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KÄYTETTÄVYYDEN OPTIMOINTI 
VAATII TIEDON ANALYSOINTIA JA 
JATKUVAN PARANTAMISEN  
TOIMENPITEITÄ
Työstökoneiden kunnossapito on tänä
päivänä jo melkeinpä itsestäänselvyys. 
Kun halutaan panostaa laitteiden tuotan-
totehokkuuteen ja tuotannon yksikkö-
kustannusten minimoimiseen, tarvitaan 
tarkkaan analysoitua tietoa ja jatkuvia 
kehitystoimenpiteitä.

Aluksi määritellään tuotannon kriittisim-
mät avain koneet, ja tämän jälkeen laitteet 
analysoidaan. Koneiden kriittisyyden mu-
kaan tehdään avain koneiden kunnossapi-
don kehityssuunnitelma sekä sovelletaan 
erilaisia analysointimenetelmiä.

Kriittisimmät koneet vaativat tarkkaa
analysointia ja arviota kunnosta ja
soveltuvuudesta nykyiseen käyttöön. Täl-
löin kuntoarvio on paras ratkaisu koneiden 
nykytilan selvittämiseen.

Käyttövarmuusanalyysissä mallinnetaan ja 
simuloidaan avainkoneiden vikantuminen. 

”Työstökoneemme ovat 
olleet käytössä aiempaa 
tehokkaammin.”
Tehdaspalvelupäällikkö
Jouko Rummukainen, Abloy

Konecranes-konsernin työstökone-
huollon toiminnan ansiosta Abloyn 
Joensuun lukkotehtaalla työstöko-
neiden kunnossapidon painopiste on 
siirtynyt viankorjauksesta ennakoi-
vaan huoltoon.

”Vuosien kokemuksen perusteella 
Konecranes on osoittautunut luotet-
tavaksi yhteistyökumppaniksi, joka 
kuuntelee tarpeitamme ja noudattaa 
sovittuja periaatteita.”

Tehdaspalvelupäällikkö
Jouko Rummukainen, Abloy

Moderni konekanta Tasowheel 
Gearsilla vaatii oikeanlaista huoltoa, 
ja koneiden käyttöaikaa haluttiin 
parantaa. Yhteistyö Konecranes- 
konsernin työstökonehuollon kanssa 
on parantanut työturvallisuutta, ja 
Tasowheel Gears voi luottaa siihen, 
että vikatilanteessa koneet saadaan 
nopeasti kuntoon.

”Jos meillä ei olisi Konecranesin 
huoltoasentajaa, päivittäisten asioi-
den hoitaminen olisi huomattavasti 
vaikeampaa.”

Tuotantopäällikkö
Mikael Mäkinen, Tasowheel Gears

PARANNUS  
TYÖTURVALLI- 
SUUTEEN JA  
KONEIDEN  
KÄYTTÖAIKAAN Näin saadaan selville tärkeimmät vianai-

heuttajat, niiden juurisyyt sekä kustannuk-
set. Analyysin lopputuloksena esitetään 
juurisyiden vaatimat toimenpiteet, kustan-
nusten säästöpotentiaali sekä käyttövar-
muuden parannuspotentiaali.

Konekohtaisten analyysien perusteella 
määritellään tarvittavat käytännön kunnos-
sapito- ja kehitystoimenpiteet laitteiden 
käyttövarmuuden ja laaduntuottokyvyn 
parantamiseksi.

Käytännön toimenpiteitä voivat olla esi-
merkiksi CARE-ennakkohuolto-ohjelman 
käyttöönotto, käyttäjäkunnossapitokou-
lutus, laitteiden geometrian mittaukset, 
kokonaistehokkuuden mittaus tai moder-
nisoinnit.

Näiden toimenpiteiden säännöllinen seu-
ranta, -mittaaminen ja kattava raportointi 
mahdollistavat toiminnan jatkuvan kehittä-
misen ja käytövarmuuden parantamisen.
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CARE-KUNNOSSAPITO- 
OHJELMALLA SÄÄSTÖJÄ JA 
SUUNNITELMALLISUUTTA

CARE-kunnossapito-ohjelma yhdistää 
edistyksellisiä työstökonehuoltopal-
veluja kattavaksi kunnossapitoko-
konaisuudeksi yrityksesi tarpeita ja 
vaatimuksia silmälläpitäen.

