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Nyt saat MACHINERYlta kaikki Euroopan suunmman levyleikkurien
ja sarmayspuristimien valmistajan, HACO WORKS'in levyntyostO
koneetja laitteet:
- hydrauliset levyleikkurit, CNC-ohjatut ja konventionaaliset
4x2000mm ... 32x6000 mm
- CNC-ohjatut etusyotto- ja lajittelulaitteet
- hydrauliset sarmayspuristimet, CNC-ohjatut ja konventionaaliset
400 kN ... 10000 kN

Ota yhteyttii jo tiiniiiin!
Soita: MACHINERY OY 90-772 211Matti Lukkari.
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HACO-Ievyleikkuritja -sarmayspuristimet ovat luotettaviaja suurista,
yli 1300 laitteen vuosivalmistusmaarista johtuen myos EDULLISIA!
Kayta uusin tekniikkaja MACHINERYn varma huoltopalvelu hyvaksesi
ja siirry tuottavampaan levyntyostoon.
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Ekskursiotoimikunnalta

THERE ARE THREE
KI N DS OF PEOPLE

Hanna-Leena Jyrama
Timo I. Salminen
Mika Sjoholm

_-------------------------------------------------------------------....,1DI1
Those Who Make Things Happen,
Those Who Watch Things Happen,
Those Who Wonder What
Happened.

-

Valmistustekniikan kerhon vuoden
.suurprojekti, VTK USA'86 -ulko
• maanekskursio, on saatu onnistu
neesti p~Uitokseen. Kun vuosi sitten
aloitimme ekskursion suunnittele
misen ja valmistelemisen, tuntui
moni asia vaikealta ja vieraalta.
Apulaisprofessori Erkki Ihalaisen
apu tuossa vaiheessa oli korvaama
ton: Hanen avullaan loytyivat ne
langan paat, jotka sitten johtivat
onnistuneeseen ekskursioon. Paljon
lisaapua saimme VTK:n perimatie
doista. PitkasUi ulkomaan ekskursi
osta on tullut kerholle vuosittainen
traditio ja nain kokemus matkan
jarjestamisesta siirtyy jasenelta toi
selle ja vuosikurssilta toiselle.
Aivan kommelluksitta ei kaikki
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa
kuitenkaan sujunut. Varsinkin koh
deyrityksien loytaminen ja vierailu
jen jarjestaminen oli ajoittain tyo
lasta puuhaa, silla jo varmalta tun
(
tunut kohde saattoi yllattaen pe
ruuntua ja uuden kohteen loytami
sessa oli taas omat hankaluutensa.
Opintomatka sujui mukavasti.
Kohteet osoittautuivat fodella tu
tustumisen arvoisiksi. Vierailuoh
jelmat tuntuivat olevan raataIintyo

->

na meiUi varten tehtyja, joten vie
railut muodostuivat monipuolisiksi
ja mielenkiintoisiksi. Kansainvali
nen tyostokonenayttely IMTS'86
oli mahtava ja kaikki loysivat jotain
uutta ja kiinnostavaa katseltavaa.
Ekskursioilla on opintojen syventa
misen ja teknisen nakemyksen laa
jentamisen lisaksi sivumerkitys, jo
ka myohemmin varmasti osoittau
tuu hyOdylliseksi. Ulkomaaneks
kursiot kasvattavat kokeneita mat
kaajia, jotka selviavat mahdollisista
pikkuhankaluuksista helposti ja
jotka liikkuvt vieraissa maissa suju
vasti vieraaseen kulttuuriin sopeu
tuen.
Haluamme kiittaa kaikkia opinto
matkalla mukana olleita mukavasta
matkaseurasta ja yhteisista haus
koista hetkista. Lisaksi kiitokset ah
kerasta puurtamisesta ennen mat
kaa.

Oy
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Kiitamme kaikkia matkan jarjeste
lyissa ja rahoituksessa avustaneita
henkiloita ja yrityksia.

Ab

Luomannotko 3
PL 60
02201 ESPOO
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Puh. (90) 423 811
Telex 124502
Telefax 427765
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Kuraattorin puheenvuoro
SPECIAUSTS IN FMS
AND TURNING
Erkki Ihalainen:

--

KERRO, MINULAISEN SORVIN TARVITSET
SMT TOIMITTAA SEN SINULLE RUTALINTYONA
Tunnettua ruotsalaista laatua edustava SMT toimittaa Sinulle juuri
sellaisen Swedturn-sorvin kuin tarvitset. Olipa kyse FMC/FMS
sovellutuksista, 2- tai 4-akselisesta sorvauksesta tai pyorivista tyo
kaluista, ratkaisun yhteinen nimittaja on SMT Swedturn.
Swedturn 500:n pitkalle kehitetyt miehittamattoman kayton edellytta
mat valvontajarjestelmat, automaattinen kappaleenkasittely CPC
2 x 40 tai 1 x 100 kg seka automaattinen tyokalun vaihto ATC perati
37: n tyokalun makaslinista lisaavat joustavu utta ja nopeuttavat
tyoskentelya.

Mita etuja tuotteen valmistajan
laheisyys tuo mukanaan?
Kun korkealaatuiseen tuotteeseen yhdistetaan valmistajan ja maahan
tuojan ammattitaito, nopea huolto- ja varaosapalvelu seka tuotekohtai
nen koulutus, saadaan kokonaisratkaisu joka varmasti tyydyttaa Sinun
tarpeesi talla sektorilla.

~
8

CJY INSINOCJRITCJIMISTCJ

ZEITLINGER & CO

Apollonkalu 3 C 1790-440 251 SF-00100 HELSINKI

~

•
•

e.

Kerhotoiminnan tehUivana on tay
dentaa korkeakoulun antamaa ope
tusta. Sen vuoksi olemme organi
soineet toimintamme sellaiseksi, et
ta saamme luoduksi yhteyksia sin
ne, mista tuleva tyokentta todenna
koisesti loytyy. Niiin helpottuu siir
tyminen opiskelusta tyoelamaan ja
siella vallitseviin ajattelutapoihin
saadaan tuntuma jo opiskeluaikana.
Kantava osa kerhotoimintaamme
on matkustaminen ulkomaille,
usein "kaukomaille". Taman olem
me pystyneet tekemaan jatkuvaksi
toiminnaksi jo lahes 20 vuotisen
kerhon taipaleella. Toiminnan jat
kuvuutta pidetaan myonteisena
piirteena
tuotantoeUimassakin.
Matkan suunnittelu on aina vaati
Yin osa vuositapahtumaa ja suunni
telmien toteutus on sitten lahinna
toiveitten tayttymista.
Yhdysvaltain teollisuus on tasol
taan ja laajuudeltaan tutustumisen
arvoista tulevalle insinoorille ja var
sinkin taloudellinen ajattelu siella.
Suuressa teollisuusmaassa on aina
vanhoja tuotantosysteetneja uusien
rinnalla, koska uusimistarve on ny
kyisin nopeaa ja kullakin yksikolla
on oma vuoronsa. Vierailijalle tal
laiset eri kehitysvaiheissa olevat yri-

tykset ovat opettavaisia. Sikaliiisiin
yliopistoihin tutustuminen laajensi
katsantomme piiria.
Uusi toimintavuosi ja uudet haas-

S~ . .-L. .
KYTTALANTIE 8

00390 HELSI N KI 39

teet ovat pian taas edessamme.
VTK ottaa ne vastaan taydentaak
seen omalta osaltaan korkeakoulun
antamaa opetusta.

Ooy
~ 90-544044
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VALMISTUSTEKN II KAN
KERHO 1986

JAROMET
- KATTAVA VALIKOIMA
..
.. KOTIMAISTA
LEVYNTYOSTOTEKNIIKKAA

~LjJ
ohutlevytuotteiden valmistuslinjat

ohutlevyn nauha- ja arkkileikkauslinJat

I
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Jarometin jareiden sarjakoneiden rinnalle tulivat
kevyet ohutlevykonelinjat. Syntyi synergiaa, tietamys
laajeni ja palvelukyky monipuolistui. Mita sina voit tas
ta hy6tya?
Voit keskustella yha useammista levynty6stoon
liittyvista hankinnoistasi saman laitetoimittajan kanssa,
ja saat koneet yhdesta ja samasta talosta jarkevana ko
konaiskauppana. Lisaksi voit jarjE.staa koneiden huol
Ion taloudellisesti ja nopeasti.
Jarometin varmat, helppokaytt6iset ja tuotan
non joustavuusvaatimukset tayttavat koneet ovat
tunnettuja mm. Japanissa, Australiassa, USA:ssa, Eng
Ian nissa, Skandinaviassa ja SEV-markkinoilla. Viennln
osuus liikevaihdosta on noin 60 %.

Markku Haikola
puheenjoh taja
Valmistustekniikan kerho

tit
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Tehdasvierailut, opintomatkat, tu
tustumiskaynnit, tutkimustyot, il
lanvietot Valmistustekniikan
kerhon toiminta perustuu haluun
nakya ja toimia tulevassa tyoympa
ristOssa jo ennen valmistumista, se
ka haluun oppia ja tuntea olosuh
teet ja mahdollisuudet tyoelamassa.
Miksi odottaisimme valmistumista
ja ensimmliista tyopaikkaa, jotta
voisimme aloittaa opiskelun siita
mita meilta tyossamme odotetaan
ja vaaditaan.
Kerhomme on toiminut vuodesta
1967 Hihtien ja vuosittain jarjesta
nyt jasenistOlleen mahdollisuuksia
tutustua kotimaiseen teollisuuteen
ja teolliseen kaupankayntiin kone
pajatekniikka luonnollisesti tar
keimpana mielenkiinnon kohteena.
Tana vuonna 16:nnen kerran toi-

mintansa aikana VTK tarjosi sa
manlaiset mahdollisuudet myos
kansainvaIisilla kentilla, taIla ker
taa Yhdysvalloissa.
Yksi tarkeimmista kohteistamme ja
matkan ajoituksen lahtOkohta oli

suuret Chicagon IMTS'86 -tyostO
kone-messut.
Konepajatekniikan
tuntemushan vaatii myos tietyn na
kemyksen alan kansainvalisesta kir
josta ja kattavampaa esitysta tuskin
olisimme voineet taman opintomat
kan puitteissa toivoa.
Punaisena lankana opintomatkois
sa ja niiden jarjestelyissa on kytkey
tyminen opiskelualueemme kaytan
non toimintoihin ja nliin kehittaa
vastavalmistuneen diplomi-insinoo
rin valmiuksia niin verstaan lattialla
kuin kansainvalisessa yritystoirnin
nassa.
Tahan tavoitteeseen nahden taman
vuotinen USA:han suuntautunut
opintomatkamme onnistui erin
omaisesti ja tasta haluan kiittaa
kaikkia matkan rahoituksen ja kay
tannon jarjestelyjen toteuturnista
edesauttaneita osapuolia.
Erityiset kiitokseni kaikkien mat
kalla olleiden puolesta haluaisin an
taa ekskursiotoimikunnalle kaikista
matkaan liittyneista jarjestelyista.

profilointilinjat

METSA-SOTNIAA PYORITTAVAT
TOIMITTAMAMME:

.c:Z
levyleikkunt
,.--

-~,
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Nokia/Jaromet AF 500/300-20.0 automaattinen arkinpaloittelulaite.
Leikkauskyky s maks 20.0 mm, leikkausleveys maks 5000 mm,
automaattisella sybtolla nopeus maks 70 m/min.

c.

Ota yhteys Jarometiin, se on kotimainen yhteys
levynty6st6tekniikan kansainvaliselle huipulle.
.jr

levynpybristyskoneet

Myynti ja suunnittelu: PL 44, 01511 VANTAA
Puh. (90) 82951 Telex 122605 metno sf
Telefax (90) 826193
Myynti Tampereella:
Puh. (931) 420600 Auto 949-231 545
Valmistus ja huolto: 35700 VILPPULA Puh. (934) 445 75
Telex 22302 jarom sf Telefax (934) 44872

~

NOKIA

-AHLSTROM

- Kamyr-keittamo
- Kamyr-pesemo
- painelajittimet
- Profile-seularummut
- kuitulinjan MC-pumput
ja kemikaalisekoittimet
- kuivauskone
- viira- ja puristinosa
- arkkileikkuri
- paalien kasittelylaitteet
falling film haihduttamo
- soodakattila
- meesauuni

KONEPAJA TEOLL/SUUS
10

11
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Teollisuustie 5
02700 KAUNIAINEN
Puh. 90-5052044
Telex 123407

I SCAT I

LEVANTO

-

MYYNTIOHJ ELMAM M E:
-

timanttikairausterat
timanttiporanterat
timanttisahanterat
timanttilaikat
laikanoikaisijat

DANDIA

- timanttisorvausterat

WEISS

- kovuudenkoetus
timantit

=

• joka Ia-hloo" keskitelysli Espoon AulO Yhly
masta
• pienel ryhmal - suurel joukkokuljeluksel
• lahtovalmiina: pikkubussil. lurislibussil, mve4

-

moniluistiautomaatit - Bihler
nauhasyottolaitteet - Servo Presse
oikaisulaitteet, nauhakelat - Servo Presse
puristintyokalut - Danly
tyokalujousia - Danly
tarysyottolaitteet - Eccard
nauhakuljettimet - Vipe

-
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TILAUSBUSSIT

tietokoneohjatut levytyokoneet - Strippit
laserleikkauskoneet - Laser Work
tarkkuuspuristimet - Kaiser
Adriprene-polyuretaanimuovi - Eladip
profilointikoneet - Drei Stern
kipinatyostokoneet - ONA
voitelutekniikka - Pfeiffer

a

• erikoisvarusleeksi pitkille malkoille mahdolli
suus valila mm. NMT-au!opuhelin. pbydal,
turistipenkil. ilmasloinli. jaakaappi. we. videol
lai vaikkapa kuumajuoma-automaatti

bussil

• 17 - 78 paikkaisina
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Rakennelekniikka

Kaiser on tae uudenaikaisesta puristustekniikasta

Rakennutlamispalvelu
Tietojenkas.i.tlelytekniikka
SKOL ry:n Jasen

pUh. 91&-52511
LOHJAN LIIKENNE OY
~.

puh. 912-22222
SIUNTION lINJA OY

INSINbbRITOIMISTO

puh. 912-22222

)J

PONTEK
KRUUS & MYLLYMAKI KY

ESPOON AUTO YHTYMA
Annankalu 31-33 C. 00100 Helsinki
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ov Aman&CustafSSOn
Sammentie 4 SF-02260 ESPOO 26 ~ 90-8019011 Telex 122367
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IMTS MESSUT
LASTUAVA 1YOSTO
Pertti Luomi
Arto Hi10nen

Ja.
&'_.

5__

I

!

.-

.}
~;

_

...

-sl:

~t

.~

~
~
~

•......

....

