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Hämeenlinnassa sijaitsee yksi maailman merkittävimmistä köysinostintehtaista. Tehdas 
man 

 
isesti. 

 

stimia 

i, joka 
 

 

 
kittuja 

ään, 
nijalle 

lukee 
odin. 

 myös 
ytystä 

ka 
iden 

väksi. Agilonia 

den käytön 

estelmä oli poissa käytöstä vain pari 
tuntia. 

allisuus 
män 

 etsimässä moduuleja 

ee nyt 

n ja 
a 

me alkaneet käyttää Agilonia myös 
muidenkin osien säilyttämiseen.” kertoo Agilonin hankinnasta 
vastannut kehitysinsinööri. 

LISÄÄ TUOTANTOKYKY
KOKOONPANOLINJALLE 
työllistää noin 80 henkilöä ja valmistaa tuhansia nostimia vuodessa, joista suurim
osan vientiin. Tuotannossa on onnistuneesti pystytty vastaamaan kansainvälisen
kilpailun tuomiin paineisiin kehittämällä tuottavuutta jatkuvasti ja pitkäjänte

HAASTE 
Hämeenlinnan tehtaalla valmistetaan satoja yksilöllisesti konfiguroituja köysino
kuukaudessa. Loppukokoonpanon haasteena on saada oikeat osat ja moduulit 
oikeassa ajassa oikeaan työpisteeseen. Yksi keskeinen moduuli on sähkökaapp
ulkoisesti näyttää aina lähes samalta, mutta jonka sisältö on kuitenkin yksilöity.

RATKAISU
Agilon-järjestelmä otettiin käyttöön Hämeenlinnan tehtaalla hallinnoimaan alihan
moduuleja, erityisesti sähkökaappeja. Saapuvat sähkökaapit syötetään järjestelm

joka varastoi ne ja tuo kokoonpa
juuri oikean kaapin, kun hän 
työmääräimensä viivako

Jonkin aikaa käyttöönoton jälkeen
linjavarastojen täydennyserien säil
päätettiin siirtää Agiloniin, kos
Agilonin automaattinen nimikke
täydennys havaittiin hy
laajennettiin kahden metrin 
pidennyksellä parin kuukau
jälkeen, ja laajennuksen aikana 
järj

 

TULOKSET 
Agilonin avulla tavaroiden noutoon kuluva kokonaisaika on vähentynyt ja työturv
parantunut merkittävästi. Muutoksen myötä nostimia valmistuu noin 3 % enem
samalla työntekijämäärällä. Kokoonpanijat eivät enää seikkaile
tai trukkia tavaroiden nostoon hyllyistä, vaan pystyvät keskittymään 
jalostavaan kokoonpanotyöhön. 

”Agilon on todella helppokäyttöinen ja kokoonpano eten
selvästi sujuvammin, mikä näkyy myös työntekijöiden 
tyytyväisyydessä. Aikaisemmin oikean kaapin löytämisee
noutoon meni jopa puoli tuntia, nykyään tehokasta työaika
kuluu noin minuutti. Olem
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TEOLLISUUSNOSTURIT: Teollisuus- ja prosessinosturien valikoima kattaa 
kapasiteetiltaan jopa yli 1 000 tonnin siltanosturit sekä räjähdysvaarallisiin 

vat 

tään usein 
lalla ja 

 
YDINVOIMALANOSTURIT: Konecranes on alansa kokenein toimija lähes 

uksia 

istettu ja asennettu 

 

SATAMANOSTURIT: Konecranes suunnittelee, valmistaa ja toimittaa suuria 
, 

ntevaa 
attavia 

etti on 
 suurin 
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ja huollamme enemmän 

nostureita ympäri maailman kuin mikään muu yritys. 

unnossapito- ja 
 

kaikki asiakkaan koneet. 
 

kien 
man 

varaosaluettelon lisäksi osien valmistus- ja takaisinmallinnuspalvelut – näin 
voimme turvata m

tiloihin soveltuvat nosturit ja komponentit. Työpistenosturit tarjoa
ergonomista kuormankäsittelyä 7 500 kg:n taakkoihin saakka. 
Manipulaattorit tehostavat materiaalinkäsittelyä, ja niitä käyte
vaikeissa kokoonpanoprosesseissa esimerkiksi ilmailua
autoteollisuudessa. 

 

puolen vuosisadan ydinvoimalanosturikokemuksellaan. Laaja 
tuotevalikoimamme on suunniteltu erityisesti ydinvoimalasovell
varten. Laadunvalvontaohjelmamme varmistaa, että jokainen 
ydinvoimalanosturi ja komponentti on suunniteltu, valm
ydinvoima-alan vaativien standardien mukaan. 

nostureita satamille, konttiterminaaleille, intermodaaliterminaaleille
telakoille ja kappaletavarasovelluksiin. Tarjoamme myös asiantu
kunnossapitoa ja jälkimarkkinointitukea sekä maailmanlaajuisia, k
nosturipalveluja kaikentyyppisille ja -merkkisille satama- ja 
telakkanostureille. Konecranes-satamanostureiden nostokapasite
enimmillään 65 tonnia ja ulottuvuus 61 metriä; telakkanosturiemme
kapasiteetti on jopa 2 000 tonnia. 

RASKAAT TRUKIT: Konecranes on maailman johtava 10–80 
nostokapasiteetin trukkien valmistaja. Yli 50 vuoden ajan Konecra
suunnitellut ja räätälöinyt trukkeja kaikkein vaativimpiin sovelluk
tarjoaa edelleen laajan trukkivalikoiman monien eri toimialojen asia
Tuotevalikoimaan kuuluvat haarukkatrukit, konttikurottajat, tyhjien k
käsittelylaitteet sekä pukkinostruritrukit/toploa

NOSTURIPALVELUT: Konecranes tarjoaa laajan kunnossapitopalve
valikoiman ja kattavat huoltovalmiudet, joiden tarkoituksena on p
turvallisuutta ja auttaa yritystäsi pienentämään seisokeista johtu
kustannuksia ja kasvattamaan käytönaikaista tuottavuutta. H
kaikenmerkkisiä nostureita ja nostimia. Maailmanlaajuisen, y
huoltopisteestä toimivan huoltoammattilaisten verkostomme avu
kunnostamme, tarkastamme, modernisoimme 

 

TYÖSTÖKONEHUOLTO: Työstökonehuolto tarjoaa huolto-, k
modernisointipalveluita kaikenmerkkisille konepajateollisuuden
työstökoneille. Palvelumme kattaa sekä yksittäisten koneiden 
kunnossapidon että laajat kumppanuussopimukset, joissa huollamme 

 
 
VARAOSAT: Konecranes on monien tunnetuimpien nostin- ja 
nosturimerkkien alkuperäinen laitevalmistaja sekä kaikkien laitemerk
varaosien suurin yksittäinen toimittaja. Tarjoamme alan kattavim

yös myynnistä poistuneiden tai hankalasti saatavien 


