
Suomeen, mutta hyvän käsityksen automaation mahdollisuuksista se silti
antaa.
Suomi ja Skandinavia ovat yleisesti olleet puurakenteisten valmistalojen toimittajana edelläkävijä maailmassa. Olemmeko Suomessa valmiit ottamaan
seuraavan askeleen ja valmistamaan taloja entistä tehokkaammin, tarkemmin ja automaattisemmin?

TÄTESTEISSÄ

N TILOISSA HYVÄKSYN
WALLTEQ M-120 TEHTAA

Kysy lisää Weimannin
koneista:
Perttu Lankinen 4
+358 20 771 333 projecta.fi
perttu.lankinen@
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TALONRAKENNUSTEOLLISUUDEN
LUOTETTAVA
KUMPPANI.

Innovatiiviset ratkaisut pienille,
keskisuurille ja suurille yrityksille.

KYSY LISÄÄ!
Perttu Lankinen
+358 20 771 3334
perttu.lankinen@projecta.fi
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GROW WITH PROJECTA

JOIN

OUR

TEAM

HAEMME MATERIAALI- JA TARVIKEMYYNTIIMME
TURKUUN AKTIIVISTA

ETSIMME

!

HUOLTOTEKNIKKOA /
HUOLTOINSINÖÖRIÄ

TUOTEPÄÄLLIKKÖÄ

VAHVISTAMAAN LOISTAVAA HUOLTOTIIMIÄMME

TEHTÄVÄSSÄ VASTAAT OMALLA ALUEELLASI MAAHANTUOMIEMME HUIPPUTUOTTEIDEN MYYNNISTÄ JA MARKKINOINNISTA ASIAKKAILLEMME. ASIAKKAINASI ON MM. LASI-, PUU-, JA ALUMIINITEOLLISUUDEN VALMISTAVAT
YRITYKSET SEKÄ ASENNUSLIIKKEET.

TEHTÄVÄSSÄ TULET TYÖSKENTELEMÄÄN TEOLLISUUDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN
MONIPUOLISISSA HUOLTOTEHTÄVISSÄ. OLET TÄRKEÄ OSA HUOLTOTIIMIÄMME JA
PÄÄSET TYÖSKENTELEMÄÄN TODELLISTEN AMMATTILAISTEN KANSSA.

Tehtävääsi kuuluu lisäksi tuoteryhmän tarjonnan aktiivinen kehittäminen. Hakijalta edellytetään aktiivista otetta myyntityöhön, hyvää englanninkielen taitoa ja tietoteknisiä taitoja. Odotamme Sinulta, että omalla
tekemiselläsi varmistat tuoteryhmän myynnin positiivisen kehityksen
jatkumisen.

Tyypillisiä tehtäviäsi ovat yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen asennus, käyttöönotto, ja asiakkaiden koulutus sekä erilaiset huoltotehtävät. Tehtäviäsi hoidat sekä itsenäisesti että yhdessä työkaverisi tai konevalmistajien henkilöstön kanssa.

Haemme henkilöä, jolla on itsenäinen ote työhön, halu kehittyä ja kasvaa
sekä ottaa lisää haasteita toimialaosaamisen lisääntyessä. Sinulla on jo
kokemusta ja näyttöjä tuloksellisesta yritysten välisestä myyntityöstä
sekä soveltuva tekninen tai kaupallinen koulutus. Tehtävä edellyttää
matkustamista pääasiassa kotimaassa.
Tarjoamme näköalapaikan suomalaiseen teollisuuteen kansainvälisten
päämiestemme tuotteiden parissa, menestyneen myyntitiimin tuen ja
mahdollisuuden oppia uutta. Panostamme voimakkaasti nykyaikaisten
työkalujen hyödyntämiseen ja uusiin tapoihin tavoittaa asiakas. Tule
yhdessä meidän kanssamme rakentamaan Projectasta alansa parasta
työpaikkaa!
Täytä hakemuksesi jo tänään osoitteessa www.projecta.fi tai viimeistään
29.6.2018. Täytämme paikan heti oikean henkilön löydyttyä.
Lisätietoja antaa Jaakko Kuukasjärvi, jaakko.kuukasjarvi@projecta.fi.

Ideaalihakijamme on tekniikan osaaja, jolla on jo vähintään muutaman vuoden kokemus
teollisuuden huolto- tai kunnossapitotehtävistä. Haluat kehittää itseäsi ja osaamistasi.
Vaihteleva ja liikkuva työ sopii luonteellesi. Olet itsenäinen ja aktiivinen tekijä, jolla
langat pysyvät käsissä kiireenkin keskellä.
Etsimällämme henkilöllä on:
• Soveltuva tekninen koulutustausta (esim. sähkö tai automaatio)
• Työkokemusta teollisuuden koneiden kunnossapidon tai huollon tehtävistä
• Rohkeus tarttua haastaviinkin ongelmanratkaisutilanteisiin
• Halu palvella ja auttaa asiakkaita
• Kiinnostus opetella koneiden käyttöohjelmistoja
• Sujuva suomen ja englannin kielen taito
Tarjoamme:
• Osaavat ja muutenkin loistavat työkaverit sekä modernin työympäristön työkaluineen
• Monipuolisen tehtävän suomalaisen teollisuuden ja alan huipputuotteiden parissa
• Mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa työpaikassa, jossa aika ei tule pitkäksi
• Säännöllistä koulutusta osaamisesi ylläpitämiseksi
• Kilpailukykyiset edut
Täytä hakemuksesi jo tänään osoitteessa www.projecta.fi sillä täytämme paikan heti
ikean henkilön löydyttyä.