Lastuavan tyostOn mielenkiintoi
simmat osastot olivat labes koko
naan keskittyneet McCormick Cen
terin itaiseen halliin. Ensimmaisen
paivan kiertelyn jalkeen oli helppo
(" todeta, etta mikali oli tasta alueesta
kiinnostunut, niin ei toisena ja vii
meisena paivana kannattanut pal
jonkaan poistua tasta hallista.
Suuret tyostOkonevalmistajat olivat
rakentaneet suhteellisen suuret
osastot. Suuria olivat mm. Maza
kin, Cincinnati Milacronin, Mori
Seikin, Okuman, Makinon, Littonin
ja Oerlikonin osastot. Poikkeavuu
dellaan monia kiinnosti Gidding &
Lewis'n lasershow, joka sai kaikilta
positiivisia arvosteluja. Melko laa
jasti esilla oli myos SMT:n ja Sajon
muodostama Swedish Machine
Group kaksiosaisella osastollaan.
Mitaan kovin mullistavaa ja uutta
yhtenaista linjaa eri osastojen kes
ken ei ollut esilla, mutta useimrnilla
naytteille asettajilla oli esilla enem
man tai vahemman monitoiminen
sorvauskeskus. Suuntaus taman pe
(
rusteella nayttaisi olevan kohti sel
laista yksittaista konetta, joka tekee
sorvauksen ohella porausta, jyrsin
taa ja kierteytysta vaativan kappa
leen kerralla valmiiksi. Useimmat
naista koneista sisaltavat automaat
tisen tyokalunvaihdon (ATC) ja
mahdollisesti leukojenvaihdon.
Yhden tallaisen sorvauskeskuksen,
vai pitaisiko puhua joustavasta
tyostOkeskuksesta, esitteli Voest
Alpine mallinimeltaan WNC 500S
Millturn. Tama on yhdistetty 4
akselinen sorvi ja 5-akselinen tyos
tOkeskus. Kaikki yhdessa johtaakin
9-akseliseen tyostOkoneeseen. Ko
neessa on raskas jyrsintayksikko,
jossa on 15 tyokalun ATC, joka on
jarjestetty erillisella poikkikelkalla,
mika eroaa tavanomaisista pyori
vien tyokalujen CNC-sorvista. Sor
vauskeskukseen voidaan liittaa kak
si toisistaan riippumatonta portaali
robottia, jolloin ominaisuuksiin
voidaan lukea automaattinen leu
kojenvaihto, automaattinen tyo-

Nakyma messukahviosta.

kappaleen vaihto ja 96 tyokalun au
tomaattinen vaihto (ATC), joka
palvelee kahta sorvin tyokalumaka
siinia ja jyrsinyksikon ATC:ta.
Okuma esitteli uuden LR-15 sarjan
sorveja. LR-15-2SC on perustyyp
pinen 4-akselinen malli ja LR-15
MATC on automaattisella tyoka
lunvaihdolla ja pyorivilla tyokaluil
la varustettu malli.
Yhden mielenkiintoisimrnista so
luista esitteli Toyoda Machinery.
Tama rakentui kahdesta Toyodan
FH 55 tyostOkeskuksesta ja yhtei
sesta pystyasentoisesta viilivarastos
tao Erillisen ohjaustietokoneen oh
jaamana kappaleita voidaan tyos
taa kummalla tahansa tai molem
milla tyostOkeskuksilla riippuen ai
na tyokappaleesta. Solu sisiiltaa
myos kuljettimen, jolla paletit siir
tyvat kiinnitysasemaan, missa Toy
oda RA6/3 robotti irroittaa, .pur
kaa ja uudelleen kiinnittaa kappa
leita palettiin. Kaikki kaskyt solulle
erilliselta tietokoneelta tulevat
MAP linjaa pitkin.
Meckler & Koch ins esitteli nelika
raisen erikoisjyrsinkoneen, joka
tarjoaa korkean tuottavuuden ja
koneistuskeskuksen joustavuuden.
Koneen tuottavuus perustuu ko
neen nelikaran erikoiseen suunnitte
luun ja tuottamattoman ajan va

hentiimiseen. Jyrsin tyostaa sama
naikaisesti neljaa tyokappaletta; jo
kaista voidaan tyostaa kolmelta si
vulta, seka vaihtaa osia tyostOn ku
luessa. Lisaksi tyokalunvaihto ta
pahtuu kaikille neljiille karalle sa
manaikaisesti. Lastusta lastuun tyo
kalunvaihtoaika neljiille karalle on
n. 8 sekuntia, eli vaihtoaika tyokap
paletta kohti on vain 2 sekuntia!
Tyokappaleet on asetettu neljiille
eri sivulle kaannettaviin rummun
paiille. Rummussa voi siis olla asen
nettuna ainakin 16 tyokappaletta.
Joka kerta kun rumpu kaantyy,
voidaan 4 (tai mahd. useampi) tyo
kappaletta vaihtaa uuteen 4:n tyo
kappaleen eraan.
Koneen toistotarkkuus on 7,5 mm
ja karat voivat liikkua x-akselin
suunnassa 1180 mm. Y-suunnassa
850 mm ja 7-suunnassa 590 mm.
Standardi tyokalumakasiini pitaa
sisallaan 100 tyokalua (25 karaa
kohti), saatavana on myos makasii
ni 160 tyokalulle (40 per kara).
Kuten sanottu, IMTS-messuilla oli
lastuavan tyostOn alalIa paljon niih
tavaa. Kaikesta kiinnostavasta ei
tassa artikkelissa voi kirjoittaa,
mutta niiden, jotka haluavat lisatie
toa messuista, kannattaa etsia ka
siinsa American Machinist-Iehden
syyskuun numero.
15
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FORMA FINLANDIA HEIJASTAA
NESTEEN TAPAA AJATELLAJA TOIMIA
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Muovi rikastaa elamaamme ja ymparistbamme, mullistaa teolli
sia prosesseja ja luo uusia mahdollisuuksia.
Se on aine - ihmisen tekema - joka on vasta monipuolisten
sovellutusten ja ratkaisujen alkutaipaleella.
Muovien kayttbmahdollisuuksien laajentamiseksi ja uusien pol
kujen Ibytamiseksi Neste on julistanut kansainvalisen designkilpai
lun, Forma Finlandian.
Sen tavoitteena on kehittaa muovin ihmislaheisia, teknologisia
ja esteettisia ominaisuuksia.
T uhansia kilpailuohjelmia on lahetetty muotoiliJoille, suunnitte
lijoille ja arkkitehdeille eri maihin, eri maanosiin. Kilpailu jatkuu vuo
den 1987 helmikuun loppuun.
Neste on kansainvalinen suomalaisyhtib, joka toimii energian,
liikenteen ja kemian aloilla 30 maassa.
Nesteen kemianteollisuuden liiketoimintayksikkb, 'Neste
Chemicals, on viime vuosina kasvanut yhdeksi Euroopan johta
vaksi muovien valmistajaksi.
Forma Finlandia on yksi heijastus Nesteen tavasta ajatella ja
toimia. Se on kutsu kaikille niille, jotka ovat samalla tavalla kiinnostu
neita muokkaamaan tulevaisuutta - lahtbkohtana ihmisten tarpeet
ja parempi ymparistb.

~NESTE

Neste Oy Keilaniemi 02150 Espoo Puhelin (90)4501 Telex 124641
Neste Chemicals 06850 Kulloo Puhelin (915) 692111 Telex 1721
. Neste Polyeten AS P.O. Box 44 5-44401 5tenungsund 5verige
Puhelin +46-303-86000 Telex 2402

f))

Valmistusohjelmaamme kuuluu
CNC-levyntyostolinjat PIVAT puristimet
ja pikavaihtotyokalut

gOO\SYSTEM
Niinistonkatu 3
05800 HYVINKAA
914-87600
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ASENTAA
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Hyvinhoidetuissa myymaloissa, joissa
ostosten teko kay joustavasti ja vaivattomasti.
Siella naet merkkimme, myymaIoiden sisustuk
sen laatutakuun.
Tavataan ostoksilla, hyvissa merkeissa.

i3I norpe

Hollming Oy Norpe. Teollisuustie 7. PL 23.06101 Porvoo 10. puh. (915) 131100
Ammanikoulunkatu 12. PL 81, 0440lJarvenpaa,puh. (90) 280 811
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lEVYTYOTEKNII KKAA
IMTS-86 MESSU ILLA
Tommi Soukka
Antti Tolli
Pytkimys joustavaan valmistukseen
oli nakyvasti esilla myos levytyOtek
niikassa Chicagon IMTS-86 mes
suilla. Mitaan mullistavaa uutta ei
levypuolella kuitenkaan esitelty.
Yleisvaikutelmaksi muodostui ko
nevalmistajien pyrkimys kehittaa
koneita jotka ovat entista jousta
vammin liitettavissa osaksi konepa
jan materiaali- ja informaatiovir
taa.

Yha useammat koneet pitavat sisal
laan korkeata teknologiaa kuten
monipuolinen NC-ohjaus tai laseri,
asioita joita aikaisemmin pidettiin
jopa turhana 'kraasana' yksinker
taisissa levytyokoneissa. Tanaan ne
ovat kuitenkin kayttOkelpoista tek
niikkaa joka toimii myos todellisis
sa verstasolosuhteissa ja rationali
soi suuresti levytoita. NC mahdol
listaa lyhyet asetusajat ja joustavan

2
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pieneratuotannon. Myos useiden
koneiden liittaminen jarjestelmaksi
on mahdollista monipuolisten oh
jausten ansiosta. Eraita tallaisia jar
jestelmia oli naytteilla. (Behrens,
Amada)
Levynleikkaustekniikassa laseri oli
nakyvasti esilla lahes 30:n eri nayt
teilleasettajan toimesta. Valmista-. . .
jien mukaan varsinainen 'boomi'..,
alalIa on kuitenkin odotettavissa
vasta muutaman vuoden kuluttua.
Laserin kilpailijaksi ohutlevyalueel
la on tullut plasmaleikkaus, jota ta
han asti on pidetty lahinna karkea
levyjen leikkausmenetelmana.
Trumpf esitteli nayttavalla osastol
laan uuden 5-akselisen laserleik
kauskeskuksensa L 5000 (kuva 1),
joka soveltuu 3-ulotteisten metallis
ten tai ei-metallisten osien leikkaa
miseen. L 5000 on varustettu saman
valmistajan 1 kW tehoisella uuden
tyyppisella TLF-Iaserilla, jonka vai
tettiin laskevan kayttO- ja yllapito
kustannuksia jopa 40-60 0/0. L 5000
saanee paljon kayttOsovellutuksia
auto- ja lentokoneteollisuudesta.
Levytyokeskuksia oli runsaasti nah
tavana. Uusia ominaisuuksia oli se
ka ohjauksissa etta tyostOtekniikas- .~
sa. 10issakin oli perinteisen lavis-.)
tyksen ja nakerruksen ohella laseri
tai plasma. Esimerkkina voidaan
tarkastella W.A. Whitneyn esittele
maa levy-FFC:ta (Flexible Fabrica
ting Cell) (kuva 2). Tama levytyo
keskus pystyy leikkaamaan plas
malla 20 mm teraslevya nopeudella
6.5 m/min. Meistotyokaluille saa
daan 40t hydraulinen puristusvoi
rna. Taman lisaksi kone on varus
tettu automaattisella levyn panos
tuslaitteella ja valmiiden osien lajit
telijalla. Koko systeemin ohjaukses
ta huolehtii GE:n CNC, joka oli
viela kytketty valmistajan omaan
mikrotietokonepohjaiseen nesting
ja CAD/CAM systeemiin. Hinta
luokka: S 500 000.
Puristinpuolella nakyvimpana tee
mana oli asetusajan radikaali lyhen
taminen automatisoidun tyokalun
vaihdon avulla. Tahan on aivan sel
vasti myotavaikuttanut japanilaisen
autonvalmistuksen
maihinnousu
Yhdysvaltoihin.

«

-Cronvall
~

-palveleva
tekniikan
tuntiia
Postiosoite: PL 85, 00101 Helsinki 10
Kayntiosoite: Karapellontie 8,
02610 Espoo 61 Puhelin: 90-594311
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MAP, MAPITOP, CIM
- TUOTANTOTOIMINNAN
INTEGROI NTIA CH ICAGON MESSU ILLA
Terhi Kajaste
Markku Haikola
IMTS'86
IMTS'86 -messuilla esittaytyi mitta
va GM:n ja MAP/TOP User's
Group:n sponsoroima siirrettava
MAP/TOP -nayttely, johon otti
osaa yli tusina automaatio- ja vies
tintalaitteiden toirnittajaa. Mukana
olivat mm. AT & T-, IBM-, DEC-,
Hewlett Packard-, ASEA Robotics
ja Siemens-yhtiot.
MAP/TOP -nayttelyalueella esitet
tiin interaktiivinen demonstraatio,
joka osoitti jarjestelman toiminta
periaatteet. Tuotantoyksikkoa ku
vaavaa robottia voitiin demonstraa
tiossa ohjata jokaiselta erityyppisel
ta jarjestelmaan liitetylta tietoko
neelta.

MAP-Manufacturing
Automation Protocol
Samassa tuotantolaitoksessa on
usein monien eri valmistajien tieto
konepohjaisia laitteistoja, joiden
valilla ei ole minkaanlaisia tietolii
kenneyhteyksia. Tama estaa tuo
tantotoiminnan integrointia ja au
tomaatioasteen kohottamista jo
hankitulla tuotantolaitteistolla.
MAP:n maarittely labti liikkeelle
vuonna 1980 General Motorsin tar
peesta automatisoida tuotantoaan
ja integroida erilaiset jarjestelmat
kokonaisuudeksi (CIM). GM kayn
nisti monen toiMittajan tehtaan tie
donsiirtoprojektin kehittamisohjel
man, joka koostuu standardoiduis
ta osuuksista. Jarjestelman perusta
na on laajakaistainen vuoronsiir
toon pohjautuva lahiverkko IEEE
802.4.

- MAP sallii yleisen informaation
saannin

OSI -malli

MAP:n kehitys.

- MAP vabentaa asennuskustan
nuksia ja eliminoi toimittajariip
puvuuden
- MAP eliminoi kalliit jarjestel
makohtaiset ohjelmistot
- MAP nopeuttaa jarjestelmien
kayttoonottoa
- MAP sallii eri toimittajien lait
teistojen keskinaisen kommuni
koinnin kayttamalla ISO-stan
dardin mukaista yhteyskaytan
toa

Sovellosprosessi (ei koolo malliio)
7. Sovelluskerros
Tarjoaa kayttajaIle naky
vat tiedonsiirtopalvelut

6. Esitystapakerros

Huolehtii, etta sovelluk
set ymmartavat toisiaan

5. Yhteysjaksokerros

Ohjaa tietojen vaihtoa
ja tahdistaa keskustelun
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FfAM:

MMFS
CASE:

-ISO DP 8571

ISO 8326
ISO 8327
ISO 8073
ISO 8072

3. Verkkokerros

Valitsee pakettien reitin

ISO DIS 8473
ISO 8348/DAD2

2. Siirtoyhteys

Huolehtii virheettomyydesta
ja siirtotien hallinnasta

IEEE 802.2
IEEE 802.4

1. Fyysinen kerros

Koodaa, moduloi ja siirtaa bitit

IEEE 802.4

Fyysinen siirtotie (ei kuulu malliin)

Taulukko 1.

CATV -kaape1i
MAP-versio 2.1

lilla.
Talolla 5 hoidetaan jarjestelmakoh
taiset tietoliikenteeseen liittyvat asi
at: osoitekaannokset, prosessin
kohdistarninen, prosessin kaynnis
tys ja kayttOoikeuksien valvonta.
Tasolla 6 ovat kayttajan tarvitsemat
tietoliikennepalvelut;
esimerkiksi
ohjelma, joka tulkitsee viesteja, jot
ka on tarkoitettu sovelluskerroksen
tiedostopalveluohjelmalle.
Tasolla 7 ovat ohjeet kayttajan
maarittelemia toimintoja varten.
Niissa kaytetaan hyvaksi edellisen
kerroksen palveluja. Siina on eri so
vellusohjelrnille yhteisia toimintoja
kuten tiedonsiirto, etaistiedostojen
kayttO ja virtuaalipaatetoirninto.

TOP-Technical & Office
Protocol
TOP syntyi Boeing Corporationin
aloitteesta ja sen tukemana, perus
tuen ydinperiaatteiltaan samoihin
yleisiin protokolliin kuin MAP. Ta
man vuoksi TOP ja MAP verkostot
voidaan liittaa yhteen ja niita voi
daan pitaa yhtena loogisena verkos
tona. MAP:n sijoittuessa tuotan
toymparistOon, TOP puolestaan
palvelee teknisia suunnittelu-(CAD)
ja toimistosovelluksia.

MUGjaEMUG
Vuonna 1985 USA:ssa MAP:sta
kiinnostuneet yritykset perustivat
MAP:n kayttajien ryhman, MUG:n
(MAP/TOP User's Group) ja sa
mana vuonna eurooppalaiset seura
sivat
esimerkkia
perustaen
EMUG:n. EMUG:ssa on talla het
kella jasenina noin 180 yritysta ja
MUG:ssa labes 600. Suomesta ovat
mukana olleet Valmet ja VIT.
MUG:n tehtavat
- Luoda nayttamo ja organisaati
opohja tiedonsiirtojarjestelmien
ammattilaisille ja naita tukeville
yrityksille
- Luoda tietoliikennemaaritelmat
OSI -malliin perustuen ja edistaa
tietoliikennestandardien hyvak
symista teollisuudessa
- Parantaa valmistusteollisuuden
tuottavuutta
soveltamalla
MAP/TOP -teknologiaa
- Antaa markkinoilta tulevaa pa
lautetta tietokoneiden ja tukijar
jestelmien valrnistajille
Lisatietoa: The Society of Ma
nufacturing Engineers, One
SME Drive, P.O.BOX 930, De
arborn, Michigan 48121 tel.
(313) 271-1500

,

Ei maaritelty

Luotettavan tiedonkulun
varmistus

OSI -malli

t.

