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Tööstusdisaineritele ja inseneridele loodud Siemensi NX tarkvara on kaugelt enamat kui

arvutipõhine tööriistakomplekt, võimaldades lisaks projekteerimisele ka juba valminud toodete

optimeerimist ning sellega kaasnevate protsesside automatiseerimist. NX pakub tootearenduses

unikaalset võimalust luua mõne hetkega ideaalse materjalikasutusega mudeleid.

Inseneritarkvara aitab

Eesti tööstusettevõtetel

konkurentsis püsida

Generative desing (loov/generatiivne
disain) on tootearendusesüks uuemaid

infotehnoloogiapõhiseid edusamme.

Selle üldisem kontseptsioon seisneb

selles, et tarkvaralised tööriistad

suudavad tekitada erinevaid, teatud

piirangutele alluvaid disainilahendusi.

Mudelite saamiseks saab insener

määrata programmile erinevaid

lähteandmeid: näiteks milline ruum

on kasutada, milline osa mudelist

peab jääma muutumatuks, millised

on konstruktsioonile mõjuvad
jõud ning milliseid materjale võib

või ei või kasutada. Nii sünnibki

optimaalseimate parameetritega
toode. Generative Design kasutab

naturaalseid struktuure toote

geomeetria ja topoloogia muutmisel,
et optimeerida kaalu jajõudluse suhet.

„Ettevõtte töö tõhustamine läbi toote

optimeerimise tähendab, et programmi
abil saab toode uue disaini ja
parameetrid, mis omakordaparandavad
selle kuju ning vähendavad tootmiseks

kuluvat materjali ja aega,“ selgitab
Indrek Kiolein insenerirakenduste,

tarkvara, riistvara ja nõustamisega
tegelevast OÜst Pro-STEP.

NX12 toetab ettevõttes tootmis-

otsuste tegemist juba toote

varajases arengujärgus, viies ideed

kontseptsioonist tootmiseni läbi

üheainsa keskkonna. Tootmise

optimeerimiseks pakub programm
võimalust minimaliseerida toote

massi ning muuta lihtsa vaevaga
toote mõõtmeid alates pikkusest
ja laiusest kuni avade läbimõõdu

ning materjali paksuseni erinevates

kohtades. Ja lisaks laseb tarkvara

seada piirangud nii minimaalseteks

kui ka maksimaalseteks mõõtudeks,
arvutades ise välja mudeli ideaalsed

parameetrid. Seda meetoditkasutatakse

laialdaselt nii kosmosetööstuses,
merenduses kui ka masinaehituses.

„Lastes tarkvaral arvutada välja
optimaalseimad mõõdud ja geomeetria,
võib ettevõte säästa tootmisprotsessis
arvestataval määral. Sageli mõjutab
detailide tugevust just välimine pind
ehk detaili keskel asuv materjal
on ebavajalik või ebaefektiivne.

Ebaefektiivse materjali võib asendada

näiteks kärjelaadse struktuuriga,
mis muudab eseme ühelt poolt
kergemaks, vähendamata tema jäikust
ning tugevust, teisalt kulub sellele

tootmiseks vähem materjali,“ selgitab
Kiolein. „Ka sellise optimaalse toote

arendus ei nõua enam aega ja lisaraha,
sest NX automatiseeritud töövahendid

teevad toote mudeli valmis kiirelt.

Selliste projekteerimismeetodite
kasutamine on suuresti seotud uute

tootmistehnoloogiate arenguga nagu
3D printimine.“

Unikaalne tööriist koondab

vaevata ühte mudelisse vanad

ja uued andmed

Uue põlvkonna tootearenduskeskkonna

värskeima tarkvaraversiooniga NX12

kaasnevad veel mitmed unikaalsed

tööriistad, mida varem sellisel

tasemel kasutatud ei ole. Näiteks

Convergent Modeling (ehk koonduv/

lähendav modelleerimine) lihtsustab

oluliselt olemasolevate detailide järgi
uute mudelite loomist. Spetsiaalse
mõõteseadme abil moodustatakse

Uudis inseneridele: tarkvara aitab

hetkega luua kaalult kergeid, kuid

tugevamaid tooteid
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olemasolevast tootest nn punktipilv,
mida saab hakata ilma aeganõudva
tavamudeliks teisendamiseta

disainiprotsessis kasutama.

Insenerid saavad koheselt alustada

tekkinud andmete alusel 3D-mudelile

muudatuste tegemisega, analüüsidega,
ning tootmisega, hoides kokku

tohutult aega ja vältides käsitsi

mõõdistustest tulenevate vigade
tekkimist. Skaneeritud andmete

kasutamine annab hea võimaluse

konkurentide uudistoodete omaduste

testimiseks simulatsiooni moodulites.

Sama tehnoloogiline protsess on

kasutusel ka toodete puhul, mis

peavad kokku sobima orgaaniliste,
looduses eksisteerivate objektidega.
Hea näide sellisele kasutusele on

meditsiinitööstus, kus valmistatavad

implantaadid peavad täpselt sobima

patsiendi luudega.

Koonduv modelleerimine võimaldab

tootearenduses tohutut aja- ja
kulukokkuhoidu, tekitades sümbioosi

skaneeritudja enda sisestatud andmete

vahel.

Kiolein lisab, et Siemensi uus

tarkvaraversioonNX12 on unikaalsete

tööriistadega tarkvara, mis annab

võimaluse Eesti tööstusettevõtetel

maailmamastaabis konkurentsis

püsida. „Tarkvara aitab disaineritel

ja inseneridel kontseptsiooni faasis

avastada uusi ning uuenduslikke

disainilahendusi, mida nad ei ole seni

ettegi kujutanud. Tootearendamise

protsessi kiirendamine ning kerged,
tugevad ja minimaalsematerjalikuluga
tooted on iga tootva ettevõtte unistus.“

www.pro-step.ee

Taotle tasuta Solid Edge®
Premium tarkvara!

Mõistame, et peate oma tooteid

ja teenuseid turustama nii kiiresti

kui võimalik. Solid Edge® abil saate

arendada oma ettevõtetsoovitud kujul.
Tegemist on hõlpsasti kasutatava

tarkvaralahendusega, mis hõlmab

kõiki tootearendusprotsessi aspekte:

CAD-projekteerimine, renderdamine,

simulatsioon, 3D skaneerimine ja
printimine, tootmisdokumentatsiooni

genereerimine, andmete haldamine

jne. Hea uudis on see, et Solid Edge®

litsentsi on täna võimalus tasuta

taotleda oma alustavale ettevõttele!

Solid Edge® muudab

ideed reaalsuseks!

Nõudmised Solid Edge®
tasuta kasutamiseks on

lihtsad:

Teie tegevusala on disain

ja tööstus

Ettevõte on noorem kui
kolm aastat

Asutamiskulud on väikse-
mad kui üks miljon eurot

Aastane tulu jääb alla ühe

miljoni euro

Täpsem info ja
kandideerimine:

www.siemens.com/plm/startup

www.pro-step.ee
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Parim tootmistarkvara on välja töötatud just tootmisele, viib ettevõtte kokku hankijate ja
partneritega ega nõua ülemäära suuri investeeringuid. Oluline on, et tarkvara kasulikkus käiks

käsikäes selle kasutusmugavusega, vastasel juhul võib tootmislahenduse kasutamine jääda
motivatsiooni, aja või hea IT-partneri puudumisel soiku ega too mingit kasu.

„Täna mõtlevad paljud tootjad ERP-l

ahendusi vaadates raamatu-

pidmisandmete analüüsile ja
prognoosile, ent selline tarkvara

lihtsustab reeglina vaid mõne inimese

tööd. Tööstus- ja tootmisettevõtete

ERP ei tähenda vaid finantsinimeste

igapäevatöö kergendamist, vaid peab
olema suunatud otseselt tootmises

olevate kümnete või sadade töötajate
töö ja protsesside tõhustamisele,“
ütleb tootmisele suunatud

ärijuhtimistarkvara Monitor ametlik

esindaja Eestis, Rocksoft OÜ tegevjuht
Tarvi Tara.

Ta lisab, et raamatupidamine on

tugifunktsioon, mida tootmisettevõte

saab vajadusel sisse osta. „Iga tootja
jaoks on väga kriitiline, et materjal
jõuaks õigel ajal tehasesse, toode

valmiks ja jõuaks tellijani ettenähtud

ajaks ning oleks ka ülevaade

igapäevasest tootmisprotsessist.“

Rootsis aastakümneid arendatud

Monitor ERP on spetsiaalselt väikese ja
keskmise suurusega tootmisettevõtetele

mõeldud juhtimistarkvara, mille

keskseks punktiks on toode ning
kõik seda otseselt mõjutavad
protsessid, nagu müük, kliendihaldus,

ostmine, laohaldus, tööajaarvestus,
materjalide vajadus ja tootmine.

Lisaks põhiprotsesside käitamisele

saab Monitor ERPga teha palju
muudki tootmise jaoks olulist, nagu
väikevahendite ja seadmete ning
elektroonilist arvete haldust ostuarvete

mugavaks kooskõlastamiseks ning
kontrollimiseks.

Lisainfot kõikide Monitor ERP

võimaluste kohta leiab Rocksofti

kodulehelt (www.rocksoft.ee).

MonitorERP tarkvarapuhul on tegemist
kõiki vajalikke tootmisettevõtte

ülesandeid täitva valmislahendusega,
mida ei arendata vastavalt kasutaja
spetsiifilistele vajadustele, erinevalt

teistest, platvormidel baseeruvatest

tarkvaradest. Tänu sellele võtab nii

Monitori juurutus kui ka hilisem

versiooniuuendus oluliselt vähem aega:

juurutusajaks on keskmiselt 4–6 kuud

ning versiooniuuendusteks kulub 1–2
päeva. Lihtne ja kiire juurutusprotsess
teebMonitorprogrammi taskukohaseks

kõigile väikestele ja keskmise

suurusega tootmisettevõtetele.

Mille järgi valida tootmistarkvara?

Kõik Tööstustehnikast 7



Monitori kasutajad: teame täpselt, mis on meie toote omahind

„Asendamatud on programmist
reaalajas saadavad erinevad analüüsid,
mis vastavad muuhulgas küsimustele,
kui efektiivne on konkreetne

tootmistöötaja ning kas toote omahind

on piisav või millises tootmise tsüklis on

ettevõte kõige ebaefektiivsem,“ selgitab
Tarvi Tara. „Tegemist on tootmise

juhtimise tarkvaraga, mis aitab tõesti

seda arendada ja edendada.“

2009. aastal tegevust alustanud

Thermotech Baltics OÜ pakub
kõrgekvaliteedilisi tööriistu, seadmeid

ja teenuseid torude lõikamiseks ja
faasimiseks ning objektil kohapeal
materjalide mehaaniliseks töötlemiseks.

Ettevõte ekspordib 98% oma toodangust
Norra, Saksamaale, Soome ja Rootsi

ning kasutab igapäevatöös Monitori

tarkvara. Miks? Ettevõtte juhi Erno

Niemineni sõnul oli neil soov leida

ERP-süsteem, mis suudab käsitleda

kõiki tootmisettevõtte aspekte. Monitori

soovitasid nii nende partnerettevõtted
kui ka sõsarfirmad. Samuti oli oluline

kohaliku kvalifitseeritud toe olemasolu.

Thermotech kasutab Monitori

alates 2017. aasta 1. maist, kusjuures
juurutusele kulus vaid neli kuud.

„Asjaolu, et kogu informatsioon on

ühes süsteemis, teeb igapäevatöö
palju paremini organiseerituks ja
struktureerituks. Me ei pea enam

raiskama aega teabe otsimisele

erinevatest süsteemidest või Exceli

failidest. Väga lihtne on kätte saada

statistilisi andmeid ning teha otsuseid,
mis põhinevad tegelikul infol. Ja meie

jaoks on väga tähtis saada võimalikult

täpset teavet toote reaalse maksumuse

kohta,“ ütleb Erno Nieminen, lisades, et

administratiivse poole pealt on arvete

elektrooniline haldus aidanud muuta

töövood selgemaks ja vähendadapaberi
kogust.

Tahkoksiid-kütuselementide (SOFC)
tootja Elcogen AS ekspordib
100% oma toodangust ning seda

põhiliselt Jaapanisse, Euroopasse
ja Prantsusmaale. „Vajasime ERP-
süsteemi, mis sobiks kiiresti arenevale

tootmisettevõttele,“ ütleb ettevõtte

juht. „Oleme otsustanud kasvada

koos tarkvaraga, et vältida kiires

kasvufaasis tekkivat nii-öelda šokki, et

paika pandud protsess ei sobitu ERP-
lahendustega. Otsuse aitas langetada
asjaolu, et elektroonikatööstus kasutab

Monitori jameie protsessiline ülesehitus

on sarnane.“

Monitori juurutamine õnnestus

Elcogenil kolme kuuga ja programm

käivitus 2017. aasta esimesel päeval.
„Enne ERPi majandasime Exceliga,
seega oli koheselt arusaadav, mis

eelised uue programmiga kaasnesid.

Toormaterjalide kulust on ülevaade

paari klikiga, tellimuste ja arvete üle

on kontroll, saame iga partii järel võtta

lihtsalt välja toote reaalse omahinna,
vaadata lao hetkeseisu ning R&D

kulutuste ülevaadet.“

Monitori eesmärk on anda kõigile
tootmisettevõtetele võimalus töötada

ühesuguses, efektiivses, kõiki vajadusi
katvas ning integreeritavas tarkvaras.

Lahendus on saadaval 13 keeles ehk

kui Eesti ettevõtte teeb Monitoris

pakkumust eesti keeles, saab norralane

selle kätte juba oma emakeeles. Nii

laabub koostöö erinevate ettevõtete

vahel lihtsamini ning väga paljud
Skandinaavia ettevõtted eelistavadki

teha koostööd Monitori kasutavate

metalli-, elektroonika-, puidu-, keemia-

või tekstiiliettevõtetega. Eestis on täna

juba üle 50 Monitori kasutaja, Rootsis

üle 2500. Kokku kasutab Monitor

ERP tarkvara maailmas peaaegu 4000

ettevõtet.

ERPI JUURUTUSPROJEKTI

JUURES ON OLULINE:

Väikese ja keskmise ettevõtte

juures peaks projektijuht olema

tegevjuht. Kui juhtkonna tuge
pole, kipub projekt venima või

katkema. Poole vinnaga pole
mõtet asja ette võtta!

Motiveeritud juhtkond mõistab,
et tarkvara juurutamiseks on

vaja võimaldada ettevõttes

juurutus-meeskonnale piisavalt
vaba ressurssi. Tootmis-, müügi-
ja ostuprotsessi eest vastutajad
peavad saama selleks aega.
Inimesed ei pea tööasju tegema
oma vabast ajast.

