TUOTEKUVASTO
Ratkaisut teollisuuden kone- ja automaatiotarpeisiin
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Toimitamme täysin asiakkaan antamien vaatimusten
pohjalta räätälöidyt CNC-erikoiskoneet.
Suunnittelemme ja valmistamme täysiverisiä CNC-koneita oman MeteCNC®-tuotemerkin alla.
Siemensin SINUMERIK, Heidenhanin TNC, Fanuc ja Beckhoffin TwinCAT ovat ohjauksia, joista
yhdessä asiakkaan kanssa valitsemme kulloinkin kohteeseen parhaiten sopivan. Koneen kaikki
ominaisuudet ulkomittoja myöten ovat täysin räätälöitävissä.

Tutustu ja kysy tarjousta koneesta tai
siihen tehtävistä muokkauksista!

CNC-laserhitsauskone
MeteCNC® LWM-2000 laserhitsaa kaksi eri materiaalia
huippunopeasti yhteen. Tämä 3-akselinen CNC-kone
toteuttaa alumiinin, kuparin ja teräksen huipputarkan
hitsauksen suurella työalalla. Moderni työkalu niin
ohutlevyjen kuin muiden syvää, kapeaa hitsiä
tarvitsevien kappaleiden hitsaukseen.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Mitat (L x S x K): 3600 x 2450 x 3600 mm
Työala: 1000 x 2000 mm
Koneen liikkeet: 2000 x 1000 x 300 mm
Paikoitustarkkuus ± 0,01 mm
Laserluokka 4 (SFS-EN 60825-1)
2 G:n kiihtyvyydet
Paino: 7500 kg
Liityntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/80A
paineilma - 6 bar
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Räätälöidyt CNC-koneet

Modulaarinen CNC-jyrsin
Modulaarinen MeteCNC®-työstökone Siemensin
SINUMERIK 840D sl -ohjausjärjestelmällä, kestää jopa
radioaktiivisen säteilyn! Jyrsimen lisäksi varustettu mittapäällä, katkaisusahalla ja etäohjattavilla ruuvipuristimilla. Runkoon integroitu työkalumakasiini, jossa seitsemän
työkalupaikkaa. Etäohjaus pulpetista ja käsiohjaimesta
käsin takaa käyttäjälle korkean turvallisuustason. Kuudesta moduulista rakennettuna mahdollistaa asennuksen
ahtaisiinkin paikkoihin sekä useita purku- ja uudelleenasennuskertoja.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
		
		

3-akselinen
Mitat (L x S x K): 1300 x 1000 x 1500 mm
Paino: 1500 kg
Karan teho 8,5 kW, max. kierrosnopeus 24 000 rpm
Liityntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/63A
paineilma - 8 bar

CNC-hitsauskiekkosorvi
MeteCNC® Hitsauskiekkosorvi mahdollistaa
kuparikiekkojen jatkuvan, nopean uudelleenkäytön.
Kone sorvaa ja lujittaa automaattisesti kiekkohitsauksessa kuluneen kuparikiekon jopa alle 2 min!
Käyttöliittymästä voi sekunneissa määrittää, kuinka
paljon pinnasta sorvataan ja millä voimalla kiekkoa
valssataan. Kone tarjoaa paljon vaihtoehtoja sorvauksen hienosäätöön ja on siten moderni vaihtoehto
pinnan manuaaliselle sorvaamiselle.

Tekniset tiedot:
• Mitat (L x S x K): 1200 x 1025 x 1520 mm
• Paino: 800 kg
• Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/16A
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Räätälöidyt CNC-koneet

Portaalimallinen CNC-työstökeskus
Portaali, 3-akselinen MeteCNC®-työstökeskus on suomalainen CNC-vaihtoehto teräksen, kuparin ja muiden
materiaalien ensiluokkaiseen työstöön. Runkokappaleet
on valmistettu valuraudasta, mikä minimoi koneen värinät.
Liikkeitä valvotaan servojen absoluuttiantureiden lisäksi
myös mittasauvoilla, mikä varmistaa, ettei liike-elinten lämpölaajenemisesta johtuva virhe peilaannu työstettävään
kappaleeseen. Kone on pienillä kustannuksilla modifioitavissa, esimerkiksi karan koon ja muiltakin osin.