CARE kattaa laitteiden ennakko-
huolto-palvelut, säännölliset turval-
lisuustarkastukset, kunnossapidon 
hallinnoinnin sekä erilaisia valinnaisia 
lisäpalveluita, kuten geometriamittauk-
sia ja tuotannon etävalvonnan. 

CARE-kunnossapito-ohjelman avulla 
työstökoneesi ovat tehokkaassa käy-
tössä. Lisäksi se auttaa karsimaan 
kunnossapidon ja käytön kustannuk-
sia ja parantaa kunnossapidon suun-
nitelmallisuutta. 

Ammattimainen kunnossapidon hallin-
nointi ja kehittäminen on mahdollista 
kehittyneen kunnossapitojärjestelmän 
avulla. Järjestelmä kokoaa yksityiskoh-
taiset tiedot kunnossapitohistoriasta 
ja mahdollistaa tarkan raportoinnin 
töistä ja niiden kustannuksista.

CARE-kunnossapito-ohjelman avulla 
saat tarkkaa tietoa tehdyistä töistä ja 
niiden kustannuksista, puhumattakaan 
kehityssuosituksista. CARE-ohjelman 
avulla olemme auttaneet asiakkaitam-
me lyhentämään seisokkiaikoja jopa  
50 %:lla.

EDUT JA HYÖDYT

• Vähentää koneiden vikaantumista 
ja parantaa luotettavuutta

• Pienentää tuotannon välittömiä 
kustannuksia 

• Parantaa tuotannon tehokkuutta  
ja laaduntuottokykyä

• Parantaa koneiden turvallisuutta  
ja käyttöikää 



EDUT JA HYÖDYT

• Antaa objektiivisen kuvan kunnos-
sapidon nykytilasta ja kehityspoten-
tiaalista

• Näyttää kustannustehokkuuden ja 
säästöpotentiaalin tuomat hyödyt

• Näyttää keinot kunnossapidon 
suunnitelmallisuuteen ja toiminnan 
tehostamiseen

• Määrittää tuotannon kriittiset 
avainkoneet sekä niiden seisokkitun-
tihinnan

• Tarjoaa lähtökohdan kunnossapidon 
kehittämistoimenpiteille

Konecranes
Kunnossapidon  

arviointisuunnitelma (MAP)
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MAP OSOITTAA  
KUNNOSSAPIDON  
KEHITYSKOHTEET  
JA KUSTANNUS- 
SÄÄSTÖ- 
POTENTIAALIN 

Kunnossapidon arviointisuunnitelma 
(MAP) on järjestelmällinen kunnossa-
pitotoimintojen tutkimus, jossa ana-
lysoidaan kunnossapidon nykytilaa ja 
sen haluttua tasoa sekä näytetään 
kehityskohteet, joilla haluttu taso on 
saavutettavissa.

MAP-analyysi arvioi ja kartoittaa kun-
nossapidon kehittämispotentiaalin, 
sen kustannustehokkuuden, jousta-
vuuden ja osaamisen sekä työstöko-
neiden luotettavuuden.

Lopputuloksena saat kattavan rapor-
tin, joka osoittaa kunnossapidon nyky- 
ja tavoitetilan välisen kuilun sekä 
korostaa tärkeimmät kehityskohteet, 
joihin panostamalla tavoitetilaan on 
mahdollista päästä.

MAP-analyysin avulla saat paremman 
käsityksen kunnossapitoon ja konei-
den käyttöön liittyvistä mahdollisista 
kustannusriskeistä. Se tuo esiin myös 
mahdolliset turvallisuusriskit. 
 
MAP antaa objektiivisen kuvan ul-
koisen kunnossapitokumppanisi 
tekemästä työstä ja luo hyvän pohjan 
kunnossapidon kehittämiseen. 

Etsitkö luotettavaa kumppania, joka
huolehtii kaikista kunnossapito-
toimenpiteistäsi ja auttaa paranta-
maan tuottavuutta ja laitteiden 
luotettavuutta?

COMMITMENT -kunnossapito-ohjelma 
on kattava kunnossapitokumppanuus, 
jossa otamme vastuun kaikista lait-
teidesi kunnossapitotoimenpiteistä 
ja sitoudumme nostamaan kunnossa-
pitotoiminnan kustannustehokkaalle 
tasolle.