-ISO DP 8649
-ISO DP 8650

4. Kuljetuskerros

MAP/Edut
MAP:lla saavutettavilla hyOdyilla
voidaan kehittaa tehokkaampia au
tomaattisia tehtaita ja pienentaa
valmistuskustannuksia.
- MAP yhdistaa kaikki tuotanto
toiminnot
- MAP helpottaa kunnossapitoa,
muutosten tekoa ja laajentarnis
ta

..

MAP pohjautuu ISO:n OSI (Open"
Systems Interconnections) -malliin,
joka on tiedonsiirtoa kokonaisval
taisesti kasitteleva avoin systeemi
kaava. Malli antaa rungon, jonka
mukaan tiedonsiirtostandardit on
kehitettava, jotta tietoja voidaan
vaihtaa eri verkkojen, jarjestelmien
ja jarjestelmien sovellusprosessien
valilla eli jarjestelmat ovat avoimia.
Mallin mukaisen ns. avoimen jar
jestelman toiminnot jaetaan seitse
malle eri kerrokselle. Maariteltyjen
kerrosten ylapuolella on tietojen
siirtoa tarvitseva kayttaja, hanen
sovelluksensa ja esimerkiksi tieto
koneessa oleva sovellusprosessi se
ka alapuolella on fyysinen siirtotie.
Naihin osiin ja niiden toimintoihin
ei mallissa puututa. Kerrokset 1-4
huolehtivat tietojen luotettavasta
,
siirrosta ja kerrokset 5-7 siita, etta e~
sovellusprosessit kykenevat keskus
telemaan keskenaan. (Taulukko 1)

Tasolla 1 eli alimmalla tasolla hoi
detaan fyysinen tiedon labetys lin
joja pitkin; tiedonsiirtopiirien sab
- koinen, mekaaninen ja toirninnalli
~ nen ohjaus. Tiedonsiirto suorite
taan nykyisin laajakaistaisen koak
siaalikaapelin valityksella. Laaja
kaistaisuuden vuoksi voidaan use
ammalla kanavalla labettaa tieto-,
aani-, ja kuvasignaaleja. Tulevai
suudessa optiset kuidut syrjayttane
vat laajakaistaisen koaksiaalikaape
lin suuren tietoliikennekapasiteet
tinsa vuoksi.
Tasolla 2 kasiteltavia asioita ovat
tietoliikennelinjojen hoitoon liitty
vat toimenpiteet ja yhteyskaytan
not. Talla tasolla pystytaan havait
semaan ja korjaamaan viestien vir
heet seka maarittelemaan solmuko
neiden yhteenliittarmstapa (tahti-,
rengas- tai vayla-rakenne).
Taso 3 maarittelee, kuinka tietoa
siirretaan tietokoneiden valilla. Tal
la tasolla hoidetaan myos tietolii
kenteen reititys verkon sisalla ja
verkkojen valilla, tiedon jako loh
koihin, virheista toipuminen ja tie
donkulun ohjaus.
Tasolla 4 on maaritelty tiedonvaih
toon liittyvat saannot ja siina huol
lehditaan tiedon kuljetuksesta paa
tepisteesta toiseen ja yerkkojen va
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-Rullakot
-Lavakot
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PORIN METALLI OY
Kuulalaakerit
Rullalaakerit
Neulalaakerit
• A1en la8jin luoteohjelma
• Lln.i.........ista laatua
• Nopeet toimitukset
varastostamme

• ERIKOISKONEITA
• KONEISTUSTA
• TERAsRAKENTEITA

Palveluksessanne my6s
- tekninen palvelumme
- asennuapalvelumme
- 27 jllleenmyyjU ympIri
maeta

«

LisAa kysyttAvM?
Soillakaa FAG LAAKERI OY.

90-514011

UUSINIITIY,28760 PORI 76
PUH. 939-486 725

••

KIINNITA
TEHOKKAASTI

Kuumasinkityn Vepe-aitaelementin koot
ovat 1200X1800 r1lm ja 1200X2400 mm.
Katevat suora- ja kulmaliitossalvat.
Soveltuu ymparysaidaksi rakennuksille.
varasto- ja muille alueille.
Nopea pystyttaa ja helppo siirtaa.
Toimitamme myos ajo- ja kulkuportit seka
jalankulkukatokset.
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venskt Stal on yksi Euroopan
nykyaikaisimmista terasyh
tioisHi, joka toimii vahvasti ja
maaratietoisesti ensiluokkaisten
tuotteiden ja ratkaisujen puolesta
pohjoismaisilla markkinoilla.
Siksi nimella Svenskt Stal on
oikea kaiku.
Tiedamme mita Sinulle merkit
see mahdollisuus saada ensiluok
kaista terasta oikeaan hintaan.

Tiedamme my6s, mita merkitse
vat varmat, tasmalliset toimitukset.
Vailla merkitysta ei ole myos
kaan se, etta saat nopeasti yhtey
den pateviin ammatti-ihmisiin, jot
ka osaavat asiansa ja joilla on oikea
palveluasenne.
Vasta sitten kun nimemme on
saanut oikean kaiun teraksen osta
jien keskuudessa, se kuulostaa hie
noha myos meidan korvissamme.

Kun etsit terasta, joka voi antaa
tuotteillesi todella vahvat ja myy
vat kilpailuedut, hanny meidan
puoleemme.
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)C FIXTOOL OV
Teollisuuskatu 15 Puh 916-25225
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SVENSKT STAL
OY Svenskl Stal AB
Kluuvikatu 8 (XlIOO HELSINKI
Puh. 177055.

VEPE-jokapaikan
pika-aila

30420 FORSSA

Pyydii eduUinen
Vepe-tarjous!
Ristikiven teollisuusalue

04300 HYRYLA

Puh.90-255 766

Vie!

..............VELJEKSET PELTONEN
23

,
TiN - pinnoitteella
tiiysi feho koneestasi

mill

KONESERVICE

Tin -pinnoifettuja
feria kayfettaessa
ei kone seiso.

on?

Harvenfuneef fe
ranvaihdof ja suu
rempi feholl inen
lasfuvirfa paran
fava f fyosfoko
neen kapasifeef
fia jopa 40 %.

KONESERVICE on nostolaitekunnossapidon nestori, jolle on yli kahden
vuosikymmenen aikana kertynyt tietoa, taitoa ja
kokemusta.
KONESERVICE'lle on jo yli 700 sopimuskumppania uskonut n. 10000
laitteensa hoidon.
KONESERVICE on paiityomme, joten meilla on halu kehittya.
KONESERVICE on varmistanut kunnossapitopalvelujen saatavuuden
maankattavalla piiriverkostolla. Toimimme tanaan 29
paikkakunnalta kasin, joten olemme liihelliisi.
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Kaikkiin tyokaluihin TiN-pin
noite ta kuu tyona

1&

KONESERVICE on valmis tarjoamaan yksilollisen, tarvetta vastaavan
ratkaisun kunnossapitopulmaanne.

plasmat.el<ni:iJ eo.lIlJ
Oy

KONESERVICE on osa eraasta maailman johtavista nosturinvalmistajista,
joten pystymme tarjoamaan ajan tasalla olevan tieto
taidon.

~

JIEOO'MJ ........ I ........

va.llorbe

KONESERVICE
kunnossapilopalvelumuodot
HUOLTOPALVELU
TARKASTUSPALVELU
KORJAUSPALVELU
VARAOSAPALVELU
MODERNISOINTIPALVELU
MITTAUSPALVELU

'lr

-Jyrslmet

SWISS

LUETTELO JA HINNASTO 1/86

t~
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levyosia tyokaluineen

syvavetoa

MlssA ME OLEMME

Lisaksi toimitamme standardi nostolaitteita- ja viilineitii
seka annamme kiiyttiijiikoulutusta.
Tarkempia tietoja palveluistamme saat lahimmalta
KONESERVICE-asiantuntijalta.

•
Ja
sana
pitaa

Klo,NE
SERVICE

OHUTLEVYPURISTAMO
VIRTANEN & ERONEN
Tiilenlyojankuja 5
01720 Vantaa 72 puh. 840644
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SAALKONEOy
IllADETO.IANKWA 2' C. 0G72D HELSINKI

PUH. 90-354 266

TELEX 124601 ...1 sf
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G&L Electronics Co.

GI DDI NGS & LEWIS
ENGINEERING THE FUTURE

10 1950-luvulla G&L kehitti yhdes
sa MIT:n kanssa ensimmaisen NC
ohjatun tyostOkoneen. Yritys on
pysynyt kehityksessa mukana val
mistaen itse kayttamansa ohjauk
set.
Ohjausten laatu varmistetaan tar
kastamalla osat erikseen ja valmiit
ohjaukset useammalla eri testilla,
mm. lampokaapissa. Kayttamalla
omia ohjauksia voidaan koneet kyt
kea helposti omaan lahiverkkoon.
MAP-liitanta on myos saatavilla,
mutta ohjauksen hinta kohoaa tal
loin lahes kaksinkertaiseksi.

Arto Laine
Vesa Vahtera
larjestyksessa jo neljannen kerran
VTK saapui tehdasvierailulle Gid
dings & Lewisin Fond du Lacin tuo
tantolaitoksiin. Tervetulotoivotus
ten jalkeen tutustuimme yrityksen
historiaan ja nykytilaan filmin ja
isantien esityksen perusteella.

Yhteenveto

•

Yrityksen esittely
G & L on perustettu 1859 Fond du
Lacissa palvelemaan Wisconsinin
osavaltion myllyja ja sahoja niiden
koneiden valmistajana. Vuosisadan
alussa yritys alkoi valmistaa myos
tyostOkoneita, joista muodostui
myohemmin sen paaartikkeli. G&L
toimittaa nykyisin tyostOkoneiden
lisaksi myos kokonaisjarjestelmia,
joista yha useampi on joustava val
mistusjarjestelma. Yrityksen paa
paikka on edelleen Fond du Lac,
34000 asukkaan kaupunki Milwau
keen lahella.
Giddings & Lewis muodostuu kah
deksasta tuotantoyksikosta, joista
Fond du Lacissa sijaitsevat:
- G&L Machine Tool Co.
- G&L Manufacturing Systems
- Davis Tool Company
- G&L Electronics Co.
Michiganin osavaltiossa oleva G&L
Foundry toimittaa yhtion kaytta
mat valuosat aina 35t asti. Illinoisis
sa sijaitseva Basic Electronics tekee
tarvittavia
elektroniikkakompo
nentteja. Wisconsinin lanesvillessa
toimiva Gilman Endineering & Ma
nufacturing Cav on keskittynyt au
tomaattisiin kokoonpanojarjestel
miin, tasapainotuskoneisiin ja tuo
tantojarjestelmiin. Euroopassa yh
tiolla on Skotlannissa yksikko,
G&L - Fraser Limited, joka val
mistaa ja edostaa yhtion tuotteita.
Nykyaan G&L kuuluu AMCA In
ternational konserniin, jonka paa
toimialoja ovat metalliteollisuus ja
oljyala.

Machine Tool Co. ja
Manufacturing Systems
Tama tehdas oli ensimmaisena tu
tustumiskohteenamme.
Isannat
kierrattivat meita pienissa ryhmissa
esitellen tyostOkoneen valmistuksen
26
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G&L:n myynti perustuu vakiintu
neisiin asiakassuhteisiin. Siksi yritys
painottikin IMTS-86 messuilla ky
kyaan toimittaa modernia tehdas
automaatioita ja valmistuksen ko
konaisjarjestelmia, eika ainoastaan
tyostOkoneita. Koneiden esittelyn
sijasta G&L jarjesti shown "Engi
neering The Future" , jossa esiteltiin
toimitettuja FMS-jarjestelmia ja
joustavan konepaja-automaation
kehitysnakymia.

Alios tee erheita.
Nykyaan toimitetaan lisaantyvassa
maarin koneiden mukana tyokalut,
kiinnittimet ja ohjelmat. Giddings
& Lewis pyrkii laajentamaan toimi
tuksiaan suunnittelemalla ja valmis
tamalla kokonaisjarjestelmia, joi

den toimittajana silla onkin jo ko
kemusta.
Tutustumiskaynti oli hyvin valmis
teltu, vastaanotto ystavallinen ja
isannat asiantuntevia. VTK:n vie
railu oli siis hyvin onnistunut.

Ja hihat heiluivat.
eri vaiheita.
G&L on valinnut tyostokoneiden
massatuotannon sijasta asiakkaan
tarpeisiin raataloityjen vaakaka
raisten poyta- ja lattiatyyppisten
koneistuskeskuksien
valmistami
sen. Lahes kaikki koneet varuste
taan paletinvaihtajalla. Machine
Tool Co. valmistaa koneistuskes
kuksien lisaksi sorvauskeskuksia,
joita myos kaytetaan Manufactu
ring Systemsin suunnittelemissa
joustavissa valmistusjarjestelmissa
ja soluissa.
Tehtaalla on korkeavarasto, joka
on tarkoitus liittaa vihivaunuilla en
si vuonna kayttOon otettavaan
FMS-jarjestelmaan. Tuotantoa on
jo pitkaan valvottu edistyksellisella
atk-jarjestelmalla. Sen paivitys ta
pahtuu vain kerran viikossa, koska
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tuotannon Hipimenoaika on lyhim
millaan 8 kk, kaytannossa n. 12 kk.
larjestelma on tarkoitus uusia lahi
tulevaisuudessa.

VAHVA OlE TULEVAlSUUOESfA.

Davis Tool Company
Koska G&L yleensa toimittaa val
mistamiensa koneiden mukana tar
vittavat tyokalut, on yhtymalla tyo
kalujen ja jigien tuotantoon erikois
tunut tehdas. Se valmistaa mm. tyo
kalujen kiinnityskartioita, poraus
tankoja, erikoiskiinnittimia ja oh
jaimia. Yritys tekee myos erilaisia
poranteroituskoneita.
Tyokalut ovat yleensa asiakkaan
toivomuksesta valmistettavia eri
koistyokaluja ja sarjasuuruudet
nain melko pienia, joten konventio
naalisella konekannalla tullaan toi
meen.
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ASEA ROBOTICS

UUSI

Ruotsalaista osaamista

ROBOTTISUKUPOLVI

Yhdysvalloissa

ON SYNTYNYT

•
•
•
•

Maks. Iiikenopeus
Maks. kiertonopeus
Kasittelykyky
Toistotarkkuus

"--------------------------------------------------------------------....,111
Jukka Poutanen
Juha Vahala

3 m/s
300 0 /s
10 kg
0,1 mm

-.

-::-."