Tekniset tiedot:
•
•
•
		
•
•
		
		

Mitat (L x S x K): 4540 x 4010 x 3600 mm
Työstöalue (Y x X x Z): 2455 x 1855 x 510 mm
Karan teho 63 kW ja
pyörimisnopeus jopa 12 000 rpm
Paino: 16 900 kg
Liityntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/200A
paineilma - 6 bar

Siirrettävä CNC-työstökeskus
Siirrettävä, 3-akselinen MeteCNC®-työstökeskus soveltuu
parhaiten alumiinin ja sitä pehmeämpien materiaalien
jyrsimiseen ja poraamiseen. Koneessa automaattinen
työkaluvaihto ja alla lastukaukalo. Sähkökeskus sijoitettu
osaksi koneen runkoa. Tuplaovet ja irrotettava väliseinä
mahdollistavat heiluriajon. Liitettävissä tuotannonohjausjärjestelmään.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
		
		

Mitat (L x S x K) 5000 x 1200 x 2400 mm
Paino: 2200 kg
Liikkeet: X 4 000 mm, Y 500 mm, Z 500 mm
Tablet-käyttöliittymä
Etäyhteys
Liitäntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/16A
paineilma - 6 bar
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Ratkaisumme perustuvat
kestävään, viimeisteltyyn laatuun
Myönnämme 2 vuoden TÄYSTAKUUN jokaiselle
MeteCNC®- ja MeteMAN®-erikoiskoneelle.
Takuu kattaa kaikki koneen suunnittelu-, valmistus-, materiaalija asennusvirheet. MeteCNC®- ja MeteMAN®-erikoiskoneiden
komponenttivalinnat tehdään koneen vähintään
10 vuoden elinkaarta silmällä pitäen.
Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi.
Katso tarkemmat takuuehdot
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Tuotantokoneet, automaatioratkaisut ja
erikoiskoneet mittatilauksena.
Tuotannon pieneen tai suureen pullonkaulaan.
MeteMAN®-erikoiskoneet räätälöidään ratkaisuina yritysten tuotannon, solun tai kokoonpanon
kehittämisen tarpeisiin. Valmistamme yrityksellenne erikoiskoneen suunnittelusta asennukseen
asti avaimet käteen -periaatteella. Koneen kaikki ominaisuudet ovat muokattavissa yrityksenne
tarpeiden mukaan.

Tutustu ja kysy tarjousta koneesta tai
siihen tehtävistä muokkauksista!

Kokoonpanosolu
MeteMAN® KPS liitettynä Fastemsin joustavaan
valmistusjärjestelmään täysautomatisoi tuotannon.
Solu tarjoaa tuotteesi kokoonpanoon joustavuutta,
kustannustehokkuutta ja tasalaatuista lopputulosta
minimoiden samalla tuotantokatkokset.
Tuote voi olla pyörähdys- tai monikulmainen
kappale, ja kappaleen mitat, paino ja määräkin
voivat vaihdella. Modulaarisena solu voi koostua
useista roboteista ja erikoiskoneista, ja se on
integroitavissa MES- ja ERP-järjestelmiin.

Tekniset tiedot:
• Täysin parametrinen soluohjain
• Integroitavissa MES- ja ERP-järjestelmiin
• Solu ohjaa viittä konetta

1
6

Robotti
vie valmiin
kokoonpanon
lavalle

5

Kuljetin tuo
osat varastosta

2
TÄYSAUTOMAATTINEN
MODULAARINEN
RÄÄTÄLÖITÄVÄ

3

MeteMANkokoonpanopuristin
puristaa
osat yhteen

4

Induktiopöytä
lämmittää osat
kutistusliitosta
varten
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Robotti
poimii osat
soluun