Kumppanuusmallin mukaisesti 
Konecranes vastaa käynnissäpi-
dosta (ennakkohuollot, suunnitellut 
korjaukset, hälytyskorjaukset), ma-
teriaalitoiminnoista, hallinnoinnista 
sekä seurannasta että säännöllisestä 
raportoinnista. Alussa laadimme kat-
tavan kunnossapidon arviointisuunni-
telman (MAP). MAP-analyysi arvioi ja 
kartoittaa kunnossapidon kehittämis-
potentiaalin, sen kustannustehokkuu-
den, joustavuuden ja osaamisen sekä 
työstökoneiden luotettavuuden. 

Commitment-kunnossapitoratkaisu 
antaa asiakkaan keskittyä omaan 
ydinliiketoimintaansa. Me hoidamme 
kunnossapidon parantaen laitteiden 
tuottavuutta ja saatavuutta. 

Konecranes
COMMITMENT- 
kunnossapito-ohjelma
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KOKONAIS- 
VALTAISTA  
KUNNOSSAPIDON  
KUMPPANUUTTA: 
COMMITMENT 

EDUT JA HYÖDYT

• Vähentää koneiden vikaantumista  
ja parantaa luotettavuutta

• Pienentää tuotannon välittömiä 
kustannuksia 

• Parantaa tuotannon tehokkuutta  
ja laaduntuottokykyä

• Parantaa koneiden turvallisuutta  
ja käyttöikää 

• Säännöllinen raportointi ja seuranta 
kunnossapitotoimista

• Antaa asiakkaan keskittyä omaan 
ydin liiketoimintaansa
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KRIITTISYYS- 
ANALYYSI

EDUT JA HYÖDYT

• Näyttää koneet kriittisimmästä 
vähiten kriittiseen

• Kehitystoimenpiteet ja investointi-
hankkeet pystytään kohdistamaan 
avainkoneille

• Merkittävimmät kunnossapitotoimet 
mahdollista keskittää avainkoneille 
ja näin ollen saadaan säästöjä mui-
den laitteiden osalta

• Saadaan selville avainkoneiden suu-
rimmat riskit tuotantovaikutusten-, 
kunnossapidettävyyden- ja turvalli-
suusvaikutusten osalta

• Helpottaa tuotannon suunnittelua, 
kun kriittisyystekijät tunnetaan 
tarkasti

LAKI  
EDELLYTTÄÄ  
SÄÄNNÖLLISIÄ  
TURVALLISUUS-
TARKASTUKSIA

Turvallisuustarkastus on työstöko-
neiden turvallisuuden arviointipalvelu 
viranomaissäädösten vaatimusten 
mukaisesti.

Tarkastuksen sekä siitä seuraavien 
toimenpiteiden avulla varmistetaan, 
että työstökone on asetettujen turval-
lisuusmääräysten mukaisessa kun-
nossa (Vna 403/2008).

Suorittamalla säännölliset turvallisuus-
tarkastukset ja korjaamalla havaitut 
puutteet varmistetaan koneen turval-
linen käyttö ja työympäristön turvalli-
suus koko koneen käyttöiän ajan.

Asiakas saa turvallisuustarkastukses-
ta konekohtaisen tarkastusraportin, 
joka sisältää havaintojen perusteella 
tehdyn yksityiskohtaisen selvityksen 
tarkastuskohteiden vaaroista havain-
tohetkellä sekä niistä aiheutuvien 
riskien vakavuudesta.

Raportissa esitetään jatkotoimenpide-
suositukset vaarojen poistamiseen ja 
riskien minimoimiseen.

EDUT JA HYÖDYT

• Työstökoneiden asetusten, mää-
räysten ja standardien mukaisuuden 
varmistaminen

• Työstökoneiden ohjeiden ja määräys-
ten mukaisen käytön varmistaminen

• Turvallisuusriskien minimoiminen
• Työympäristön turvallisuuden varmis-

taminen ja parantaminen
• Siisteys- ja epäjärjestysongelmien 

ratkaiseminen
• Työviihtyvyyden parantaminen

Konecranes
Turvallisuustarkastus
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Kriittisyysanalyysi on palvelu asiakkaan 
tuotantokoneiden kriittisyyden mää-
rittelyyn, jonka perustana sovelletaan 
laitteiden kriittisyysluokittelustandaria 
PKS 6800. 

