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NIMITYKSIÄ
ANC Oy:n uutena toimistosihteerinä on mar-

lähetys, osto- ja myyntireskontra. Voitte olla

raskuun alussa aloittanut Riina Haka. Riinan

yhteydessä Riinaan, jos teillä kysyttävää toi-

vastuualueena on tilausten vastaanotto ja

mitusajoista tai tilauksistanne.

UUDET TYÖKALUT P 50 L Stanssikoneeseen
Toimitamme alkuvuodesta 2008 uusia työ-

Ensimmäinen malli julkaistiin vuonna

kaluja Purson P 50 L stanssikoneen lasilisto-

1996 ja kone on ollut menestys Suomessa

jen työstöön. Myös varastoomme tilattavat

niin pienissä pajoissa kuin suuremmissakin

koneet varustetaan uusien lasilistojen mu-

tehtaissa.

kaan.

Emmegi Phantomatic T5 työstökeskus toimitus
Toimitimme joulukuun lopussa Emmegin

Vuonna 2002 IKME on käynnistänyt omiin

Phantomatic T5 työstökeskuksen Riihimäel-

innovaatioihinsa perustuvien Ikme - järjes-

le Ikme Oy:lle.

telmän ovi- ja ikkunaelementtien tuotan-

IKME Oy on vuonna 1981 perustettu alu-

non. Phantomatic T5 on luonnollista jatkoa

miinirakenteita, -ovia ja -ikkunoita valmista-

pitkään jatkuneelle kehitystyölle ja täyden-

va yritys. IKME:lle on täten kertynyt vuodes-

tää IKME Oy:n laitekantaa.

ta 1981 lähtien kokemusta laadukkaiden
alumiinirakenteiden tuottamisesta.

osta työkalut ja
tarvikkeet verkosta
Osoitteesta www.anc.fi
ANC Oy avaa kotisivuillaan www.anc.fi verkkokaupan tavallisimmille kulutustavaroille.
Verkkokauppa edellyttää rekisteröintiä sivuillamme ja ehtojen hyväksymistä.
Ensi vaiheessa verkkokaupan valikoimaan kuuluu pyöröterät, leikkuunesteet, liimat, työkalut ja tarvikkeet. Kun tilaatte verkkokaupan kautta tuotteita, niin saatte yli 500
eur (alv 0 %) ostokset rahtivapaasti Suomessa. Sivuilta löytyy myös entistä enemmmän
tietoa tuotteista ja palveluista 24 tuntia vuorokaudessa.

Phantomatic T5 on kolmeakselinen työstökeskus alumiinille. X-liikevara 7000 mm ja
varustettu kahdella työkalumakasiinilla.

KYMDATA CADS-ohjelman päivitys
KymDatan CADS 13 versiossa on päivitetty

vatoiminto toimii suoraan näyttäen profiilin

siirtotiedoston muotoa Emmegin JOB-oh-

poikkileikkauksen JOB-ohjelmassa.

jelmaa varten. Kyseessä on ns. USTD-muo-

Omien työstöjen lisäys-toiminto CADSis-

toinen lista (Unified Standard Format), jonka

sä mahdollistaa erilaisten omassa tuotan-

avulla voidaan tuoda työstö- ja sahauslista-

nossa käytettävien työstöjen kirjaamisen

ukset samassa tiedostossa Job-ohjelmaan.

USTD-listaukseen.

Siirtotiedostossa on nyt merkitty profiili-

Perusajatus listauksessa on, että kerran

sarja, sekä profiiin koodi. Nämä tiedot nä-

suunniteltu kuva on valmis työstöä varten.

kyvät JOB-ohjelmassa omissa kentissään.

(Edellyttää valmiiksi tehtyjä makroja).

