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PIKAUUTISET
A NEWSLETTER FOR ALUMINIUM INDUSTRY IN FINLAND AND ESTONIA

II JOB-ohjelma on päivitetty versioon
2.6/8 syyskuun alussa
II Drill-ohjelman päivitys versioon 6.1/2
Emmegin Quadra työstökeskukselle
II ANCCI rullaratoihin uudentyyppiset
kiinnikkeet kiinnitystä varten
II Uusi yhteistyökumppani Profican Oy
kone- ja laiterakennustarpeita varten
II ANC Oy:n uudet kotisivut avattu marraskuun alussa 2008. Uutuutena verk-

II L.G.F. Astra alumiinisaha valikoimassamme nyt myös puoliautomaattisena versiona
II 30.6. tehdyllä osakekaupalla Elina Mattila myi omistamansa osakkeet
II Emmegiltä uusia PVC:n työstökoneita
2008 aikana
II Pyöröterävalikoima kasvoi kesän aikana. Nyt ANC:n varastossa yli 40 erilaista pyöröterää

kokauppa ja myANC-extranetpalvelu

Tarkempia tietoja aiheista antaa:

asiakkaillemme

Rami Koivisto 050-5707 212

RIVIEN VÄLISTÄ

osta työkalut ja
tarvikkeet verkosta
Osoitteesta www.anc.fi

Kuluneen kesän aikana olemme kaikki kuul-

Varsinkin työstökeskusten hankinta muut-

leet pörssikurssien heilahteluista edestakaisin

taa työntekoa sekä tuotannon puolella, että

ja talouden suunta näyttääkin nyt epävarmal-

suunnittelussa. Sähköinen siirtotiedosto on

ta syksyn tullen. Vellonta jatkuukin varmasti

nykyaikaa jo vuosien takaa.

siihen saakka kunnes USA:han saadaan uusi

Jotta voidaan kehittää yleensäkään mitään

presidentti ja pankkimaailmassa pöly laskeu-

toimintaa tai tuotantoa, niin ensin tulee selvit-

tuu.

tää kohteen heikkoudet ja vahvuudet. Aivan

ANC Oy on avannut kotisivuillaan www.

Kone- ja laitetoimittajan näkökulmasta

kuten arkielämässäkin, kun mietitään omaa

anc.fi verkkokaupan tavallisimmille kulu-

suuntaus ja vallitseva asioiden tila tarkoittaa

uravalintaa. Saattaa olla, että tuotantotilan

tustavaroille. Verkkokauppa edellyttää re-

sitä, että tietyt konehankinnat siirtyvät syk-

layout-muutoksilla ja lisälaiteinvestoinneilla

kisteröintiä sivuillamme ja ehtojen hyväk-

symmälle. Samaan hengen vetoon on kui-

saadaan lisää tuottavuutta ja vähemmän rek-

symistä.

tenkin havaittavissa terve tarve tuotannon

lamaatioita kohtuullisin kustannuksin.

Verkkokaupan valikoimassa alumiinin
työstöön pyöröterät, jyrsinterät, leikkuu-

kehittämiseen laadun parantamisella ja läpimenoaikojen nopeuttamisen avulla.

Kysy lisää siitä, miten voimme auttaa teitä lisäämään tuotantokapasiteettianne ja läpime-

nesteet, liimat, työkalut ja tarvikkeet. Os-

Käytännön toimenpiteet tuotannon ke-

tosten alaraja on 250 euroa ja ostokset tu-

hittämiseen vaativat kuitenkin pitkäjänteis-

levat perille ilman toimitusmaksua.

tä työtä ja yksittäisen koneen hankinta ei viel-

Syksyisin terveisin,

lä välttämättä auta kokonaisuuden kannalta.

Rami Koivisto

noaikoja, sekä alentamaan reklamaatioita.

DUAL SKIN PROFIILINTEIPPAUSKONE
Tuotannon eri vaiheiden aikana alumiinip-

Koneen erinomaisesta tekniikasta huoli-

rofiilit kiertävät monessa eri koneessa ja

matta sen koko hämmästyttää. Dual Skin on

pinnan vaurioitumisriski on suuri. Erityisen

erittäin kompaktin kokoinen ja vie lattiatilaa

herkkiä ovat tumman väriset maalatut ja

alle 1 m2.

anodisoidut profiilit. Naarmuja voi tulla ko-

Kaksi painerullaa on si-

neen pinnoista, lastuista tai kokoonpanossa.