Oluline on lisada pidevalt
adekvaatset infot ehk kui

masinasse sisestada valeandmed

(või mitte midagi), ei saa sealt

ka midagi loota. ERP tulemus on

nagu taim: üks paneb seemne

mulda, teised kastavad ja
väetavad. Seejuures ei sisestata

topeltandmeid, vaid täiustatakse

eelmisi.

Ettevõtet ei saa ohverdada

kellegi demotiveerimise pärast.
Töötajaid saab ergutada palga ja
tulemustega, mis innustab neid

igast oma sammust tarkvarasse

teavet sisestama. Nii tekibki

terviklik süsteem.

Ei ole mõtet võtta liiga väikseid

ampse ehk parim lahendus on

panna kõik protsessid korraga
tööle. Seda võib teha ka järk-
järgult,aga mitte aeglasemalt kui
poole aasta kuni aasta jooksul.
Kui tähtajad on liiga pikad, hakkab

protsess venima, sest inimeste
loomuses on pühendada end
kiirematele tööülesannetele.

Kõik Tööstustehnikast8
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Tööstustele laialdast eriteraste valikut, saagimisteenust ning teraste termotöötlust pakkuv Stén

& Co OÜ on aastakümnete pikkuse kogemusega Eesti ettevõte. Ainsana Baltimaades pakutakse
termilisel töötlemisel vaakum karastust, mis hoiab ära oksiidikihi tekkimise ja võimaldab toota

tänu sellele detaile väiksema töötlusvaruga ehk kiiremini ja kvaliteetsemalt.

„Meie eesmärk on pakkuda terviklikke

lahendusi eriteraste alal koos termilise

töötlemise ja lõikamisteenusega,“
ütleb Stén & Co OÜ juht Ingmar
Miller. Tööriista- ja muud eriterased

toimetatakse Soomest emafirma laost

Eestisse mõne päeva kuni nädala

jooksul ning teraseid pakutakse
pehmeks lõõmutatult või parendatult
ümarterastena, plaadina, torudena,

neli- ja kuuskandina ning tellitud

mõõtu saetuna.

Ettevõtte peamiseks müügiartikliks
on tööriistaterased, mida tuuakse

enamjaolt maailma ühelt juhtivalt
tööriistateraste valmistajalt Böhlerilt.

Saadaval on enamik eriteraseid,

tööriistaalumiiniume, samuti pronksid,
titaan ja niklipõhjased terased kuni

profiilide ja sepisteni. Tegeletakse nii

külma- kui ka kuumatöö, kiirlõike

ning plastvormi terastega ja muude

eriterastega.

Termotöötluses on Stén & Co OÜ

spetsialiseerunud põhiliselt tööriistade,
stantside detailide ja vormide

karastamisele vaakum- ja tavaahjus.
Schmetzi vaakumkarastusahi

maksimaalne temperatuur on 1300

kraadi ja maksimummõõdud 220

kg ning 400 x 400 x 600 mm. „Meie

tugevuseks on pikk kogemus teraste

termilises töötlemises, tänu millele

saame anda klientidele head nõu

materjalide valikul. Lisaks teeme

ka õli- ja vesikarastust. Töös on ka

kolm noolutusahju,“ räägib Miller,

lisades, et ettevõttel on head suhted

ka Tallinna Tehnikaülikooliga,
mille tudengid käivad juba aastaid

Stén & Co OÜs tutvumas termilise

töötlemise protsessidega, et reaalselt

näha ja proovida metallide töötlemist.

Emafirmas tehakse detailidele ka

pindkarastust nitreerimisena.

Stén & Co OÜ on Soome juhtiva
tööriistateraseid ja termotöötlust

pakkuva Stén & Co OY Ab tütarfirma.

Firma alustas tegevust 1932. aastal

Soomes Helsingis, Tuusulas.

Praegu asuvad peakontor ja teraste

keskladu Nurmijärvel. Üle 85 aasta

kõrgkvaliteedilisele tööriistaterasele

spetsialiseerunud ettevõtte põhilised
kliendid asuvad Soomes, Põhja-
ja Baltimaades. Uuenduseks on

emafirmas olemas nüüdseks ka

vesilõikus, mis võimaldab lõigata
toorikuid erikujulisteks.

Küsi julgelt lisa,
kontaktid ja info kodulehel:

www.sten.ee

Eriterased: info@sten.ee
tel 503 0853

Termika: olavi@sten.ee
tel 5660 3024

Stén & Co OÜ pakub
Baltimaades ainulaadset
terase vaakumkarastust
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Haroterase OÜ tootevalikut kasutavad nii ehitus-, toiduaine-,
tselluloosi- ja paberitööstuse kui ka laevanduse ning vee- ja
kanalisatsioonivaldkond. Hiljuti kolis laopidaja-tüüpi ettevõte

uuele, modernsele ning senisest neli korda suuremale pinnale
Silikaltsiidi 7 (ladu nr 16), mis annab eelise kliente senisest veel

paremini ja kiiremini teenindada.

parema võimaluse spetsialiseeruda
ühele tegevusalale ning samas

täiendada üksteise tegevust.

HaroteraseOÜ töötajatel on ligi 20 aasta

pikkune kogemus metallivaldkonnas,
mis annab klientidele julguse küsida

nõu igas terastega seonduvasküsimuses

– lahenduse leiab iga mure!

Haroterase OÜ tugevusteks on

tarnekiirus, paindlikkus ning suur

sortiment – ettevõtte nomenklatuuris

on koos kontserni laotoodetega üle

6000 artikli, mis on kohe saadaval.

Toodete valik täieneb pidevalt vastavalt

turu nõudlusele ja klientide soovidele.

Arvestades tänapäeva kiiret aega

ehitussektoris, on Harotehase OÜ
kindel valik: tarneaeg on kaks tööpäeva
kuni nädal ning kiirkulleriga tuuakse

vajalikud tooted ehitusobjektile juba
järgmiseks päevaks.

Ettevõtte põhitegevusala on

roostevabast terasest toodete müük,
mida tarnitakse vaid usaldusväärsetelt

partneritelt. Valik on mitmekülgne:
roostevabast ja happekindlast
terasest torud läbimõõduga 3–600
mm, nende tarvikud alates nõel-,

kuul- ja liblikventiilidest kuni toru-

ja surveliitmikeni, happekindlate
kolmikute ja roostevabade põlvedeni
ning lisaks kangterased, lehed, võrgud
ning perforeeritud lehed.

Haroterase OÜ loodi 1995. aastal ning
alates 2015. aasta sügisest kuulutakse

Stén & Co Oy Ab kontserni, mis on

tegutsenud Soome turul enam kui 85

aastat. Järgmisel aastal liidab emafirma

Haroterase OÜ ning Stén & Co OÜ
üheks ettevõtteks, mis annab mõlemale

HAROTERASE OÜ TOOTED:

toruliitmikud

surveliitmikud

kuulventiilid

mudaeraldajad

tagasilöögiventiilid

nõelventiilid

nelikanttorud

roostevabad ja happekindlad
kangterased

restid, trepiastmed

perforeeritud lehed

lehed

piirdetorude ühendusdetailid

võrgud

toiduainetööstustele SMS-ja
DIN-standarditele vastavad
torud ja tarvikud

HAROTERASE OÜ
Silikaltsiidi 7, Tallinn

(ladu asub 16. boksis)
tel +372 655 0641

haroteras@haroteras.ee

www.haroteras.ee

Roostevaba terase hulgi- ja jaemüüja
Haroterase OÜ kolis neli korda
suuremale pinnale
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Tänapäevased saemasinad võimaldavad saagida kõiki metalle

ja metallisulameid, kuid sõltuvalt seadmest ja kasutatavast

lõikeinstrumendist on tulemused väga erinevad. Lõikamise

kiirus, täpsus ja tasapinnalisus võivad erineda kordades. Kuidas

viia oma ettevõtte saagimine kõrgemale tasemele, räägib
Merec-Tööstuse OÜ juhatuse liige Indrek Kajak.

soetamisel kompromissile ja üritatakse leida

võimalikult universaalne seade. Paraku

ei taga kõike tegevad masinad enamasti

vajalikku tootlikkust, kuna enamus

lihtsamaid ja odavamaid saemasinaid

on projekteeritud lõikama kergesti
töödeldavaid konstruktsiooniteraseid ja
põhiliselt profiile. Raskesti töödeldavaid

materjale ei suuda sellised masinad aga

piisava efektiivsusejakvaliteediga lõigata.

Seega ei ole saag tänapäeval enam

lihtsalt saag, vaid paljude võimaluste ja
funktsioonidega keerukas tootmisseade

ning õige masina valimisel tuleb arvestada

paljude nüanssidega.

ent kahjuks näeme tootmises tihti, et

enamik ajast kulub detailide mõõtmisele

ja materjali liigutamisele. Nii mõnelgi
juhul piisab tootlikkuse tõstmiseks vaid

korralikest rullteedest ja mõõdusüsteemist.

Saag ei ole enam lihtsalt saag

Järgmiseks sammuks efektiivsuse

suurendamiseks on automatiseerimine.

Mõistlik automatiseerimine võimaldab

saagida rohkem detaile väiksema

tööjõukuluga, minimaliseerides

samas näiteks automaatse materjali
etteandmisega inimlikud mõõtevead.

Eriti suure lõikekiiruse ja -täpsusega
on täisautomaatsed ketassaeliinid, mis

suudavad lõigata kümneid tuhandeid

detaile ööpäevas. Neile liinidele saab lisada

erinevaid funktsioone: detailide puhastus,
pesu, kontrollmõõtmine, keermestamine,
puurimine, pakendamine jne.

Kuna metallifirmadel on üldjuhul vaja
lõigata väga erineva ristlõike jakoostisega
materjale, minnakse saemasinate

Suure osa metalltoodete valmistamisel

on esimeseks tootmisoperatsiooniks
saagimine, kusjuures osade toodete –

eeskätt erinevate ehituslikekui ka masinate

konstruktsioonide puhul – on saagimine
ainus mehaanilise töötlemise operatsioon.
Seda olulisem on selle kvaliteet.

Iga töö jaoks on olemas sobivaim masin

ja lõikeinstrument. Tipptasemel saemasin

ei anna keskpärase saelindi või -kettaga
tipptulemust ja samuti ei toimi asi eriti

hästi vastupidi. Ka parim lõiketera ei

anna viletsa seadmega head tulemust.

Paljude odavamate lintsaemasinate nõrga
konstruktsiooni tõttu tekivad saagimisel
suured vibratsioonid, mis rikuvad

lõiketera. Samuti ei ole nendega võimalik

saelinti piisavalt pingutada, et saavutada

suurimat lõikekiirust ja sellist täpsust,

nagu antud saelint tegelikult võimaldaks.

Teiseks oluliseks aspektiks on saemasina

komplekteeritus vajaliku lisavarustusega
materjali etteandmiseks, mõõtmiseks ja
valmisdetaili eemaldamiseks. Ideaalis

peaks saemasin üle poole tööajast saagima,

Merec-Tööstuse OÜ

Ligi 25 aastat tegutsenud Merec-

Tööstuse OÜ müüs juba 1993. aastal

esimesed neli metallilintsaagi.
Tänaseks on ettevõte müünud ligi
1800 saemasinat vastavalt klientide

vajadustele ja neist enamiku Eestisse.

Merec-Tööstuse tootevalikus üle 200

saemasinamudeli Euroopa ja Põhja-
Ameerika suurimatelt tootjatelt
nagu Bomar Tšehhist, MEP ja FMB

Itaaliast ja Hydmech Kanadast-USAst.

Pidevalt on ettevõtte laos olemas üle

30 erineva saemasina. Tänu suurele

enamlevinud varuosade laole, tagame
seadmete kiire hoolduse ja remondi.

Lihtsad sammud metallide

saagimise tõhustamiseks

Kõik Tööstustehnikast12
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Iga tootmis- ja tööstusettevõtte tootmisel tekib jääke, mida on võimalik sõltuvalt toodete

materjalist ümber töödelda ja uuesti kasutusele võtta või siis kokku koguda ja utiliseerida.

Tööstuslikult tekkinud saepuru, vedelike, tolmu ning tuha eemaldamiseks on loodud spetsiaalsed
imurid, mis mis ühendatakse tootmisliinidega või mida kasutatakse tootmisruumides mobiilse

seadena.

OÜ kütteseadmete müügijuht ning
www.imurikeskus.ee arendaja Imre

Tamme.

Imurikeskus esindab puhtama
töökeskkonna looja Suomen

Imurikeskus Oy tooteid, mis valmistab

imureidjubaalates aastast 1984. Lisaks

tööstuslikele imuritele pakutakse ka

tsentraalimureid erinevatele hoonetele

ning tolmu ja saepuru eemalduse

süsteeme.

„Tööstuslikud imurid on mõeldud

kasutamiseks ehitustolmu

koristamiseks, erinevate pindade
puhastamiseks, samuti ka vedelike

ning tolmueemaldamise seadmetena

tööpinkide juures. Näiteks paigaldame
tsentraalse imursüsteemiEurovac Blue

Line tööstustes koos statsionaarse

torustiku ja väljavõtetega töökohtade

juurde,“ tutvustab Tamme.

Eurovac märja- ja kuivaimurid on

mõeldud töötamaks vedelike, märja
ja ka kuiva tolmu koristamiseks

ehitusel või tööstustes. Seade

sobib tolmuimejaks ka seesugustes
tootmistes, kus tekkivad jäätmed on

ehitusjäätmed, betoontuum, tuhk,

teritustolm, õli või puidulaastud.
Peene asbestitolmu puhastamiseks
on välja töötatud erimudelid, millel

on lisaks tolmukotile ka asbesti

kassett. Imuri külge saab kinnitada

nii suure prügikoti, aga vajaduse

„Puhtama töökeskkonna loomine

on väga oluline iga ettevõtte töös ja
parim abivahend selleks on vastavalt

tegevusalale ja kasutatavatele

materjalidele mõeldud tööstuslik imur.

See puhastab keskkonna kiirelt ja
efektiivselt, näidates samas töötajatele,
et neist ja nende tervisest hoolitakse.

Samuti jätab puhtam tootmisruum

ka partneritele parema mulje ning
kinnitab tootja vastutustundlikkust ja
keskkonnateadlikkust,“ ütleb Starfeld

korral saab ühendada 102 mm paksuse
imemisvooliku otse kanalisatsiooni või

suuremasse kogumisanumasse.