Analyysi on jaettu kolmeen pääryhmään; 
turvallisuus- ja ympäristövaikutusten, 
tuotantovaikutusten ja kunnossapitovai-
kutusten osalta. Kriittisyysanalyysissä 
selvitetään avainkoneiden kriittisyys 
tärkeysjärjestyksessä, jolloin kunnos-
sapitotoiminnot, resurssit sekä kehitys-
suunnitelmat voidaan kohdistaa ja prio-
risoida niille koneille ja osa-alueille, jotka 
vaativat eniten panostusta. 

Kriittisyysanalyysistä toimitetaan aina 
raportti, jossa analysoidut koneet ovat 
esitetty kriittisimmästä vähiten kriitti-
seen koneeseen. Analyysin perusteella 
koneet on pisteytetty kriittisyyden mu-
kaan ja raportissa esitetään tärkeimmät 
kriittisyyden aiheuttavat tekijät tuo-
tannon-,kunnossapidettävyyden sekä 
turvallisuusvaikutusten osalta. Raportin 
lopussa kullekin koneelle esitetään 
jatkotoimenpide-suositukset kriittisyyden 
aiheuttamien riskien minimoimiseksi.
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TARKEMMAT KONEET, 
PAREMPAA LAATUA

Työstökoneiden geometrian 3D-mittaus 
ja DBB-mittaus ovat ainutlaatuisia 
mittauspalveluita, joiden avulla työstö-
koneiden suorituskyky saadaan erittäin 
tarkaksi ja tehokkaaksi. 

Konecranes 11

EDUT JA HYÖDYT

• Nopea mittausmenetelmä ja erittäin 
tarkka mittaustulos markkinoiden tar-
kimmalla laser-seuraimella

• Mahdollistaa virheiden korjauksen ohjel-
massa sähköisellä kompensoinnilla

• Korjaa staattiset liikevirheet erittäin 
tarkasti

• Parantaa työstettävien kappaleiden 
tarkkuutta ja laatua merkittävästi

• Koko työstöavarauuden mitattavuus

DBB-mittaus eli ympyränkaarimittaus 
on nopea testimenetelmä työstöko-
neiden liikeakseleiden epätarkkuuk-
sien todentamiseen. Mittauksen 
avulla voidaan osoittaa liikeratavirhei-
den syyt, jolloin virheiden aiheuttajat 
voidaan korjata.

Menetelmällä voidaan tunnistaa 
koneen geometria- ja paikoitusvirhei-
tä sekä servoista ja mittasauvoista 
aiheutuvia ongelmia.

Tuotannon luotettavuus ja kappa-
leiden laatu paranevat, kun koneen 
tuottamat kappaleet ovat vaadituissa 
toleransseissa. 

EDUT JA HYÖDYT

• Mittaa nopeasti koneen geometria- ja 
paikoitusvirheet sekä osoittaa koneen 
rakenteellisen kunnon

• Auttaa parantamaan työstökoneen 
luotettavuutta ja kappaleiden laatua

• Varmistaa, että koneen tarkkuus 
ja laaduntuottokyky ovat riittävällä 
tasolla

Työstökoneiden geometrian 3D- 
mittausta tarvitaan, kun halutaan mi-
tata työstökoneiden geometria tarkasti 
ja nopeasti tai kun työstetyissä kappa-
leissa tiedetään olevan laatuongelmia. 

Tämän mittausmenetelmän avulla 
tehdään vaativimmat geometriset 
mittaukset kuten työstöalueen kolmi-
ulotteinen tilavuusmittaus, pyörivän 
akselin kalibrointi ja ympyrämäisyy-
den tarkastus. 

Mittaus antaa erittäin tarkan kuvan 
työstökoneen paikoitus- ja toistotark-
kuudesta ja mahdollistaa myös virhei-
den kompensoinnin.



KUNTOARVIOLLA 
VARMUUTTA  
TUOTANTOON JA  
INVESTOINTEIHIN

Kuntoarvion avulla saat tarkkaa 
tietoa työstökoneidesi nykytilasta 
ja suorituskyvystä tuotannon 
suunnittelun ja investointipäätösten 
tueksi. Sen avulla voit myös arvioida 
koneen soveltuvuuden nykyisiin tai 
tuleviin tehtäviin.

Kuntoarvio perustuu visuaaliseen 
tarkastukseen, käytön havainnointiin, 
koneen asiakirjoihin, huoltohistoriaan, 
aiempiin mittaustuloksiin ja haastatte-
luihin. Analyysi kertoo koneen mekaa-
nisten ja sähköisten osien kunnosta 
ja luotettavuudesta.