USEITA ALTENDORF-MALLEJA
- SUORAAN TURUN VARASTOLTA!
F45 PRODRIVE
F45-MALLEISSA ON KATTAVA LISÄVARUSTUS VAATIVAANKIN KÄYTTÖÖN, MM:
• 3,2 m:n liukupöytä varustettuna terien
käynnistyskytkimillä
• tehokas 5,5 kW:n moottori kolmella
nopeudella
• piirtoterä varustettuna LED varoitusvalolla
• katkaisu- ja kulmasahausvasteet
(Evodrive-mallissa PQS)
• 1300 mm:n CNC- halkaisuvaste

START 45

WA80 TE

START 45 ON PERINTEINEN LAADUKAS
ALTENDORF, JOSSA TERÄN LIIKKEET SEKÄ
VASTEET OVAT KÄSISÄÄTÖISIÄ.

WA80 TE ON AITO ALTENDORF, JOSSA
PERUSVARUSTELUN LISÄKSI MM. 3,2 M:N
KELKKA SEKÄ PIIRTOTERÄ.

Perusvarustukseen kuuluu 4 kW:n 1-nopeusmoottori, 3,2 m:n kelkka sekä piirtoterä.

PROJECTAN TEHTAAN KOULUTTAMA HUOLTOTEKNIKKO
TEKEE ALTENDORFIEN ASENNUKSET JA HUOLLOT.

ULA MYÖS ALK
-> SAATAVIL T KAIKKIIN
AOSA
PERÄISVAR
MYÖS
-SAHOIHIN,
F
R
ALTENDO
MALLEIHIN.
VANHEMPIIN

Kysy lisää:
Petri Leivonen
+358 20 771 3325
petri.leivonen@projecta.fi

Jouni Häkkänen
+358 20 771 3320
jouni.hakkanen@projecta.fi

Perttu Lankinen
+358 20 771 3334
perttu.lankinen@projecta.fi
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TEE PROJECTAN KANSSA
VARASTOINTISOPIMUS
- TAKAA LYHYEN TOIMITUSAJAN
JA KATKEAMATTOMAN TUOTANNON

KYSY LISÄÄ:

Denise Rosas
020 771 3318
denise.rosas@projecta.fi

HELPPO JA SUJUVA TAPA TILATA!

TEOLLISUUSTUOTTEET
HINNASTO 2018
ON ILMESTYNYT

TILAA OMASI!
020 771 3327

PROSTORE
ON AVATTU!
prostore.projecta.fi

YLI 300 €
TILAUKSET
A
P
P
U
A
K
O
K
VERK
IVAPAASTI.
T
H
A
R
E
M
LÄHETÄM

Työkalut ja tarvikkeet löytyvät nyt
uudesta PROSTORE-verkkokaupastamme.
Tilaaminen on helppoa ja nopeaa.
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MADE WITH PROJECTA

RIIKKU GROUP OY

– KASVAVAN TUOTANNON TARPEISIIN TARVITTIIN LUOTETTAVAN TOIMIJAN LAATUKONE

Riikku Group Oy on vuonna 2005 perustettu alumiini- ja
lasirakentamisen yritys, jossa työskentelee yli 120 ammattilaista.
Toiminta kattaa metalli- ja lasirakenteisten julkisivu-, parvekeja terassituoteratkaisujen asiantuntijamyynnin, suunnittelun,
valmistuksen ja mittatarkan asennuksen. Riikku Group Oy:n vahva
kasvu ja kehitys perustuvat laadukkaisiin Suomessa valmistettuihin
tuotteisiin sekä laajaan osaamiseen kokonaisprojektien eri
työvaiheissa. Yrityksen päätoimipiste ja nykyaikainen tehdas
sijaitsevat Alavudella Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi yrityksellä on
aluetoimistot Vantaalla ja Raisiossa.
LAATU ON NUMERO YKSI RAAKA-AINEISTA LOPPUTUOTTEESEEN
SAAKKA
Riikku Group panostaa vahvasti laatuun ja kehitykseen. Yritys valmistaa asiakkailleen korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä tuotteita ja aikataulut pitävät.
Hyvälaatuisten tuotteiden aikaansaamiseksi Riikku Group käyttää parhaita
mahdollisia raaka-aineita, luotettavia tavarantoimittajia, alihankkijoita sekä
muita yhteistyökumppaneita. Tuotteet ja toimitukset täyttävät laatu- ja viranomaisvaatimukset. Koneiden ja laitteiden on oltava myös huippulaatuisia ja tarkoituksenmukaisia, jotta tuotanto sujuu jouhevasti ja aikatauluissa
pysytään.
YMPÄRISTÖVASTUULLINEN TOIMIJA
Riikku Group tuntee myös yritystoimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset, joita pyritään vähentämään jatkuvan parantamisen periaatteella.
Yrityksen käyttämät raaka-ainemateriaalit ja tuotteet ovat kierrätettäviä. Lajittelu on sekä valmistuksen että asennuksen punainen lanka. Tuotteet pyritään toimittamaan työmaille mahdollisimman vähillä rahdeilla ja täysillä
kuormilla – oikeat tuotteet, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

KASVUN MYÖTÄ KONEKANTAAN SATSATTIIN
Voimakkaasti kasvavan tuotannon myötä alumiiniprofiilien työstöön tarvittiin lisäkapasiteettia. Riikku Groupilla oli käytössä jo Elumatecin CNCtyöstökeskus SBZ630, joka on toiminut odotusten mukaan. Tärkein kriteeri uuden laitteen valinnan kannalta oli laitteen laatu sekä mahdollisuus
profiilin monipuoliseen työstöön. Riikku Group hankki Projectalta Elumatecin CNC-työstökeskus SBZ628XL-R:n. Laite on ollut käytössä nyt neljä
kuukautta ilman ongelmia. Toimitus oli kohtuullisen nopea ja Elumatecin
etätuki toimii hyvin. Yhteistyö Elumatecin kanssa on sujunut aina moitteettomasti ja koneet ovat luotettavia.
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STÖRI MANTELIN

sahausteknologia Projectan edustukseen
Projecta Oy ja eurooppalainen konevalmistaja Störi Mantel ovat sopineet yhteistyön
aloittamisesta Suomen ja Viron markkinoilla. Projecta vastaa
tästä eteenpäin koneiden markkinoinnista ja myynnistä
mukaan lukien huolto- ja varaosapalvelut.