joitettu vetävien rullien ylä-

Tämä saattaa kasvattaa hukkaprofiilien mää-

puolelle koneen syöttö- ja

rää ja nostaa kustannuksia.

purkupuolelle. Teippauksen

Alumiiniprofiilien suojauksee Emmegi on
kehittänyt Dual Skin teippauskoneen.
Kone teippaa profiilin kahdelle puolelle;

valmistuttua kone leikkaa teipin profiilin päässä poikki pai-
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neilmatoimisella leikkurilla.

ylä- ja alapuolelle suojateipin. Lisävarustee-

Dual Skin teippauskoneella voidaan teipa-

na saatavana myös kolmannen sivun teippa-

ta max 250 mm leveä ja max 120 mm korkea

us. Dual Skin voidaan varustaa myös syöttö-

profiili. Minimissään profiilikoko on 20 mm.

ja purkulaitteistolla.

Teippausnopeus on 15 metriä minuutissa.

UUTUUS TERÄSSAHA TWIN FERRO
siosta koneen kulma- ja mittatarkkuus on
huippuluokkaa. Itsekantava runko on järkiratkaisu tarkkuuden kannalta. Järeät pneumaattiset kiinnityslaitteet pitävät kappaleen
paikoillaan sahauksen aikana. Helppokäyttöinen ohjelmisto.
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Emmegi Twin Ferro kak-

Oikeanpuoleinen teräpää liikkuu moot-

soissaha teräkselle tuo aivan

torilla ja elektronisesti ohjattu. Teräpää liik-

uusia mahdollisuksia teräs- ja RST-pro-

kuu kahden johteen päällä, jotka lisäävät

fiilien sahaukseen. Harjattomien mootto-

koneen tarkkuutta ja jykevyyttä. Koneen

rien ansiosta molemmat teräpäät voidaan

ohjelmiston myötä saatavilla olevat erikois-

kääntää portaattomasti -45°, 90° , +45°. Jo-

sahaukset ovat tuttuja Emmegin alumiinisa-

kainen aste sisältää 240 paikkaa, jonka an-

hoista, kuten ala- ja ylimittaiset katkaisut.

MITTAVASTE uutuus
Paavola on Mitsubishin servo-ohjauksella ja

•

voimansiirto AT5 hammashihnalla

kosketusnäytöllä varustettu mittavaste. Help-

•

vastekelkka koteloidulla laakereilla

po ja miellyttävä käyttää. Laite voidaan val-

•

avonaiset karkaistut pyöröjohteet
HRC 60 (helppo puh-

mistaa eri mittaisena asiakkaan tarpeiden mu-

distaa)

kaisesti. Kotimaista tuotantoa.
•

Tekniset tiedot
•

servokäyttö ja ohjaus Mitsubishi

•

käyttöliittymä kosketusnäytöllä

korkeus säädettävä
820÷1200 mmm

•

paikoitustarkkuus +/- 0,1 mm

•

säädettävä momenttiraja (pysäyttää
liikkeen, jos törmätään esteeseen)
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UUDET KONEKORTIT

Asiakastyytyväisyys-kysely syksy 2008

Emmegi on tehnyt suurtyön kääntä-

2007 helmikuussa kiinnostuimme yhä enem-

essään valmistamiensa koneiden ko-

män siitä, mitä mieltä asiakkaat ovat meistä

nekortit 15 eri kielelle, mukaan lukien

ja toiminnastamme.

suomi. Konekortit löytyvät Emmegin

Koska käytössämme ei ole mitään virallisia

kotisivuilta www.emmegi.com, jossa

ISO-järjestelmiä tai muita sertifiointeja, niin

voitte käydä lataamassa .pdf-tiedoston

siitä huolimatta haluamme jatkuvasti kehit-

eri koneista Products > Data sheets.

tää yrityksemme toimintaa vastaamaan en-

Konekorteissa on esitelty tärkeimmät

tistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

ominaisuudet ja tekniset tiedot. Detalji-

Palautteenne on osa laadunseurantaa,

kuvista voidaan nähdä koneen eri omi-

jonka avulla varmistamme toimintamme

naispiirteet.

asiakastyytyväisyystason, josta käytämme

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtu-

itse nimitystä ANC 9000 -järjestelmä. Käytän-

en tehdas pidättää oikeuden muutok-

nössä tämä tarkoittaa, että haluamme tehdä

siin ilman erillistä ilmoitusta. Konekort-

kaiken niin hyvin kuin mahdollista ja että asi-

tien koneet saattavat olla varustettuna

akas on tyytyväinen kokonaisuuteen ottaen

lisävarusteilla.

huomioon koko toimitusketjun ja ympäristöarvot.