MeteMANkomponenttiannostelija
annostelee osat

Räätälöidyt erikoiskoneet

Ketjupussipakkauskone
Monilla lisälaitteilla varustettu MeteMAN® KPPK on monipuolinen ratkaisu niin pienten kuin
suurten tuote-erien laadukkaaseen pakkaamiseen. Avaa, täyttää ja sulkee ketjussa olevat valmiiksi
muotoillut pussit. Kone pakkaa niin ruoat, pesuaineet, jauheet, lääkkeet, varaosat kuin pakasteet
kustannustehokkaasti ja ilman laatupoikkeamia. Paljon vaihtoehtoja eri pakkaustyypeille ja -koille.

Tekniset tiedot:
•
•
•
		
		
•
		
		
•
•
•

Mitat (L x S x K): 1300 x 830 x 1550 mm
Pakattavan tuotteen max. paino: 10 kg
Pussien mitat:
korkeus 60 – 700 mm
leveys 60 - ∞ mm
Optiot lisälaitteille kuten imu,
suojakaasu, kirjoitin, zipperin avaaja,
alatukikuljetin, annostelija, suppilo
Ajoittainen tai jatkuva pussinsyöttö
Portaaton nopeudensäätö, max. 12,7 m/min
Sähköliitäntävaatimus: 230 V, 50 Hz, 2200 W

Vulkanointilaite
MeteMAN® Vulkanointilaite liittää kumiprofiilien päät kalvolla
yhteen ja tarjoaa paljon vaihtoehtoja kuumavulkanointiin.
Siinä on mm. neljä lämmitettävää leukaa omilla lämpötilan
säädöillä, säädettävät työkalujen puristuspaineet ja eri profiileille
nopeat leukojen vaihdot. Kaksikäsikäyttö ja jalkapoljin takaavat
käyttöturvallisuuden. Kaikki ominaisuudet räätälöitävissä!

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 1250 x 900 x 1100 mm
Paino: 350 kg
Lämmitysteho: 2 kW
Max. lämpötila: 200°C
Helposti vaihdettavat työkalut
Adapterien avulla erikokoiset työkalut
Sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/10A
Liitettävän kappaleen max. leveys 200 mm
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Kokoonpanopuristin
MeteMAN® KPP-5T on automaattinen, servokäyttöinen kokoonpanopuristin useille erilaisille kappaleille. Enemmän kuin vain puristin.
Kone siirtää, paikoittaa ja puristaa osat täysin itsenäisesti. Kaikki
toiminnot ohjelmoitavissa komponenttikohtaisesti. Kappaleen
paikoitus jopa sadasosa millien tarkkuudella. Säädettävät
puristusvasteet mahdollistavat sarjatuotannossa lukemattomat
kappalekoot. Hammaspyörille, akseleille, laakereille – kaikille!

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 2100 x 725 x 2300 mm
Paino: 1430 kg
Puristusvoima: max. 50 000 N
Puristussyvyys: 10-360 mm
Puristusvasteet: 10-80 mm
Tarttujien halkaisija: 10-200 mm
Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/32A

Komponenttiannostelija
MeteMAN® Komponenttiannostelija tehostaa automaattisena
komponentin syöttölaitteena erilaisia kokoonpanosovelluksia.
Se on enemmän kuin vain annostelija, sillä kaksi syöttökourua
mahdollistavat kahden erilaisen komponentin samanaikaisen
annostelun. V-kourun innovatiivinen muotoilu tekee annostelijasta joustavan. Kokoonpanon muuttuessa voidaan annostelijalla
syötettävää komponenttia vaihtaa. Laakereille ja monille muille.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
		
		

Mitat (L x S x K): 720 x 1530 x 1450 mm
Paino: 550 kg
Komponentin ulkohalkaisija: 15-150 mm
Komponentin leveys: 10-35 mm
Komponenttipinon max. leveys 1000 mm
Liityntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/16A
paineilma - 7 bar
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Nivelpuomikevennin
Sähköinen nivelpuomikevennin, MeteMAN® NPK 60-3300, siirtää max 60 kg
kappaleet helposti vaakasuoraan ja vie ne tarkasti haluttuun paikkaan.
Parhaimmillaan tilanteissa, joissa kappaletta ei voi laskea ylhäältä alaspäin
tasolle tavallisella nosturilla. Kevennintä ohjataan integroidulla joystickilla ja
portaaton nopeudensäätö varmistaa kappaleen pehmeän paikalleenlaskun.
Erinomainen itsenäiseen kappaleiden käsittelyyn tai särmäyskoneen apulaiseksi!