Kysy lisä
koneista:ä Störi Mantelin
Petri Le onen
+358 20iv77
3325
petri.leivon1en
@projecta.fi

Störi Mantel on vuonna 1947 perustettu
sveitsiläinen yritys, joka on yksi Euroopan
suurimmista sahausteknologian toimittajista, jolla on tehdas myös Tšekissä. Yritys aloitti
halkaisusahojen valmistuksesta, jonka jälkeen
mukaan ovat tulleet katkaisusahat, lavanvalmistusteknologia sekä koneiden ympäristön
mekanisointi. ”Störi Mantel on kasvava sahaus-

KERAVENT
LÖYSI RATKAISUN LEVYJEN SAHAUKSEEN
Orimattilalainen savunpoistoluukkuja valmistava KERAVENT oli
vuosia etsinyt konetta tehostamaan luukuissa tarvittavien levyjen
sahausta, mutta tuloksetta. Tähän asti työ on hoidettu käyttämällä
perinteistä liukupöytäsahaa, mutta oli aika etsiä uusia ratkaisuja.
Sahattavia materiaaleja on useita erilaisia ja sahauspaksuudetkin
vaihtelevat melkoisesti 10 mm:stä aina 160 mm:iin asti. Ja juuri
tuo vaadittava sahauskorkeus yhdistettynä kompaktiin tilankäyttöön käänsi katseet tšekkiläiseen Störi Mantelin FLS Arrow halkaisusahaan. Perinteiset palkkisahat kun noissa sahauskorkeuksissa
ovat ulkomitoiltaan suuria eikä niin järeään koneeseen ollut sen
paremmin tilaa, kuin tarvettakaan. Nyt valittu kone sen sijaan
täytti molemmat ehdot hienosti ja projektia alettiin hiljalleen viedä eteenpäin.
Kotimaisen referenssin puuttuessa järjesti Projecta tutustumismatkan tšekin tehtaalle sekä vierailuja muutamaan asiakasyritykseen ja tämä viimeistään vakuutti Keraventin tuotantopäällikkö
Jouni Tukiaisen tekemään hankintapäätöksen. Eikä päätöstä ole
tarvinnut katua. Kone on ollut käytössä reilun kuukauden ja jo nyt
on tullut ilmi se, että investointi on todellakin kannattanut. Kone
on käyttäjänsä Timo Häyhäsen mielestä helppo ja nopea käyttää ja
teränvaihtokin sujuu vaivatta. Nyt tulee vaihdettua terä materiaalin mukaan ja näin säästetään teroituskustannuksissa vuositasolla
reilusti. Lisäksi parantunut työergonomia on tehnyt työstä mielekkäämpää. Perinteisellä tavalla sahatessa työ oli yhdelle henkilölle

teknologiayritys, joka panostaa voimakkaasti
tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan ja
sopii siksi hyvin Projectan kumppaniksi”, kertoo myyntijohtaja Sebastian Tamminen. Störi
Mantelin koneet täydentävät Projectan sahatun puun jatkojalostuksen ja lavanvalmistuksen kone- ja ratkaisutarjontaa. ”Ensimmäiset
koneet on toimitettu Suomeen ja asiakkaiden
positiivinen palaute on hyvä alku yhteistyölle”,
jatkaa Tamminen. Uusimpana aluevaltauksena
Störi Mantel on kehittänyt alipainemanipulaattorin, joka mahdollistaa mekanisoinnin ja automaation laajentamisen.

MADE WITH PROJECTA
kokopäivätyötä, nyt samasta työmäärästä selviää huomattavasti
vähemmällä ajalla.
Kokemukset projektista ovat Tukiaisen mielestä olleet pelkästään
positiivisia. Alkaen tilausvaiheesta päättyen koneen asennukseen
ja käyttöönottoon asiat on hoidettu sovitusti ja annetussa aikataulussa.

DELLE
A SAHATESSA TYÖ OLI YH
”PERINTEISELLÄ TAVALL
ÄÄRÄSTÄ
ÖTÄ, NYT SAMASTA TYÖM
TY
IVÄ
PÄ
KO
KO
E
LL
ILÖ
HENK
.”
I VÄHEMMÄLLÄ AJALLA
SELVIÄÄ HUOMATTAVAST
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STATIC ELIMINATORS
– STAATTISUUDEN POISTOLAITTEET

SÄHKÖINEN VARAUS (STAATTISUUS) AIHEUTTAA JÄNNITYKSEN LÄHELLÄ VARATTUJA
KOHTEITA TAI MAADOITETTUJA JOHTIMIA. TÄMÄN JÄNNITYKSEN AIHEUTTAMIA ONGELMIA
OVAT MM:
• PÖLYN TARRAUTUMINEN TUOTTEESEEN
• TUOTTEEN TARRAUTUMINEN ITSEENSÄ, RULLIIN, KONEISIIN TAI KEHYKSIIN
• MATERIAALIEN TAHRIINTUMINEN, JUUTTUMINEN TAI KIERTYMINEN
• ARKINSYÖTTÖONGELMAT
• HAITALLISET KIPINÖINNIT TAI SÄHKÖISKUT

ELIMINOIVAT EN
RAUKS
A
V
N
E
IS
T
T
STAA
TI JA
TEHOKKAAS
ÖLYN
POISTAVAT P
VARMASTI!