Lisäysten ansiosta profiilien esikatseluku-

500€

PAREMPAAN
LOGISTIIKKAAN

1500€

Nämä tuotteet toimitusmyyntinä.
Hinnat (alv 0 %) voimassa kun tilaus
tehdään huhtikuun aikana.
Transit
KA 10-100
-kärry
oville

Focus C4 -työkärry

750€

Taglio -profiiliteline

750€

SPIN 4 -tiivistekärry

1000€

BAR -profiiliteline raakaprofiileille

2. EMMEGI
QUADRA
TYÖSTÖKESKUS
MAALISKUUSSA
Järjestyksessään 2. Quadra asennetaan asiakkaallemme Al-Men Oy:lle maaliskuun

Quadra -työstökeskus

alussa. Tuontantomäärien kasvu, vaihtelevat mitat ja työvoimakapasiteetin optimointi, ovat olleet Al-Men Oy:n vaakakupissa painavia seikkoja Quadran tyyppisen koneen
hankintaan. Kts. lisätietoja yrityksestä www.
al-men.fi.
Samalla kertaa toimitamme myös Emmegi Satellite XL työstökeskuksen, joka laatuaan toinen Al-Men Oy:llä. Satellite XL on
viisiakselinen, järeämpi työstökeskus alumiinille.
Vaihdossa tullut Emmegi Comet Isola A
menee kunnostettavaksi, jotta kone vastaa

Satellite XL

tämän päivän teknisiä vaatimuksia. Kone
toimitetaan kunnostuksen jälkeen Klaukkalaan Levyx Oy:lle, joka on myös alumiinin
jatkojalostukseen ja alihankintatöihin keskittynyt yritys. Kts. lisätietoja www.levyx.fi.

www.anc.fi

verkkokauppa | myanc | tuotetietoutta

päämiesuutisia
Vuonna 2002 Emmegi osti Ruotsin jälleenmyyjän Profilma Ab:n liiketoiminnan. Profilma Ab on toiminut Emmegin
jälleenmyyjänä Ruotsissa, Tanskassa ja
Norjassa jo vuodesta 1984. Vuonna 2002
yrityksen omistaja vetäytyi eläkkeelle ja

VERKKOKAUPPA
Vihreiden arvojen, ilmaston lämpenemi-

Verkkokaupan tarkoituksena on auttaa

nen, päästökaupat ja verkkokaupat liitty-

rutiini- ja perushankintojen teossa helppo-

vät toisiinsa epäsuorasti. Kaikkea turhaa lii-

käyttöisellä sivustolla. Kirjautumisen jälkeen

kennettä tulee välttää ja toimintojen tulee

voitte helposti tilata sivuiltamme jyrsinterät,

tehostua sekä luonnon puolesta, että lii-

pyöröterät, leikkuunesteet, työkalut ja tar-

ketaloudellisista näkökulmista. Näillä nä-

vikkeet alumiinintyöstökoneisiinne.

kymin öljylämmitys varmasti kriminalisoi-

Varsinaiset alumiinintyöstökoneet liitete-

daan vuonna 2020. Kehitys ja muutos ovat

tään kysynnän mukaan osaksi verkkokaup-

jatkuvaa liikettä, joka pitää mielen virkeä-

paa. Tämä johtuu siitä, että koneiden varus-

nä. Muutosta ei pidä tehdä vain muutoksen

teiden määrä on suuri ja haluamme palvella

vuoksi, joten em. kehityksestä ja yleisestä

asiakasta niin, että hänellä on juuri oikea ko-

Vuonna 2006 oli Emmegi USA

elämänmenosta johtuen olemme avanneet

koonpano. Ei liikaa, ei liian vähän.

Globalisaation siivittämänä Emmegi osti

www.anc.fi.

tilalle perustettiin Emmegi Scandinavia.
Tänä päivänä Emmegi Scandinavia toimiii
edelleen alumiini- ja PVC-teollisuuden saralla vahvasti kasvaen.

verkkokaupan asiakkaillemme osoitteessa

Maksutapa on aina laskutus siihen osoitteeseen, jonka asiakas on antanut omassa

lopun osakekannan AGM Inc:ltä, joka oli

Ajatus verkkokaupasta syntyi, kun ha-

Emmegin jälleenmyyjä USA:ssa. Emmegi

vaitsimme, että monet asiakkaamme tilaa-

Y-tunnuksen ja tarvittaessa luottotiedot.

on kehittänyt toimintaansa USA:ssa voi-

vat säännöllisesti samoja tuotteita. Kone-

Toimitustapa on aina joko Posti tai TNT. Toi-

makkaasti

tarpeiden yllättäessä nämä asiakkaat ovat

mitusaika varastotuotteille 1 arkipäivä, tila-

pyytäneet käymään tai pyytäneet tarjouk-

ustuotteet vahvistamme aina erikseen.