Syksyn 2008 tulokset
Lokakuun aikana tehdyn kyselyn perusteella
meidän selkeästi suurin heikkoutemme on
ollut huono tiedottaminen uusista tuotteista. Tästä vedimme ripeästi johtopäätökset
ja totesimme että tiedotusta parantaaksemme meidän on päivitettävä kotisivujamme
useammin ja Alumiiniaviisi-uutislehden on
ilmestyttävä useammin.
Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita
aktiivisuudesta ja rakentavasta palautteesta.

Otteita tuloksista
Miten tyytyväinen olette olleet ANC Oy:n toimintaan viimeisen 6 kk aikana?
50

Seurantalomakkeella voitte myös esittää

asiakkaille noin kerran kaksi vuodessa. Kyselyn teknisen puolen on järjestänyt Aktiivitie-

20

to Oy ja vastaukset toimitetaan ainoastaan
ANC Oy:lle.

10

melko tyytyväinen 50%

30

hieman tyytymätön 5%

töön vuoden 2007 aikana ja se lähetetään

todella tyytymätön 0%

vissä asioissa. Seurantalomake otettiin käyt-

ANC 9000 BB1/2007

40
todella tyytyväinen 45%

kysymyksiä yrityksemme tuotteisiin liitty-

Asiakkaalle lähetetään sähköposti, jossa
niin lopuksi painetaan lähetä-nappia. Käy-

Liity Suomen
Metallirakenne
yhdistyksen jäseneksi
Valmistatteko alumiinirakenteita, ovia tai ik-

tännössä tähän kyselyyn vastaaminen vie
asiakkailta aikaa noin kolme minuuttia.

0

Voisitteko suositella ANC Oy:tä?
(1 = en suosittelisi lainkaan ... 10 = suosittelisin
mielelläni )

Luonnollisesti palautetta voi antaa suo-

19% 10

raan kotisivujemmekin kautta tai ottaa yh-

42% 9

teyttä konttoriimme.

23% 8

Risut ja ruusut meille, ovat parhaaksi teille!

8% 7
8% 6

kunoita? Silloin teidänkin tulee liittyä Suomen Metallirakenneyhdistyksen jäseneksi.
Katso liittymisohjeet www.smry.fi tai soita
suoraan Kalevi Sirkiälle puh. 0400 410 242.

4

keskiarvo 8,58

ANC 9000 BA1/2007

on linkki kyselyyn. Kun kyselyyn on vastattu,

Lisätietoja:
Rami Koivisto, 050-5707 212
rami.koivisto@anc.fi
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ÖPPET HUS Emmegi Scandinavia 12.-14. marraskuuta
Emmegi Scandinavia AB on Ruotsin joh-

via AB:n palvelukseen vanhoina työnte-

Lisätietoja:

tava alumiinintyöstökoneiden toimitta-

kijöinä.

Rami Koivisto, 050-5707 212

ja, jonka juuret ovat 1984 perustetussa

Perinteiset avointen ovien päivät ovat

Profilmaskiner Skandinavien AB:ssä. Ke-

jälleen avoinna asiakkaille Ruotsista, Tans-

säkuun 1. päivänä 2003 tapahtuneella

kasta, Norjasta ja myös Suomesta. Varaa

yrityskaupalla Emmegi osti Profilmaski-

oma päiväsi nyt. Illalla ruokaa ja ohjelmaa.

ner Skandinavien AB:n liiketoiminnot ja

Yritysvierailu Altekilla, joka on alumiinin-

työntekijät siirtyivät Emmegi Scandina-

jatkojalostukseen erikoistunut yritys.

www.anc.fi

verkkokauppa | myanc | tuotetietoutta

rami.koivisto@anc.fi
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Yhteistyössä
Toimimme yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa tavoitteenamme tyytyväinen asiakas ja laadukas palvelu, sekä
alumiinin käytön lisääminen Suomessa.

anc oy
alumiinitie 2
21530 paimio

Osoitelähde: ANC Oy:n asiakasrekisteri

ANC toimittaa myös oikeat jyrsinterät,
pyöröterät ja leikkuunesteet
alumiiniN työstökoneiisinne
sa
pas
Varastossamme runsaasti erilaisia perusteriä. Erikoisteriä toimitetaan tilauksesta nopealla toimitusajalla.
Uutta! Tee tilauksesi ANC Oy:n verkkokaupassa.
Säästät aikaa ja rahaa.
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