EXAIR ON KEHITTÄNYT MONIPUOLISEN VALIKOIMAN TUOTTEITA, JUURI STAATTISTEN VARAUSTEN ELIMINOINTIIN.
LAITTEIDEN AVULLA STAATTISET VARAUKSET SAADAAN POISTETTUA TEHOKKAASTI JA VARMASTI MYÖS HANKALISTA
KAPPALEISTA, JOPA KUUDEN METRIN ETÄISYYDELTÄ.

IONI-ILMASUIHKU on tehokas pistepuhdistaja. Sama toimintatapa kuin puhalluspistoolissa, mutta varustettuna kiinteään asennukseen. Helppo ja nopea
asennus, saatavilla myös magneettijalkakiinnitteisenä. Vie vähän tilaa – soveltuu
erinomaisesti ahtaisiin tiloihin.

IONISOIVA PUHALLUSPISTOOLI on ilmavahvistusominaisuudella varustettu puhalluspistooli. Ilmanvahvistuskerroin 5:1.
Käsikäyttöinen laite soveltuu mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin, esim. pintojen puhdistus ennen pintakäsittelyä,
kokoonpanotyöt, optisten laitteiden sekä
linssien puhdistus, muovisäiliöiden staattisuuden poisto.

IONISOINTITANKO: Edullinen ja pienikokoinen ratkaisu sovelluksiin, joissa ionisoitava kohdekappale on lähellä tankoa
tai paineilma-puhalluksen käyttö on kohteen tai ympäristön ominaisuuksista johtuen mahdotonta. Vaikutusetäisyys max.
50 mm.

IONISOINTITYKKI: Sisältää Super-ilmanvahvistimen (vahvistuskerroin 22:1) sekä
sisäänrakennetun
ionisointilaitteiston.
Tarkasti kohdistettavissa oleva virtaus
mahdollistaa staattisuuden poiston jopa
4,5m:n etäisyydeltä.
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EXAIRIN SUPER-ILMAVEITSET
TEOLLISUUDEN PUHDISTUS-, KUIVAUS-, JÄÄHDYTYS-,
PUHTAANAPITO- JA ILMAVERHOSOVELLUKSIIN

ILMAVEITSI MUODOSTAA LAMINAARISEN ELI YHDENSUUNTAISEN VIRTAUKSEN
PAINEILMAN AVULLA. EXAIR SUPER ILMAVEITSIEN ILMANVAHVISTUSKERROIN ON
40, ELI 1 LITRALLA PAINEILMAA SAADAAN AIKAAN 40 L ILMAVIRTAUS.
VAHVISTUSKERROIN SAADAAN AIKAISEKSI PAINEILMAPUHALLUKSEN OTTAESSA
MUKAAN ULKOPUOLISTA ILMAA YMPÄRÖIVÄSTÄ TILASTA. NÄIN SAAVUTETAAN
TEHOKAS, HILJAINEN PUHALLUS VÄHÄISELLÄ PAINEILMAN KULUTUKSELLA.
EXAIR-ILMAVEITSET KÄYTTÄVÄT HUOMATTAVASTI VÄHEMMÄN PAINEILMAA
VERRATTUNA PERINTEISIIN PUHALLUSJÄRJESTELMIIN. ILMAVEITSI EI SISÄLLÄ
LIIKKUVIA OSIA JA ON TÄYSIN HUOLTOVAPAA.
KUIVAUS
Virvoitusjuomapullot siirtyvät kuljettimella kohti etiketöintiasemaa.
Pullojen ulkopintaan kerääntynyt
kosteus haittasi etikettien tarttumista pulloihin. Linjalle asennettiin kaksi Exair Super-ilmaveistä
puhaltamaan pullot kuivaksi, minkä jälkeen ongelmat etikettien
tarttumisessa hävisivät.
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MADE WITH PROJECTA

KORVENRANTA
valmistautuu investoinnilla
tulevaisuuden listoituslaatuun
Korvenranta Oy on vuonna 1919 perustettu kolmannessa
polvessa toimiva puualan perheyritys. Nykyisin Korvenranta Oy
toimii alihankkijana useille toimialoille. Yrityksen liiketoiminta
keskittyy kolmeen osaamisen alueeseen; kalustekomponenttien
sopimusvalmistukseen, projektikalusteisiin ja puulevyjen CNCtyöstöön. Joustava tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa
erikokoisten tilausten valmistuksen muutaman kappaleen
sarjoista aina tuhansia tuotteita kattavan tilauksen tarpeisiin.
LAADUKKAALLA TOIMINNALLA VARMISTETAAN ASIAKKAAN
TYYTYVÄISYYS TUOTTEESEEN JA PALVELUUN
Korvenranta investoikin uusiin koneisiin; HOMAG Profi KAL370/9/A20 reunalistoituskoneseen ja HOMAG TFU521/L/25/12/115-1 palautusportaaliin.
Kyseinen listoitussolu on tekniikaltaan ainutlaatuinen Suomessa ja mahdollistaa poikkeuksellisen listoituslaadun
MIKÄ ASIA JOHTI INVESTOINTIPÄÄTÖKSEEN?
Kapasiteetin lisääminen, uudet pintamateriaalit, listoituksen laadun ja mittatarkkuuden parantaminen johtivat investointipäätökseen. Uusien koneiden myötä yritys halusi myös kohentaa työergonomiaa ja vähentää fyysistä
rasittavuutta.
Entistä hienommat pinnanlaadut - korkeakiiltoisesta supermattaan - edellyttävät samaa korkeaa laatua yksityiskohdiltakin. Usein pinnat on suojattu
muovikalvolla ja listoitus tulee voida tehdä suojakalvoa poistamatta. Tällöin suoja säilyy aina kuluttajalle saakka.
KONEINVESTOINNEISSA KANNATTAA VÄLTTÄÄ RISKEJÄ
”Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Projectan kanssa aiempien konetoimitusten yhteydessä. Projecta on toimittanut meille jo useita Homag
CNC-työstökeskuksia. Olemme olleet tyytyväisiä sekä koneisiin, että jälkimarkkinointiin. Koneinvestoinnit ovat suuria ja pitkävaikutteisia, joten haluamme välttää turhia riskejä. Yhteistyö ennestään tutun toimijan ja suuren,
luotettavaksi koetun valmistajan kanssa on turvallista”, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Korvenranta.