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 285 x 360 x 2950 mm
Paino: 500 kg
Ulottuvuus: 3300 mm
Kääntökulma: 180 astetta
Nostokorkeus: 1900 mm
Liikenopeus: 0-100 mm/s
Maksimikuorma: 60 kg
Lisälaitelähtö moottoroiduille laitteille
Sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/16A

Viimeistelypöytä
MeteMAN® VP 130/200 MG on ratkaisu suurta tarkkuutta vaativien kappaleiden
purseenpoistoon, hiontaan tai kevyeen kokoonpanoon. Sen säädettävä pöytä
ja pyörivä magneettipakka mahdollistavat monet työprosessit. Viimeistelypöytä
on lattiaan pultattuna vakaa, ja suojatun rakenteen sekä pakan rajoitetun
momentin ansiosta turvallinen CE-merkitty laite.
Pöydän korkeus ja kulma ovat säädettävissä työntekijän tarpeiden
mukaan tukien samalla hyvää työergonomiaa. Mikäli pakan pinta
kuluu käytössä, se voidaan koneistaa uudelleen, mikä pidentää
laitteen elinkaarta.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 600 x 810 x 870 mm
Paino: 130 kg
Pöydän nostokyky: 50 kg
Pakkaan kiinnitettävä kappale max. 10 kg
Korkeussäätö: 300 mm
Kulmasäätö +/- 10 astetta
Sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/10A
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Cobottiasema
MeteMAN® PCS-12/PCS-14 on helposti siirreltävä ja tarkasti
lattiaan telakoitava yhteistyörobottiasema kappaleiden
tarkkaan käsittelyyn ja muihin teollisuuden arkitöihin.
Asemassa yhdistyvät Omronin TM-sarjan yhteistyörobotti ja
kompakti, työnnettävä vaunu. Integroidun konenäkökameran
avulla cobotti tunnistaa kappaleen ja tarttujan avulla siirtää
kappaleen haluttuun paikkaan. Cobotti voidaan ohjelmoida
suorittamaan monia eri tehtäviä, kuten liimaaminen,
pakkaaminen, laadunvalvonta jne. Asema varustettavissa
Omronin erikokoisilla coboteilla!

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•

Leveys vain 668 mm
Cobotin maksimikuorma: 12/14 kg
Maksimiulottuvuus: 1100/1300 mm
Maksiminopeus: 1,1/1,3 m/s
Sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/10A

Kokoonpanoalusta
MeteMAN® KPA-14x12-2x450 on alusta
erilaisten raskaiden komponenttien liittämiseksi toisiinsa. Alustassa on kaksi käännettävää
pöytää, joista toinen liikkuu kelkoilla 600 mm:n
verran. Alustan jämäkkä massa mahdollistaa
suurienkin kappaleiden kokoonpanon. Alusta
on varsin huoltovapaa, sillä vain kääntöpöydän
laakerit ja johdekelkat kaipaavat vuosittaista
rasvausta.