Vuonna 2007 Emmegi
Deutschland

sen koneesta.

käyttäjäprofiilissaan. Tarkistamme annetun

Asiakas saa tilauksen käsittelystä aina
erillisen sähköpostin, jonka avulla nähdään
missä vaiheessa tuotteen toimitus on.

Emmegin suurin jälleenmyyjä Pressta Eisele GmbH on tehnyt Emmegin kanssa liiketoimintakaupan Saksan toiminnoista.

myANC
ANC Oy:n kotisivuilla avataan asiakaille

Kansiossa on konekohtaisesti sähköku-

suunnattu oma extranet-sivu, myANC, lähin-

vat, paineilmakuvat ja käyttöohjeita. Silloin

Liity Suomen
Metallirakenneyhdistyksen
jäseneksi

nä huollon henkilökuntaa varten.

tällöin lähetämme asiakkaillemme

Nykyajan palomuurit ja virusohjel-

myös erilaisia ohjelmia, jotka on

mat estävät sitkeästi erilaisten lii-

nyt helppo ladata omalle koneelle.

Kun asiakas on kirjautunut si-

Osoitteessa www.anc.fi on link-

Valmistatteko alumiinirakenteita, ovia tai ik-

vuillemme, niin ensimmäiseksi au-

ki Rekisteröidy asiakkaaksi. Syöt-

kunoita? Silloin teidänkin tulee liittyä Suo-

keaa myANC-sivu. Sivulla näkyy

täkää yhteystietonne avautuvaan

men Metallirakenneyhdistyksen jäseneksi.

asiakkaan koneiden sarjanumeroiden mu-

sivuun. Varmistamme tietonne ja osto-oi-

kaiset kansiot, ja mahdollisesti muitakin kan-

keudet. Hyväksynnän jälkeen voitte käyttää

sioita.

myANC:tä ja verkkokauppaa 24/7.

Katso liittymisohjeet www.smry.fi tai
soita suoraan Kalevi Sirkiälle puh. 0400

tetiedostojen vastaanottamisen.

Kirjautuminen on helppoa.

410 242.

koska?

Yrityselämä on kiireistä, mutta oheisella ka-

Messuilla on esillä Emmegin alumiinin-

lenterilla kiireitä voinee jaksottaa jonkun

työstökoneita maailman eri kolkilla. Valitse

verran.

mieleisesi paikka.

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

19.3.-22.3
Pääsiäinen

2.-5. Fensterbau, Nürnberg
Saksa

1. Vapunpäivä

5.-7 ja 20.-22..
Kala syö hyvin

1.-6. ja 17.-20.
Kala syö hyvin

31.3. - 4.4.
Industrie Paris, Pariisi
Ranska

8.-10.
Glassex, Birmingham
Iso-Britannia

1.-5. ja 18.-21.
Kala syö hyvin

i

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

KEVÄTtalven tarjoukset

KONEUUTUUKSIA

Kun rekisteröidytte ANC Oy:n asiakkaaksi

Emmegi on julkaissut viime vuoden Saie

verkkokauppaan maalis/toukokuun välise-

Due -messuilla mm. 7 uutta työstökeskus-

nä aikana, niin saatte verkkokaupasta tilaa-

ta. Ensimmäisten koneiden tuotanto on al-

manne tuotteet ilman rahtikuluja maalis-

kanut ja toimitukset ajoittuvat touko-kesä-

toukokuun ajan. Oheisella kupongilla saatte

kuulle 2008. Tavoitteena on ollut valmistaa

vielä erikoisedun kaupan päälle. Syöttäkää

erityisesti pieniä ja hieman isompia, moni-

kupongissa oleva koodi tilausvaiheessa,

puolisia työstökeskuksia entistä huokeam-

niin varmistatte etunne.

paan hintaan.
Uusia varusteita ovat mm kosketusnäyt-

3649

3649

tilaus
koodi

anc oy
alumiinitie 2
21530 paimio

Osoitelähde: ANC Oy:n asiakasrekisteri

tö, flashkiintolevy, lisävarusteena omalla Xakselilla varustetut kiinnityslaitteet.
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Comet T4 työstökeskus