.;1

ASEA ROBOTIIKKA
PL 10
02611 ESPOO
Puh. (90) 59111
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Virallisin maaritelma teollisuusro
botista on Yhdysvaltain robotiik
kayhdistyksen RIA:n laatima:"Ro
botti on uudelleen ohjelmoitavissa
oleva monipuolinen mekaaninen
laite, joka on suunniteltu liikutta
maan kappaleita, osia, tyokaluja tai
erikoislaitteita ohjelmoitavin liik
kein monenlaisten tehtavien suorit
tamiseksi.' ,
Milwaukeessa, Wisconsinin osaval
tiossa, oli matkakunnalla oiva tilai
suus tutustua yllaolevan maaritel
man mukaisten mekaanisten laittei
den eli teollisuusrobottien kokoon
panoon.
Ruotsalainen ASEA on siirtanyt
osan tuotantolaitoksistaan ema
maan ulkopuoielle markkina-aluei
den vaIittomaan laheisyyteen. Yh
dysvaltojen lisaksi ASEAlla on ro

bottitehtaita mm. Ranskassa, Japa
nissa, Espanjassa ja FilippiineilIa.
Milwaukeen robottitehdas on labin
na kokoonpanotehdas. Robottien
rungot seka kojekaapit ohjauksi
neen tulevat Ruotsista. Vuodesta
1983 on tuotettu n. 700 teollisuusro
bottia. Edullisen markkinatilanteen
johdosta tuotanto on kasvanut mel
koisesti, joten vuoden 1986 tavoit
teena onkin 475 robottia.
Tuotesuunnitteluun on Milwau
keessa kiinnitetty erityista huomio
tao Samoin tuotekehittelyn tueksi
on investoitu uusinta tekniikkaa
oleviin simulointilaitteisiin, joita
kaytetaan myos asiakkaitten koulu
tukseen. Tuotesuunnittelusta vastaa
kuusi henkiloa. HeilIa on kaytos
saan CAD/CAM-laitteisto, jossa
on kolme tyoasemaa. Tyoasernien
kayttO on jaettu kolmeen eri suun
nittelutehtavaan: sabko-, pneuma
tiikka
ja detaljisuunnitteluun.
Suunnittelijat tyoskentelevat osit
tain vuorossa. CAD/CAM-laitteis
ton kayttoonotto on tehostanut
suunnittelutoiminnan 2,5-kertaisek
si tehtaan edustajan mukaan.
Tehtaalla kokoonpantavat robotit
kykenevat kokoluokasta riippuen
kasittelemaan 6-90 kg:n taakkoja.

Gn~m

Toistotarkkuus on isommilIa robo
teilIa n. 1 mm ja pienemmilIa n.
0,25 mm. TaIla hetkella joka 30.
valmistuva robotti on varustettu
jonkiniaisella hahmontunnistusme
neteimalla.
Tyon alIa oli samanaikaisesti useita
eri robottisoveIlutuksia, joista voi
daan mainita mm. erilaiset hitsaus
robotit kuten TIG-, MIG-, ja piste
hitsaussoveIlutukset. ASEAn mu
kaan juuri hitsausrobotit edustavat
maailman
parasta tekniikkaa.
Muista soveIlutuksista voidaan mai
nita mm. liimausrobotti, portaali
tyyppinen ja tyokalumakasiinilla
varustettu robotti.
Kokoonpanon lapimenoaika on
kaksi viikkoa robotilIe, joka kyke
nee kasittelemaan 6 kg:n taakkaa.
Laadunvalvonta on tiukka, silIa
kaikkia robotteja koekaytetaan yh
tajaksoisesti 125 tunnin ajan. Jos
robotissa havaitaan toimintahairio
testauksen aikana, niin vika korja
taan ja testaus aloitetaan alusta.
ASEA Roboticsin markkinaosuus
on nousussa Yhdysvalloissa ollen
nyt 9-11 070. ASEA on pyrkimassa
toiseksi suurimman markkinaosuu
den haltijaksi USA:ssa. Pahimmak
si kilpailijaksi mainittiin GMF.

Oy Fin-Ra All
H6ylaam6tie 18
SF-00380 Helsinki
Puh. 90-550 112

Oy Fin-Ra Ab on keskisuuri metallituotetehdas joka on eri
koistunut elektroniikkateollisuuden alihankkijana tarkkuus
ohutlevytOihin. Valmistamme tilaajan teknisten erittelyjen ja
piirustusten mukaan erilaisia koteloita, asennusalustoja, etu
levyja, liitinkenttia jne.
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TYOSTOTYOKALU OY

Taivaltie 4
01610 VANTAA
P. 90-5665946
Teroituspalvelu
kaikenlaiset jyrsimet
kierretapit ja -Ieuat
kierukkaporat
kalvimet
aventimet

•

Menestystekijat ovat ihmisia,
jotka haUitsevat tiitii paivaa ja tulevaisuutta.
Menestystekijoina on totuttu ajattelemaan lahinna
yrityksen liikeideaa, toimintatapaa, tuotteiden ominaisuuk
sia, markkinoinnin mahdollisuuksia.
JOT-Yhtioissa ajattelemme tassa toisin, vaikka
pidammekin kaikkia mainittuja tekijoita tarkeina.
Katsomme, etta todellisia menestystekijoita ovat
aina perimmaltaan ihmiset. Osaavat ihmiset - ilman heita
ei paraskaan yritys voi olla paras.

Menestystekijat ovat ihmisia,
jotka ltIovat menestyksen myos itseUeen.
Kaikella todellisella menestyksella on lahtokohtansa
ja tavoitteensa.
Yritysten kohdalla kyse on oikean strategian valin
nasta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Yksilotasolla kyse
on taidosta valita l):oyhteiso, joka tarjoaa juuri ne mahdol
lisuudet, jotka yksllo menestyakseen tarvitsee.
JOT-Yhtioissa haluamme, etta jokainen tyontekija
on meille menestystekija.Ja ettaJOT-Yhtiot on menestys
tekija jokaiselle tyontekijalleen.
Haluamme olla oikea yritys osaaville ihmisille.

Menestystekijat ovat yrityksia, jotka tietiivat
mita tahtovat.Ja pystyvat mihin tahtovat.
JOT-Yhtiot on kasvanut nopeammin kuin mita
metallin monialayritykselta on totuttu tassa maassa odotta
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maan: viime vuonna liikevaihtomme moninkertaistui ja
meista tuli Suomen suurin ja Pohjoismaiden kolmanneksi
suurin valimoteolIisuuden yritysryhma.
Voimakas kasvumme perustuu suunnitelmalliseen
tavoiteasetteluun ja strategiaan, jonka laadinta aloitettiin jo
70luvulla.
Nyt on tullut toteutuksen aika.
JOT-Yhtiot Konepajaryhmaan kuuluu nelja itse
naista tulosyksikkoa:
HOgfors-Valimo Oy, kansainvalisesti tunnettu mm. uusien
materiaaliratkaisujen kehittajana.
Suomivalirno Oy, ainoa suomalainen valimo, joka toimii
Meehanite-Iuokituksen mukaisessa laatupiirissa.
Iisalmen Konepaja Oy, tunnettu mm. huippuluokan
Black Bear hydraulimoottoreistaan.
HarjavaUan Teriisvalimo, erikoisjunanvaunun osien val
mistaja vaativiin olosuhteisiin.
Haluamme tarjota asiakkaillemme jatkuvasti
parasta. Ja tyontekijoillemme parhaat toimintaedelIytykset.
Siksi panostamme kehitykseen myos tulevaisuu
dessa.
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Muutoshiontapalvelu
hiomme standardityo
kaluista erikoismit
taisia ja -muotoi
sia "spesiaalityoka
luja", kuten olakepo
ria ym.
Valmistus
Valmistamme lastuavia
pikateras- ja kovame
tallityokaluja asiak
kaiden piirustusten tai
muiden ohjeiden ja toi
vomusten mukaan

~

HUIPPULUOKAN TAIVUTUSTEKNIIKKAA
MVQS RASKAAMPAAN TYOHON:
KAs10HJAUS OHJAUSPULPETISTA, ESlYAUHNAT KUUlILLE
TASOIllE - KULllAvAULlE
• CNC OHJAUS IIUlSTlLlA JA usAllUlSTlKASET1LLA VARUSTETTUNA.
TEHOKAS OHJAUSTAULU IlAHDOLUSTM HELPON OHJEUIOINNIN
IIUISTHN JA OHJElIIIEN VAUNNANIIUIST1STA.
IIYOS KAs1oHJ~Us IIA,ltDOLUSTM
OHJELMIEN S1SAANSvOTON.

~--'J
PUTKIKAVRIEN IRROITUKSEEN
PUTKIEN JA KAVRIEN PALOITTELUUN
TEHOKAS HORIZON 425 KVLMAPVQRC
SAHA
nKNISET ARVOT

--

e.•

• suurin IerA
• terInopeudeI

• ter6moottorintehol
• hydrau/iteho
• pyslyp.lristimenYOima

400 mm
12-16-24 lei
9-12-tBRlmin
1-1.5-2.0kW
t . 1 kW

1660~

• vaak8lpc,lriStimen voima 2x490
45·
• katkaisuteho umpiajne 130 mm
• paino
830 kg

• kuImas8haus

v_,

._

• auIOmBattinen tyOkierto
• Sy(JIOn esivaJinta
• iSkunpituuden esNalinla
• peineen IIItO
: ~~n1aakerina

...

• terln~~'Yaihleinen
• IastunpolstoruKa

~

®

MAAHANTUONTI- MYYNTI- HUOLTO:

~ TIKKURILAN TVaSTaKONEMVVNTI Ky
KUAItRfTlE 44, D1X!OYANTAA

TELEX 121535 TlK SF

.IlO-l37249,137 3M

tuotteita
keh ittyv~ille
teollisuudelle
•
•
•
•
•
•

tyOstokoneet
teollisuuskoneet
mittalaitteet
konetyOkalut
tiivisteet
teollisuustarvikkeet

OY AXEL VON KNORRINGIN TEKNILLINEN TOIMISTO
00380 HELSINKI 38, KARVAAMOKUJA 6, PUH. 90-554488 • TURKU, PUH. 921-308000
OULU, PUH. 981-224312 • JYVASKYLA, PUH. 941-614100. TAMPERE, PUH. 931-531900
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din perusteella. Linja toimi todella
luotettavan tuntuisesti, hairioita ei
roboteissa oppaan kertoman mu
kaan ole ollut ja tarvittaessa kor
jaukset hitseihin saadaan tehtya lin
jan lopussa olevien vararobottien ja
kasipihtien avulla. Lisaksi linjan
paassa valmis auton runko pysah
tyy automaattiselle tarkastusase
malle, jossa pistehitsausliitosten ko
ko mitataan lasersateen avulla, jol
loin laatupalaute on valitOn.
Maalausosaston toiminta oli myos
vauhdikasta. Siella 19 maalausro
bottia viuhtoi autoille ensiluokkai
sen maalikerroksen. Tosin ruos
teeneston eteen tehty tyo vaikutti
olevan vahaisempaa kuin esimer
kiksi pohjoismaisilla valmistajilla.

GM ORION PLANT
LAATUA AMERI KKALAISITTAI N
Timo I. Salminen
Mika Sjoholm
Hanna-Leena Jyrama
Keskiviikkona 17.9 vierailukohtee
namme oli GM:n Orion Plant Det
roitissa. Saavuimme hyvassa jarjes
tyksessa kello kahdeksaan mennes
sa tehtaalle ja tapasimme oppaam
me eteisaulassa. Siirryttyamme ko
koushuoneeseen alkoi virallinen oh
jelma GM:n ja Orion Plant:in esit
telylla.
Orion Plant valmistaa uutta etuve
toista Cadillac Fleetwood:ia ja vas
taavaa Oldsmobilen sisarmallia.
Tehtaan rakennustyot alkoivat v.
1980 ja tehtaan juhlavia avajaisia
vietettiin Presidentti Ronald Reaga
nin johdolla kolmea vuotta myo
hemmin syksylla 1983. Orion Plant
on GM:n kehittyneimpia tehtaita.
Talla hetkella ainoastaan Toyotan
kanssa toteutettu Freemontin ko
koonpanotehdas on sita modernim
pi, ja ultramoderni Saturnprojektin
tehdas valmistuu vasta kahden vuo
den kuluttua.
Orion Plant:issa tyoskentelee 7500
henkea kahdessa vuorossa, ja tun
nissa valmistuu 70 autoa. Yoaikaan
linjalla tyoskentelee kuumeisesti
300 laitosmiesta niin, etta paivalla
tuotanto voisi pyoria jaIleen ongel
mitta.
Ensiesittelyn jaIkeen lahdimme kat
somaan itse tehtaan toimintaa.
Materiaalihallinnossa tehtaalla on

SlleAcreage
Square Foologe Under Rool
(All Struclures)
Assembly 8uildlng
Administration BUilding
PowerhoUsefNosle Trealmenl
Acres Under Roof
OlflCiol Groundbreaking Dole
Earth Moved
First Sleel Erecled
Tolol Tons Structural Sleel Erected
First Concrele Poured
Tolol Aleo Paved
Dole 8ulldlng Enclosed
Slort of Production
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Automaattista korinhitsausta.

pyritty toteuttamaan japanilaisia
oppeja varastojen kiertonopeuden
parantamiseksi. Tavaran virtaus on
tehty jatkuvaksi materiaalitoimitta
jien ja kokoonpanolinjojen vaIilla.
Tehtaalle saapuu paivittain 350 rek
kalastillista autonosia ja erailla
komponenteilla keskimaarainen va
rasto on vain 4 tunnin tuotannon
suuruinen. Materiaalin kasittelyssa
tehtaalla kaytettiin 22 vihivaunua,
jotka toivat tarvittavan taydennys
eran kokoonpanolinjoille aina tar-

492 acres
3.7 million square leel
3.3 mlRlon square feel
129.400 square leel
124.100 square feel
17 acres
OClober 5. 1980
7.5 milrlOn cubic yards
January 1981
26,220 Ions
June 1981
162 acres
April 1982
December 1. 1983

vittaessa.
Auton korin kasaus oli automati
soitu erittain pitkalle, 93 0J0 kaikista
hitsausliitoksista tehtiin automaat
tisesti. Suurten, tarkkuutta vaati
vien osien, kuten auton pohjan hit
sauksessa kaytettiin hitsausprasse
ja, joissa osakokonaisuus tuli val
miiksi yhdella puristuksella. Muut
hitsaukset hoidettiin 138 robotin
voimin. jotka pystyivat joustavasti
valmistamaan erilaisia korityyppeja
auton kokoonpanojigin tunnuskoo-

Tolol Number 01 Robols In Plonl
Body Shop (138 Robots)
Palnl (19 Robots)
Miles 01 Conveyor
Tolol Number 01 Automated
GUided Vehicle System
IA.G.V.S.) Unlls
Powerhouse Boilers
Number 01 Cars In System

157

32 miles

22
4 coil·lired boilers
2,567

Une Role at Full Producllon

7S cors per hour

Operollon at Fun Production

2 shills

Tolol Employmenl at Full
Production on Two Shills

7.100

(t)

~

Kokoonpano suoritetaan Orion
Plant:illa taysin asiakastilausten pe
rusteella. Linjalla autojen tyyppi ja
varustus voi vaihdella taysin satun
naisesti, ainoastaan maalaus on sa
manlainen noin kahden tunnin tuo
tantoa vastaavalla maaralla autoja.
J okaisessa autossa riippuu lista,
jossa on maaratty kyseiseen autoon
tulevat varusteet. Samoin osako
koonpanot, kuten kojelautojen ka
saus, ovat synkronoitu tietokone
jarjestelman avulla itse tuotantolin
jaan, ja niilta tulee tilauksen mukai
sia osakokonaisuuksia niin etta itse
auto ja osakokoonpano kohtaavat
linjalla samanaikaisesti, ilman pus
kurivarastoja.

Korkeasta automaatiotasosta huolimatta vaadittiin ihmistyovoimaa.

Kokoonpanoon Orion Plant:illa on
muodostettu 15-30 hengen tyoryh
mia, jotka hoitavat tietyn kokonai
suuden auton valmistuksessa. Teh
taan johto suosittelee tyokiertoa
tyoryhmien sisalla, mutta usein ih
miset haluavat kuitenkin tehda vain
yhta, yksinkertaista tyovaihetta.
Tyoryhmilla on kuitenkin tarkea
merkitys pyrittaessa parempaan
laatuun. Autoja tutkit~an jatkuvas
ti linjan lopussa, ja laatupalaute
pystytaan kohdistamaan siita vas
tuussa oleville tyoryhmille. Kukin
tyoryhma pitaa palaverin kerran
viikossa, jolloin kertynyt laatupa
laute tutkitaan ja tyoryhman sisaIla
yritetaan ratkaista virheiden syyt.
Lisaksi tata toimintaa piristetaan
parempaan laatuun kannustavalla
palkkauksella.
Kokonaisuudessaan tehdas antoi
erittain siistin ja tehokkaan kuvan
itsestaan. Tyopaikat oli jarjestetty
asiallisiksi ja myos tyontekijoiden
tyointo naytti hyvalta. Ja tietysti ta
man massiivisen kokonaisuuden
kellontarkka toiminta oli todella
vaikuttava kokemus, joten lounaan
ja kiitospuheiden jalkeen suunta
simme automme tyytyvaisin mielin
kohti hotelliamme.