Universaalne imur võimaldab

puhastada ruume tööd kat-

kestamata

Tuhaimurite komplektid on

mõeldud kasutamiseks küttekollete

puhastamisel nii põllumajanduses
kui ka mujal tööstustes,kus tootmisel

tekib tuhka. Eurovac 303S on

populaarne toode korstnapühkijatele.
Suure, 1200W imemisvõimega imur

kannatab kuuma tuhka ning seda on

hea kaasas kanda, sest seade kaalub

vaid 10kg. Universaalne imurEurovac

53 on suure mahutiga külma jakuuma

tuha imemiseks mõeldud imur,
mille võimsus on 3600 W ja mahuti

200 liitrit. Efektiivne seade sobib

teraviljakuivatite, hoidlate ja katelde

puhastamiseks ning ehitusjäätmete
ja vedelike kogumiseks, kusjuures
selle suur kaheruutmeetrise

pindalaga polüestrist tähtfilter ja kuni

20-meetrine imemisvoolikvõimaldab

koristadakorraga suuri pindasid ilma

tööd vahepeal katkestamata.

www.imurikeskus.ee

Investeering puhtasse
töökeskkonda tasub end ära nii

rahas, kui ka töötajate rahulolus
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„Tootmisprotsesside kiirendamiseks ja tootlikkuse tõstmiseks

pööravad Eesti tööstusettevõtted aina enam tähelepanu
kõrvaltegevustele, et leida sealt võimalusi kvaliteedi kergita-
miseks ning tööaja efektiivsemaks kasutuseks. Võimekamad

ettevõtted on mõistnud, et ainus võimalus efektiivsuse

tõstmiseks on algusest lõpuni läbimõeldud tootmisprotsess,”
räägib keevitusseadmete müüja ja hooldaja GF Anapol OÜ

tootejuht Kuido Lemloch.

„Tö ö s tu se tt evõ te te j a o k s o n

väga olulised tänapäevased
keevitusseadmed, sest õiged vahendid

ja abinõud annavad võimaluse teha

sama tööd kiiremini, kvaliteetsemalt

ja töötaja jaoks mugavamalt.
Kasutamislihtsus on oluline märksõna

tõhusamaks tootmiseks,“ ütlebLemloch

ja toob näite, et keevitusaparaadi
töövalmis seadmiseks ei tohiks kuluda

rohkem kui mõned nupuvajutused.

Aga mis teeb keevitusseadmest hea

seadme? Lisaks kasutajamugavusele
tuleb erinevus Lemlochi sõnul välja
eelkõige keerulisemate lahenduste

puhul ja kiirete tööülesannetetäitmisel.

„Keevituse kvaliteet peab olema

stabiilne, kuid paraku on see vanema

põlvkonna seadmete puhul sageli
kõikuv ega lase puht tehnoloogiliselt
saada kvaliteetset tulemust. Kui

ettevõtted ei saa piisavalt infot

soetatavate seadmete kohta ja müüjad
ei aita neil laiemalt mõelda, võib

juhtuda ka ala-või üleinvesteerimist.“

GF Anapoli töötajad on seda meelt, et

oluline on müüa kliendile õige toode,
mida ta reaalselt vajab ja kasutama

hakkab. Ja seejärel tuleb pakkuda
ostjale tuge ka edaspidi, et olla kindel

õige valiku osas ning aidata tekkivatele

küsimustele vastuseid leida.

Järjest olulisemaks saab

kvaliteedikontroll

GF Anapoli põhimõte on teha

koostööd seadmete ja keevitustööde

abivahendite esindamise osas ainult

maailma tipptegijatega. Üheks
selliseks usaldusväärseks ettevõtteks

on keevitusseadmeid valmistav EWM

AG, mis on tuntud nii kvaliteetsete

toodete valmistamise kui ka pideva
tehnoloogia arendamise poolest. „Kõik
suuremad seadmetootjad mõtlevad täna

kohustuslikule kvaliteedikontrollile

ja kõik tööstused puutuvad tellimuste

täitmisel kokku konkreetsete normide

täitmisega,“ räägib Lemloch. EWM

AG pakub keevitusseadmeid,
millele on paigaldatud nii reaalajas
(läbi wifi või võrgukaabli) kui ka

järeljälgimise (USB-mälupulga abil)
kvaliteedikontrollitoode XNet. Täna

on XNet paigaldatud ka jubaesimesele

Eesti ettevõttele.

XNeti kvaliteedikontrolli eesmärk

on tõsta efektiivsust, kvaliteeti ning
jälgida toodete ja tootmise normidele

vastavust ning lihtsustada keevitaja

tööd. Programmis on jälgitav ja
säilitatav kogu keevitusprotsess alates

markeeringust kuni valmistoodangu
dokumentatsioonini ning tänu sellele

on kergesti kontrollitav aparaadi
töö erinevatel ajahetkedel. Andmed

jõuavad seadmest arvutisse kas

traadita interneti ehk wifi, võrgukaabli
või USB-mälupulga abil. Seadmed

salvestavad ka endasse viimase 28

päeva parameetreid.

Kuigi kogu maailmas minnakse

aina enam üle traadita internetile,
on tööstuses olukord pisut teine:

erinevad tööstusseadmed ja
metallkonstruktsioonid võivad

tekitada wifi-võrgus häireid. Selleks

juhuks ongi EMW AG lisanud oma

seadmetele lisaks wifi, võrgukaabli ja
USB andmete edastamise võimaluse.

Võrguühendus peab aga samuti

sobima töökeskkonnaga, sest peenikest
tundlikkujuhet on lihtne suures saginas
vigastada. Kõige soodsam variant on

USB-pulga andmete transport, kuid

sel juhul peab arvestama, et seadmel on

sisemälu parameetrite salvestamiseks

28 päeva ning pärast seda algab
andmete ülekirjutamine.

GF Anapol OÜ: ettevõtte

efektiivsust tõstab algusest lõpuni
läbimõeldud tootmisprotsess
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„Kindlaim lahendus on tehase

poolt seadmesse ehitatud

andmeedastuskomponendid, aga
samuti saab kontrollivõimaluse

ühendada kõigile digitaalselt väljundit
edastavatele seadmetele,“ selgitab
Lemloch. „Dokumentatsiooni saab ka

nutiseadmest kaugjälgida, kui omanik

või juht ei ole näiteks pidevalt tootmises

kohapeal.“

Dokumentatsiooni keevitatud toodete

parameetrite kohta saab graafiliselt
kujutada ja välja printida. Eriti

hästi on graafiliselt ja värviliselt

näha, kui keevitusprotsessi käigus
toimus tõepoolest mingi anomaalia.

Keevitusparameetritele saab seada

piirid, millest väljumine on samuti

graafikul koheselt näha, ning samuti

on seal välja toodud aparaadi hooldus-

javeateated. Lisaks arvutab programm

välja kulu ehitusmaterjalile, gaasile,
elektrile ja detailidele, võimaldades

teha otse ka tootmise kohta

kulukalkulatsiooni. See on oluline

info, sest tööstusettevõtted arvestavad

seadmete energiakulu toodete

valmistamise otseseks kuluks.

Ka töökäskudeehk WPSide automaatne

haldamine on XNet programmiga
teostatav ja samuti on võimalik

keevitaja identifitseerimine Xbutton

ehk magnettableti abil.

Kvaliteedikontroll on hea abimees

ka keevitusinsenerile, kes saab peale
detailide valmimist visuaalse kontrolli

käigus leitudvigade puhul programmist
uurida, milles on asi. Samamoodi

toimub kontroll ka vastupidi – selguda
võibka alles hilisema andmete analüüsi

käigus, et toodangu juures on midagi
valesti. Kogenud insenerid näevad

graafiku trendidest näiteks, et kätte

on jõudnud aeg mõne kuludetaili,
näiteks traadikõri või vooluotsiku

puhastamiseks või vahetamiseks, enne

kui tekib suurem probleem.

Võimalik on ühte programmi sisestada

kogu töökoja plaan. Programm näitab

ära, kus millised aparaadid seisavad,
kes mille taga töötab ning mis seisus

keevitusaparaat parasjagu on. Samast

tarkvarast saab ka reaalsed andmed

keevitatud töötundidekohta. Tulevikus

hakkavad seadmed tõenäoliselt lugema
jooniseid ehk töökäske (WPS) otse

markeeritud ehitusdetaililt, millel on

kõik parameetrid jubakirjas.

1996. aastal keevitustraadi müügiga
alustanud GF Anapol OÜ-st on tänaseks

saanud Eesti juhtiv keevitusmaterjale,
keevitusseadmeidning tarvikuidmüüv

ettevõte, kelle tootevalikust on võimalik

leida praktiliselt kõik keevituseks

vajaminev alates keevitustraatidest

ja keevituselektroodidest

lõpetades keevitusaparaatide ja
robotlahendustega.

www.anapol.ee
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TERMOKAHANEVATE KATETE PAIGALDUS

TRANSPORDIKS JA HOIUSTAMISEKS

www.ecowolf.ee

+372 5116641

info@ecowolf.ee

TÖÖSTUSSEADMETE

OA H
DIAGNOSTIKA RAPORTISÜSTEEM

TÖÖSTUSSEADMETE

diagnostika

Tööstusseadmete

remont ja hooldus

Hoolduslepingud

Elektrimootorite

remont ja hooldus

Tasakaalustamine

Joondamine

VOLITATUD

HOOLDUSPARTNERwww.elektrimasinad.ee Võru 47E, Tartu +372 5686 2290



Päikeseenergia mängib aina suuremat rolli ülemaa-
ilmse energia tarbimise suurenemise katteallikana.

ABB pakub laia toodete, süsteemide, lahenduste ja
teenuste valikut, optimeerimaks päikesepaneelide
abil elektrienergia tootmist. Pakume lahendusi mida

saab kasutada kodumajapidamistes aga ka selliseid,
mille abil teostada suuremahulist energiatootmist.
ABB pikaajaline kogemus päikeseenergia lahenduste

pakkumisel ja asjatundlikkus päikeseenergia süstee-

mide erinevate integreeritud lahenduste väljatööta-
misel on viinud ABB päikeseenergia lahenduste pak-
kumisel liidri positsioonile – keegi teine maailmas ei

paku sedavõrd laia valikut erinevaid lahendusi päike-
seenergia jõudmiseks pistikupesasse nagu seda on

pakkuda ABB-l.

ABB AS

Aruküla tee 83

75301 Jüri, Rae vald,
Harjumaa, Eesti

Tel +372 5680 1800

contact.center@ee.abb.com

ABB päikeseenergialahendused
keskkonnasäästlikuma tuleviku nimel



Sageli on meie ettevõtete suurim viga jääda kinni möödunusse, jätkates liiga pikalt asjade
tegemist moel, mis oli õige kaua aega tagasi. Tulemuslik ettevõte teeb asju õigel viisil ja saavutab

kõrge kasumlikkuse, investeerides seejuures mõistlikult ning järelemõeldult. Ent kust läheb

mõistlikkuse piir? Kogemusi ja nõuandeid jagab Tootmisseadmed OÜ juht Eerik Aljas.

Nii masin- kui ka inimtöö tootlikkuse

olulisim näitaja ei ole üksnes

ühe liigutuse kiirus, vaid sellest

tähtsam on ettevõtte jaoks kogu
tootmisprotsessi tootlikkus, ja seda

loomulikult kulusäästlikult ning
kõrge kvaliteediga. Uutele seadmetele

mõtlemisel on seega esmatähtis

hinnata kogu tootmisprotsessi algusest
lõpuni ehk mõelda, mida soovitakse

investeerimisprojekti lõpuks saada. Mis

peaks olema see tulemus, mida ootame

ning kuhu täpsemalt on otstarbekas

investeerida selle saavutamiseks?

Meil võib olla ressursse osta endale

tavalise sõiduauto asemel vormel, mis

on silmale ilus, näitajatelt väga võimas

ning arendab pöörast kiirust, kuid

paraku ainult piiratud oludes. Teame

juba ette, et meil tuleb probleeme
selle masina parkimisega ning
sellega saab sõita vaid üks inimene

korraga jne. Seega kas ikka jõuame

sellega kiiremini alguspunktist
sihtpunkti? Tootmismasinate keelde

pannes ostaksime justkui ühelt poolt
väga võimsa, aga teisalt piiratud
võimalustega seadme. Kas see on

mõistlik ost?

Ärge võrrelge banaani õunaga

Uue seadme valimisel tuleks alustada

enda vajaduste paikapanekust. Jätke

kõrvale emotsionaalne pool ning
vaadake reaalselt. Mida peaks ja mida

võiks üks seade tootmisprotsessis teha

ning mida see asendaks või muudaks-

lisaks praeguse tootmisprotsessiga
võrreldes? Seejärel on soovitav suhelda

erinevate tootjate ja müüjatega. Mida

rohkem on erinevat infot, seda parema
otsuse teete. Küsige julgelt pakkumisi
ja lahendusi kõigilt suurematelt

ettevõttelt. Võite saada väga palju uut ja
põnevat teavet erinevatest lahendustest,
kui enda poolt avate, millised ootused

on teil tulevastele seadmetele ja

milliseid kitsaskohti peaks need teie

tootmises lahendama.

Pakkumisi saades ärge võrrelge neid

üksteisega hinnarea kohalt, vaid laske

endale selgitada, mis on ühe seadme

eelised teiste ees. Ei ole mõtet võrrelda

banaani õunaga ehk kui üks seade

pakub võimalust mitme töö tegemiseks
või on selle võimsus kordades kõrgem,
ei saagi selle hind olla täpselt sama

teiste pinkidega. Seejärel tasub uuesti

hinnata, mida üks või teine seade

teie tootmisprotsessis muudaks ning
millistest kohtadest annaks juurde teile

uusi võimalusi.

Kindlasti on tähtis tootmises oluliste

seadmete korral enne lepingu
sõlmimist uurida põhjalikult partneri
tausta – kas ka hilisemalt suudetakse

tagada seadmetele kohapeal tugi, kui

midagi peaks nendega juhtuma?

Vajate uusi tootmisseadmeid?
Ent kust läheb mõistlikkuse piir?
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Kuidas saada pinkidest
maksimaalset efektiivsust?

Lehtmetall on peaaegu igas
tööstussektoris laialdaselt kasutatud

materjal ja seega on lehtmetalliseadmed

väga paljudes tööstustes esindatud.

Lehtmetallitöötlemise pinke
pakutakse erinevate hindadega ja
erinevatele kasutuskohtadele alates

odavates ja lihtsatest kuni modernsete

täisautomaatsete lahendusteni. Sellise

laia valiku juures on oluline suuta üles

leida, milline pink on just teile kõige
otstarbekam.

Mida siis jälgida? Tänapäevase
tootmise puhul on oluline paindlikkus
üksik- ja väikeseeriate tootmisel.