Tekniset tiedot:
• Mitat (L x S x K): 1660 x 1200 x 267 mm
• Paino: 450 kg
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Kokoonpanoprässi
Tarkkaan kokoonpanoon suunniteltu miehittämätön
servomekaaninen MeteMAN® Kokoonpanoprässi
yhdistää ensin kaksi robotin tuomaa työkappaletta,
orientoi sitten holkit ja puristaa kokoonpanon sisään
ja lopuksi merkkaa kokoonpanon. Laite on suunniteltu
asennettavaksi häkkiin ja sitä hallitaan kosketusnäytön
avulla.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•

Mitat: (L x S x K) 2100 x 960 x 1400 mm
Paino: 700 kg
Max. puristusvoima 65 kN
Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/32A

Kiskosaha
Moottorisyöttöinen, 7 metrin johdekiskoilla kulkeva
MeteMAN® Kiskosaha teräkselle ja muille erilaisille
materiaaleille säädettävällä kierrosluvulla. Kone
nostetaan työstettävän materiaalin päälle. Sahaus on
mahdollista toteuttaa pitkälläkin työliikkeellä.
Koneen etäohjattavuus ja välyksetön syöttö tekevät
siitä tehokkaan suurkiskosahan.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 7050 x 680 x 760 mm
Paino: 600 kg
Sahausteho: 7,5 kW
Kierrosluku: 100 - 1200 rpm
Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/32A
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Rullauskone
Aikuisen kokoinen MeteMAN® Rullauskone erottaa,
leikkaa ja yhdistää automaattisesti rullille nostetut
profiilit. Irrotettavien rullien ansiosta koneella voidaan
ajaa monenlaisia profiileja. Kone käynnistyy yhdellä napilla
ilman asetusten tekoa. Toimilaitteita voi ajaa myös käsin ja
operointipuolen aukossa turvavaloverho varmistaa käyttäjän turvallisuuden. Helposti siirreltävissä pumppukärryillä ja
liitettävissä linjastoon.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 700 x 700 x 1700 mm
Paino: 230 kg
Erottelunopeus: 20 m/min.
Helposti vaihdettavat työkalut
Sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/10 A

Kappaleenkääntölaite
MeteMAN® KKL-KS on työkalu, joka suorittaa helposti tarkkuutta
vaativat työt. Käännä, kannattele ja lukitse 220 - 400 mm leveät
kappaleet 100 kg:aan asti. Kun kappale on lukittuna halutussa
asennossa, voit puhdistaa, huoltaa tai
viimeistellä sen prosessisi tarpeiden
mukaisesti. Niin muottien puhdistukseen,
kappaleiden huoltoon/viimeistelyyn
kuin kokoonpanoon.

Tekniset tiedot:
• Mitat (L x S x K): 900 x 700 x 1150 mm
• Paino: 75 kg
• Työskentelykorkeus: säädettävä 600 – 940 mm
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Muoviprofiilin meistauskone
Automaattisella orsimakasiinilla varustettu kone rei’ittää ja
katkaisee muoviprofiileja. Kone on nopea, hiljainen ja pienikokoinen
ja sovellettavissa muihinkin materiaaleihin. Laitteen servomeisti korvaa
perinteiset epäkesko- ja hydraulimeistit. Servomeistin nopeus on koko
lävistyksen ajan vakio, joten meistausjälki on siisti ja tarkka.
Ohjelmoitavissa ovat kappaleen pituus, reikäväli, reikien
kappalemäärä ja reikien kulma. Varustettu valoverho/
häkkisuojauksella ja kosketusnäytöllä.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Mitat (L x S x K): 5000 x 950 x 2850 mm
Paino: 670 kg
Profiilin syöttötarkkuus 0,2 mm
Integroitu sähkökaappi
Helppokäyttöinen käyttöliittymä
Etävalvottavissa
Liitäntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/16A
paineilma - 6 bar

Putkimakasiini ja syöttölaite
Automaattinen putkimakasiini neliöputkinipun
purkamiseen syöttölaitteelle. Automaattisuus
mahdollistaa miehittämättömän työstön, tarkan ja
helpon kappalekoon ohjelmoinnin ja nopean
kappaletuotannon. Servo-syöttölaite minimoi
syntyvän hukkapätkän ja putkesta jää hukkaa
vain n. 2 cm.

