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TEOLLISUUDEN  
ERIKOISKONE- 
VALMISTAJA

Toteutamme mittatilauksena suomalaisen CNC-kone- ja 
koneautomaatioratkaisun, jota et löydä mistään valmiina.  

 
Ratkaisulla ei ehkä ole edes nimeä, mutta tiedät sen tarkat vaatimukset ja  

miten se toteutuessaan poistaa tuotantosi ongelman tai jopa mullistaa sen. 

Me kutsumme ratkaisua erikoiskoneeksi.



Yrityksen kaipaama huippudynaaminen työstö mahdollistuu modernilla CNC-ohjausjärjestelmällä ja  
mekaniikkasuunnittelulla. Yhdistämme vaativan CNC-erikoiskonevalmistuksen detaljit ja tarjoamme  
standardien mukaisen, CE-merkityn tuotantokoneen vankalla palvelulupauksella:  

Yhdeltä toimittajalta, yhdellä toimitusajalla ja yhdellä hinnalla. 
Mutta 2 vuoden täystakuulla.

Laajan referenssilistamme helmiä ovat säteilyn kestävä 
MeteCNC®-työstökone käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn  
Posiva Oy:n kapselointilaitokseen sekä modulaarinen  
MeteCNC®-jyrsinkone VTT:n kuumakammioon.  
Olemme myös erityisen ylpeitä hiilikuidusta valmistetusta  
MeteCNC®-laserhitsauskoneesta 1000 x 2000 mm:n  
työalalla.

Siemens SINUMERIK-erityisosaamisen lisäksi voimme 
ohjelmoida koneen Heidenhainin, Fanucin tai 
Beckhoffin järjestelmällä.

Vastaamme Fastemsin ja sen edeltäjän Valmet Factory Automationin valmistamien erikoistyöstökoneiden  
jälkimarkkinapalveluista. Modernisoimme ja toimitamme varaosat kaikkiin näihin suomalaisvalmisteisiin  
erikoistyöstökoneisiin, ja voimme jopa uudelleen innovoida niitä yrityksesi täsmätarpeisiin.

Karkea budjettitarjous karkealla layoutilla uniikista koneratkaisusta ei ole toimivin 
ratkaisu, mutta huolellisesti tehty MetePRE®-esisuunnittelu on. Se antaa yrityksellesi 
parhaimman tarjouksen, jolla arvioida investoinnin kannattavuutta. Koneen toiminta-
kuvaus, layout, rajapintatiedot ja kappaleen tahtiaika kiinteällä tarjoushinnalla antavat 
selkeän, vertailtavan tarjouksen. 

Kun vakio ei riitä
CNC-erikoiskoneet

Erikoistyöstökoneet

Kohti parempaa tarjousta

Täytämme johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001:2015:n 
vaatimukset erikoiskoneiden myynnin, suunnittelun ja  
valmistuksen osalta.



Optimoimme yritysten tuotannon täysautomaattisilla tai manuaalisilla erikoiskoneilla,  
jotka tuntevat nimen MeteMAN®.  MeteMAN®-erikoiskoneet täyttävät yritysten  
täsmätarpeet, sillä niiden mekaniikka, ohjelmointi ja ulkomitat aina väritystä myöten  
perustuvat tarkasti tilaajan vaatimuksille.

Kokoonpanosolut, -alustat ja -prässit, pakkauskoneet, vulkanointilaitteet, viimeistelypöydät, 
nivelpuomikeventimet, karusellialustat, kappaleenkääntölaitteet, cobottiasemat, kiskosahat 
– MeteMAN®-erikoiskoneista on moneksi!

Myönnämme 2 vuoden täystakuun jokaiselle  
MeteMAN®-erikoiskoneelle. Takuu kattaa koneen kaikki 
suunnittelu-, valmistus-, materiaali ja asennusvirheet.

Tuotannon optimointiin
Erikoiskoneet

Tuotantosolut
Toteutamme tuotantosolut yritysten  
tuotantoasteen kehittämiseksi sekä robotiikan  
että cobotiikan moderneilla sovelluksilla.
  
Vahva osaamisemme KUKAn teollisuus- 
robottien ja Omronin yhteistyörobottien  
integroinnissa yrityksen tuotantolinjaan  
tekee meistä yhteydenoton arvoisen  
robotiikkakumppanin myös  
sinun yrityksellesi.
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Esisuunnittelu 

 Sähkö- ja mekaaninen suunnittelu

  Suunnittelukatselmus (VR-ympäristö)

   Valmistus ja kokoonpano

    Ohjelmointi

     Käyttöliittymä

      FAT-testi

       Asennukset

        Testaus ja koekäyttö (SAT-testi)

         Käyttökoulutukset

          Luovutusdokumentaatio

Metecno Oy on vuonna 2008 perustettu teollisuuden  
erikoiskonevalmistaja, niin CNC-koneiden, teollisuusautomaation  
kuin robotiikan sovellusten asiantuntija ja luotettava kumppani.

Toimintamme ydintä on ratkaista yritysten poikkeukselliset  
tarpeet erikoiskoneilla, joissa yhdistyvät ensiluokkainen  

suomalainen insinööritaito ja alan viimeisimmät teknologiat.

Olemme suomalainen perheyritys, joka toimii Pirkanmaalta  
käsin yritysten hyväksi koko Suomen alueella.