Suured masstoodanguga tellimused

on jäänud väheseks ning iga tellimus

ja toode võib olla eelmisest millegi
poolest erinev. Siinkohal ongi väga
olulised kaasaegsete seadmetega
koos toimivad tarkvaralahendused,
mis tagaksid paindlikkuse ka

tootmise ettevalmistusel. Tähtis

on leida efektiivsed lahendused ka

reaalsele tootmisprotsessile eelnevale

ettevalmistusele – millisel kujul ja
kuidas käsitletakse valmistatavate

toodete jooniseid, kuidas nendega
edasi tegutsetakse CAM-süsteemides,
kuidas toimub edasine tootmise

planeerimine ja muud erinevad etapid
kuni reaalselt lehtmaterjali lõikamise

või augustamiseni.

Kõige kiiremini areneb tööstus- ja
tootmisseadmete juures tarkvara,
mille ülesandeks on ühendada kogu
tootmisprotsess tervikuks alates kliendi

tellimusest kuni valmistooteni. Prima

Power on arendanud automaatsed

tarkvaralahendusedprotsessidekiireks

ja mugavaks haldamiseks ka kliendi

ERP-süsteemi, et rakendada säästlikke

lahendusika nendele tööetappidele, kus

on hetkel kasutusel kallim tööjõud –
ehk kontori poolele. Ka see on oluline

osa kaasaegse seadme kasutamisest

ning protsesside efektiivsusest.

Tehnoloogiate kombineerimine

30 aastat tagasi esitles Finn-Power

esimest kobiseadet – nurgalõikajaga
kombineeritud revolverstantsi – ning
1989. aastal tuli välja kombineeritud

laserlõikusegarevolverstants. Erinevate

tehnoloogiate kombineerimine ühel

seadmel annab tootmisprotsessile
suurt efektiivsust. Siinjuures on oluline

hinnata kogu protsessi, mitte vaid

ühte konkreetset väikest operatsiooni.
Tootmises võib olla erinevate

operatsioonide vahel mitmeid kohti

nii vaheladustamiseks kui muudeks

abioperatsioonideks, mille kulu

hindamine on väga keeruline ja millel

pole ühest konkreetset mõõdikut.

Kui aga suudame samal seadmel teha

mitmeid tehnoloogilisi protsesse detaili

seadmest eemaldamata, on kokkuvõttes

kogu detaili tootmise protsess oluliselt

tõhusam.

Lisades siia veel võimalikult

automatiseeritud tootmise ette-

valmistuse, muudavadki sellised

tootlikud töötlussüsteemid töö-

protsessid kaasaegseks, kiireks ja
optimaalseks, andes tootmisele

efektiivsuse ja paindlikkuse.

Hea lahendus toimib kui lego

Teiseks oluliseks asjaks, mida kindlasti

enne suurt investeeringut kaasaegsesse
automaatsesse tootmissüsteemi

jälgida, on tulevikku suunatud

hinnang edaspidiseks seadmete

vahetamise ja laiendamise võimalus.

Head lahendused on nagu lego-klotsid:
alguses investeeriteühte seadmesse, siis

saate soetada sellele juurde erinevaid

lisaseadmeid või automatiseerimise

võimalusi. Kui ei ole võimalik korraga
soetada kogu suurt liini või süsteemi,
saab alustada väiksematest osadest

ning vastavalt ettevõtte kasvule

lisada järgnevaid etappe või vahetada

üksikuid seadmeid. Seejuures peab
säilima kontroll kogu protsessi
ning kõigi seadmete üle. Oluline on

kindlustada seadmete omavaheline

tarkvarapoolne ühilduvus ja toimivus.

Prima Poweri poolt püüame pakkuda
kõige laialdasemat ja paindlikumat
tootevalikut õhukese lehtmetalli

töötlemiseks. Meil leiduvate toodete

hulka kuuluvad 2D ja 3D laserlõike-,
laserkeevitus-jalaserpuurimisseadmed,
painutuspingid, lehetöötluskeskused

ehk revolverstantsid, nurgalõikajaga
revolverstantsid, kombikeskused,

materjalikäsitlussüsteemid, lehe-
töötluskeskuse tööriistad, painutusterad
jne. Ettevõttele on oluline pakkuda
klientidele igakülgset tuge oma

seadmete kasutamisel, hooldamisel ja
remondil.

www.primapower.com www.tootmisseadmed.ee
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Aina enam tootmis- ja tööstusettevõtteid soetavad

endale värviliini, hakates tegelema ise oma toodete auto-

maatvärvimisegavõi pakkudes teenuse allhanget. Pintaväri Eesti

tööstusvärvide ja tarvikute müügijuhi Marek Reinsalu hinnangul
on toodete lõppviimistlemine üpriski keerukas protsess.
Pintaväri Eesti OÜ on selleks välja töötanud mitmeid tooteid

ja teenuseid, et aidata kliendil lõpptoodet vastavalt nõutud

kvaliteeditingimustele efektiivselt töödelda.

ressurss. Sageli tuleb ettevõttel ise

oma töötajad välja koolitada, kuid ka

siin saab Pintaväri Eesti oma kliente

palju aidata, pakkudes koolitusi

nii tööprotsessi kui ka efektiivse

tööprotsessi juhtimise valdkonnas.

Kuidas siis ikkagi saada efek-

tiivselt töötav värviliin?

Maksimaalse toote kvaliteedi

määravad kõik pisemadki detailid.

Ka seda on meie kliendid toonud esile

põhjusena, miks nad otsustavadhakata

ise värvitöödega tegelema- sest ainult

nii suudavad nad saavutada parima
kvaliteedi, aga kas ka efektiivselt?

Optimaalse värvimisliini valikul on

kõige olulisemad kriteeriumid liini

maht ja värvitavate toodete mõõdud.

Selleks teeb Pintaväri Eesti spetsialist
esmase ülevaatuse ja olemasoleva

situatsiooni kaardistamise ning
seejärel ettepanekud tegevuskavaks,
kuidas protsesse tõhustada. „Meie

ettepanekud on väga konkreetsed.

Vahel on ettevõtetel juba värviliinid

olemas, kuid need ei ole kõige
efektiivsemad – näiteks töötavad

pooltühjalt, nende temperatuur kipub
kõikuma või kulutavad kliendi meelest

põhjendamatult palju materjali. Sageli
ei ole ettevõtted oma värvikambrite

kulu otseselt välja arvestanudki

ega oska aimata, kui palju energiat
võivad spetsiaalsed ligi 200-kraadist
kuumust hoidvad värvikuivatusahjud
kulutada,“ räägib Reinsalu. Väga
suurt rolli mängib ka seadistuse aeg

ja selle optimeerimiseks on pakkuda
palju erinevaid lahendusi. Kõik

algab aga mõõtmisest ja eesmärkide

püstitamisest. Nii ütleb ka tuntud

väljend: kui on olemas soov, siis on

olemas ka lahendus!

Pintaväri Eesti OÜ põhitegevus
on olnud alates 1993. aastast olnud

autovärvide turustamine ning kere-

ja värvitöökodade projekteerimine ja
seadistamine. Järjest kasvav nõudlus

jahuvi tööstuslike värvide ja seadmete

vastu panid ettevõtte tegelema ka

tööstusvärvide ja seadmete müügiga.
Ettevõtte peamiseks eeliseks on

pakutavate toodeteja teenuste lai valik.

„Saame kliendile abiks olla idee sünnist

peale, aidates leida parima lahenduse

kogu värvimisprotsessi korraldamiseks

alates sobiliku värvimisliini ja toodete

valikust ja lõpetades tööprotsesside
optimeerimisega. Seadmete valikul

lähtumeLEAN-printsiibist, leides selle

abil kliendile võimalusi efektiivsemalt

toota,“ ütleb Pintaväri Eesti OÜ

tegevjuht Marek Jürioja.

Reinsalu lisab, et tööjõu kallinemine

sunnib mõtlema tootmise

automatiseerimisele ja kulude

kokkuhoiule ning üha rohkem

panevad tööstused rõhku tootmise

tõhustamisele. „Iga tõhustamine aga

peab algama mõõtmisest. Tähtis on

aru saada hetkeolukorrast ja kuludest

ning seejärel tuleb panna paika
eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda. Ja

meie oleme abiks soovitud eesmärkide

saavutamisel.“

Kuna ettevõtted, nende vajadused ning
nõudmised on erinevad, tuleb igale

projektile läheneda individuaalselt. Me

ei sea eesmärgiks müüa ainult toodet

vaid lahendust. Pakkudes kliendile

parimat lahendust tootmisvajaduste
rahuldamiseks, tagab see pikaajalise
ja jätkusuutliku koostöö. Vahel tuleb

antud tootmismahu juures hoopis
kasumlikum osta viimistlusteenus

sisse. Samas on ettevõtted silmitsi

üha lühenevate tarneaegade,
keerukamate toodete ja kasvavate

kvaliteedinõudmistega, mis on

muutnud nõuetekohase viimistluse

ostmise Eesti turulpeaaegu võimatuks.

Nii ollakse sageli ikkagi sunnitud

tegema suur investeering ja ettevõtte

sees värvimisele nii-öelda peale
maksma.

„Oleme mitmeid kliente aidanud ka

partneri leidmisel, abistanudmaterjalide
valiku ning tootmismeetodite

leidmisega. Kahjuks pööratakse Eestis

täna materjalide valikule veel üpris
vähe tähelepanu ja ostuprotsessid
toimuvad rohkem mugavusest,“
tunnistab Reinsalu, lisades, et kui

vaadata aastast kulu erinevatele

materjalidele viimistlusprotsessis, on

paljudel ettevõtetel võimalus tublisti

efektiivsust suurendada.

Materjalist või materjali kasutusest

vabaneva vaba ressursi saab omakorda

investeerida tööjõusse, mis on Eestis

aina kallinev jaraskemini kättesaadav

Kuhu kaob raha
tööstuslikul värvimisel?
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„Ehk oluline on mõõdistada ja eesmärgistada. Aga mõlemad sõnad on tänapäeval
pidevas muutumises. Mõõta tuleb järjepidevaltja eesmärke tuleb alati uuendada.

Oleme kliendile abiks nende protsesside käimalükkamisel, kuid huvi muuta ja
parendada peab tulema organisatsiooni seest ja nõuab järjepidevat tegelemist.“

Sobivad värvid igasse tööstusvaldkonda

Pintaväri Eesti on abiks ka värvimiseks vajalike materjalide hankimisel.

Tootevalikus on kõik märg- või pulbervärvimiseks vajalik, alustades seadmetest

ja lõpetades pakkematerjalidega. Märgvärvide osas tehakse pikaajalist koostööd

Axalta gruppi kuuluvate Spies Hecker, Permafleet ja Percotop värviseeriate

tootjatega, pulbervärvide osas on partneriks Lääne-Euroopas tuntud Pulverit.

Pulverit pakub kiiret reageeringut erivärvide tootmisel ja labori tuge erinevate

testide tegemiseks. Auto- ja elektroonikatööstustele uudseid lahendusi pakkuv
Pulveritil on hetkel väljatöötamisel C5-M korrosiooniklassi pakkuv krunt- ja
pinnavärv, kus soovitud tulemus saavutatakse juba 150 mikroniga. See annab

olulise konkurentsieelise vana süsteemi kasutajate ees, kus vastava taseme

saavutamiseks tuleb värvikihi paksust oluliselt tõsta, mis lisaks suurenenud

materjalikulule toob kaasa muid kvaliteediriske.

Värve saab valida Ral, Ral-design,
NCS või mõne muu värvikaardi alusel.

Lisaks on laos kohapeal lai valik

maskeerimisteipe ja kuumakindlaid

maskeerimisteipe pulbervärvimiseks,
samuti kuumakindlast silikoonist

keermekaitsmed ning konksud

ja rakised riputamiseks. Samuti

pakutakse värvimiseks vajalikke
isikukaitsevahendeid, filtreid,

pakkematerjale. Meie kliendid täna on

põhiliselt Eestis, aga järjest lisandub ka

kliente Soomest, Lätist ja Leedust.

Täpsema info Pintaväri

Eesti tööstustoodete kohta

leiab kataloogist

www.pintavari.ee
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ROTATSIOONIVALU LIIDER

PÕHJAMAADES JA BALTIKUMIS!

Cipax arendab, toodab ja müüb keskkonnasõbralikust materjalist rotatsioonivalu

tooteid komponentide ja süsteemidena. Rotatsioonivalule on iseloomulik sääst-

likkus ka väiksemate seeriate puhul tänu madalale tootmiskulule ja paindlikule
tootmisele.

Tel +372 4724 430 Fax +372 4724 431 www.cipax.eeNurme 5, Taebla, Lääne maakond Email estonia@cipax.com 2 472 430 2 472431.eee5,Taebla,Länemakondiiacipax.com



Tööohutus on teema, millega tegeletakse teadlikult igas tänapäeva tööstus-ja tootmisettevõttes.

Selleks on oluline koolitada töötajaid ning hoida korras tööks vajalikud masinad ja seadmed.

lgapäevases kasutuses olevad tõstevahendid ja -abiseadmed võivad intensiivse töörütmi,
valesti kasutamise ning hooldamatuse tõttu muutuda inimestele ohtlikuks.

Euroopa Masinadirektiivi 2006-42

EU nõuetest tulenevalt on iga-aastane
pädeva isiku poolt tehtud kontroll-

ülevaatus kohustuslik nii tõste- kui ka

turvavarustusele, sealhulgas masinatele

ja isegi tekstiilitroppidele. Kontrolli

täpne sagedus selgub vastava tooteliigi
standardites või kasutusjuhendites.

„On väga oluline, et kõik

tõsteseadmed alates kraanadest kuni

tõsteabivahenditeni oleksid töökorras

ning vastaksid vajalikele normidele

ja standarditele,” ütleb tõstevahendite

müügi- ja hooldusfirma Cetrex Eesti

OÜ kvaliteediinsener Jüri Piigli.
„Seadmete ja töövahendite regulaarne
hooldus on üks lihtsamaid asju, mida

ettevõte oma töötajate turvalisuse

huvides saab ära teha. Ja see on ju
ühtlasi ka tööandja kohustus – tagada
oma inimeste turvalisus töökohal.“

On tõsteseadmeid, mis vajavad
sagedasemat kontrolli. See vajadus
määratakse sõltuvalt ekspluatatsiooni
tingimustest. „Lisakontroll tuleb

teha igal juhul, kui kahtlustatakse

ülekoormuse rakendamist või

muid tõsiseid kõrvalekaldeid, nagu

troppide rebendid, kulumised,

temperatuurist tulenevad kahjustused,
muljumiskahjustused, tali pidurite
puudulik toimimine, elektriseadmete

tõrgetega töö, magneti fiksaatorite

mittekorrasolek, magnetismi
nõrgenemine jne. Kahjuks ei

pöörata paljudes firmades sellele

piisavalt tähelepanu ning nii

jõuavad vahendid hooldusesse

väga ebarütmiliselt, näiteks pärast
riiklike järelevalveorganisatsioonide
sekkumist,“ ütleb Piigli, lisades, et see

võib põhjustada ettevõtetes tõsiseid

tootmisrütmi häireid ning tekitada

järjekordi ja lühiajalisi pingelisi
perioode ka hooldust ja remonti

pakkuvale firmale. Kehvemal juhul
juhtuvad õnnetused, kus võivad viga
saada teie enda töötajad.