Saat kuntoarviosta kattavan raportin 
toimenpidesuosituksineen ja arvioi-
neen koneen soveltuvuudesta halut-
tuun käyttöön. Kuntoarvio selvittää 
myös, mitkä ovat tarkimmat ajettavat 
toleranssit ja miten koneen ominai-
suudet vastaavat laatuvaatimuksia.

EDUT JA HYÖDYT

• Saat kokonaisvaltaisen kuvan koneen 
ja sen osien kunnosta

• Saat tietoa koneen tuotantotehosta 
ja käyttöön liittyvistä mahdollisista 
riskeistä

• Saat käsityksen koneen kunnossa- 
pidon tasosta ja riittävyydestä 

• Saat osoituksen investointitarpeista
• Saat tietoa varaosien saatavuudesta

Konecranes
Työstökoneen kuntoarvio
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KOULUTA  
KONEEN- 
KÄYTTÄJÄSI  
KUNNOSSAPIDON 
PERUSTEHTÄVIIN

ODR-käyttäjäkunnossapitokoulutus 
on työstökoneiden käyttäjille 
tarkoitettu kurssi, joka perehdyttää 
käyttäjät koneiden päivittäisen 
kunnossapidon tehtäviin ja 
merkitykseen. 

Suorittamalla tuotantokoneiden 
säännölliset tarkastukset, tekemällä 
havaintoja niiden kunnosta, pitämällä 
työympäristön siistinä ja tekemällä pie-
nimuotoisia korjauksia edistetään työ-
ympäristön turvallisuutta ja koneiden 
käytettävyyttä sekä työn tuottavuutta. 

Käyttäjäkunnossapitokoulutus toteu-
tetaan päivän mittaisena koulutukse-
na asiakkaan tiloissa. Koulutuksessa 
perehdytään kunnossapitoteoriaan ja 
laaditaan konekohtaiset kunnossa- 
pito-ohjeet. 

Säännölliset kunnossapitotehtävät 
käydään myös läpi osallistujien ope-
roimilla työstökoneilla.

EDUT JA HYÖDYT

• Työstökoneiden asetusten, mää-
räysten ja standardien mukaisuuden 
varmistaminen

• Työstökoneiden ohjeiden ja määräys-
ten mukaisen käytön varmistaminen

• Turvallisuusriskien minimoiminen
• Työympäristön turvallisuuden varmis-

taminen ja parantaminen
• Siisteys- ja epäjärjestysongelmien 

ratkaiseminen
• Työviihtyvyyden parantaminen

Konecranes
Käyttäjäkunnossapitokoulutus
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MINIMOI SEISOKKIAIKA  
VARAOSA-ANALYYSIN  
AVULLA

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa 
muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää 
tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta 
tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

MINIMOI SEISOKKIAIKA VARAOSA- 
ANALYYSIN AVULLA:
Varaosa-analyysissä selvitetään kriittiset 
varaosat, jotka vikaantuessaan pysäyttävät 
koneen ja tuotannon sekä selvitetään asiakkaan 
em. osien varaosatilanne ja saatavuus.

Varaosa-analyysin tulosten avulla voidaan 
hankkia asiakkaan varastoon ne kriittiset osat, 
joilla on pitkä toimitusaika sekä selvitetään 
komponentit, joiden varaosatuki on päättynyt  
tai niitä ei ole enää saatavilla.

Kriittisten varaosien hankkimisella asiakkaan 
varastoon voidaan seisokkiaika koneiden 
vikaantuessa minimoida, jolloin tuotantomene-
tykset jäävät mahdollisimman pieniksi.

MITÄ VARAOSA-ANALYYSIIN KUULUU?
• Analyysin lähtötietojen keräämisessä 

käytetään vikahistoriaa, tarkastusraportteja 
sekä haastatellaan kunnossapitohenkilöstöä

• Analysoitavan koneen kriittiset varaosat 
määritetään analyysin tekijän kokemuksen, 
koneen toimittajan varaosalistan ja 
materiaalihistorian perusteella

• Kriittisten osien varastotilanne selvitetään 
• Kriittisten osien toimittajat ja toimitusajat 

selvitetään
• Loppuraportissa esitetään varaosien 

hankintasuositukset

EDUT JA HYÖDYT

• Selvittää koneen kriittiset varaosat, 
jotka vikaantuessaan pysäyttävät 
tuotannon, sekä em. varaosien varasto-
tilanteen sekä saatavuuden toimittajalta