Vihivaunut huolehtivat materiaalin kuljetuksesta.
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VI ERAI LU PASIFIC ROLLER
DIE INC. CO:LLA

o

rima J. Salminen

1886-1986

SATAVUOTTA
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-kevytta, kaunista
ja korroosionkestavaa
rakennusainetta
•
•
•
•
•
•
•

oviin ja ikkunoihin
kaapelihyllyihin ja autopuhelimiin
puhelinkoppeihin ja kasvihuoneisiin
jaansarkijoiden kansiin
tikkaisiin ja harjanvarsiin
antennimastoihin ja valaisinpylvaisiin
ratkaistaan yhdessa alumiinillal
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Alumiinia on valmistettu 100 vuotta,
Nokia on valmistanut alumiiniprofiileita
23 vuotta.

N C KIA Alumiini
PL 419, 00101 Helsinki, puhelin (90)6131
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Risto Meltovaara kertoi tyoskentelysti USA:ssa.

nin myota yrityksen tyokalumyynti
on kasvanut hyvin.
Patentointi on Yhdysvalloissa aikaa
vievaa puuhaa. Uuden aaltoprofii
lin patentointi oli vienytkolme
vuotta aikaa. Vinkkina kuulimme,
etta patenttia ei kannata paisuttaa
liian suureksi, vaan pikemminkin
kannattaa tehda useampia pienem
pia patentteja, joita on sitten hel
pompi puolustaa mahdollisten vaa
rinkaytosten yhteydessa.
Tyovoimakustannukset San Fran
ciscon alueella ovat ehka maailman
korkeimmat (valkoisten osalta).
Meksikolaista tyovoimaa saa kylla
70 %:n ale-hintaan, mutta talloin ei
voi puhua ammattitaidosta mitaan.

Nokian ornien koneiden valmistus
on kuitenkin siirretty PRD:lle, jotta
sen toiminta-aste voitaisiin pitaa
korkeampana ja kannattaahan kes
kittaminen muutenkin. Heikosta ti
lauskannasta johtuen tehtaalla ei
ole tehty kolmeen vuoteen inves
tointeja. PRD:lla ei ole ollut tyovoi
maongelmia, silla sen ammattitai
toiset tyolaiset ovat uskollisia tyo
nantajalleen.
Vierailu Pasific Roller Dien tehtaal
la oli mukava poikkeus muista vie
railukohteista, eika vahiten hyvan
tarjoilun ansiosta. ali myos erittain
rnielenkiintoista kuulla tyoskente
lysta ulkomailla kokeneen rniehen
suusta.

KO N E-TU KKU
VENEENTEKIJANTIE 14, 00210 HELSINKI
PUH.90-6925112
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Torstaina 18.9 saavuimme Detroi
tista San Franciscoon Northwestin
lennolla paikallisen Alamon Rent
A-Car:n toimiston virkailijan mu
kaan tavanomaisen tunnin myohas
sa. Auton vuokrauksen ja hotellin
etsiskelyn ja majoittumisen jalkeen
paasimme Pasific Roller Die Inc:n
tehtaalle, jossa johtaja Meltovaara
odotteli meita fast foods-paivalli
nen valmiina.
Pasific Roller Die kuuluu Nokian
Machine Department:in alaisuuteen
ja se valrnistaa kierresaumausputki
koneita. Naiden koneiden markki
nat ovat talla hetkella erittain pie
net, vain 5-6 konetta vuodessa.
PRD hallitsee markkinoista n. 20 070
sen suurimman kilpailijan hallitessa
jaljella olevaa 80 %. Markkinati
lanne vaatii, etta uuden koneen
kaupan yhteydessa joudutaan otta
maan vanha kone vaihdossa edel
leen korjattavaksi, joten kaupan
efektiivinen tuotto jaa nain vielakin
pienemmaksi. Tuottavuuden ja
tyollisyyden yllapitamiseksi PRD
on ryhtynyt valmistamaan koneissa
kaytettavia tyokaluja, rnika onkin
osoittautunut hyvaksi valinnaksi.
Kierresaumaputkia kaytetaan paaa
siassa niiden alkuperaisessa kayttO
kohteessa 1. tierumpuina. Yhtion
itsekehittamaa aaltoprofiilia voi
daan kayttaa myos esim. kattopro
fiilina. Putkia valmistetaan eri hal
kaisijakokoja valilla III = 12':-140'
20, 30 tai 40 jalan mittaisina paloi
na. Materiaalina kaytetaan alumii
nia seka galvanoitua peltia. Oman
profiilin kehittiimisen ja patentoin
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OSAAVAA
KONEENRAKENNUSTA
PROSESSITEOLLISUUDELLE

RAUMA-REPOLA
Porin tehtaat

METALLISAHAUS _

L.NOX

merec

-.
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SAHAKONEET • TERAT • LASTUAMISOLJYT
• TERAHUOLTO •

CSAHAUSTEKNIlKAN ERIKOISTALO)

lUI OY VALOKAARI
merec: Sienikuja 6 00770 Helsinki 77
P. 90-385255, tlx124495 merec sf

C)

«
OH.JAUS
SAHKO~

Piiiikanttari. jskakeskustehdss
is rnsshantuanti:

NYT SEINAT LAMPiMIKSI

Asennusasssta
rnyyrniilii :

Ssntaniitynkstu 3

Karsantie 7

04200

01450 Vantas

Kersvs

puh. 90- 2941100

js

puh. 90 - 8729033

Halltex-sisustuslevyt eristavat lamp6i:i ja aanta Seinasta
katoaa kylmyys ja sen pinta muutluu lampimaksi koskettaa.
Tule valitsemaan runsaasta pintavalikoimasta
SISJSTuSLE\ '1 ~
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UUSIA VASTAUKSIA

KOKENEITA TEKUOITA.

Aspo Tekniikka tarjoaa uusia
vastauksia levyntyostoon. Vas
taukset loytyvat uusista edus
tuksistamme. Saat meilta nyt
Pullmaxin koko levyntyosto
koneiden valikoiman: Ursvikenin
sarrnayspuristimet, leikkurit ja
erikoispuristimet; Kumlan esitai
vuttavat mankelit ja muotorauta
mankelit; Pullmaxin yleislevytyo
koneet, automaattiset lavistys
koneet, lavistys-nakerruskoneet,
laipantaivutuskoneet ja hitsaus
viistekoneet. Aivan tarpeesi
mukaan.
Pullmaxin puristimet lavista
vat levya 12 mm:iin asti - plas
malla jopa 20 mm. Ursvikenin
levynleikkurit leikkaavat levya
0,5-45 mm:iin, sarrnayspuristi
mien tyoalue ulottuu 64 tonnista
jopa 2.000 tonniin. Kumlan
hydrauliset, esitaivuttavat man
kelit valssaavat levyja 1-75
mm:n paksuusalueella.

Oikeat vastaukset koneongel
miisi loytyvat kokeneilta ja osaa
vilta tekijOilta: Aspo Tekniikasta.
Tuloksellisen vastauksen loyty
minen on aina Sinun ja Aspo
Tekniikan hallitun yhteistyOn
tulosta.
Tarjoamme kayttoosi nyt kor
kealuokkaisia, uusia edustuksi
amme. On luonnollista, etta saat
samalla avuksesi nopean ja
ammattitaitoisen Keep Going
-teamimme. Se asentaa uudet
koneet, kouluttaa henkiiOkun
tasi koneiden kayttoon ja huol
taa ne. Ryhma tulee kuluvan
vuoden aikana ottamaan valvon
taansa myOs jo kaytOssa olevan
Pullmax-Ursviken -konekannan
Suomessa.
Ota yhteys kokeneisiin ja
osaaviin ammattilaisiimme.
Yhteydenotto Aspo Tekniikkaan
on alku oikean vastauksen etsi
miseen ja loytamiseen kysy
mykseen: Mika kone?

jt
ASPD

TEINIIIIA

Helsinki, puh. (90) 782 611
Tampere, puh. (931) 33954
Turku, puh. (921) 307 777

HALLITULLA YHTEISTYDUA PAREMPAAN TUOTOKSEEN.

STANFORD UNIVERSITY

Vaadi kannattavuutta
- ota tyostokoneasioissa
yhteys meihin!

Pekka Kyrenius
Tapio Vaisanen

I!!I SU~~~X!~~!~:tu~~ne Oy -

• Paakonttori:
• Varasto ja huolto:
Haapaniemenkatu 7-9 B Haapaniemenkatu 7-9 B
00530 Helsinki
00530 Helsinki
Puh. (90) 750900,
telex 124586 wemex sf

0/

• Tampereen alue
konttori:
Rautatienkatu 26 A
33100 Tampere
Puh. (931) 147400

25-vuotta
••
TYOKALU
TEKNIIKAN
HUIPULLA
P.OINONEN OV
PL 30 (SIRRIKUJA 1) 00940 HELSINKI
PUHELIN 90-3494144
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Perjantaina 19.09.86 klo 9.30 saa
vuimme Stanfordin yliopistoon,
jossa meidat otti vastaan professori
Dave Beach. Isantamme olivat jar
jestaneet aamupaivaksi luentotilai
suuden, jossa esiteltiin yliopiston
koneosastolla meneillaan olevia tut
kimusprojekteja. Lounaan jalkeen
isantamme esitteli meille tyopajan,
jossa opiskelijat valmistavat itse
suunnittelemiaan kappaleita. Ta
man jalkeen teimme lyhyen kierto
kavelyn yliopiston alueella.
Stanfordin yliopisto sijaitsee San
Franciscon lahistolla Palo Altossa.
Yliopiston perusti senaattori ja rou
va Leland Stanford 14.11.1885. Yli
opiston
peruskivi
muurattiin
14.5.1887 ja opetus aloitettiin
1.10.1891. Tana paivana yliopistos
sa opiskelee noin 14000 opiskelijaa
ja opetushenkilokuntaa on n. 2000.
Stanfordin yliopistossa on seitse
man eri koulua, jotka jakautuvat
noin 70 eri osastoon. Koulut ovat:
Earth Sciences (maaperan tieteet),
Education (kasvatustieteet), Engi
neering (insinooritieteet), Graduate
School of Business (liikekoulu),
Humanities and Sciences (humaani
set tieteet), Law (lakitieteet) ja Me
dicine (laaketieteet). Koneosastolla
voi suorittaa nelja eritasoista tut
kintoa; Bachelor of Science, Master
of Science, Engineer ja Doctor of
Philosophy. Naista on lahinna suo
malaista diplomi-insinoorin tutkin
toa Master of Science-tutkinto, jon
ka suorittaminen kestaa noin viisi
vuotta.
Standfordissa pidetaan hyvin tar
keana uuden tiedon luomista. Tut
kimustyo onkin laaja-alaista ja suu
ri osa projektien rahoituksesta seka
aiheista saadaan teollisuudesta.
Valmistustekniikan tutkimuspro
jektien organisoija on Standford
Institute for Manufacturing and
Automation (SIMA).
SIMA:n
sponsoreita ovat mm. suuret
lentokone-, auto- ja tiekokonealan
yritykset esim. Apple Computer
Inc., Boeing Co., Douglas Aircraft
Co., FMC Corp., Ford Motor Co.,
General Motors, Hewlett-Packard
Co., IBM Corp., Lockheed Corp.,
Sperry Corp., ja 3M. Viimeaikaiset
tutkimusprojektit ovat kasitelleet
mm seuraavia aiheita:
robottien joustavat tarttujat
elektroniikkakomponenteille (spon
sori: Adept Technology)

!IIIIII

ii:1'
Ms. Professor
- piirilevyjen automaattinen tun
nistaminen (Hewlett-Packard)
- laakereiden automaattinen ko
koonpano (The Timken Co.)
- tyhjossa toimiva 3-akselinen ro
botti (Varian Corp.)
Aamupaivan
luentotilaisuudessa
esiteltiin koneosastolla tapahtuvaa
tutkimustyota, joista mainittakoon
seuraavat:
- SIMA:n esittely
- joustava valmistusautomaatio
- vastushitsaus
- sensoreilla ja adaptiivisella saadolla varustetut robotit

1
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The M.Sc. Program in Manu
facturing Systems Engineering
Standford's new program in Manu
facturing Systems Engineering emp
hasizes engineering managment and
the interaction between design and
manufacturing.
The program is a joint offering of
the Mechanical Engineering De
partment and the Department of In
dustrial Engineering and Enginee
ring Managment (IE-EM). Financi
al support for the program is provi
ded by major corporations.
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Olisipa meilUikin tallaisia koneita, nayttaa assistentti tuumivan.
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TEOLLISUUSMAALAAMO

~

Ky. M. FINGERROOS
SF - 21500 PIiKKIO
Puh.921-726621

-

Muovityokaluja
Puristintyokaluja
Kipinatyostoa
Jyrsintaa CNC
Hiontaa

-

TERAsTEN ESIKASITTELY
KAPPALETAVARAPULVEROINTI
AUTOMAATT. PESUUNJA
KATKAISUPALVELU

FINNCORROS OY

-

PUTKIPINNOITTEET
PULVERIPINNOITTEET
EPOKSIPINNOITTEET
SINKKIRUISKUTUS

~~ f<,'" f<,~ f<,~

~t;t;

Iaadukk·d
at en
'?1~~~ 'i>:,.~ '\~ ~~~Q 0'i>~,"'v
levyntyostokoneiden
maahantuojana.
Nyt ohjelmamme kattaa myos
lastuavat tyostokoneet, ja tietysti
alan todeUisia lansieurooppalaisia
huippumerkkeja.
,.

f<,~ 'to~ 'toG ,.~ O~ f<,~~«,~ 't-~

21250MASKU
,.., 921-789466 TELEX 62449

Tyokaluongelmissanne kiintykii
luottamuksella puoleemme

'\~~"~Meidat tunnetaan

0 f(,'v'v
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Ruosniemi
28220 PORI 22

v~~x

Puh.
939-394401
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~
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-KNOWHOW
- LAITEKEHITYS
-KOULUTUS

Puh. 90· 222044
Telex 122795
Telefax 221657

PL6
01151 SOOERKULLA

SAVE MONEY
WITH

e, c
•
•
•
•

INDEX-TOOL 01
nGulUAlAM ERIKOISlUKE
PL 259 -

33101 TAMPERE 10 - FINLAND
Katuos. Naulakatu 3
Puh. 931---344 84 Ix 22436 indio sf

'.;""'1:• •".'

.Jullil.

pesO valurautaa
lamellit pronssia
teho 48l/min.
tehontarve
180W

• paino 4,5 kg
• putkikoko 1•
• kOytt610mp6tiia

-30... + 30°C

• itseimukyky 3 metriO

~,..

Valmlstus- ja myyntiohJelmamme:
•
•
•
•
•

kovametaJliporat ja -jyrsimet
kovametaJlikiantoterat
pikaterasporat ja -tappijyrsimet
kierretapit
BORAZON- ja COMPAX-terat

BUILDING

AUTOMATION

TANKKAUSPUMPPU
Eri1yisesti 1y6koneisiin tarkoitettu JABSCO LAMEllIPUMPPU
soveltuu erittain hyvin vaativiin pohjoisiin olosuhteisiin,
Uufuuspumppua on saatavissa sekO akkukaytt6isena
(12/24 V) etta 220 V:n laippamoottorilla varustettuna.