Mugav IT-süsteem

aitab hallata tõste- ja
isikukaitsevahendeid

Certex Eesti OÜ on võtnud eesmärgiks
teha neilt ostetud, aga ka teiste tuntud

Euroopa firmade tõstevahenditele

perioodilist kontroll-ülevaatust ja
remonti. See tegevus on aidanud

oluliselt tõsta ettevõtete töökeskkonna

ohutust, viia tootmisprotsessid
kooskõlla seadusega ning viia

miinimumini töökatkestused tõrkuvate

seadmete pärast.

Certex Eesti OÜ kasutab tõsteseadmete

ja isikukaitsevahendite haldamiseks

CertMax+töökeskkonda, mis

teavitab vastavalt sisestatud infole

ja tõsteseadmete või -abivahendite

andmetele uue hooldusperioodi
saabumisest varakult ette. Iga
ülevaatuse järel kinnitatakse kliendi

seadme külge vastava värvikoodiga
märgistus, tänu millele saab vähese

vaevaga teha visuaalselt kindlaks

seadme edasine hooldusvajadus. Nii

kajastuvad Certex Eesti süsteemis

kõik seadmed, mis on vähemalt ühe

korra Certex Eesti poolt kontrollitud

või ostetud Certex Eestist ning klient

saab olla kindel, et spetsialistid hoiavad

nende seadmetehooldusvälpadel silma

peal.

CERTEX TÄISHOOLDUS:

Kontrollime ja hooldame teie

ettevõtte tõstevahendeid

vähemalt kord aastas.

Teostame ülevaatust teie

ettevõttes või Certex Eesti
OÜs (Peterburi tee 47, Tallinn)
kohapeal.

Haldame teie tõstevahendeid
CertMax+ veebikeskkonnas.

Viime läbi koolitusi tõste-
vahendite kasutamise ja
hooldamise kohta.

Kui tihti ja kuidas teostada
tõsteseadmete ja turvavarustuse

kontrolli?
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Mida saab ise ära teha tõsteseadmete ohutuse tagamiseks?

Oluline on lasta vähemaltkordaastas (või
tihedamini, kui nii onkasutusjuhendis
või standardites ette nähtud) oma

tõste- ja abiseadmeid kontrollida.

Muidugi jääb töötajatele alati kohustus

kontrollida tõstevahendeid visuaalselt

enne igat kasutamist, et veenduda

tõsteoperatsiooni ohutuses. CertMax+

süsteemiga saate aga olla kindel, et teie

seadmeid kontrollitakse põhjalikult
ja õigeaegselt ning seda oma ala

spetsialistide poolt, kes võtavad teiega
õigel ajal ühendust ning tuletavad

meelde, et käes on aeg tõsteseadmete

ja varustuse kontrollimiseks.

,,Meie suurimaks prioriteediks on

tagada inimeste turvalisus. Lisaks

pakume perioodilist ülevaatust ja
hooldust kukkumiskaitsevahenditele,

nagu horisontaalsed ja vertikaalsed

kukkumiskaitsesüsteemid, turva-

rakmed, -köied ja -plokid ning
kinnituskarabiinid,” lisab Piigli,
märkides, et ainult hoolides ja
perioodiliselt kontrollides saab luua

ohutu töökeskkonna ja jätkusuutlikku
tootmise.

Certex on juhtiv terastrosside ning
tõste- ja koormakinnitusvahendite

tarnija Euroopas ja ka Eestis. Ettevõttel

on Euroopa tõsteseadmete turul

kogemusi juba üle 130 aasta jaEestis üle

20 aasta. Certex Eesti OÜ igapäevaste
tööde hulka kuuluvad tootmine,

projekteerimine, seadmete paigaldus,
korralised ja erakorralisedülevaatused,

hooldus, remont, konsultatsioonid,
koolitus ja müük.

Kõik Tööstustehnikast

Kett-tropid ülevaatlusel
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Päikesepaneelid
täisteenusena!

Vanim ja suurimate kogemustega tegija!

Alates projektist ja energiamärgisest kuni paigalduse ja ekspertiisideni!
Preemiumtootena oma paneel 310 W

Finantseerimine

www.napssolar.ee



Igale tootmisettevõttele peaks olema kõige tähtsam turvaline töökeskkond ja ohutu tootmine.

Maailma juhtiv tööstuspneumaatikatoodete arendaja ja tootja SMC tegeleb pidevalt uute turbe-

toodete väljatöötamisega, mis vastaksid masinate ohutusstandardi ISO 13849-1 nõuetele, et läbi

oma tegevuse aidata kaasa tootmise ohutumaks muutmisele.

Tööstusautomaatika trendi-

looja uue põlvkonna ventiilid

Standardit ISO13849-1 järgides
pakub SMC mitmeid sellele vastavaid

ohutuskomponente nagu uue

põlvkonna 3-avaga solenoidventiilide

seeriamudelid VP-X536, VP-X538

ja VG-X87, millel on jääkrõhu
vabastamise funktsioon. Lisaks

täienes hiljuti, katmaks kategooriate
3 ja 4 nõudeid, turvaventiilide valik

mudelitega VP-X555 ja VP-X585,
mis sisaldavad integreeritud sujuvat
käivitusfunktsiooni. Uute ventiilide

ohutus seisneb selles, et kui üks klapp
peakski alt vedama, vabastab teine

ohutust tagades jääkrõhu. Lisaks sellele

on neil IP65 kaitseaste, ohutuslülitid ja
võimalus integreeruda FRL mooduliga.

Klientide töö hõlbustamiseks on SMC

koostanud turvalisuse valdkonda

hõlmava kataloogi, mis sisaldab

palju infot ohutuse tagamise kohta

tööstustes ja levinumaid turvalisuse-
ja kaitseskeeme ning lahendusi.

Väljaannet on võimalik saada SMC

müüjatelt või tellida klienditeeninduse

telefonilt 651 0370 või e-posti smc@
smcpneumatics.ee kaudu.

Pneumaatikaseadmed on tänapäeval
kasutusel kõigis tööstusharudes

– metallurgias ja masinaehituses,

elektroonika-, meditsiini-, agro-
tehnika- ja autotööstuses, ehitus-
materjalide, tekstiili-, puidu-
ja paberitööstuses, keemia-,
pakendi- ning toiduainetööstuses,

„Tootmise turvalisus on ülemaailmne

probleem kõigile kasutajatele,
disaineritele ja inseneridele. Ohutus

on tootmisettevõtte eduka tegutsemise
juures üks olulisemaid komponente
ning seda põhimõtet järgib oma

igapäevases töös ka SMC,“ ütleb SMC

Pneumatics Estonia OÜ müügijuht
Eduard Sauks.

Kõigile tootjatele ja disaineritele

kohustuslik ISO13849-1 standard

määratleb turvalisuse nõudedja juhised,
mis käsitlevad turvakomponentide
kujundamist ning integreerimist
kontrollsüsteemidesse – ja seda alates

juba tarkvara projekteerimisest.
„Mõistame oma klientide ja partnerite
väljakutset ohutuse alal ning soovime

omalt poolt olla neile igati toeks,

pakkudes materjale ja usaldusväärset

infot erinevate toodete kohta ning
aidates neil valida õigeid seadmeid,“
sõnab Sauks.

SMC aitab tööstustel tõsta

ettevõtte ohutuse uuele tasemele

Kõik Tööstustehnikast

Kategooria 3 ja 4 turvaventiilide seeriad VG-X87, VP-X538 ja VP-X555
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olgu tegemist tootmiskontserni,
väikeettevõtte või ühemehefirmaga.
Juhtiv tööstuspneumaatika tootja SMC

Corporation kuulub Euroopas oma

valdkonnas esikolmikusse. Jaapanis
hõivab ettevõte üle 65% turust ja kogu
maailma mastaabis umbes kolmandiku.

SMC tootearendusega, millesse

investeeritakse 10% korporatsiooni
aastakäibest, on hõivatud enam kui

1400 inseneri ning konstruktorit.

Jaapanis, USAs ning Euroopas
paiknevad arendus-ja tehnikakeskused

tegelevad piirkonnas kehtivatele

tööstusstandarditele vastavate ning
energiat ja keskkonda säästvate

lahenduste väljatöötamisega. Ettevõte

arendab ja toodab tööstuspneumaatika
tooteidalates baaskomponentidest ning
komplekssetest standardlahendustest

kuni eriprojektseadmete, integ-
reeritavate moodulite, lisatarvikute

ning tehnilise hariduse andmiseks

mõeldud erialaste õppestendide- ja
seadmeteni.

SMC Pneumatics Estonia OÜ on

SMC korporatsiooni tütarettevõte,
mis on esindatud SMC tooteid

juba üle 15 aasta. Eesti suurim

tööstuspneumaatikatoodete lao

nomenklatuur on kujunenud praktika
käigus lähtuvalt Eesti turu nõudlusest.

Koostöös inseneribüroodega
pakutakse nii standardseid kompleks-
ja unikaalseid projektlahendusi.
Regulaarsed tarned Euroopa
kesklaost ja lähiriikide sõsarettevõtete

ladudest võimaldavad operatiivselt
komplekteerida nii suurtööstuste kui

ka väikefirmade tellimused. Kaup
toimetatakse kullerfirma abiga kohale

ühe ööpäeva jooksul.
SMC Pneumatics Estonia OÜ

Laki 12 10621 Tallinn

Tel 651 0370

Email smc@smcpneumatics.ee

www.smcpneumatics.ee

Kõik Tööstustehnikast

FRL moodulühendustega sobivad turvaventiilide seeriad

VP-X538, VP-X555

Kategooria 2 turvaventiil seeria VP-X536
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„Paljudes meie tootmis-ja tööstusettevõtetes on kasutusel 20–30 aasta vanused seadmed, mis

on ajapikku hakanud näitama väsimuse märke, ent siiski toimivad. Pole mõtet kanda maha

töötavaid masinaid, kui mõõduka investeeringuga saab nende elu veel aastate võrra pikendada,”
ütleb hüdraulikakomponentide müügi, hoolduse ja remondiga tegeleva Baltflex ASi juht Madis

Veigel.

Enamasti piisab vaid uuest

automaatikast ja hüdraulikast

Baltflexi kogemus näitab, et vanadele

seadmetele elu andmiseks ei olegi
sageli vaja panustada rohkem, kui

vahetada välja hüdraulikaseadmed

koos automaatikaga. Kõige enam on

ettevõte uuendanud stantse, presse ja
painutuspresse metallitööstuse jaoks,
kus on tarvis olnud parandada näiteks

seadme töökindlust, tõhusust, ohutust

ning kahandada energiatarbimist.

„O l e me m o de r n i se e r i m i s eg a

tegelenud väga erinevates

staadiumites – vahetanud välja kogu
automaatika koos kõige kulunumate

hüdraulikadetailidega, aga ka teinud

täiesti uue hüdraulikalahenduse.

Insenertehnilised teadmisedjaoskused

selleks on meil majasiseselt olemas,“
sõnab Veigel, lisades, et kindlasti

tuleb seadmete uuendamise juures
arvestada samamoodi testperioodiga
nagu uue puhul. „Kui seade käiku

võetakse ja kliendi vajaduste kohaselt

seadistatakse, võivad lähteülesanne

ja esialgsed nõuded veel omajagu
muutuda. Head mõtted sünnivad ikka

protsessi käigus!“

Hoolduseta seadmed ei kesta

Tööstusseadmed kujutavad endast

keerukat kooslust mehhaanikast,
elektroonikast ning hüdraulikast,
mille tõttu on väga oluline

nende nõuetekohane hooldus.

Hüdraulikasüsteemi kõige suuremaks

vaenlaseks on tolm ja mustus ning
hooldamata süsteemis kuluvad selle

komponendid ettenähtust kordades

kiiremini. See aga viib lõpuks kallite

hüdraulikakomponentiderikete ja isegi
süsteemi hävimiseni.

Baltflexi klientuuriks on lõpptarbijad,
kes pöörduvad nende poole masinate

kasutamise, korrashoiu, remondi

või uuendamisega seonduvate

küsimustega. Veigel märgib, et rikkis

seadme puhul on kõige keerulisem

osa protsessist tuvastada viga: „Uut

pumpa on lihtne üle leti ulatada, kuid

meie põhimõte on defekteerida ka see,

mis põhjusel pump üldse katki läks,

ning likvideerida algpõhjus. Omame

selleks vastavaid testseadmeid, mille

abil saame testida enamlevinud

komponente.“

Üle 23 aasta tegutsenud Baltflexi

laonimistus on üle 30 000 tootenime,
mida komplekteeritakse kiiresti ja
professionaalselt vastavalt klientide

vajadustele. Hüdrovoolikuid ja
ühenduskomponente valmistatakse

kohapeal spetsiaalsete seadmete abil

erinevatevaldkondadenagu transpordi-,
ehitus-, põllu-, metsa-ja tööstussektori

masinatele. Lisaks tegeleb Baltflex ka

hüdraulikasüsteemide projekteerimise
ja ehitamisega, aidates nii suurklientidel

kui ka erategijatel mõelda välja ja
joonestada 3D kavandi ning valmistada

toimiva hüdraulikalahenduse nende

toodetele. Ettevõtte peakontor asub

Tallinnas ning harukontorid Pärnus,
Rakveres ja Tartus.

Seadmete moderniseerimine on sageli
arukas alternatiiv uue ja kalli seadme

soetamisele. Põhjuseks on ühelt poolt
kindlasti hind, sest nii uute seadmete

soetamis-, aga ka paigalduskulud
võivad olla suured. Seda näiteks juhul,
kui uus tööpink on nii kogukas, et

selle paigaldamiseks peab tegema
suuremaks töökoja ukse või nihutama

seinu. Samas võib muutuda oluliseks ka

ajaressurss, sest teinekord on ajaliselt
kordades kiirem uuendada senist

tehnoloogiat, kui leida partner, teha

tellimus ning jõuda installeerimiseni

uue seadme puhul.