MADE WITH PROJECTA

”Projectan edustama Homag on puuntyöstökoneiden kehityksen huipulla.
Meiltä edellytetään korkeaa laatua ja toimitusvarmuutta, näiden takaamiseksi konekannan on oltava varmatoimista ja nykyaikaista ja koneiden
huollon on toimittava. Tuotannossamme sarjakoot vaihtelevat yksittäiskappaleista tuhansiin, ja koneen tulee sopia moniin eri listamateriaaleihin. Käytämme paljon korkeakiiltoista suojakalvopintaista laminaattia. Homagin
kone soveltuu hyvin sekä korkeakiiltoisen että ns. supermattanauhan käyttöön. Kaiken kaikkiaan Homag pystyi räätälöimään koneen, joka soveltuu
juuri meidän tarpeisiimme”, summaa Korvenranta.
VALMISTAJAN LUONA VIERAILU KANNATTAA ENNEN
HANKINTAPÄÄTÖSTÄ
”Käynti Homagin Schopflochin tehtaalla vahvisti entisestään käsitystämme
Homagin tuotteiden teknisestä etumatkasta ja laadusta. Tärkeintä kuitenkin
oli, että pääsimme esittämään omat vaatimuksemme suoraan valmistajalle
ja näimme millaisia ratkaisuja heillä oli tarjottavana. Homagilla saimme tehdä koeajoja vastaavilla yksiköillä ennen hankintapäätöstä.”
”Reunalistoituksessa se, mikä vielä nyt on riittävää laatua, ei enää muutaman vuoden kuluttua kelpaa. On parempi tehdä investointi etuajassa kuin
jälkijunassa. Nyt pystymme kertomaan asiakkaillemme jo etukäteen, mitä
he tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan. Tämä on markkinoinnin kannalta
paljon parempi tilanne, kuin se, että asiakas tulisi meille näyttämään kilpailijan tuotetta ja kysymään miksi me emme tee yhtä hyvää”, jatkaa Jarkko
Korvenranta.
”Alihankintayrityksenä meidän tehtävämme on tukea asiakkaitamme sekä
tuotekehityksessä että markkinoinnissa. Tarjoamalla asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuotantotekniikan edesautamme asiakkaamme menestystä. Me itse menestymme asiakkaidemme mukana.”

Janimatic VALITSI LUOTETTAVAN AIRCOMIN ALUMIINIPUTKISTON
PAINEILMAVERKOSTOKSEEN
Paineilmaverkoston avulla paineilmaa voidaan jakaa kohteille kätevämmin ja turvallisemmin kuin
että paineilmaa vedettäisiin kompressorilta letkulla eri koneisiin ja laitteisiin, joissa paineilmaa
tarvitaan. Verkosto on myös näppärämpi ja turvallisempi käyttää, koska letkut eivät pyöri lattialla.
Paineilmaliitännät voidaan vetää verkostolla lähelle kohteita, ja verkostoon liitetään kone tai laite
letkulla. Verkoston runko voidaan asentaa tilan kattoon tai seinään, ja käyttökohteiden mukaan
rungosta vedetään ulosotot paineilmaa käyttäviä laitteita varten.
Laitilalaisella alihankintakonepaja JANIMATICILLA on käytössä useita metallintyöstökoneita, joissa
tarvitaan paineilmaa. Lisäksi paineilmaa käytetään myös koneistettavien aihoiden ja valmiiden
kappaleiden puhdistukseen. Siksi Janimatic valitsi luottevan Aircomin alumiiniputkiston liittimineen
ja tarvikkeineen paineilmaverkostokseen. Janimatic painotti valinnassaan ennen kaikkea laatua,
helppoa ja nopeaa asennettavuutta, turvallisuutta unohtamatta. Putket, liittimet, venttiilit ja tarvikkeet ovat suunniteltu ensisijaisesti turvalliseksi ja kestäväksi verkostoksi, joka on myös helppo
ja nopea asentaa. Modulaarisuuden ansiosta verkon laajentaminen on myös mahdollista sujuvasti.
Janimaticissa verkostoon hankittiin myös Reelworksin paineilmakelat.

Janimatic Oy on laitilalainen vuonna 2013
perustettu alihankintakonepaja. Kasvavan yrityksen toiminnan perustuksia ovat
asiakkaiden toiveiden mukaiset tuotteet,
jotka toimitetaan luotettavasti ja joustavasti. Tuotantomenetelmiä kehitetään asiakkaiden vaatimusten mukaan. Janimatic
Oy tarjoaa mm. ammattimaiset koneistus-,
hitsaus- ja sahauspalvelut. Yrityksen omistaja Jani Utrilalla on pitkä kokemus metalliteollisuuden parista ennen yrittäjäksi ryhtymistä mm. tuotantoinsinöörinä.
www.janimatic.fi
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EXAIR CABINET COOLER®
KAAPPI- JA KOTELOJÄÄHDYTINJÄRJESTELMÄ
- VIILENNYSTÄ SÄHKÖKESKUKSIIN
JA SULJETTUIHIN KOTELOIHIN
EXAIR CABINET COOLER® ON EDULLINEN TAPA VIILENTÄÄ
SÄHKÖKESKUKSIA JA MUITA SULJETTUJA KOTELOITA. KESÄLLÄ LÄMPÖTILAN NOUSTESSA SÄHKÖKAAPIT KUUMENEVAT LIIKAA, CABINET COOLER ON HELPPO JA EDULLINEN
RATKAISU ELEKTRONIIKAN VIILEÄNÄ PITÄMISEEN!