~VALTAMERI
KONEOSASTO

Pakilantie 61 • 00660 HELSINKI
PUH,90-742011

TOUR & ANDERSSON
Allover the world
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GENERAL MOTORS,
VAN NUYS PLANT
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Mika Sjoholm
Timo I. Salminen
Hanna-Leena Jyrama

MomenttisoatO

Nopeo ;0 tarl<ka

Selkeii asteikko
Ei eriflisio topinpitimio; kierretopit
kiinniftyviit istukkaan kaksois/euka
lukituksella

HUIPPULUOICAN
LAAJIN VALIKOIMA
KlERTEITYSlSTUKOITA.
KIERTELEM1UT1{1
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Viimeisena vierailukohteenamme
oli General Motorsin urheiluautoja
valmistava kokoonpanotehdas Van
Nuys:n kaupunginosassa Los Ange
lesissa. Paikka sijaitsee luoteisissa
osissa kaupunkia.
Ystaviillinen isantamme otti meidat
seka mukana olleet kaksi teollisuus

WFSL KIERTEITYSISTUKKA
ISOMMILLE POJILLE
WFSL 60 M 30 - M 120
WFSL 100M 48 - M 200
WFSL 200 M 100 - M 200

§1MuLTITOOL
>
TEKEE TERAA AMMATTILAISELLE
Elimiienkafu 12 E, 00510 Helsinki 51, puh. 750400

sihteerin assistenttia LA:n konsu
laatista ystavallisesti vastaan. Sitten
alkupulinoiden ja suojakaluston
jaon (suojalasit) jalkeen olikin syy
ta ryhtya sanoista tekoihin ja lahtea
kiertamaan itse tehdasta.
Isantamme kertoi heti alkutuimaan,
etta tuotantolaitoksella ei viime ai
koina ollut mennyt oikein hyvin.
Pontiac Fireb~r~.- ja. Chev~olet_l
Camaro-merkkIsla auto]a valmlsta .
van Van Nuys Plant:n suurimpina
ongelmina olivat tehtaan sijainti ja
siita johtuvat raaka-aineiden ja tyo
voiman kalleus seka laitoksen van
hanaikaisuus.
Kalifornia on Amerikan rikkain
osavaltio. - Ja myos kallein. Nain
ollen siella myos maksetaan parem
paa palkkaa kuin muissa osavalti
oissa. Van Nuys Plant:n on siis
maksettava tyontekijoilleen suhteel
lisesti korkeaa palkkaa.
Toisaalta taas tehtaan tuotteiden
paaosa joudutaan myymaan itaran
nikolla, koska tunnettuahan on, et
ta kalifornialaiset ostavat mieluusti
ulkomaisia autoja (30-40 070 auto
kannasta ulkomaisia).
Hintakilpailukykya heikentaa viela
oleellisesti se, etta lahes kaikki osat . .
rahdataan junalla Detroitista. Peru ..,
songelman siis muodosti tehtaan si
jainti. Lisaksi Detroitin lahella oli
toinen samanlaisia autoja valmista
va tehdas, jonka kanssa Van Nuys
Plant ei talla hetkella pystynyt kus
tannuksissa kilpailemaan. Van
Nuys Plant olikin vain muutama
kuukausi aikaisemmin joutunut 10
pettamaan toisen vuoron ja toimi
nyt vain yhdessa VUOfossa.
Itse tehdas oli huomattavasti va
hemman automatisoitu kuin GM:n
huippumoderni Orient Plant, ja ro
botteja olikin vain 16 kpl lahinna
kylkipeltien ja alusten hitsaustoissa.
Nain ollen tehdas on huomattava
tyollistaja alueellaan.
Tuotantolinja toimi pakkotahti
periaatteella, jossa ensin valmiiksi
hitsattuun runkoon lisattiin lasit, si
sustus, moottori ja voimansiirto se
ka koristeet. Maalauslinja tuntui
pystyvan valmistamaan vain yhta
varia kerrallaan. Tyotahti tuntui
olevan kova; sen verran nopeasti

«

esim. moottori ja voimansiirto saa
tiin asennettua.
Autoja seuraa koko tuotantopro
sessin lapi eraanlainen tyomaarain,
joka kertoo kullekin valmistuspis
teelle, mita autoon asennetaan.
Nain jokainen auto on erilainen,
koska amerikkalaiseen makuun
kuuluu valita pitkasta lisavarustelis
tasta itselle sopivimmat. Mitaan va
kioautoa ei siis ole, vaan autot va
rustellaan jo tehtaalla tilauksen mu
kaan.
Tehdaskiertueemme lopuksi naim
me viela, miten jokainen auto testa-

taan ja tarkastetaan. Testaus tapah
tui penkissa rullien paalla, josta au
tot sitten ajettiin ulos. Varsinkin
maalipinnan tarkastukseen tunnut
tiin kiinnittavan paljon huomiota.
Autoja valmistettiin kahdella eri pe
rusmoottorivaihtoehdolla: 2,8 tai
5,0 l. Niiihin sitten saa rahalla jos
jonkinlaisia lisavarusteita. Tyon
laatu vaikutti ihan hyviilta, tosin
alustan jattaminen pelkastaan maa
latuksi (Ei ruosteensuojausta) kiin
nitti huomiota.
Lopuksi pidimme viela kyselypala
verin tehtaan konttorissa ja kyse-

limme isannalta tehtaan tulevaisuu
desta. Ilmassa oli odottelun makua,
ei viela tiedetty, mita tulee tapahtu
maan. Uutta Camaro-malliakin oli
kaavailtu tuotantoon, mutta se tu
lee aikaisintaan 90-1uvulla heratta
maan kalifornialaisten mielenkiin
toa amerikkalaiseen urheiluautoon.
Henkilokohtaisena mielipiteenani
olettaisin, etta oljykriiseista oppi
nut autoteollisuus Yhdysvalloissa
- etenkin GM - reagoi todella no
peasti muuttuneisiin markkinatilan
teisiin. Tama varmasti tietaa muu
tosten aikaa Van Nuys Plant:llekin.

ZOLLER-esiasetusIaitteet
NC-koneiden
asetukseen
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Tavdellinen
sahkolammitys
elementti
kattilaan tai
varaajaan

• uudel yksiporlaisel mallit
3.0, 4.5 Ja 6.0 kW
• kaksipOrlaisina 6.0, 7.5 ja 9.0 kW
• putkikattilana 13.0, 18.0, 24.0 Ja 27.0 kW
• helppo asentaa, loiminlavarma
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Kaytettavissanne on
Zollerin laaja
esiasetuslaitteiden
tyyppivali koi rna

Itaag()}f

PL 5, 15801 LAHTI
Puh. 918-42951

•

Nuijatie 5 • 01650 VANTAA 65
840 577 • Telex 124960 haag sf
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Menestyksen

Tasmon

kysymys.

merkki

OlA

LASERIN EDUl
Aspo Melallin kautta siirtyy yrityksesi levynleikkauk

sessa laser-aikaan.

Kokemus, suomalainen insmoontaito ja suuruuttelu
joustavuus yhdJstyvat Valmetm paperikonelssa
tyydyttamaan papermvalffilStajlen tarpeet ympari
maailman.

Uusi laser-revolver; levyntyOst6keskuksemme mah
dollistaa lahes rajatloman suunnitleluvapauden ty6kap
paleiden valmistukseen.
Teraval kulmal ja nurkal, kapeat kannaksel ja railot,
monimulkaiset muodot ja kuviol yhdislettyna ± 0,01
mm:n mitlala'rkkuuteen ja lodella puhtaaseen leikkaus
pinlaan oval niita eluja, joita laserilla saat.
Yhteydella lahimpMn Aspo Melallin palvelukeskuk
seen siirrat yrityksesi laser aikaan.

Suomen papenteollisuus on luonut Valmetille
mahdollisuudet keruttaa pltkalle vletya teknologJaa
jonka avulla saadaan aikaan hwppuluokan paperi
laatuja.
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mETRLLI

KANSALLISPANKKI

Paperikoleryhmi
ValmetOy
Paperik onetehdas
PL 158, 40101 Jyvaskyla 10
Puh 941-295211 Telex 28213 valrp sf
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KULTA-, HOPEA·
JA PLATINALEVYT
JA -LANGAT
JALOMETALLI·
PINNOITUKSET

Palvelukeskukset
JarvenpM. Kouvola. Kuopio. Lahli
Oulu. Rauma. Seinajoki. Tampere. Turku

medion
Tayden palvelun NDT-talo
Ultraaani
R6ntgen
Isotoopit
Py6rrevirta
Magneettijauhe
Kovuusmittaus

Joustavat ja nopeat toimitukset.

Paksuusmittaus
Pinnoitemittaus

PHILIPS 225 kV DC

Meilta my6s mittauslaitteet

~)
KULTAKESKUS OY
PL 26, 13101 Hameenlinna
Puh. (917) 161511 Telex 2348 Gold SF

laIDp6prosessien valvontaan
Orion-yhtyma Oy

medon
PL 79, 00511 HKI
Pub. 90-717411
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CAD/CAMoCh
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vaativaan ammau_ikiiyuoon
valikoimasta
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kopiermodeller ar inte
langre nodvandiga!
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PAINEILMATYOKALUT

_,I
Kunden konstruerar produkten i sitt eget sys
tem ...

«

· .. och skickar t.ex. magnetband av geometri till
ROSENLEW TOOLS ...

_ mutterinvaantimet
L
I. '
~
- ruuvinvaantimet
- karahiomakoneet-r- '
- suora~ .hiomakoneet
. '\
'\"
- taso- Ja
,
'.
kulmahiomakoneet
\
)
- porakoneet
- kulmaporakoneet
'.~
- kierteityskoneet
- neula- ja kuonahakkurit
- sahat
- viilat
- imuri
- viistekoneet
- taljat
Kysy Usiitietoja
Varastossamme 93 eri Fuji-konemallia
Maahantuoja:

HILLMRNV
Jokisuunkuja 3,00560 Helsinki 56
Puh. 90-799133, Telex 12-2435

· . . dar vi med hjalp av vart CAD system konstrue
rar formverktyg och genererar NC-program for vara
bearbetningsmaskiner ...

~

Kuljet!nketi u
oIjy

'VoinLEVA

C;;

· .. som bearbetar formverktyg UTAN KOPIERMO
DELLER

Hydraulio1iY

.,\
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ROSENLEW TOOLS

ROSENLEW TOOLS
Koivukummuntie 2, SF 28760 Pori, Finland
Tel. 35839486 740. Telex 66120 r1ewt sf
Telefax + 358 39 486 766

tI

I

konstruerar och tillverkar plastformar for olika in
dustribranscher. Bland nagra av vara mangsidiga
tilllampningsmojligheterna kan namnas formsprut
ningsverktyg och SMC-verktyg upp till 40-50 ton
for bU- och elektronikindustri.

Coromant
;L."

kovametallityokaluja
• sorvaukseen
• jyrsintaan
• poraukseen

Iliill
"",,¥...,,"u,

SUOMEN SANDVIK OY
PL 52, 01511 Vantaa, puh. 90-821 722
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RAI$ION

\VOmLEVA

Raision VOitelevat, ainoa kasvibljy
pohjainen voiteluainesarja maailmassa
syntyi perusteellisen tutkimus- ja tuote
kehitystybn tuloksena kotimaisesta rypsi
bljysto.
Voitelevien luontaiset edut mineraali
bljyihin verrattuna varmistavat tuotannon
hoiribttbmon sujumisen, josta Sino olet
vastuussa. Parempi voitelukyky,
korkeampi viskositeetti-indeksi, lujempi
tarttuvuus metallipintoihin ja hyvo
leikkauskestovyiys pienentovot koneiden
kulumista, suojaavat korroosiolta ja
pidentovot bljynvaihtovolejo.
Turvaa tuotannon hoiribtbn jatkumi
nen! Kysy lisoo ja pyydo yksityiskohtaiset
tuotetiedot voiteluaineneuvonnastamme!

~ ~I~~~~h.~2~)~~~T
Suomalaiset Voitelevat. Luonnollisesti!
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Esko Niemi

Koska ekskursiokohteet on tarkem
min selostettu tassa julkaisussa ku
vaan, seuraavassa vain henkilokoh
taisesti mielenkiintoisemmiksi ko
kemistani vierailukohteista mieleen
painuneita piirteita.

Materiaalinsiirron MatSi
kokonaisratkaisuja ja avain
laitteita on toimitettu mm.

*
*
*
*
*
*
*

~

puunjalostusteollisuudelle
voimalaitoksille
satamalaitoksille
siilovarastoille
kemianteollisuudelle
kaivosteollisuudelle
mineraalien kasittelyyn

_'I

Lonnstrom Oy
PL 32, 26101 Rauma
puh. (938) 3151
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IMTS'86 Chicagossa
(/I TyostOkonenayttelyn

valtavasta

~ koosta, yli 1000 naytteilleasettajaa,

huolimatta ei varsinaisia yllatyksia
nahty. Shown valopilkku oli Gid
ding & Lewisin perusamerikkalai
nen ylilyonti: Firma oli vuokrannut
messukeskuksen teatterin, jossa se
juontajan, keinosavun, lasershown
ja valkokankaalle heijastetun filmin
ja Generelle- (G & L) digitaalipei
kon avulla esitteli toiminta-ajatus
taan. Varsinaisella nayttelyosastolla
esiteltiin vain yhtion valmistamilla
koneilla tehtyja tuotteita.
Erilaisia henkilokohtaisissa tietoko
neissa pyorivia CAD/CAM- ja
pelkkia NC-ohjelmointisysteemeja
oli tarjolla runsaasti. Useimmissa
naista oli eriasteisia 3D-ominai
suuksia ja tuki hyvaresoluutioiselle
monitorille. Tuotantosolujen oh,til,' jaukseen ja tiedonhallintaan sovel
... tuvia PC-pohjaisia ohjelmistopa
ketteja oli samoin naytteilla useita.

Gidding & Lewi!h Fond du
Lac, Wisconsin
q,.'

J/;FmM//J~Asm~AJ~/h4
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& EKSTROM

PL 41. 02101 Espoo.
puh, 190) 455 0011

Vierailu Gidding & Lewisilla oli
malliesimerkki vieraiden huomioon
ottamisesta ja arvostuksesta, vaik
ka kyseessa oli ryhma opiskelijoita
pienesta maasta, johon ei yhtion
valmistamia koneita viime aikoina
liene juuri myyty. Sarna huolelli
suus, jolla vierailuohjelma oli jar
jestetty, naytti vallitsevan myos teh
taan tuotannossa ja perusteellisessa
laadunvalvonnaassa, jota isannat
auliisti esittelivat. Tehtaalla silmiin
pistavaa oli tyontekijoiden vaalea
ihonvari ja korkea keski-ika. Ta
man selitettiin johtuvan firman first
in-last out henkilostOpolitiikasta:
Vaikeina aikoina viimeksi taloon
tulleet myos lahtevat sielta ensim
maisina.
Vaikka yhtiO on kunnostautunut
FM-jarjestelmien toimittajana, ei
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sellaisia toistaiseksi ollut omassa
tehtaassa kaytOssa. Mielenkiintoi
sinta high-techia edusti ehka teh
taan automaattinen erittainkorkea
varasto.

General Motors, Orion
Assembly Plant, Detroit,
Michigan
GM:n jattilaismainen kokoonpano
tehdas rakensi Cadillaceja ja Olds
mobileja mallista riippumatta sa
malla linjalla, jolle oikeat osat tuli
vat hammastyttavan helpon nakoi
sesti juuri oikeaan aikaan. Oppai
den mukaan osia on tehtaalla varas
tossa normaalisti neljan tunnin tuo
tantoa varten, eika koskaan kahden
paivan tarvetta enempaa. 120 auton
tuntivauhdilla kahdessa vuorossa
osia kuluu 360 rekka-autollista pai
Yassa. Tasta huolimatta tuotannon
vaitettiin keskeytyvan vuosimallin
vaihtuessa vain noin viikon ajaksi.