• Saa perusteltua tietoa, mitkä kriittiset 
osat kannattaa pitkän toimitusajan  
takia hankkia varastoon

• Tuo esiin ne komponentit, joiden vara-
osatuki on päättynyt tai joita ei ole  
enää saatavilla

• Minimoi seisokkiajan koneen vikaan-
tuessa ja pienentää näin tuotantome-
netyksiä
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PALKITTU AGILON TUO TEHOA 
MATERIAALINHALLINTAAN

Agilon on helposti muunneltava materiaalinhallintajärjestelmä 
varastointiin ja materiaalihallintaan. Agilon varastoi maksimissaan 
60 x 40 x 45 cm kokoiset ja 25 kg painavat komponentit 
alkuperäispakkauksissaan. Täyden palvelun Agilon järjestelmän 
käyttöönotto ei edellytä toimitilojen muutoksia tai suuria investointeja.

AGILON PITÄÄ VARASTOSALDOT 
KOHDALLAAN
Kunnossapitovarastojen suurin haaste on 
kaikkien varastotapahtumien kirjaaminen 
24/7. Agilon tunnistaa jokaisen käyttäjän ja 
pitää automaattisesti kirjaa jokaisesta varas-
totapahtumasta. Näin jokaisesta tapahtumas-
ta jää jälki ja varastosaldot pysyvät inventoi-
matta kohdallaan.
 
AGILON HELPOTTAA OSTAJAN TYÖTÄ
Agilonin tarkan saldoseurannan ja tilauspis-
teiden hallinnan avulla esimerkiksi tarvike- ja 
turvavarusteostot saadaan automatisoitua. 
Varastosaldon kohdatessa tilauspisteen 
Agilon lähettää tiedon joko ostajalle tai suo-
raan toimittajalle.

AGILON TEHOSTAA TUOTANTOA
Tuotannon vaihtelut vaativat puskurivarasto-
ja ja tehokasta sisälogistiikkaa. Agilon sopii 
erinomaisesti tuotannon puskurivarastoksi 
eri työvaiheiden välille. Agilonin putkiratkai-
sulla tuotannon materiaaliliikenne saadaan 
siirrettyä turvallisesti tehtaan kattoon, jol-
loin arvokas lattiapinta-ala saadaan tehok-
kaampaan käyttöön.

REAALIAIKAINEN TIETO JA TUKI 
KÄYTÖSSÄSI 24/7
Kaikki reaaliaikaiset materiaalinhallinnan 
tiedot löytyvät Agilon-järjestelmästä, jota voit 
käyttää vaivattomasti internetin kautta missä 
ja milloin tahansa. Ohjelmistopäivitykset ja 
moduulihuollot pitävät Agilon-järjestelmäsi 
ajan tasalla. 
 
AGILON MUKAUTUU NOPEASTI JA 
HELPOSTI TARPEIDESI MUKAAN
Agilon ratkaisun koko ja palvelupisteiden 
määrä on valittavissa tarpeidesi mukaan. 
Modulaarisuuden ansiosta kokonaisuus on 
käyttöönoton jälkeen muokattavissa tarpeitte-
si muuttuessa. Agilon on saatavilla palveluna 
kiinteällä kuukausimaksulla, joka sisältää 
järjestelmän lisäksi huollot ja korjaukset, 
etävalvonnan, teknisen tuen, käyttötuen sekä 
ohjelmistopäivitykset.

KÄYTTÖKOHTEITA: 

• Tuotanto-osien varasto 
• Tuotannon kokoonpano 
• Kunnossapitovarasto 
• Tarvike- eli MRO-varasto  

(Maintenance, repair, operations) 
• Sisäinen logistiikka 
• 24/7 kauppa

EDUT JA HYÖDYT

• Nopea käyttöönotto – valmis järjestelmä 
käytössäsi jopa muutamassa päivässä

• Vie vähän tilaa ja tuo sujuvuutta 
sisäiseen logistiikkaan

• Järjestelmä mahdollistaa kulutuksen 
seurannan työnumero-, osasto- ja jopa 
käyttäjätasolla

• Reaaliaikainen tarvikkeiden 
seuranta vähentää kulutusta ja luo 
kustannussäästöjä