KATSO VIDEO:

Oikean jäähdytystehon valintaa varten
tarvitaan seuraavat tiedot:

»
»
»

Kotelon mitat (korkeus - leveys - syvyys)
Ulkolämpötilan max. arvo
Toivottava kotelon sisälämpötila

Pienikokoiset, paineilmakäyttöiset Cabinet Coolerit voidaan asentaa minuuteissa ja niitä on saatavilla eri viilennyskapasiteeteilla erilaisiin käyttö- Saatavilla malleja erilaisiin käyttöympäristöihin - suojausluokka huomioikohteisiin. Exair Cabinet Coolerit tehdään ruostumattomasta teräksestä, den.
jonka kulumisen, korroosion ja hapettumisen sietokyky takaa pitkän käyttöajan ja huoltovapaan toiminnan. Cabinet Coolerissa on aina äänenvaimen- Sarjan 4200 ja 4300 kotelojäähdyttimet
nin valmiiksi asennettuna, joten melutaso pysyy alhaalla.
IP-luokitus: 54 (Suojattu pölyltä ja vesiroiskeilta)
TOIMINTA
Paineilma tulee sisään VORTEX-putkella toimivaan Cabinet Cooleriin ja ilma
jakaantuu kahdeksi ilmavirraksi, josta toinen on kuuma ja toinen kylmä.
Cooler puhaltaa viilennettävään tilaan kylmää ilmaa, joka ylipaineistaa tilan kevyesti ja saa lämpimän ilman kohoamaan kohti Cooleria. Kuuma ilma
päästetään ulos Cabinet Coolerin rungosta. Viilennettävään tilaan ei tällä
tavalla pääse myöskään kosteutta tai pölyä ja tuotantokatkoksilta vältytään.
Kotelojäähdytin voidaan asentaa muutamassa minuutissa, joko kaapin
päälle tai sivulle erillisellä sovittimella. IP-luokat: IP54 ja IP66. Cabinet Cooleriin on saatavilla erilaisia ohjauksia ja termostaatteja, jolloin laite toimii
vain tarvittaessa ja paineilmaa ei kulu turhaan.

Kuuma ilma
vortex-putkesta

Paineilman
syöttö

Kotelon
poistoilma

Kuuma ilma
kotelosta

Kylmä ilma

Ilmankulutus Jäähdytysteho
Tuotenumero (l/min)*
(Kcal/hr)*

Termos- Melutaso
taatti
(dBA)*

DK1BP4208

227

139

Ei

67**

DK1BP4215

425

252

Ei

73**

DK1BP4225

708

428

Ei

74**

DK1BP4230

850

504

Ei

74**

DK1BP4240

1133

706

Ei

78**

DK1BP4250

1416

857

Ei

75**

DK1BP4260

1700

1007

Ei

77**

DK1BP4270

1983

1209

Ei

77**

DK1BP4280

2266

1411

Ei

79**

DK1BP4308

227

139

Kyllä

67**

DK1BP4315

425

252

Kyllä

73**

DK1BP4325

708

428

Kyllä

74**

DK1BP4330

850

504

Kyllä

74**

DK1BP4340

1133

706

Kyllä

78**

DK1BP4350

1416

857

Kyllä

75**

DK1BP4360

1700

1007

Kyllä

77**

DK1BP4370

1983

1209

Kyllä

77**

DK1BP4380

2266

1411

Kyllä

79**

* Kaikki mittaukset suoritettu 6.9 bar paineella
** Varustettuna lisävarusteena saatavalla äänenvaimentimella

LISÄTIEDOT:
Kristian Kosonen
+358 20 771 3327
kristian.kosonen@projecta.fi
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WRAPROD

– kätevä apuväline käärintään
WrapRod helpottaa ja nopeuttaa käärintätyötä. Vältät vaikeita
työasentoja kyyry- ja pystyasennoissa. Käärintätyö aiheuttaa
toistuvia, epämukavia työskentelyasentoja. Kurotukset ja
kyyristykset kuluttavat ja voivat aiheuttaa vammoja.
WRAPROD-HYÖDYT:
• Helppo ja nopea käärintäprosessi
• Kustannustehokkuus - kiristät käärijän
avulla lavat tiukasti yhteen, jolloin kulutat myös vähemmän käärintämateriaalia
• Työasennot ja ergonomisuus
• Edullinen hinta
• Kevyt paino (1kg)

Kysy lisää tuotteesta:
Denise Rosas • 020 771 3318

RAJOITETTU ERÄ!

140 €
(alv 0%)

• denise.rosas@projecta.fi

TEOLLISUUDEN
JA TEKIJÄN
KUMPPANI.
Contact Projecta and

YOU’LL NEVER WORK ALONE
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UUSIA TUOTTEITA

PROJECTAN TUOTEPERHE LAAJENI LUOTETTAVILLA JA LAADUKKAILLA HAWS-HÄTÄSUIHKURATKAISUILLA
Projecta on ollut Suomen johtava hätäsuihkutoimittaja jo lähes 20 vuotta. Olemme päättäneet kehittää turvapuolen palveluja
ja olemme aloittaneet yhteistyön hätäsuihkuvalmistaja Hawsin kanssa. Haws on suunnitellut, kehittänyt ja valmistanut
hätäsuihkuvarusteita jo vuodesta 1950. Markkinoiden laajimmasta valikoimasta Haws hätäsuihkut kaikkiin kohteisiin
kouluista äärimmäisiin teollisuuden olosuhteisiin.