Tekniset tiedot:
•
•
•
		
•
		
		

Mitat (L x S x K): 5000 x 850 x 1700 mm
Paino: 300 kg
Kommunikointi prässin syöttölaitteen
kanssa digitaali I/O:lla
Liitäntävaatimukset:
sähkö - 3-vaihe/16A
paineilma - 6 bar
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Sivuhihnakuljetin
Alumiinirunkoinen sivuhihnakuljetin etenkin
elintarviketeollisuudelle. Kuljetin sopii 50 – 300 mm
leveille purkeille, leveyssäätö on manuaalinen.
Sähkömoottorit ja vaihteet alumiinia, normaalit
teräsakselit. Nopeuden säätömahdollisuus.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 1360 x 1050 x 1020 mm
Paino: 65 kg
Sähkökeskus ruostumatonta terästä
3-vaiheinen taajuusmuuttaja
Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/16A

Muovikalvon venytyskone
Tällä Machine Direction Orientation -laitteella voidaan ohentaa
muovikalvoa ja samalla parantaa sen lujuutta ja ns. barrierominaisuuksia. Kaksi ajotilaa: ylösajotila, jossa telat pyörivät hitaalla
nopeudella ja pienellä momentilla ja venytystila, jolloin venytyssuhde
ja ajonopeus ovat muutettavissa. Muovikalvoa venytetään servomoottorikäyttöisellä laitteella erilaisten temperoitavien telojen välissä ja
niiden suhteita ohjataan helppokäyttöisellä käyttöliittymällä.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 2100 x 1750 x 2000 mm
Paino: 2000 kg
Vetosuhteiden säätö
Nopeus-, momentti- ja lämpötilanäyttämät
Automaattinen ratakatkon tunnistus, tunnistusherkkyyden säätö
Paineilmakäyttöisten vetonippien ohjaus
Data- ja virheloggaus csv-taulukkoon
Etäyhteys
Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/80A
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Räätälöidyt erikoiskoneet

Ohjelmoitava lämmityskaappi 96 kW
Laitteella voidaan lämmittää erilaisia kohteita ja ohjata puhaltimia, jotka kierrättävät kohteessa ilmaa. Lämmitysvastukset
asennetaan kohteeseen ja kosketusnäytöltä syötetään halutut
lämpötilarampit. Ohjelma ajaa automaattisesti rampit läpi. Laitteessa on kolme itsenäisesti toimivaa lämmityspiiriä, jotka kaikki
voidaan alistaa 1. piirin ohjaukselle. Niin lämpötilan nousunopeus,
tavoitelämpö ja pitoaika ohjelmoitavissa. Järjestelmää käytetään
17 tuuman kosketusnäytöltä. Pumppukärryillä/trukilla siirtomahdollisuus jokaiselta sivulta.

Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•

Mitat (L x S x K): 1400 x 1000 x 2050 mm
Paino: 235 kg ilman kaapeleita
Vastusteho 11 kW, koko keskus 96 kW
Lämmitysanturi: K-tyypin termoelementti, miniliitin
Datankeruu USB-tikulle
Sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/160A

Kysy meiltä MetePRE®-esisuunnittelupalvelua, kun pohdit koneratkaisua!
Esisuunnittelu on kustannustehokas apu, joka kertoo tarkasti kaipaamasi ratkaisun
hinnan, tekniset ominaisuudet ja hyödyt yrityksellesi ennen investointia.
Suunnittelemme tapauskohtaiset toiveet koneen:
•
•
•
•
•
•

Toiminnallisuudesta
Käyttöliittymästä
Liitynnöistä ylempiin järjestelmiin – MES ja ERP
Tahtiajoista
Koneen mitoista ja rakenteesta
Kaikista yrityksellenne olennaisista seikoista
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Erikoiskoneiden kokonaistoimituksemme sisältö:
Esisuunnittelu
Sähkö- ja mekaaninen suunnittelu
		Suunnittelukatselmus (VR-ympäristö)
			Valmistus ja kokoonpano
				Ohjelmointi
					Käyttöliittymä
						FAT-testi
							Asennukset
								Testaus ja koekäyttö (SAT-testi)
									Käyttökoulutukset
										Luovutusdokumentaatio
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