Seejuures vajadus olemasolevat

tootmistehnikat moderniseerida ei

pruugi tulla sugugi ainult seadme

kulumisastmest. Seeläbi on võimalik

tõsta ka masina tootlikkust või

kohandada seda uue toodangu
valmistamise jaoks.

„Eelnevalt tuleks aga põhjalikult
analüüsida ettevõtte hetkevajadusi
ning plaane lähiaastateks – milline on

hetkel olukord, mida on mõtet hakata

vahetama, mida on mõistlik alles jätta
ning millised on üldse planeeritava
tehnoloogilise protsessi võimalused,“
annab Veigel nõu. „Selge on see, et

päris uueks vana masinat enam ei saa

ning mõnikümmend aastat tagasi olid

tootmise vajadused ja ootused midagi
muud kui täna. Samas ei ole mõtet

uuendamisegakaüle pingutada, sest see

võib minna liigakulukaks, kuid olulise

osana tuleb arvestada ohutusnõuetega,
mis ajapikku on pidevalt karmistunud.“

Millal ja miks tasub mõelda
tööstusseadmete uuendamisele?

Kõik Tööstustehnikast30



BALTFLEX

Tööstuseid, kes kasutavad

oma toodangus
hüdraulikakomponente,
aitame parima tehnilise

lahenduse leidmisel,

komplekteerime hüdraulika

osa ja vajadusel teostavad

meie spetsialistid ka

montaaži ja katsetuse.

www.baltflex.eu

Baltflexi inseneride koostatud 3D mudel ühe tööstusseadme hüdrojaamast.

Kõik Tööstustehnikast 31



Tööstusharu pikim kaabligarantii

Nr.1..liikuvate kaablite seas

..
tööseisakute vältimises

Suurim valik. 36-kuuline garantii. Ületamatud katsetulemused.

BUSMÕÕTSÜSTEEMFIBER OPTILINEHÜBRIID TORSIOON CAT7

Vähendage seisakuid Chainflex®

kaablitega
• Garanteeritud töökindlus kuni 36 kuud

• Garanteeritud kaabli jõudlus kuni

10 miljonit tsüklit

• Tööea arvutamine ja tellimine internetis

Ostke kohe: www.igus.ee/chainflexshop
Saadaval tasuta näidised: www.igus.ee/cf-sample

plastics for longer life®

Tel +372 667 5600 info@igus.ee



Tõenäoliselt on iga tootmis- ja tööstusettevõtte juht mõelnud kerkivate elektrienergiahindade
valguses alternatiivsetele lahendustele. Üheks selleks on päikeseenergia, mis on moodne ja
keskkonnateadlik valik. Aga kas kokkuvõttes ka majanduslikult ratsionaalne? Selgitusi jagab
Eesti suurima päikeseenergiaparkide arendaja OÜ Solar4you tehniline juht Andres Ruusmann.

„Päikeseenergia hakkab ettevõttele

kasu tooma juba alates esimesest

päevast,“ ütleb Ruusmann veendunult.

„Suuremate kui 200-kilovatiste

jaamade puhul on süsteemi

väljaostuaeg tänaseks kahanenud

juba 7-8 aastani ning „otseliinide“
korral suurte tarbijatega, kellele

energiat otse edasi müüakse, isegi 5-6

aastani. Suurimat kasu saavadki need

tööstused, kes kasutavad ise või enda

võrku ühendatud klientide abil kogu
päikesest tuleneva energia ära.“

Tööstusettevõtetel on enamasti piisava
amperaažiga tarbimissuunaline

liitumine olemas, sinna saab

ühendada ka tootmissuunalise

liitumise. Liitumisprotsessid on aga

väga keerukad ja seetõttu on mõistlik

kaasata juba projekteerimisfaasis
professionaalne päikesepargi
arendaja. Kindlasti jälgige, et arendaja
kasutaks kvaliteetseid tooteid, mitte

ilma nimeta ja kahtlaste tootjate
toodangut. Solar4You on võtnud endale

eesmärgiks paigaldada ülemaailmselt

tuntud reitinguagentuur Blombergi
TIER-1 sertifikaate omavate tootjate
tooteid. Lähemalt uuri TIER-i nõuete

kohta www.solar4you.ee.

Kui ettevõttel on uus tööstus-, lao-
või tootmishoone alles kavandamisel,
on mõistlik kaasata spetsialist
koos arhitektiga juba planeeringu
käigus, et saada nõu, kuidas hoone

katust või seinu kõige efektiivsemalt

päikeseenergia saamiseks ära kasutada.

Loomulikult saab päikesepaneele
paigaldada ka juba valminud katusele.

Eriti suurte tarbimistega tööstustel on

soovitatav võimaluste olemasolul aga

panna lisapaneelid näiteks ka tootmise

kõrvale põllule, et kasutada ära kõik

väljavaated taevast tuleva tasuta

ressursside kasutamiseks.

Spetsiaalselt Põhjamaa
kliimasse kohandatud

tehnoloogia

Nii Eesti suved kui ka talved on

Lõuna-Euroopa kliimast väga erinevad

ning seetõttu ei ole sealsete parkide
ehitamise lahendused siia kõige
sobilikumad. „Kasutame paneelide
kinnituseks Põhjamaadele kohandatud

kinnitusvahendeid, mis on viimase

viie aasta jooksul tõestanud edukalt

oma sobilikkust meie kliimasse. Kuna

enamasti kasutatakse lamekatustega
tööstuste ehitamisel pehmeid
katusekattematerjale, on oluline, et

paneelid kinnitataks spetsiaalsete
vahenditega katusele seda lõhkumata

ja läbiviike tegemata. Samuti peab
kinnituste ja katuste vahel oleks

spetsiaalne materjal, mis väldib

oksüdeerimist. Paneelikarkassidele

kinnitame ballastiks alt ümara kujuga
kivid, mis ei lõhu katust,“ selgitab
Ruusmann.

Solar4you päikeseparkide disainer

arvutab 3D simulatsioonis

välja kõikvõimalikud tuule- ja
lumekoormusedjaballastide raskused.

Kui tooted on õiged ja töö õigesti tehtud,

pole vaja karta katuse või tehnilise osa

purunemist.

Suuremate päikeseparkide rajamisel
kasutab Solar4you põhiliselt uue

põlvkonna ABB invertereid 50kw

TRIO-50 ja 60kw TRIO-60, mis

omavad konkurentide ees mitut

patenteeritud eelist, näiteks inverteri

sisendis kasutatav kaheastmeline

alalispinge kordistaja. See lahendus

võimaldab energiatootmist alustada

oluliselt väiksema valgustaseme juures
ehk 420 VDC juures ning tagada
tootlikkus veel kuni 300 VDC-ni.
Lisaks tagab automaatne möödaviigu
funktsioon normaalsel töörežiimil

piisava valguse juures kondensaatorite

pika eluea. Kokkuvõttes saavutatakse

nii inverteerite suurem kasutegur ja
lühem investeeringute tasuvusaeg.

Lisaks on hea uudis suurematele

elektrienergia tarbijatele, kes

annavad elektrivõrku tagasi suurel

määral reaktiivenergiat: kasutades

päikesepargi rajamisel ABB uuemaid

invertereid, on võimalik nende abil

reaktiivenergia tootmistkompenseerida
otse inverteriga, hoides kokku vastava

kompensaatori soetamise arvelt.

„Päikesepargi rajaja peab andma

garantii nii müüdud toodetele kui ka

oma tööle. Selleks on mõistlik küsida

enne lepingu sõlmimist referentse ning
oluline on seejuures, et need referentsid

asuksid Eestis. Tehes koostööd väikese

ja tundmatu ettevõttega, ei saa olla

kindel tema jätkusuutlikkuses, ehk

kui partner on kadunud, pole enam abi

ka läbi tema saadud tootjagarantiist,“
annab Ruusmann nõu. „Eelistada
tuleb A-klassi paneelide ja TIER-1

Millal hakkab päikesepark
kasu tooma?
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sertifikaadiga toodete esindajaid ning
firmasid, kes annavad lõpptarbijale
garantii. Selleks on oluline, et tootja
ja tarbija vahel oleks võimalikult

minimaalne ahel. Garantiitingimustega
saate samuti tutvuda meie kodulehel.“

Rendi oma katus

päikeseenergiapargile välja

Arvestades, et Eestis on päikest loetud

kuud aastasningaastadpole päikese osas

vennad, onkõige suuremakasuteguriga
päikeseparkide omanikud ettevõtted,
mille energiatarbimine kasvab

suviti. Näiteks toiduainetööstused

kasutavad väga palju energiat suviti

kauba jahutamiseks, samuti suured

tööstused-tootmised, kus tööaeg
kestab kella 5-22ni ehk päikesetõusust
kuni loojanguni. Eriti energiasäästlik
päikeseenergialahendus on Solar4Youl

välja töötatud külmaladudele,

jäähallidele ja sügavkülma vajavatele
tööstustele.

Kui endal päikesepargi ehitamisekshuvi

või ressursse pole, on olemas võimalus

panna katus raha teenima: järjest enam

kasutavad ettevõtted võimalust rentida

oma tootmis-, büroo- ja laohoonete

katuseid välja investoritele, kes rajavad
sinna päikesepargi ning hoolitsevad

edasised 25 aastat katuse korrasoleku

eest. „Selline lähenemine vähendab

ettevõttest ökoloogilist jalajälge ning
loob temast rohelise kuvandi, ilma

et ise peaks investeeringuid tegema.
Samas annab see võimaluse kasutada

soodsama hinnaga päikeseenergiat
ning kindlustunde katuse osas

aastakümneteks,“ selgitab Ruusmann,

lisades, et huvi korral tasub võtta

ühendust Solar4you-ga.

Päikesepaneelide ja inverterite

maaletoomise, müügi ja paigaldusega
tegeleva Solar4you OÜ eesmärgiks
on luua parimad tingimused energia-
tarbimise sõltuvuse vähendamiseks.

Eesti suurimad pehmete katuste

päikesepargid rajanud ettevõte

aitab klientidel soovi korral teha ka

otseliinidega liitumised. Solar4you
partneriteks päikesepaneelide alal on

üle maailma tunnustatudLõuna-Korea
ettevõtte Hyundai Heavy Industries,
JA Solar, ABB, Kostal, Tree Systemja
Kaco. Solar4youtehtud on enamik Eesti

suuremaidpehmekatuste päikeseparke
nagu Laagri Ärimaja, Smarten ning
Jaamamõisa ja Vitamiini Selverid.

Solar4you OÜ
Liivametsa tee 6 (endine Kalmistu

tee 22), Nõmme linnaosa 11216,
Tallinn Harjumaa

Telefon +372 6801271, +372 5684 8145

info@solar4you.ee
www.solar4you.ee

Kõik Tööstustehnikast

Kärdla/Pühalepa 1118 kWp päikesepark
valminud 2017

Väimela 410 kWp päikesepark
valminud 2017 Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi toega

Laagri Ärimaja 375 kWp päikesepark
valminud 2015
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MASINATE REMONT HOOLDUS JAVARUOSAD

Lisaks UUED ja KASUTATUD:

konteinerite tõstukid

terminalitraktorid

frontaal-laadurid

haagistõstukid
kahveltõstukid

autotõstukid

eritreilerid

JLG korvtõstuk
Maailmas enim müüdud

korvtõstukid JLG

Neljasuunatõstuk
Kvaliteetsed Saksa

neljasuunatõstukid Hubtex

TCM kahveltõsuk

JAAPANI ettevõtte TCM

kahveltõstukid ning laotehnika

MÜÜ oma

vana ning
OSTA uuem

ja parem!
Maailma suurim RASKETEHNIKA portaal!



Euroopa ja Jaapani tuntumad tõstukitootjad on enamasti trendiloojad, kippudes uuemaid

tõstukeid üle kuhjama liigse elektroonika ning keeruliste juhtimissüstseemidega. Enamasti

on tõstukid aga tööstuste jaoks kõrvalised abilised ning sel juhul tasub mõelda hoolega, kui

funktsionaalseid tõstukeid tegelikult vajate.

Uudised: 10-tonnise tõstejõuga elektritõstuk

ja uus sisepõlemismootoriga GII seeria
„Endiselt kiputakse pelgama Hiina

tooteid, kuigi tõstukimaailmas on

näiteks Hiina suurim ja tuntuim

tõstukitootja HELI end ligi 70 aasta

jooksul tõestanud väga heade ning
vastupidavate tõstukite valmistajana,“
ütleb Tõstukikeskus OÜ juht Raivo

Põhjakivi, kelle ettevõte on tõstukitega
tegelenud üle 16 aasta ning olnud HELI

toodete ametlik esindaja Eestis juba
alates 2002. aastast.

HELI on loodud 1950. aastatel

ning spetsialiseerunud tõstukite ja
frontaallaadureidtootmisele. Tegemist
on Hiina suurima, maailmamastaabis

aga julgelt esikümnesse kuuluva

tõstukitootjaga. HELI tõstukeid

müüakse üle maailma lisaks Aasiale

ja Euroopale ka Ameerikas ning
Austraalias igal aastal kümnetes

tuhandetes ühikutes. HELI

tootmismaht kasvab aastas 16–20%
ning 2017. aasta esimeses kvartalis

kerkis maht rekordilised 45%.

2015. aasta lõpus tuli HELI väljauue GII

laomasinate seeriaga, kuhu kuuluvad

uued virnastajad ja etteliikuvamastiga
siirdajad. 2016 lansseeriti täiuslikuma

varustuse ja senisest paremate
parameetritega elektritõstukite seeriad

GII ja H3, millel on muuhulgas
elektromagnetpidurid ja kallakult

startimise funktsioon. Tänavu tuli HELI

välja uue sisepõlemismootoriga GII

seeriaga ning suurte, kuni 10-tonnise

tõstejõuga elektritõstukitega. Põnevaid

uudiseid jagub aga veel ning veel

selle aasta lõpus on tulemas välja uus

laotõstukite seeria G3.

Eeliseid konkurentide ees on omajagu.
„Esiteks muidugi hind, sest tõstukid

ei ole üle kuhjatud liigse ja kalli

elektroonikaga. See aitab ühestküljest
hoida tootmishinda klientide jaoks
soodsal tasemel ja teisalt on oluliselt

lihtsam ning kiirem masinate hooldus

ja remont. Eks see on ju vana tõde, et

mida rohkem vidinaid, seda rohkem

on asju, mis võivad tuksi minna.

Rivist väljas olev tõstuk võib aga
halvata kogu ettevõtte töö ning tuua

kokkuvõttes kaasa olulistkahju näiteks

tarneaegadega hilinemisega.“

Põhjakivi lisab, et enamasti saavadveidi

inseneritaipu omavad HELI omanikud

oma masina parandamisega täiesti ise

hakkama, kuid Tõstukikeskus pakub
nii enda esindatavatele kui ka kõigile
teistele tõstukimarkidele tehnilist

kontrolli, hooldust ja remonditeenust.