MARKKINOIDEN
LAAJIN VALIKOIMA
HÄTÄSUIHKUJA

HAWS-TUOTTEIDEN ETUJA OVAT:

»
»

EN-STANDARDIT, TUOTTEIDEN YLIVOIMAINEN
LAATU SEKÄ MAAILMANLAAJUINEN TUKI TEKEVÄT HAWS-TURVASUIHKUISTA VARMAN VALINNAN. KAIKKI HAWS HÄTÄSUIHKUT TÄYTTÄVÄT
NYKYISTEN EN- STANDARDIEN VAATIMUKSET:
EN15154-1, EN15154-2 SEKÄ LISÄKSI KANSALLISET DIN12899T3, ANSI Z358.1. SUURIMMALLA
OSALLA TUOTTEISTA ON MYÖS DVGW HYVÄKSYNTÄ.

»
»
»
»
»

-HÄTÄSUIHKUT
HAWS AXION® MSR KKINOIDEN
TAR JOAVAT MAR ELLISESTI
AINOAN LÄÄKETIETESEN
ENSILUOKKAI
AISUN.
TURVALLISUUSRATK

»
»

”Omni-flo”-malleissa suutin antaa
hellävaraisen ja tasaisen suihkun.
Kaikki vartalosuihkut voidaan
käynnistää myös lattiantasosta.
Pyörätuolia käyttäville omia
malleja.
Altaallisissa suihkuissa on vakiona hiukkassuodatin.
Silmäsuihkuissa on ”pop-off”pölysuoja, joka estää ilman bakteereja pääsemästä suuttimiin.
Automaattinen virtauksenohjaus
säilyttää oikean suihkumuodon.
Vihreä-keltaisesta ABS-muovista
valmistetut altaat, kannet, suuttimet ja siivilät kestävät alkaaleja,
suoloja, öljyjä ja useimpia happoja.
Eri osat sopivat yhteen toistensa
kanssa.
Erityisen korroosioalttiisiin tiloihin on tarkoitettu CRP-patentoitu
suojalakka.

HAWSIN VALIKOIMASTA MALLIT KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN:
Sisätiloihin: Yleisin sijoitustapa tuotantotiloissa. Saatavilla myös kaappimallina tai sivuseinillä sekä
keräysaltaalla varustettuna.
Jäätymissuojatut ratkaisut: Paikkoihin, joissa jäätymisriski, esim. ulkotilat, lastauslaiturit, terminaalit, laiturit.
Kuumiin olosuhteisiin itsetyhjenevät hätäsuihkut: valimot, sulatot ym. kuumat alueet.
Vedenlämmittimellä varustetut säiliölliset hätäsuihkut: Kohteisiin, joihin veden syöttöä ei ole
mahdollista rakentaa tai veden saatavuus on epävarmaa. Mahdollista käyttää myös vesiverkkoon
kytkettynä ja lämmittää vesi suihkun säiliössä.
Siirrettävät säiliölliset hätäsuihkut: Kohteisiin, joissa ei ole kiinteää vesiverkostoa sekä väliaikaiskäytöt esim. huoltoseisokit.
Laajasta valikoimasta lukematon määrä turvaratkaisuja. Hawsin ammattitaito ja tuotteiden laatu
mahdollistavat myös yksilölliset turvaratkaisut.

Kysy lisää Haw

sin hätäsuihku
ista:
Kalle Fontell
+358 20 771 3367
kalle.fontell@pr
ojecta.fi

TUTUSTU HAWSIN
HÄTÄSUIHKURATKAISUIHIN:

ÄHENTÄÄ
AXION TEKNIIKKA VLPOTTAA
VAURIOITA JA HE TEISET
KIPUTILAA. KÄÄN AT
SUIHKUT POISTAV ÄN
IS SILM
EPÄPUHTAUDET PO NTÄEN
SISÄOSASTA VÄHE
VAMMOJA.
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HUOLTOSOPIMUS
– ennakoiva ja huoleton ratkaisu
koneen omistajalle
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Projectan uudistettu huoltosopimusmalli on joustava ja kustannustehokas valinta
jokaiselle koneen omistajalle. Huoltosopimuksemme tarjoaa juuri sinulle ja
toimintaympäristöllesi sopivan palvelukokonaisuuden. Huoltosopimus muodostuu
neljästä osasta, joista huoltopalvelujen kokonaisuuden pystyy valitsemaan.
Uudistetulla huoltosopimusmallilla haluamme maksimoida asiakkaillemme koneiden
tuottavuuden, käytettävyyden ja tehokkuuden.

TARPEISIIN PERUSTUVAA PALVELUA
Huoltosopimuksen sisältö suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.
Tarjoamme neljää eri huoltopalveluosaa, joista asiakas voi oman tarpeensa
mukaan valita, mitä palveluita hän sopimukseensa haluaa sisällyttää.
Huoltosopimus räätälöidään asiakaskohtaisesti, jolloin asiakas ei joudu
maksamaan turhasta. Näin asiakkaana tiedät tarkalleen, minkälaista vastinetta rahoillesi saat ja mistä maksat.
Sisällyttämällä huoltotarkastukset ja määräaikaishuollot, varmistat ennalta
arvaamattomien tuotantokatkosten minimoinnin ja huolettoman koneiden
ylläpidon. Luottamalla Projectan tarjoamaan tekniseen tukeen ja häiriönselvityspalveluun, minimoit häiriöistä aiheutuvat tuotantokatkokset. Tehokkaalla vikakorjauspalvelulla korjauksien vasteaika jää minimiin. Oikein
rakennettu varaosapalvelu tukee toimintaa ja varmistaa koneillesi valmistajan alkuperäisosat. Autamme myös ohjelmistojen ylläpidossa ja tavoitettavissasi on halutessasi etähuolto- ja muut IT-tukipalvelumme.
HUOLTOSOPIMUS VARMISTAA KATKEAMATTOMAN TUOTANNON
Uuden koneen hankinnan yhteydessä luontevin ja varmin ratkaisu on liittää asiakkuutesi heti huoltosopimuksen piiriin. Samalla jo käytössä olevat
koneet ja järjestelmät hyötyvät huoltosopimuksesta. Käytössä olevien koneiden huolto-ohjelma aloitetaan näissä tapauksissa huoltotarkastuksella.
Huoltotarkastuksessa tehdään tarkka arvio koneen teknisestä kunnosta,
jonka perusteella laaditaan ehdotus ensihuollon toimenpiteistä.