• Automatisoi lisätilaukset 
tavarantoimittajilta 

• Soveltuu kaikenlaisiin tiloihin ja 
varastoihin

• Tarvitsee toimiakseen ainoastaan 
soveltuvan tilan, internet-yhteyden ja 
maadoitetun pistorasian

• Integroitavissa omiin 
toiminnanohjausjärjestelmiisi
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EDUT JA HYÖDYT

• Alhaiset elinkaarilustannukset
• Erottelee keskipakovoimalla 99,9 % 

kaikista yli 1 µm öljysumu hiukkasista ja 
HEPA-suodattimen jälkeen 99,995 %

• Vakaa puhdistuskyky
• Vaatii vähän tai ei ollenkaan huoltoa
• Soveltuu myös suurille partikkelimäärille
• Lastuamisneste voidaan käyttää 

uudelleen
• Pienet jätekustannukset (vain HEPA- 

suodatin n. 9 kg/2 vuotta)
• Vältytään putkiasennuksilta,  

paloturvallisempi 
• Pieni koko ja joustava asentaa
• Luotettava ja käyttövarma 

ÖLJYSUMU- 
EROTTIMELLA  
PUHTAAMPI  
TYÖYMPÄRISTÖ

Öljysumuerottimella palautat työstöko-
neen ja pesukoneen öljysumun puhdis-
tettuna tehdassaliin. 3ninen patentoidul-
la keskipakotekniikalla neste erotetaan 
öljysumusta ja palautetaan takaisin 
hyötykäyttöön eikä siitä turhaan tehdä 
ongelmajätettä. Öljysumulle altistuminen 
voi olla terveydelle vaarallista. Puhdas 
ilma estää pintoja öljyyntymästä ja 
puhtaat lattiat parantavat työntekijöiden 
turvallisuutta.

Älykäs tekniikka erottelee 99,9 % kaikista 
yli 1 µm:n kokoisista öljysumun hiukka-
sista keskipakovoiman avulla. Laitteisto 
ei tavallisesti tarvitse ollenkaan huoltoa. 
Pyörivä lamellisto erottelee öljysumun 
paljon tehokkaammin kuin perinteiset 
linkoavat erottelutekniikat kuten syklonit 
tai pyörivät suodattimet. Käytetty tekniik-
ka soveltuu myös suurille partikkelimää-
rille sekä erittäin hankaliin sovelluksiin. 
Kaikkein vaativimmissa sovellutuksissa 
voidaan käyttää patentoitua automaat-
tista puhdistusjärjestelmää CIP, joka 
pitää öljynerottimen lamellit ja sisäpinnat 
tehokkaasti puhtaana tahmeista ja kiin-
teistä hiukkasista.

Korkean öljysumun erotusasteen ansios-
ta laitteet voidaan varustaa tehokailla 
H13 HEPA-suodattimilla, joilla ilmasta 
poistetaan 99,995 % hiukkasista. Elin-
kaarikustannukset jäävät alhaisiksi koska 
ainoa huoltokohde ja ongelmajäte on 1–2 
vuoden välein vaihdettava HEPA-suoda-
tin. Erotettu lastuamisneste palautetaan 
käyttöön eikä ongelmajätteeksi. 

Konecranes
Öljysumuerotin
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OTA YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN 
HUOLTOPÄÄLLIKKÖÖSI

konecranes.fi/ota-yhteytta/ 
toimipaikat-suomessa

TYÖSTÖKONE- 
HUOLLON  
TOIMIPISTEET  
SUOMESSA 2017

Pääkonttori

Työstökonehuollon toimipisteet:

MTS Service

MTS Itä-Suomi

MTS Länsi-Suomi

MTS Etelä-Suomi

Tampere

Turku
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TEOLLISUUS-
NOSTURIT

SATAMA-
NOSTURIT

RASKAAT 
HAARUKKA-
TRUKIT

KUNNOSSA-
PITO

TYÖSTÖ- 
KONE- 
HUOLTO

YDIN- 
VOIMALA-
NOSTURIT

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se 
toimittaa monille eri teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia 
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu 
NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). Yrityksellä 
on yli 12 000 työntekijää yli 600 toimipaikassa lähes 50 maassa. Näiden 
resurssien, teknologian ja määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa 
asiakaslupauksemme Lifting Businesses™.

© 2017 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 'Konecranes', 'Lifting Businesses',    'TRUCONNECT' 
ja 'Agilon' ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Konecranes Global Oy:n tavaramerkkejä.
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