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KOKOONPANOSOLU
Automatisoi tuotteen kokoonpanon ja 
nostaa tuotannon uudelle tehokkuustasolle

1  TÄYSAUTOMAATTINEN JOUSTAVAN VALMISTUSJÄRJESTELMÄN KANSSA

Miehittämätön MeteMAN®-solu vastaa tauotta modernin tuotantotalouden tehokkuusvaatimuksiin. 

2  KOKOONPANO ERILAISILLE KAPPALEILLE

Kappaleiden mitat, paino ja määrä voivat vaihdella paljonkin, oli kyseessä sitten pyörähdys-  
tai monikulmainen kappale. 

3  YKSINKERTAISESTI TEHOKAS

Tilaukset ERP:stä, tavara FMS:stä, osat vain MeteMAN®-solun läpi ja robotti nostaa valmiit tuotteet lavalle.

4  ITSENÄINEN SOLU TAI AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN OSA

Solu toimii erinomaisesti joustavan valmistusjärjestelmän (FMS, flexible manufacturing system) kanssa,  
mutta myös itsenäisenä tuotantosoluna osia sisään - kokoonpanoja ulos -periaatteella.

5  MODULAARISTA JOUSTAVUUTTA   

Solu voi koostua kahdesta tai useammasta robotista ja erilaisista erikoiskoneista.  
Kokonaisuus rakentuu täysin tuotteen kaipaaman kokoonpanotarpeen ympärille.

6  TURVALLISTA TUOTANTOA

Huolellisten riskiarvioiden ja turvamääritysten ansiosta CE-merkitty  
MeteMAN®-solu karsii henkilövahingot minimiin.

7  LUKUISAT HYÖDYT 

MeteMAN®-kokoonpanosolu yhdessä joustavan                     
valmistusjärjestelmän kanssa tarjoaa tuotteesi  
kokoonpanolle lukuisia hyötyjä:

 • Lisää tuottavia tuotantotunteja

 • Tuotannon joustavuuden kasvu

 • Henkilöstön tehokkuuden kasvu

 • Tuotteet tasalaatuisia,  
  ei laatupoikkeamia

 • Käyttötietojen tallentuminen

 • Yhdellä ohjaimella usean koneen hallinta



LISÄARVOA 
Pitkällä tähtäimellä kustannuskuria ja  joustavuutta

Miten MeteMAN®-kokoonpanosolu  
auttaa yritystämme?

Solu tarjoaa modernin ratkaisun massa- 
tuotannon automatisointiin luotettavalla 
ja helposti valvottavalla tavalla.  
Liitettynä FM-järjestelmään siitä tulee  
täysautomaattinen tuotantosolu.

MeteMAN®-kokoonpanosolu vastaa niin suuren 
kuin pienemmänkin yrityksen tuotantotarpeisiin 
ja vie yrityksen kokoonpanon aivan uudelle tasolle 
tehokkuuden, turvallisuuden ja laadun osalta.

Mikä on solun tuottama lisäarvo?

Säästää kustannuksia. Vie tuotannon  
joustavuuden uudelle tasolle. Tuottaa  
tasalaatuista lopputulosta 24/7. 

FM-järjestelmään liitettävä MeteMAN®-solu on 
jokaiselle järjestelmää käyttävälle, valmistavalle 
yritykselle, askel viimeisimpään tuotanto- 
teknologiaan. Solu on konkreettinen, kustannus-
tehokas keino vastata paineeseen laskea yrityksen 
tuotantokustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Ovatko solun ominaisuudet  
räätälöitävissä?

Kyllä, kaikilta osin.  

Solu voi koostua x määrästä robotteja, erikois- 
koneita ja muita laitteita. Kappaleiden mitat ja 
painot voivat vaihdella, kuten myös erilaisten 
kappaleiden määrä, joita samalla solulla  
halutaan tuottaa.

Solun ylläpitokustannukset?   

Solu on halpa ja helppo ylläpitää  
niin ohjelmallisesti kuin mekaanisestikin. 

Lukuisat ohjelmistopäivitykset voidaan tehdä 
etänä ja mekaanisesti koneet on suunniteltu  
pitkällä elinkaarella. Määräaikaishuoltoja ja  
tiettyjen kuluvien osien vaihtoa lukuun  
ottamatta tuotanto voi toimia keskeytyksettä.

Joudunko hankkimaan myös  
joustavan valmistusjärjestelmän  
MeteMANin yhteydessä?

Ei, solu voi toimia myös  
itsenäisenä yksikkönä.