Projectan huoltosopimuksella varmistat, että koneesi huolletaan ja korjataan aina valmistajan kouluttamien huoltoteknikkojen toimesta tehtaan
laatimien huoltosuositusten mukaisesti. Toimitamme jokaisesta toimenpiteestä yksityiskohtaisen raportin, joka kertoo koneesi nykytilanteen ja kunnon. Raportti sisältää myös arvion ja ehdotuksen tulevista tarpeista, jotka
edesauttavat asiakaskohtaisen jatkohuollon suunnittelua. Huoltosopimuksella pidät huolen, että koneellesi muodostuu kattava ja luotettava tehtaan
ohjeistuksen mukainen huoltohistoriaraportti, joka tukee myöhemmin laitteen jälleenmyyntiarvoa uusia investointeja tehdessä.

HUOLTOTIIMIMME ON AINA
VALMIINA PALVELEMAAN SINUA
SA
YHDESSÄ ASIANTUNTIJAN KANS
SEN
SUUNNITELLUN HUOLTOSOPIMUK
MUKAAN.
sta:
Kysy lisää huoltosopimukse
Matti Laaksonen
+358 20 771 3393@projecta.fi
matti.laaksonen
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FLOTT-vannesaha & SPEED-rullarata
YHDISTÄMÄLLÄ LAADUKAS FLOTT-VANNESAHA JA PROJECTAN OMA
SPEED-RULLARATA JA MITTAVASTEET SAADAAN TOIMIVA
TUOTANTOLINJA.
FLOTT-VANNESAHAT
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Manuaaliset, puoliautomaattiset ja automaattiset Flott-vanne-sahat
ammattilaisten vaativiin tarpeisiin. Tutustu tästä:

SPEED-RULLARADAT JA -MITTAVASTEET
Speed-rullaradoissa on vankka teräsrunko. Rullaratojen hyötyleveydet
ovat 240 mm ja 390 mm. Speed-mittavaste on helppo liittää rullarataan osaksi
toimivaa kokonaisuutta. Tutustu tästä:

Kysy Flott-vannesahoista:
Kalle Fontell
+358 20 771 3367 jecta.fi
kalle.fontell@pro

PINJASTO OY

MADE WITH PROJECTA

– huoltosopimuksella on suora vaikutus laatuun ja tehokkuuteen

Pinjasto Oy on vuonna 1993 perustettu suomalainen perheyritys. Pinjasto Oy valmistaa
ja markkinoi Saari-keittiöitä, sekä muita kodin kiintokalusteita. Yrityksen pääkonttori ja
tuotanto toimivat Salossa. Toiminta-ajatuksena on valmistaa korkealaatuisia kalusteita
asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
”Projecta on toimittanut viime vuosien suurimmat investointimme: 2 kpl
CNC-koneita ja hioma-automaatin. Kaikki toimitukset ovat sujuneet ongelmitta ja olemme olleet tyytyväisiä koneisiin päivittäisessä käytössämme.
Yhteistyö on toiminut mutkattomasti ja esimerkiksi huoltoajoista on ollut
helppo sopia”, kertoo Pinjasto Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pyrhönen yritysten välisestä yhteistyöstä ja Projectan tarjoamasta huoltosopimuksesta.

TÄRKEIMMÄT SYYT HUOLTOSOPIMUKSEN VALINTAAN

”Meillä huoltosopimuksen käyttötarkoitus on varmistaa, että huollot suoritetaan ennaltaehkäisevästi määräaikoina nimenomaan huoltoina, eikä korjauksina siinä vaiheessa kun ongelmat ovat jo ilmenneet. Laitetoimittajalla
on paras tietotaito ja osaaminen tähän ja sopimuksen myötä asiasta tulee
toistuva käytäntö. Lisäksi huoltokäynti on aina myös mahdollisuus henkilökunnallemme kysyä käytössä esiin nousseista asioista ja tarvittaessa saada
neuvoja työn ohessa suoritettaviin huoltoihin”, Pyrhönen jatkaa.

KOKEMUKSET HUOLTOSOPIMUKSESTA

”Ennustettavuus ja toimintavarmuus olivat päällimmäiset syyt huoltosopimuksen valintaan. Huoltosopimus on myös vaivaton ja huollot tulevat asianmukaisesti dokumentoitua. Laitteiden käyttöikä pitenee ja niiden arvo
säilyy paremmin.”

”Jo ensimmäisellä huoltokerralla löysimme useamman rästiin jääneen
asian. Mikään niistä ei seisauttanut tuotantoamme, mutta niiden korjaamisella oli suora vaikutus laatuun ja tehokkuuteen. Konekantamme on lisäksi
uudehko - ajan mittaan ongelmat kertautuisivat ilman ennakoivaa huoltoa”,
summaa Pyrhönen.

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE
projecta.fi

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 TURKU
020 771 30
info@projecta.fi