Väljakutsetele reageerimise ajaks
üle Eesti on 24–72 tundi sõltuvalt

väljakutse pakilisusest. Väljaõppinud
mehhaanikud saavad hakkama nii

mootorite, käigukastide, sildade,
hüdraulika kui ka elektroonika

remondiga, pakkudes seejuures alati

kliendile ökonoomsemaid lahendusi

ning pikemate tööde ajaks pakutakse
kliendile rendiks soodushinnaga
asendustõstukit. „Iga ettevõtte

efektiivse toimimise tagab ainult

korras ja töötav tehnika ning hoolduse

korraline jaõigeaegne teostamine annab

pikemas perspektiivis tuhandetesse

eurodesse ulatuvat kok kuhoidu,“

märgib ta.

Tõstukikeskus:
Hiina toodangut
ei tasu karta

Tõstukimaailmas ruulivad lihtsad,
vastupidavad ja õiglase hinnaga
tõstukid
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Oluline on nii tõstuki ohutus

kui ka ergonoomsus

Kuigi HELI hoiab seadmed lihtsad,
ei ole tagasi hoitud nende käsitlemise

ja juhtimise osas: uue seeria tõstukite

valmistamisel on kasutatud viimaseid

tehnilisi disainilahendusi, mis tagavad
suurepärase kasutajasõbralikkuse.
HELI kahveltõstukitekõrge suutlikkus,

mugav ja lihtne juhitavus ning ohutus

kasutamisel teevad töö mugavamaks.
Samuti jälgitakse rangelt tõstukite

keskkonnasõbralikkust – heitgaaside
kogus vastab EÜ ja EPA määrustele

ning tõstukite kütusekulu on tänu

hüdrosüsteemi kõrgele kasutegurile
väga madal. Tõstukid on saadaval nii

diisel-, bensiini kui ka gaasimootoriga.

Tõstukite ehitamisel kasutatakse

keskkonnasõbralikke materjale,
summutusseade mastil vähendab

vibratsiooni ja selle mõju ning
heli isoleeriv ja –neelav seade

vähendab müra. Samuti toimub

uuematel tõstukitel automaatne

mootori monitooring. Mõeldud on ka

ergonoomikale ehk pidurivõimenduse

kasutamine võimaldab väiksemat

vajutusjõudu pedaalile, paremal pool
asuvad hoovad hoiavad tõhusalt ära

juhi käe väsimuse ning kahekordne

kombineeritud hoob võimaldab lihtsalt

juhtida.

HELI tootjal ei ole kombeks minna

kaasa iga uue suunaga, vaid kõik

värskendusedjamuutused peavad olema

põhjendatud. Siiski turvalisuse osas

hoitakse väga selgelt hoiakut, et pigem
rohkem kui vähem. Uuematel tõstukitel

on näiteks terasplaatidest valmistatud

kabiin ja ülitugev turvaraam,

seisupiduri topeltkaitse, veekindlad

ühendused ohutusjuhtmestikul ning
masti hüdrosüsteemi ohutusseade.

Sise-ja välisruumidesse, külmladudesse

ja muudesse erinõuetega ruumidesse

sobivad HELI tõstukid on erineva

tõstejõuga alates ühest kuni 50

tonnini. „Tõstuki valimisel peab siiski

vaatama rohkemaid parameetreid kui

vaid tõstejõudu ja -kõrgust. Näiteks

millistes ruumides tööle hakatakse

ja kui laiad ning kõrged on ruumide

uksed,“ räägib Põhjakivi, soovitades

enne ostu kindlasti tõstukimüüjaga
täpsemalt konsulteerida.

2001. aastal asutatud Tõstukikeskus

OÜ on esindatud Tallinnas ja Tartus.

Eesti turul esindatakse kaubamärke

HELI ja SNORKEL ning hea koostöö

seob firmaga NIFTYLIFT. Ettevõtte

põhitegevuseks on kahveltõstukite

ja muu tõstetehnika müük ning
teenindamine Eesti turul. Lisaks

tegeletakse rendiga, pakkudes
ettevõtetele diisel-, gaasi- või
elektritõstukeid, täis- ja poolelektrilisi
ning manuaalseid virnastajaid,
korvtõstukeid ja kahvelkärusid nii

lühikeseks kui ka pikaks perioodiks.
Samuti pakutakse varuosasi kõikidele

tõstukimarkidele – HELI, TCM, HC,

Toyota, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan,

Komatsu, Huyndai, Daewoo, Doosan,

Hyster, Yale, Clark, BT, Linde, Kalmar,

Still, Balcancar.

Tõstukikeskus OÜ

Jälgimäe, Saku vald, Harjumaa
Telefon +372 600 6106

info@tostukikeskus.ee
www.tostu ki keskus.ee
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Sobiv tõstetehnika

igasse lattu ja tootmisse

Maximal tõstukid

alates 9990 €

a es

Täiselektrilised virnastajad

alates 2500 €

RIIULID JA TÕSTUKID – IKKA LAOMAAILMAST

Korje-ja teenindustõstuk Crown Wav 60

unikaalne lahendus kiire

ja ohutu töö jaoks kuni

5 m kõrgusel

lihtsalt juhitav kitsastes

90 cm töökoridorides

liigub edasi kuni 8 km/h

ja tõuseb/laskub

samaaegselt

Meilt leiad ka suure valiku kahvelkärusid,
siirdajaid, käärtõstelavasid ja muud tõstetehnikat.

Küsi julgelt lisainfot ja külasta meie näidistesaali Tallinna piiril Laagris!
Laomaailm AS Linamäe 2, Tänassilma küla Esindus ka Tartus!

Tel 659 3035, 56 900 124 tehnika@laomaailm.ee www.laomaailm.ee



Targa, kasumliku ja konkurentsivõimelise tööstuse võtmesõnaks on innovaatilised seadmed

ja protsessid. Tänapäeva tehnoloogiad annavad ülevaate tehtavast tööst reaalajas, oskavad

ise arvutada tootmise tõhusust ning märgata rikkeid. Ajaga kaasas käimine on oluline alates

pisiasjadest, ütleb tööstuslike pumpade ja ventiilide müügi ning inseneritööga tegeleva Bahr

Pump OÜ juht Uku Liive.

Bahr Pump OÜ eesmärk on tuua Eesti tööstusettevõteteni uuemad tehnoloogiad
ning viimased arengud omas sektoris. „Pumpade puhul on viimaste aastatega
tulnud juurde mitmeid uusi tehnoloogiaid, mis aitavad tööstusettevõtetel tagada
tootmiskindlust. Näiteks Flowserve magnetsiduriga pump Innomag on

vabanenud vanadestprobleemidest, mis ei võimaldanud magnetsidurit kasutada,
kui vedelikus esines tahkeid osakesi või oli karta pumba kuivalt töötamist.

Magnetsiduriga pumbas ei ole kasutusel dünaamilist võllitihendit, mis muudab

pumba oluliselt töökindlamaks, kuna umbes 80% pumpade probleemideston seotud

tihendiga,“ tutvustab Uku Liive.

Toiduaine-, kosmeetika- ja keemiatööstusele pakub Bahr Pump koostöös Inoxpa
tehasega võimalust enne seadmete ostu neid tootja laboris proovida. Soovi

korral saab koostada valitud seadmetest kasvõi terve tootmisliini. Nii saab klient

veenduda, et planeeritud toote valmistamine konkreetsete seadmetega õnnestub.

Kui Hispaaniasse sõitmine ajakavasse ei mahu, võib saata oma tooted tehasesse

ning videokõne kaudu juhiseid andes jälgida protsessi ja tulemusi reaalajas!
Vajadusel saadetakse valmistoode kliendile kontrollimiseks. See uudne võimalus

hoiab Uku Liive sõnul kokku aega, kuid mis kõige olulisem – annab ettevõttele

kindluse, et plaanitav investeering tõesti tagab soovitud tulemuse.

Tööstuse konkurentsivõime
tõstmine toimub läbi efektiivsuse

Kõik Tööstustehnikast

Inoxpa

Flowserve Innomag TB Mag siseehitus

Inoxpa
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Nutikamaks on muutunud ka dosaatorpumbad, uue tulijana märgib Uku

Liive Watson Marlow Qdos sarja voolikpumpasid. Suur ekraan ning lihtne

kasutajaliides teevad pumba seadistamise ja käitamise mugavaks. Tänu

tehnoloogilistele uuendustele tööorganis japumba juhtimises on doseerimistäpsus
oluliselt paranenud (10% vs 1%). Qdos sarja voolikpumbad sobivad ideaalselt ka

keemiliselt agressiivsetele ainetele. Klappide puudumine voolikpumbas välistab

sadestumise poolt põhjustatud probleemid tööorganis. Pump on konstrueeritud

selliselt, et tööelemendi vahetus oleks võimalikult kiire ja lihtne.

Seadmete vibratsiooni jälgimine ja veatuvastus

Vibratsiooni jälgimiseks kasutatakse nii portatiivseid kui ka statsionaarseid

süsteeme. Adash portatiivsed vibrodiagnostika seadmed on mõeldud pumpade
ja elektrimootorite kiireks kohapealseks vibratsiooni analüüsiks ning võimalike

vigade avastamiseks. Tänapäevased vibratsioonianalüsaatorid töötlevadkogutud
andmeidreaalajas, mis lihtsustab oluliseltkasutaja tööd. See tähendab, et töötaja ei

pea ise vibratsioonispektrite analüüsiga tegelema ega vibratsiooniteooriattundma.

Samas ei tasu alahinnata ka lihtsamaid statsionaarseidvibroindikaatoreid, nagu
näiteks Flowserve IPS Beacon, mis ei vaja kaabeldust ja kinnituvad seadmele

magneti abil. Indikaatorjälgib pidevalt seadme vibratsioonija temperatuuri ning
teavitab kõrvalekalletest vilkuva LED-tulega.

Rääkides veel viimaste aastate trendidest pumpade ja nende hoolduse

osas, toob UkuLiive välja hooldus- ja seadmeandmetehaldamise kolimise

Excelist andmebaasi. „Nii nagu kogu muu maailm toetub aina enam IT-

süsteemidele, muudab ka Alldevice tarkvara seadmete perioodiliste
hooldustööde jälgimise ja info haldamise lihtsamaks. Kogu ettevõtte

seadmete tehniline info, varuosadjahooldusajalugu on talletatudühte kohta

ning on ligipääsetav veebibrauseri abil. Alldevice CMMS tarkvaras ei ole

kasutajate arv piiratud ning tootel puuduvad peidetud kulud.”

Bahr Pump OÜ on modernne müügi- ja inseneritöö ettevõte, mis on 1998. aastast alates

tarninud ja paigaldanud nii Eestisse kui ka Eestist väljapoole pumpasid, ventiile ning
ventiiliajameid. Ettevõtte eesmärgiks on võimaldada klientidel saada oma seadmetest

parimaid tulemusi, hoida kokku kulusid ning vähendada rikete arvu. „Meile on oluline,
et meie kliendid saaksid oma seadmetest ja protsessidest reaalse ülevaate, mis aitab

tagada töökindluse ning efektiivsuse kasvu, andes neile seeläbi konkurentsieelise,“ ütleb

ettevõtte juht Uku Liive.

Kõik Tööstustehnikast

Adash Vibrio

Watson Marlow Qdos
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KVALITEETSED PELLETIKATLAD
AIRO 40, 70, 100,
150 kW

TURBO 70, 100,

200, 300, 500 kWECO 25, 40, 70,

100, 200, 300 kW
BIO 15, 25, 40 kW

Telli katla paigaldus ja ehitustööd www.verdonprojekt.ee

PÄIKESEPANEELID
Tehasegarantii
10 aastat

Päikesepaneelid lisakütteallikana.

Kontrollitud kvaliteet ja kõrge tootlikkus.

Pelletid

Premium
6 mm, 8 mm

www.alve.ee • Suur-Jõe 67, Pärnu • tel 501 7062 • 447 8477

AUTOMATISEERITUD LAOSÜSTEEMID

ERGONOOMIKA JA TÖÖTURVALISUS

SUURENDA KASULIKKU LADUSTUSPINDA

KASVATA KOMPLEKTEERIMISKIIRUST

VAATA LÄHEMALT LAADUR.EE

60 53 600

INFO@LAADUR.EE



Üle 30 värviliini ehitamise

kogemus

Tarmeko Metall loodi mööblitehaste

metallitsehhide baasil 2006. aastal

ning aastatega on ettevõttest arenenud

arvestatav metallkonstruktsioonide

tootja, tööstusliinide ja seadmete

ehitaja, paigaldaja ja ümberehitaja,
kelle käibest on ligi pool on eksport.
Lisaks tegeleb ettevõte tootmisliinide

remondi-, hooldus- ja kolimisteenuse

pakkumisega. Ettevõtte kliendid on

tootmissektorist.

Teenustöödest on peamise käibe tekitaja
värviliinide ehitamine. Tarmeko

Metall on paigaldanud Soomes üle 30

värviliini. Tehaseid on kolitud Rootsist

Soome, Soomest Ungarisse ja Eestisse

ning samuti on kolitud seadmeid ühest

linnast, hoonest või ruumist teise.

Hiljuti tõi ettevõte Saksamaalt Eestisse

8 täiskoormat tootmisliine ning hetkel

käib Soomest Aalto Ülikoolist toodud

treipingi paigaldamine Tallinna

Tehnikaülikooli.

75-aastase metallitöö kogemustega Tartu ettevõte Tarmeko

Metall investeeris uude haaveldus- ja värvikambrisse, mis on

võimeline töötlema kuni 10 meetri pikkuseid detaile. Samas

tehases toimub ka keerukamate metallkonstruktsioonide

projekteerimine ja valmistamine.

Tarmeko Metall toimib kahe iseseisva osakonnana, kuhu kuuluvad tootmine ja
teenused. Ettevõttesuures, 1500m 2 tootmishoones Tartukesklinnas valmistatakse

metallist konstruktsioone ja seadmeid ning sealsamas toimub detailide

puhastamine ning värvimine. Kolm järjest asetsevat telferliini võimaldavad ka

väga suurte konstruktsioonide tootmist.

„Meie tehasasub hästi ligipääsetavaskohas ning suur territooriumja tootmishoone

teevad logistika väga mugavaks. Nii kvaliteedi kui ka tarneaja seisukohalt on

oluline, et metallkonstruktsioonide puhastamine näiteks haaveldamisega ja
värvimine toimuksid sama katuse all,“ räägib Tarmeko Metall OÜ juhataja Olev

Allik.