Mikäli joustava valmistusjärjestelmä ei ole  
prosessissa mukana, solu ei ole täysautomaattinen 
ja vaatii manuaalisen komponenttilatauksen sekä 
valmiiden kokoonpanojen poisviennin. Otamme 
kokonaisvastuun tarvittavista riskiarvioinneista ja 
turvamäärityksistä kaikissa vaihtoehdoissa, joissa 
ihminen työskentelee solun rinnalla.

Maksaako miljoonan?

Ei lähellekään, mikäli ratkaisu koostuu  
esimerkin mukaisista kahdesta teollisuus- 
robotista ja erikoiskoneesta.  
Vielä vähemmän karsittuna.

Kokoonpanosolun hankinta- 
kustannusta arvioitaessa tulee  
huomio kiinnittää siihen, mitä  
aiempia kustannuksia ratkaisu  
korvaa ja mitä tulevia 
kustannuksia se vähentää.  
”Säästääkö miljoonan?”  
on aiheellisempi kysymys.



CASE 
Konecranes

MeteMAN®-kokoonpanosolulla täytettiin asiakkaan vaativa tarve akselikokoonpanosta. Ongelmana oli 
saada kokoonpantua entistä tehokkaammin hammaspyörät ja laakerit akseleihin tavalla, jossa solu toimii 
olemassa olevan FM-järjestelmän kanssa yhteistyössä ja lopputuloksena syntyy tasalaatuista tavaraa. 
Koska tarve oli useille erikokoisille kokoonpanoille, onnistuneella reseptiikalla oli keskeinen rooli solun 
tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Kokoonpanon toteutuksessa tärkeintä roolia näyttelevät kaksi MeteMAN-erikoiskonetta; toinen  
laakereiden annostelussa ja toinen osien yhteenpuristamisessa. Erikoiskoneita palvelevat  
KUKA KR 60-3 -robotit huolehtivat osien sujuvasta siirtelystä laitteiden välillä. Robotin  
liikkumista varten rakennettiin 3,5 metrin lineaarirata ja toteutettiin kaksi konenäkö- 
järjestelmää; toinen osien poimintaan ja toinen tuotteiden lavaukseen.

Ohjaus on toteutettu Beckhoffin TwinCAT-järjestelmällä. Robottisolu on huolellisesti  
suojattu suojaseinin ja valoverhoin, ja sitä ohjataan hyvän käyttökokemuksen takaavalta  
MeteMAN®-käyttöliittymältä. Kokoonpanosolu tuottaa valmista kokoonpanoa ja  
on siten vienyt aiempaan nähden asiakkaan tuotannon uudelle tasolle.

Metecno Oy on teollisuuden erikoiskonevalmistaja, jonka missiona on tarjota 
Suomen valmistavan teollisuuden yrityksille niiden arkea optimoivat  
ensiluokkaiset koneratkaisut. Ratkaisut, joita ei saa mistään valmiina.

Räätälöidyt CNC-koneet, tuotannon erikoiskoneet ja robotiikan sovellukset ovat  
yrityksemme ydinosaamista. Täytämme yritysten mittatilaustarpeet vahvalla  
asiantuntemuksella ja kokonaistoimituksen periaatteella.

Olemme kasvava koneteknologiayritys, jonka visiona on olla Suomen tunnetuin 
erikoiskonevalmistaja. Toimitilamme sijaitsevat Pirkanmaalla, mutta toimitamme 
korkealaatuisia MeteCNC®- ja MeteMAN®-ratkaisuja ympäri Suomen.

”Metecno Oy osoittautui vastuulliseksi konevalmistajaksi,  
joka haluaa täyttää tarkasti asiakkaan vaatimukset.”

Kimmo Järvinen 
Production Methods
Konecranes

TEKNISET KOHOKOHDAT

 • TÄYSIN PARAMETRINEN SOLUOHJAIN
  Mahdollistaa lukemattoman määrän reseptejä eri kokoonpanoihin.  
  Jopa osille, jotka tulevat tuotantoon vasta tulevaisuudessa.

 • INTEGROITAVUUS MES- JA ERP-JÄRJESTELMIIN
  Solu on valmiiksi liitettävissä yrityksesi tuotannon ohjaukseen. 

 • SOLU OHJAA VIITTÄ KONETTA
  Keskitetty hallinta on moderni keino optimoida tuotteen tuotanto. 

 • HELPPOKÄYTTÖISYYS
  Koulutettu operaattori vastaa itsenäisesti ja huoletta solun reseptien muutoksista.
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