Standfors University, Palo
Alto, California
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Vierailu Stanfordin maineikkaassa
yliopistossa vastasi sekin korkeita
ennakko-odotuksia
taydellisesti.
Etupaassa jatko-opiskelijoiden voi
min suoritettavien tutkimusprojek
tien esittelytapa vastasi niiden ilmei
sen korkeaa laatua. Kunkin projek
tin esittelija vei esityksensa lapi
reippaasti kuin suomalaisteekkari
konepajatekniikan
seminaarissa
konsanaan: Kovalla aanella joh
donmukaisesti puhuen ja audiovi
suaalisia apuvalineita tehokkaasti
hyvaksikayttaen. Esiintymistaito ja
itsensa esiin tuominen tuntuvat
muutenkin amerikkalaisilla olevan
keskimaarin pari pykalaa korkeam
malla tasolla kuin hiljaisilla harma
laisilla.
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BENZLER PITAA
YOIMAT LIIKKEELLA

(t,rvaajat Oy
ERIKOIS- JA ALiHANKINTATYCTA
HAPONKESTAVASTA TERAKSESTA

WARTSIL..ANKATU 88
04400 JARVENPAA
PUH. 90/280188
TELEFAX 90/2911340
TLX 121905

Meilta saat hihna- ja
ketjukaytbt, kuljetin
ketjut, vaihteet,
variaattorit ja kytkimet.
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Kaivoskuljetusten viimeisinta
kehitysta edustavat ARAn TORO
LHD-kuormaajat ja TORO-dumpperit
yhdessa TOROTEL-kauko-ohjauksen
kanssa.
Perusyhtyma Oy ARA
PL 434, 20101 Turku

Soitaja
kysy lisaa!
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I~~OY BENZLER
SOITTELE TAl LAITA KUVA TULEMAAN
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Tarjoamme asiakkaillemme
1930-luvulta periytyvan valimo
kokemuksen seka taman paivan
vankan osaamisen.
Nykyaikaiset tyomenetelmat,
taitava flenkilokuntamme seka
omat tuotantosovellutukset
merkitsevat kilpailukykya ja edul
Iisuutta asiakkaittemme hvvaksi.
Laadusta pidamme kiinni
tamperelaisen valimoperinteen
mukaisesti - takuulla I

TAMPEREEN
RAUTAVALU OY
Kun haluat valimolta toimitusvarmuutta, laatua la
taloudelllsuutta.saat sita mellta!
ota vtttevs 10 tanaan!
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PI 3, 02211 Espoo 21, Puh. 90-8037233,
Katuosoite: Alhokuja 1-3, Puolarmetsa telex 122227
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Teraksen
korroosion
estoon

~ TEKNOS - MAALIT OY
Takkatie 3. 00370 HELSINKI. Puh. 55 44 58
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• katkaisuun
• uran tyOst66n
• otsapistoon
• jyrsintaan
• sorvaukseen

PertikKy
Aherlajantie 6 D.02100 Espoo
Puh. 455 2433Jlx125017
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MATKAPAIVAKIRJA
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Sauli Salmensuu

Kun tavoitteet ovat korkealla, on
suuntakin selva.
Eteenpain - rohkeasti, linjasta poikkeamatta.

Sunnuntai 7.9.1986

Paamaarien saavuttamisessa IBM on mukana.
Niin opiskelussa kuin tybssakin IBM:n
tietotekniikka tulee avuksenne. Me tarjoamme
ratkaisuja ihmisille, jotka tietavat mita
tahtovat. Joilla on selvat tavoitteet.
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LlihW! KIo 14.10.00. Mukana Han
na, Terhi, Eki, Esko, Timo Senior,
Timo Junior, Saukki, Hilo, Pouta
nen, Vahala, Veikko, Pentti, Vesa,
Antti, Tommi, J-P, Pekka, Arto,
Markku, Tapio, Pertti ja Mika.
Lennettyamme yli Islannin ja Gron
lannin saavuimme NYC:iin J.F.
g.' Kennedyn lentokentalle paikallista
~'& aikaa 4 p.m. Ensimmaisen koske
tuksen maahan saimme tullissa, jos
sa jonotimme toista tuntia. Tulli
muodollisuuksien jalkeen llihdim
me
kohti
majapaikkaamme,
Consulate-hotellia, mika nimestaan
huolimatta oli pikemminkin prole
luokkaa. Illalla otimme ensi askelei
ta NYKin yoelamassa.

Maanantai 8.9.1986
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Tama paiva oli varattu New Yorkin
kiertoajelulle. Kiersimme kaupun
gin tiirkeimmat nahtavyydet kuten
YK:n piiiimaja, Chinatown, Central
Park ym. Oppaanamme oli suoma
lainen nainen ja linja-autonkul
jettajana amerikkalainen musta
mies. Iltapaivalla oli mahdollisuus
tehda ostoksia mm. maailman suu
rimmassa tavaratalossa Macy's:ssa.
Illalla teimme tarkempaa tuttavuut
ta paikallisiin illanviettotapoihin.
New York Chinatown
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____. Carryon monikayttOinen
kevytperavaunu, josta
saat edullisesti lisatilaa
autoosi.
• Carry on kotimaista Nok
ka-Iaatua.

~ _et

40950 Muurame
Puh. (941) 731 522
teleksi 28354 nokka sf

Tehtaankatu 1-13
68600 Pietarsaari
Puh. (967) 30888
teleksi 7530 wjd sf
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G2L-Show IMTS-messuilla.

~
VAIMET
AVAlOVET

VALMET TEHDASAUTOMAATIOLLA on
tarjoltavana kayttOonne vankka kokemus
ja uusin tekninen tieto ja osaaminen
tehdasautomaation eri osa-alueilta, kuten
erikoistyOstOkoneista, tyOkaluista ja kiin
nittimista, automaattisista kuljetus- ja
varastojarjestelmista seka eri tasoisista
kone-, laite- ja jarjestelmaohjauksista.

TUOTANTOON

VALMET TEHDASAUTOMAATIO kattaa
tuotannon ja varastoinnin laitteet pienista
yksikoista suuriin kokonaisjarjestelmiin,
ohjauselektroniikka ja mahdollinen tieto
koneohjaus mukaan lukien. VALMET tar
joaa yksilOidyn ja kokonaisvastuullisen
toimituksen, aseltamatta rajoja hank
keenne koolle tai automaatioasteelle.
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Tiistai 9.9.1986

Keskiviikko 10.9.1986

Matkamme jatkui NYCista Chica
goon. Lento Detroitin kautta sujui
hyvin mutta Chicagossa odotti as
sistentti-Eskoa yllatys: matkatava
rat olivat jattaneet saapumatta.
Saatuaan lentoyhtiolta henkiinjaa
mispakkauksen Esko kuitenkin ur
hoollisesti jatkoi matkaa likaisissa
kalsareissaan. Taman jaIkeen haim
me Herzilta limusiinit. Ongelmia ai
heutti kuitenkin Pentti Bruunin
akillinen nimenmuutos-. Autot saa
tuamme suuntasimme niiden nokat
kohti hotellia.

Nukuttuamme yon Days Inn-hotel
lissa n. 40 km keskustasta etelaan
vietimme paivan IMTS-messuilla.
Nayttelyn laajuutta kuvaa se, etta
pelkastaan hallien lapikayminen il
man tarkempaa tutustumista kesti
paivan. Takaisin kampille palasim
me eripituisia ketunlenkkeja kier
taen. Iltasella sitten tosi menomie
het kokoontuivat Schooners-kapak
kadiscoon hotellin lahettyville. Pai
kalla olleet tarjoilijahenkilokunnan
jasenet olivat nimittain pukeutuneet
hyvin ja kevyesti. Mukana oli kol

«
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VAlMIT
VALMET TEHDASAUTOMAATIO
PL 387

33101 Tampere
Puh. 931-653 322
Teletex 244-1031311 valfa sf
Telefax 656109
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vaihtolavalaitteet
takalaltanosturit
klplt

me au pair-tyttoa Chicagon kau
pungista, suomalaisia tietenkin.
Hauska kapakka, kun saatiin pau
kut puoleen hintaan, ja mehan juo
tiin. Nukkumassa n. kahden maissa
Esko muuten sai kamansa kaytta
mattomina.

~

MULTILIFT OY
MultJllft 0,
Multillft-tuotelinla
PL 39, 21201 RAISIO
Puh. (921) 795 222

MuKJllft 0,
Numml·tuotellnja
PL 16, 25501 PERNIO
Puh. (924) 5791
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ENGINEERS BERTEL EKENGREN OV
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EKE HDS -robot it 6-akseliset 15,40 ja 120 kg mal lit piste- ja kaarihitsaukseen,
kappaleen tai tyokalun kasittelyyn ja tyostokonepalveluun ym.

«

- Yamahan robotit, SCARA, XY ja Lambda mekaaniseen ja elektroniikkakokoonpanoon,
kappaleen tai tyokalun kasittelyyn ja komponenttien ladontaan ja juotostoihin.
-

News

E ICE - AUTOMATION
WESTENDINTIE 1
02160 ESPOO FINLAND
TELEX 122843 EKE SF
TEL 90-42 031

Turvallisuus on
Temetin Tuote. Mercantile
alvelee
uomen
teollisuutta
Moderni viiestonsuojatekniikka on
kehitetty inhimillisistii arvoista suu
rimman - itse eliimiin - suojaa
miseen erilaisten kriisitilanteiden
varalta.
Temet on viiestonsuojatekniikan
johtavct-maailmanmerkki. Alan
edelliikiivijii ja tuotekehittelijii.
Palveluumme kuuluvat suunnitte
lu, valmistus, asennus, huolto ja
konsultointi.

Perjantai 12.9.1986

Aamuheratys oli aivan aikaisin, ja
aamulla. Tarkoituksena oli lahtea
messuille, jonne saavuttiin n. 10
a.m. Talla kertaa kierrettiin kohtei
ta ryhmissa omaan vapaaseen teh
tiin. Alkoivat purkaa messutondeja
melko aikaisin, hyvinkin tuossa nel
jan maissa, kelmit. Uutta ja ihmeel
lista ei enaa messuilla lOytynyt,
mutta tarkan katsomisen jalkeen
loydettiin piilossa olleet messue
mannatkin Pohdon Harrin suosiol
lisella avustuksella.

Aamusella Terhi ja Hanna-Leena
hyppasivat Einarin ja Shirleyn kyy
tiin ja kulku oli kohti Waugekania,
jossa vietettiin kunnon sukulaisvie
railua.
11 VTK:laista kavi Eskon johdolla
Purduen yliopiston sahkoosastolla,
missa eras Eskon tuttava oli proffa
na. Tutustuimme mm. robottilab
raan ja kiinalaisravinteliin. Paluu
matkalla Hilo paatti ottaa kiinni
edellaajaneen Eskon ryhman. Ajo
nopeus oli tasaista 85 mph. Pian Es

Ota Sinakin yhteys
asiantuntijoihimme
- meilla on laaja know-how.
O.Y. MERCANTILE A.B.

I-®

Mmef

Asentajankatu 3, 00810 Helsinki,
puh. 90·780 655, telex 123335 sheq sf
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Teras-, Kane- ja tietotekniikka- sekii Kemikaaliryhma
Viljatie 2· PL 129·00701 Helsinki· 'Ii' (SO) 34501 . Telex 124416
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Torstai 11.9.1986

Kappaletavara-automaation eri jarjestelmat "avaimet kateen" myos FMM-FMC-FMS-FA.

Monipuollnen

Mercantile
- ammattitaltoa

/a osaamista

PlIRIKONTTORIT:
KuopIo (971) 123855
Oulu (981) 13258
Tampere (931) 441000
l\lItw (921) 515511

ko saatiinkin ohitettua, eika Eskol
la enaa ollut varaa vastata. Kuskin
tarkkaavaisuus kuitenkin herpaan
tui hetkeksi, jolloin vastaantullut
poliisiauto sai syyn lahtea peraan ja
yrittaa pysaytysta, mika onnistui
kin. Poliisi tiukkasi rekisteriotetta
ja ajokorttia, jotka tottakai olivat
takakontissa. Kuljettaja ja etupen
killa ollut Poutanen ponnistivat
molemmat autosta ulos, jolloin
konstaapeli Yeti aseensa esille ja ko
mensi kummatkin nojaamaan au
toa vasten. Tilanne naytti todella
huolestuttavalta eika sita myoskaan
parantanut ohiajaneen Eskon ilme.
Tilanteen selvittya otti poliisi kul
jettajan kuulusteluun, joka tekeytyi
perusteellisen tietamattomaksi pai
kallisista nopeusrajoituksista. Sa
kottamisen sijasta poliisi paatti an
taa pelkan varoituksen. Taman jal
keen paasimme jatkamaan matkaa
ja lienee turha mainita, etta loppu
matka ajeltiin 55 mph:ta.

Kaikki jOuset Teriisjousesta (90)378033

~

~
OYlERi\SJOUSI

rn
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki 70
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Lent·· .. a
ehdit enellllllful.
GUiette, mika se on?

e
f!jFINNRIR
Peraspankki
toilnii tasaveroisena isoisten kanssa
kansainvilisessa rahaliikenteessi.
Peruspankin erityisalana on yhteisojenja
yritysten rahoitusasioiden ja ulkornaisten
rnaksupalvelujen hoito. Peruspankilla on
Suornen Pankin keskuspankkiluotto- ja
paivarnarkkinaoikeudet seka valuutta
pankkioikeudet.
'-' SWIFT-yhteys yli 50 maahan
Peruspankki on rnukana rnaailrnan kehitty
neirnrnassa pankkien valisessa SWIFT-tieto
liikennej8.rjestelrnassa, joka takaa nopean ja
luotettavan rnaksujen siirrot ja tiedonkulun
rnaasta toiseen.

, Id_t~~~~
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Paasivuorenkatu 4-6, 00530 Helsinki
Puhelin 90-718300

Saatiinhan se hiljaiseksi.

Sunnuntai 14.9.1986

(' Lauantai 13.9.1986
. Viimeinen Chicagon paiva oli varat
tu vapaamuotoiseen kaupungin tu
tustumiseen. Ekin johdolla kavim
me maailman korkeimmassa raken
nuksessa (yli 400 m), Sears Toweris
sa seka Tekniikan museossa, missa
tutustuminen erilaisiin tekniikan ih
meisiin kavi napparasti erilaisia
nappeja painelemalla. Iltaa vietet
tiin perinteisissa merkeissa em. Sc
hoonersissa.

Sunnuntaina jatimme Chicagon ja
suuntasimme vuokra-autojemme
nokat kohti Fond Du Lacia, missa
oli maara tapahtua ensimmainen
yritysvierailumme. Matkalla pysah
dyimme maaseutukapakissa, missa
Antti Tolli piti esitelman suomalai
sen ja amerikkalaisen oluen vaiku
tuksesta ihmisen fyysiseen kayttay
tymiseen. Taman jalkeen annoim
me virtaa eraalle em. esitelman

kuuntelijalle, joka ohjasi meidat
paikallisen pursiseuran klubille.
Juotuamme em. kaverin tarjoamat
oluet kepitimme hanet viela biljar
dissa ja jatkoimme matkaa. N. 200
mailin matkaan kulutimme koh
tuulliset 9 tuntia.

RONTGENKUVAUSLAITTEIDEN

JA
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MAGNEETnKUVAUKSEN
KANSAINVALISTA KARKEA

HALLITSEMME KOKONAISUUDEN.

MyOs vaativissa

KONEISTUSAUHANKINNOISSA
Laatu

Luotettavws

PALOMEX

INSTRUWlENTARIUM OY

Toimitusvarmuus

PL20
04301 HYRYLA

OTA YHTEYS:

9<r255322
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-Tama merkki

JhJn&~
takaa laadun
ja asiantuntemuksen
kaikkialla maailmassa
• PAINEILMATEKNIIKKAA
• HYDRAULISIA KONEITA
JA LAITIEITA

Tuo mies se ali.

Maanantai 15.9.1986

TALLBERG

Ensimmillnen vierailukohteemme
oli Giddings & Lewisin ty5stokone
tehdas, jonka lasershown nillmme
Chicagon messuilla. Mielenkiintois
ta nahUivaa riitti enemmankin mut
ta tiukka aikataulu ei antanut mah
dollisuuksia tutustua yksityiskoh
taisesti ty5stokoneiden ja tY5kalu
jen valmistukseen. Ford Du Lacista
jatkoimme matkaa Milwaukeehen
ja y5vyimme jo tutuksi kayneissa
alileveissa vuoteissa pareittain yh
den peiton aHa.

ATLAS COPCO
Vattuniemenkatu 2, 00210 HELSINKI
puh. 90-670 112

Kankiraudantie 2

00700 Helsinki 70

Puh. 90-377 055.

PERUSTUUKO
YRITYKSESI TUOTANTOVALMIUS
NAPPITUNTUMAAN?

e

Tiistai 16.9.1986
(.

Tanaan yritimme harrastaa poh
joismaista yhteisty5ta ASEA-Robo
ticsin amerikan tehtailla. Tehdas
kierros oli suhteellisen mielenkiin
toinen mutta vatsa jill kurnimaan
jotenka VTK tarjosi lounaan lahei
sessa eurooppalaistyylisessa ravin
tolassa, minka jalkeen jatkoimme
matkaa Milwaukeesta Detroitiin.

•

Nyt tulee ahdasta.
rll
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den tuomntojfujestelmiii.
Mikii on muuten erittiiin harvi
naism. Om siksi ensiksi yhteys meihin,
kun harkitset kokoonpanoautomaation
hyviiksikiiyttOii yrityksessiisi.
Boschin edustaja Suomessa:

oyaltanab
TeoUisuusryhmii, Karjalankatu 2. 00520 Helsinki, puh. (90) 770 11

~~
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idas,'kuluttava ja yksitoikkoinen
kokoonpanoty6 kannattaa monissa
tapauksissa jiitt.aa teollisuusrobottien
huoleksi.
Boschilm niiffi 16ytyy. Eikii vain
pelkkiii robotteja, vaan my6s kaikkia tuo
tantoautomaatiossa mrvittavia siirto-,
sy6tt6- ja kiisittelylaitteita.
Siksi Bosch pystyy toimittamaan
my6s laajempia ja vaativampia teollisuu
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Puh. 757 03 70

L&mrot.lnkat:u 25. PL 135, 00111 .ehlnti
Pub. 694 69 U. ?wl. . 121232
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-Keskiviikko 17.9.1986

INA Laakeri Oy

I

INA
A

600£110

Seuraavana oli vuorossa General
Motorsin kokoonpanotehdas Orion
Plant. Kahvien ja yritysesittelyn jiB
keen kiersimme useamman hehtaa
rin kokoonpanohalleja. Tehdas oli
korkeasti automatisoitu mutta siiHi
huolimatta tai sen vuoksi siella
tyoskenteli 7500 erivarista tyonteki
jaa.

Postiosoite: PL 14
00821 HELSINKI 82
Konttori ja var.: Sahaajankatu 19 Herttoniemi
Puhelin 90-7554488
Telex 12-2871 ina sf

Torstai 18.9.1986
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Lentomatka Detroitusta San Fran
siscoon oli tyhma valilaskuineen.
Koneena kuitenkin oli DC-lO. Saa
purninen Friscoon tapahtui n. klo
15.00. Autot vuokrattiin Alamosta.
Ne olivat muuten tuliteria Buickeja
kompuutterin kera. Kamat hotel
liin, 40 taalan parkkisakko ja nope
asti kohti Pasific Roller Dieta. Pe
rille saavuttiin vahan ennen kuutta
ja luvassa oli nopea tehdaskaynti
kierresaumaputkikoneita valmista
yassa Nokian tytaryhtiossa. Siella
paastiinkin asiaan ja juomaan Risto
Meltovaaran (isanta) kanssa viinia
ja punaviinia. Lopuksi lauloimme
ja horjuimme puolen yon maissa
pois. Ihan kiva keikka.

Matti Nykanen

01011012

Tuoreimmat mehut
saat Pure-Pak ttilkissl!

-.

pima pyorm pyorlmassa.

fI

(.

Jotta P'P'tit pyOrisMit, moassa torviloon eoergiaa,
jonka hinta kestOO myOs kansainvalisess1l kilpailussa.
Uicn kallis anergia vakeuttaisi kilpailtJ<ykyOmme.
Taman seuraukset n<ikyVOt suoroon esimer\(j(sj IyOttO
myysllMJissa.
IVO pyrkii pitOrnOOn anergicn hinnan niin alhoolla
kuin mahdollisla. qf
Tl9dtimme, e!tO' pitkOt SCIjat ja sull8t tuotanlo
~kot alentavat kustannuksia.
MyOs sti~ kannattoo tuottoo sulMissa
yksikoissa. Noin stihko tulee edullisemrnOOi
meille kaikille.
Ja pyOrtit py6rivtit.
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Aleksanterinkatu 48 B
00100 HELSINKI 10 puh. 90-175 255
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Perjantai 19.9.1986

Puusta pitkille

Tanaan eli suuri osa porukkaa ha
luttomia jatkamaan tiivista vierai
luohjelmaamme. Matkan sangysta
nousuennatyksen tekivat Tolli ja
Soukka nousten viidessa minuutissa
sangysta autoon.
Kohteenamme oli tanaan Stanfor
din yliopisto, missa vierailu oli hy
Yin jarjestetty. Luentoja piti mm.
naispuolinen
materiaalitekniikan
professori. Materiaaleista jai lahin
na ko. proffa mieleen. Luentojen
jalkeen aterioimme ja tutustuimme
konepajatekniikan labraan ja cam
pukseen yleensa.

Metsaliitto on Suomen suurimpia metsateollisuuden
yrityksia. Sen valmistamat kemiallisen metsateolli
suuden ja kemian teollisuuden tuotteet - paperit,
kartongit, sellut - ovat menestyvia huipputuotteita
kansainvalisilla markkinoilla.
Myos mekaanisessa metsateollisuudessa aktiivinen
panostus tuotekehitykseen on varmistanut tuottei
demme menestymisen kaikkialla maailmassa. Sinulle
ne ta~oavat ratkaisun kaikkeen rakentamiseen.

Sahatavara

be-tonilaudasta paneeliin

Vanerit
valinnanvaraa pftrusvanftrftista filmipintaisiin

IIves-lastul~
laalua joka nltlio

Kertopuu

Lauantai 20.9.1986

lltknisla parltmmuulla

Herattyamme jatkoimme viimeista
virallista kohdetta, Los Angelesia
'(' kohti. Ajoimme Pacificin rantaa
\ pitkin San Luis Opisboon, missa
majoituimme motelliin.
Illalla teimme tuttavuutta paikalli
sen poliisin kanssa ajettuamme
ONEWA Y -nimista tieta pitkin il
meisesti jotenkin virheellisesti, kos
ka poliisi pysaytti meidat ja antoi
moitteet ajotavastamme.

Palo-lives
-Ievyt
parasla palolurvaa
Assa-ikkunat
ia -ovet
lyylia rikkoma1la
Tule suunnittelemaan omaa VIllIV.AUNUASI
testiradallemme JarvenpUhiin. Vaadi asian
tuntemusta, rakenna kanssamme oma jazjes
telnUisi. ROCLA OY:n asiantuntemus on kay
tOssisi kaikissa vihivaunuasioissa. Vaadi tes
titulosta ennen hankintapiUi.tOsta. Kokeile
meitii ja jarjesteImaamme testiradallamme.

RDeLA

Recla av, PL 60, 01301 Vantaa 30
vaihde 9D-830501, 831994.

Rantasalmi-hirsihuvilat
lllvlil ja IUnnltlmalliscl

Sal~o?k:f?,~~~it

Stanfordin viheraluetta.

mMETSALIITTO
- vahvaa metsateollisuuden osaamista

e

(

Vakoilijoitako?
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Sunnuntai 21.9.1986
Tama paiva kului matkalla San
Luis Opisbosta Losiin. Eraalla vuo
ristotiella naytimme paikallisille au
toilijoille, mista maailman parhaat
autoilijat ovat kotoisin. N. 1/2 tun
nin pikataipaleen jalkeen ei autom
me jarrut kuitenkaan tykanneet hy
vaa ko. esityksesta vaan aloittivat
kaamean savuamisen. Hetken jo
pelkasimme, etta matkantekomme
saisi ikavan lopun, mutta savun hal
vettya paatimme yksissa tuumin jat
kaa matkaa ohuemmilla jarrupa
loilla. Illalla yksi autollinen joutui
keskelle mellakkaa, missa rock
konsertista poistuva yleiso sai sata
paisen mellakkapoliisijoukon kimp
puunsa.

Computer Aided Driving.

Maanantai 22.9.1986
Excursion viimeinen virallinen vie
,..-ailukohde oli GM:n Los Angelesin
....ehdas, missa valmistetaan urheilu
autoja. Vierailu kasitti tehdaskier
roksen ja kyselytuokion, jonka jal
keen porukka tutustui paikallisiin
nahtavyyksiin kuten Hollywoodiin,
Tyyneen mereen ja Disneylandiin.
Excursion virallinen osa paattyi ta
han. Ryhmamme levisi loppuajaksi
ympari mannerta tavataksemme
jalleen 6.10 New Yorkissa, mista
Finnair vie meidat takaisin Otanie
meen.

Taalla emme kayneet.
Erkk; Tantun jullcaisulsta:

"Teimme Yhdys~ankin
kanssa lainasuunnitelman
ja siiHi alkoivat toiveet toteutua."

Mliis on tyiis niikone
(Satakunta)

f.

<
Suomalainen Robeon on joustava huipputekniikan suunnitteluun,
sovellutuksiinja valmistukseen erikoistunut palveluyritys.
Toimintamme kasittaa CNC-,logiikka- ja servokayttosovellutukset
seka FMS-, automaattivarastointi- ja aineenkoetusjarjestelmat. Suunnit
telemiamme Itlodulaarisi~ mikrotietokonejarjestelmia voidaan soveltaa
lahes kaikkeen automatisointiin.
'I'aIjo~ yrityksellesi joustavan valineiston tuotannon tehostami
seen seka kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisaamiseen.
Robeon kehittaa yrityksellesi kokonaisvastuullisen ratkaisun:
ongelman kartoittamisen, laitteiston suunnittelun ja toteutuksen seka
kayttokoulutuksen ja huollon.
Olet tervetullut kysymaan meilta. Autamme sinua
mielellamme oman lainasuunnitelmasi tekemisessa
ja kaikissa muissakin pankkiasioissasi.
Viela ehdit avata asuntosaasto- tai muun tavoite
lainatilin.
Soita puh. 4552611/241 tai 242
tai
pkj Keiri Mikkola 460 702!

fiROBCON
- Joustavan Automaation Edellakavija
Hankasuontie 9, PL 9, 00391 Helsinki, p. 90-541144, telex 125316 robeD sf
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meidan pankki
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... ja II.arisen elike
tyon kokoinen
69
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SUOIl'leS&Il toi~tallii betkeUa yli 10 paikaUi
..
jlisenrnaara Oil ybteensa
distykset ovat irsenaisili,
istyksia. Ne rnaarittelevat
jasellmaksunsa itse. Maksuytossa koltne, vuosirnaksu
~55 mk. Kaikkienpaikallisyh
yhteinen keskuselin' nil SuomiYhdistysten Liitto r.y.

I •••

I

li:1.

I

{

~\~
'=""!I!!J

~-

-

T Y ti K A L U T
M I

T T A V A L I

T Y ti

s

N E E T

T ti K 0 N E E T

T E R A K S E T

--..---

----...
-

OyTERAsKONTTORI
Melkonkatu 15,00210 Helsinki, Puh. (90) 673471, Telex 124 756 terkosf
Satamakatu 3, 33200 Tampere, Puh. (931) 149 400, Telex 22707 terta sf
Jousitie 2, 20760 Piispanristi, Puh. (921) 422200
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Tassa julkaisussa i1moittaneet

Eivat taida

I

uskoa

joulupukkiin,
kun parran veivat.

e
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Nyt nappaa.

e

Kitt.
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11
A. Ahlstrom Oy
50
Oy Alfa-Laval ZetaAb
62
Oy AlftanAb
28
ASEAOY
38,39,47
ASPOOY
Oy Axel von Knorringin
31
Teknillinen Toimisto
53
Oy Benzler Ab
19
Oy CronvallAb
50
Ekstrom
64
ElopakOy
12
Espoon Auto Yhtyma
63
EximOy
23
FAG Laakeri Oy
29
OyFin-RaAb
60
Finnair
42
Finncorros Oy
23
FixtoolOy
43
OyFredkoAb
4
Oy Gronblom Ab
45
HaagOy
37
Oy Hackman Ab
31
HAJ-Tyostotyokalu Oy
49
HillmanOy
17
Hollming Oy Norpe
73
OyHuber Ab
46
HymatOy
54
IBM
17
Iittalan Lasitehdas
69
Ilmarinen
64
Imatran Voima Oy
64
INA-Laakeri Oy
42
Index-ToolOy
Ins.tsto Bertel Ekengren Oy
58
Ins.tsto Pontek Kruus & Myllymaki Ky 12
Oy Ins.tsto Zeitlinger & Co
8
Ins.tsto Jukka& Ojala Oy
65
30
JOT-Yhtiot Konepajaryhma
24
KONEOY
Kone-Tukku Oy
35
17
Konepaja A. Gronroos Oy
54
Konepaja Reijo Nurmi Oy
47
KOP
47
Kultakeskus Oy
25
OyKutter Ab
21
Ky K. Hartwall KB
12
Levanto Oy
50
Lonnstrom Oy
2
Machinery Oy
58
Oy Mercantile Ab
66
Metsaliitto
42
MKS-Muotti Oy
Mobil Oil
39
Multilift Oy
57

Multitool
NesteOy
Nokia Oy Alumiiniosasto
NokiaOy Jaromet
Nokka-Koneet Oy
Ohjaus-Sahko Oy
Ohutlevypuristam0
Virtanen & Eronen
Oilon Oy
Orion Yhtyma Oy Medion
P. Oinonen Oy
Palomex Instrumentarium Oy
Oy Partek Ab Sisu Hydraulics
Pertik Ky
Peruspankki
Perusyhtyma ARA
Oy Philips Ab
Plasmatekniikka Oy
Porin Metalli Oy
Raision Tehtaat
Rauma-Repola Porin tehtaat
RauteOy
RobconOy
RoclaOy
Rosenlew Tools
Ruostumattomat Teraslaitteet
SaalkoneOy
SAYL
SCAN-AUTO
Seu-LaOy
OySKFAb
Sorvaajat Oy
Stromberg
Suomen Sandvik Oy
Suomen Wemex-Kone Oy
Oy Svenskt Stal Ab
SYP
Tallberg Atlas Copco
Tampereen Rautavalu Oy
Teknos Maalit Oy
TemetOy
Teollisuustekniikka Oy
Oy Terasjousi
Teraskonttori Oy
Tikkurilan Tyostokonemyynti Ky
Toolsystem Ky
Tour & Andersson Oy
Tyokalupalvelu Oy
Valmet Oy Linnavuori
Valmet Oy Rautpohja
Oy Valokaari
Valtameri Osakeyhtio
Velj~kset Peltonen
Oy Arnan & Gustafsson

44

16
34
10

55
37
25
45
47
40

61
66
53
60
53
27
25
23
49
36
77

68
66
48
62
25
72
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9
7
52
14
49
38
22
69
62
52
53
58
78
59
73
31
17
42
56
56
46
37
43
23
13
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Metallivalimo K. Lahtinen

Teraskoysi Oy

Koneteollisuus Oy

DB-Tekno Oy

Perlos Oy

Oy Ferro-Tekno Ab

Oy Finlayson Ab,
Finlaysonputki

Oy Suomen Tyrolit Ab
Finneki Ky

Kaapelitehdas REKA Oy
Konemikro Oy

KllTOKSET

OVAKO, Kettinkitehdas

VTK esittaa parhaat kiitokset excursion onnistu
miseen vaikuttaneille yrityksille ja henkiloille.
Vierailukohteiden jiirjestajat:
ASEA OY
Oy Oronblom Ab
Suomen OM
Nokia Oy
TS-toimisto, Los Angeles

fI

(I

I

Finnrobot Oy

Oy Parker-Hannifinn
(Finland)

Tilux Oy

Multielektro Oy

V. W. Holmberg

Ota-Valinta

Telemetalli Oy

Terastorni Oy

IP-Produkter Oy
Hydrauliikkaosasto

SK-Kone

Tuliaisten lahjoittajat:
Fiskars Oy Saksitehdas
Chymos
Riihimaen Lasi
A. Ahlstrom Oy Heinolan Konepaja
Aarikka Oy
Mustavalkofilmien lahjoittajat:
Agfa-Oevaert Oy
Kaikki tassa julkaisussa ilmoittaneet
VTK VALMISTUSTEKNIIKAN KERHO
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La
Sorvaus
tavyys ja tarkkuullen sailyminen ovat koneen ra
kenteessa erityisesti huomioituja ominaisuuksia.
Okuman itsensa kehittamaja valmistama OSP
ohjaus tarjoaa tuotantoon joustavuutta ja kaytta
jalle helpon ohjelmoinnin ohella tayden vapauden
ohjelmointitavan valintaan.

- - TEOLLISUUSTEKNIIKKA OV
,,..

HELSINKI 90-6923051

TAMPERE 931-33140

TURKU 921-11733