Värvimine Tarmeko Metallis toimub kõigile nõutud keskkonnaklassile vastavalt

ning vedelvärvimisega töödeldakse erinevaid materjale nagu plast, alumiinium,

puit jne. Pinnatöötluse hind sõltub värvitava detaili suurusest, pindalast, kujust,
kaalust, kogusest, värvikihi paksusest ja -valikust.

Tehases on kõik võimalused nii suurte kui ka väikepartiide ja üksiktoodete

treimiseks, freesimiseks ja keevitamiseks ning olemas lehtmetalli- ja
torupainutusvõimekus. Lisaks pakutakse projekteerimise-joonestamise teenust.

Tarmeko Metall OÜ
peamised tegevusalad:

Tootmisliinide tootmine,
täiendamine, monteerimine,
renoveerimine, paigaldamine
ja kolimine

Seadmete remont ja hooldus

Metallitöötlus

www.tarmeko.ee

Tarmeko Metalli uus haaveldus-ja värvikamber töötleb kuni

10meetriseid detaile
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MIRACLE SIGMA TEHNOLOOGIA - UUE PÕLVKONNA

FREESID, MIS TAGAVAD SUUREPÄRASE

KULUMISKINDLUSE JA TOOTLIKKUSE

VFR - uus tootesari karastatud terastele.

Revolutsiooniline Impact Miracle pinnakate
tagab kõrge produktiivsuse.

AHX475S - uus High Feed freesisari, mille 14

lõikeservaga terikud tagavad kõrge
kuluefektiivsuse.

www.mitsubishicarbide.com | www.mmc-hardmetal.comwww.attila.ee



Tööstusseadmete

automatiseerimine ja remont!

ELECTROMATIX.EU



Aasta-aastalt muutuvad tööstus- ja tootmisseadmed aina tõhusamaks ning samas tempos
arendab ka Soome kraanatootja Konecranes oma uusi tooteid. Viimase aja põnevaim ja
igale tootmisettevõttele sobiv tootmiskraana on Konecranes NEO, mis kõigi uuenduste ja
innovaatilisuse juures on säilitanud siiski taskukohase hinna.

Uudne kraana jälgimisseade
tõstab tootlikkust

Konecranes tegeleb kraanade

jälgimisega läbi programmi nimega
TRUCONNECT ning töötas just
sealt kogutud andmete põhjal välja
NEO kontsepti. Analüüsist selgus,
et reaalselt tõstab kasutaja nädalas

vaid 1–2 tõstet maksimumjõudlusega
ja enamik tõsteoperatsioone tehakse

kas tühja konksuga lasti järgi sõites

või kasutades ainult 10% kraana

tõstevõimest.

Kõik NEO kraanad on varustatud

TRUCONNECT jälgimisega, et aidata

tõsta klientide tootlikkust. Tegemist
on veebikeskkonnaga, mille andmeid

kasutab nii tootja kui ka kasutaja,
saades samuti analüüsida enda

kraanadega seotud tootmisprotsesse.

Just aeg ja raha on need näitajad,
mida Konecranes oma protsessidega
püüab klientide jaoks säästa, ning
TRUCONNECT oskabki öelda, kuhu

kaob aega ja seeläbi ka raha – süsteem

näitab sõiduaega, operaatori tegevusi,
annab ülevaate seisakutest ning valest

või ebatõhusastkraanakasutusest. Tänu

täisautomaatikale saab kraanaomanik

kõiki monitooritavaid andmeid jälgida
nii arvutist kui ka nutiseadmest.

Aga kui turvaline on tööstus-internet?

Klientidel ei maksa muretseda, sest

kõiki Konecrane’i poolt kogutavaid
andmeid hoitakse turvalises serveris

tehase territooriumist eemal,
avaldamata isegi seda, mis riigis
serverid asuvad. Samuti on turvalisuse

kaalutlustel ettevõtte kaugühendused
avalikust internetist lahus.

CXT NEO võeti esmakordselt

kasutusele 2013. aastal Saksamaal

ja Šveitsis. Kuni 12,5-tonnise

tõstevõimega kraanal on Mini-Joy-
Stik raadiojuhtimine, mis võimaldab

kraanaga opereerida mugavalt ja
ohutult ühe käega senise kahe käega
töötamise asemel.

Uue kraana tõstekiirus on reguleeritud
vastavalt koormusele, mis on ühelt

poolt väga oluline ohutuse osas ja
teisalt tõstab kraana tõhusust. Lühidalt

selgitades tähendab see, et 12,5-tonnise
koormuse puhul ei lasekraana lasti liiga
kiiresti tõsta, vähendades niimoodi

oluliselt riske õnnetuse tekkeks. Kui

samal kraanal on „konksu otsas“ ainult

10% maksimaalsest tõstevõimest, saab

kraana töötada kuni poolteist korda

kiiremini ehk toota efektiivsemalt.

Koorma raskuse järgi kiiruse valimisel

on abiks Konecrane tark seade

TRUCONNECT.

Vaata lähemalt

www.konecranes.ee

Targad kraanad vallutavad tööstuse
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NEO kraana uued põnevad lisafunktsioonid

Konecrane on müünud NEO kraanat Eesti turul kolm aastat ja võib tõdeda, et

Eesti ettevõtjad on uue kraana kiiresti omaks võtnud. Seega on Eesti ettevõttedja
nende juhid tõesti uuendustele avatud. Milliseid vajalikke lisasid aga Konecrane

veel pakub?

Järgne mulle lisaseade on suurepärane uuendus töö kiiremaks teostamiseks:

kraana liigutamiseks ei pea alati kasutama juhtpulti, vaid kraana konksu saab

uskumatult kergelt liigutada ka käega, juhtides konksu manuaalselt. Reaalselt

annab selline konksu liigutamine kiiremini täpsema positsiooni tõstetava lasti

suhtes ning võimaldab seeläbi säästa kraana kasutamiseks kuluvat elektrivoolu.

Takistuse ennetamine on uudne turvalisusele tähelepanu pöörav funktsioon.

Kraana konksu kokkupõrked takistustega oli seni kraanamaailmas väga suur

lahendamataprobleem, sest ikka juhtusõnnetusi, kus konks haakis end operaatori
tähelepanematuse tõtturiiuli või mõne muu kaubakülge ning tõmbas selle ümber.

Takistuse ennetamise lisaga on see probleemkõrvaldatud, kuna kraana tunnetab

ära hetke, mil tõstetross hakkab nurga alla minema, andes selle peale signaali
ning jäädes automaatselt seisma. See on suur ja oluline edasiminek kraanatööde

ohutuse osas.

Maailma suurim kraana ja
muud projektid

Konecranes on teinud läbi aegade väga
võimsaid projekte, nagu Abu Dhabi

sadamas täisautomaatne süsteem,
kus konteinerterminali teenindab 30

operaatorita kraanat.

Samuti on Konecranesi valmistatud

maailma suurim kraana Goliath

Brasiilia laevatehases. Selle kraana

tõstevõime on 2000 tonni, mis on

umbes kümnekordne täiskasvanud

sinivaala kaal. Kraana on 210

meetrit pikk ja 117 meetrit kõrge ehk

visuaalselt ulatub see kraana ühest

keskmisest jalgpallistaadioni otsast

teise. Kraana projekteerimiseks kulus

25 000 inseneri töötundi ja 6500

tonni metallkonstruktsioone ning see

valmistati vaid kaheksa kuuga.
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Teadmised tööohutusest

tõstavad töötulemust ja töövõimet!

Töökeskkonna Haldus OÜ pakub töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda puudutavaid
teenuseid ja koolitusi, mille kvaliteedi tagavad pikaaegsete kogemuste ja teadmistega
praktikud. Ootame koostööle ettevõtteid, kes hoolivad koolitatud ja töövõimelisest

töötajast.

Meie põhikoolitused:

Emaabi koolitus  Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 ak.h

Esmaabiandjate täiendkoolitus 8 ak.h

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike ja -nõukogu liikmete koolitus, 24 ak.h

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus, 8 ak.h

Tõstukijuhi koolitus 8 ak.h

Tõstukijuhi koolitus praktikaga 16 ak.h

Troppija-kraanajuht, 8 ak.h
Rahvusvahelise tunnistuse soovi korral (tõstukijuht, troppija) lisandub koolituse hinnale 90 €

Tuletööde tegemise koolitus 6 ak.h

Evakuatsiooni -ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 ak.h

Ehitusplatsi koordinaatori koolitus 8 ak.h

Veel teostame järgmisi koolitusi:

asbesti tööde tööohutus ja töötervishoid;
kontori töökoha ergonoomia;
tööstusergonoomia

Teeme avatud koolitusi ja koolitusi

ettevõtetes-asutustes kohapeal. Avatud koolitused

on eesti, vene keeles. Ettevõttesiseseid koolitusi
saab tellida eesti, vene ja inglise keeles.

Lisaks vaata www.tkhaldus.ee

70 €

50 €

Töökeskkonna Haldus OÜ
teostab järgmisi teenuseid:

Tööohutuse- ja töötervishoiualase

dokumentatsiooni vormistamine

Riskianalüüsi teostamine

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

140 €

80 €

97 €

138 €

82 €

78 €

88 €

86 €

Töökeskkonna Haldus OÜ arstikeskuses

„KÜÜDORFI TÖÖTERVISHOID“ saab teha

erinevaid tervisekontrolle

Tervisekontroll ettevõtete-asutuste töötajatele

Autojuhi tervisetõend

Toidukäitleja tervisetõnd

Haridustöötaja tervisetõend

Hooldus-ja sotsiaaltöötaja tervisetõend

Ilu-ja isikuteenuseid osutava töötaja tervisetõend

Meremehe tervisetõend

Väikelaevajuhi tervisetõend

Tervisekontrolli teostab

töötervishoiuarst dr Annika Küüdorf

Küüdorfi Töötervishoid

Õismäe tee 179, 13517 Tallinn

registratuur@tkhaldus.ee
GSM 5693 1828, 661 6812

Töökeskkonna Haldus OÜ Õismäe tee 179, 13517 Tallinn GSM 553 2238, 654 1050 info@tkhaldus.ee



Tööstushoonete- ja tehnikaga ei tule ootamatuid õnnetusi

või viperusi ette küll iga päev, kuid seevastu iga üksiku

juhtumi kahjud on üldjuhul väga kulukad. Salva Kindlustuse

varakindlustuse osakonnajuhataja Alver Kivirüüdi sõnul võivad

kindlustuskaitse puudumisel sellised ootamatused oluliselt

pärssida ettevõtte arengut ja igapäevatööd.

Alver Kivirüüdi sõnul on

tööstustehnika ja -hoonetega toimunud

kindlustusjuhtumid väga erinevad,

olgu selleks külmhoone kompressori
plahvatus, mis purustas kogu hoone

ja hävitas kauba, või tulekahju

saekaatris, mis laastas nii hoone kui

ka sees olnud puidu ja masinad. Koos

äritegevuse alustamise või muutmisega
on mõistlik läbi mõelda ka võimalikud

riskid ettevõtte varale, töötajatele ja
klientidele.

Esmalt soovitab Salva Kindlustuse

esindaja tööstusettevõttel läbi mõelda

tootmisruumidega seotud riskid ning
kindlustada ära hoone. „Hoonega
koos on kindlustatud ka kõik seda

teenindavad tehnosüsteemid, nagu
näiteks ventilatsioon, veetorustik

või küte. Kui hoone on renditud, siis

peaks kõigepealt veenduma, milliste

riskide vastu ja kui suures ulatuses

on hoone kindlustatud ning millised

kohustused lasuvad rentnikul,” ütleb

Alver Kivirüüt.

Ettevõtte vara, sealhulgas tehnika

kindlustamiseks on kaks peamist
võimalust. Võimalik on sõlmida üldine

ettevõtte varakindlustuskahjude vastu,

mis tekivad ettevõtte vara hävimisel

või kahjustumisel. Sellega saab kaitsta

nii hooneid, nagu näiteks ladu ja
tootmishoone, kui ka äritegevuseks
vajalikku inventarija seadmeid, samuti

müügiks mõeldud kaupa. Juurde saab

sõlmida veel eraldi ettevõtte seadmete

ja masinate kindlustuse, mis katab

liikurtehnika või masinapargiga seotud

kahjud.

Kindlustuskaitse valik

vastavalt tegevusalale ja
võimalikele ohtudele

Kui ettevõtte tegevusala on seotud

konkreetsete võimalike riskide või

tekkepõhjustega, siis võib kindlustada

üksikute valikriskide vastu nagu

tulekahju, toruleke, torm, üleujutus või

vargus. Näiteks kindlustades tulekahju
vastu, hüvitatakse selle raames nii

põlengu tulemusel hävinenud hoone

taastamine, seadmete asendamine kui

ka suitsust ja tahmast riknenud või

hävinud kaup.

„Lisades eelpool nimetatud loetletud

riskide kindlustusele laiendatud

kindlustuse, hüvitatakse ka kõik

masinatele ja seadmetele tekkinud

kahjud juhul, kui neile kukub midagi
peale või need kahjustuvad kasutaja
hooletusest. Sagedastel juhtudel
tulevad lao- ja tootmishoonetes ette

näiteks laadurite otsasõidud riiulitele,

masinatele, inventarile.”

Salva viimase aasta kindlustuskahjud
näitavad, et põhjuseks võivad olla

ka veesüsteemi rikkest ja veega

üleujutamisest tingitudkahjud. „Näiteks
lõhkes ühes trükikojas veetoru ning

KAHJU ENNETAMISEKS

ON MÕISTLIK:

Olla tootmisprotsessis
tähelepanelik nii enda kui

ka ümbritseva suhtes.

Järgida tuleohutusnõudeid

ja varuda vajalikud tule-

kustutusvahendid.

Pidada masinatega töö-

tades kinni ettenähtud

ohutusnõuetest.

Tagada hoone nõuete-

kohane seisukord ning
regulaarne hooldus.

Järgida kauba ladustami-

sel ohutusnõudeid ning
säilitustingimusi.

Pidada masinate käsitse-

misel rangelt kinni ette-

nähtud ohutusnõuetest.

Paigaldada valvesüsteem

ning muuta hoone varga-

ja vandaalikindlaks.

Allikas: www.salva.ee

Ettevõtte töötajatele
ja varale annab

kaitse läbimõeldud

kindlustusleping

Kõik Tööstustehnikast

Plahvatus hoones.
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Kindlustussumma peab
lähtuma kogu vara väärtusest

Kindlustades tervikuna kogu ettevõtte

vara, tuleks kindlustussumma

määramisel arvestada kõikide hoonete

ja seadmete väärtusega. Ainult nii

on tagatud, et kahju korral saab kogu
vara taastatud. Salva varakindlustuse

osakonna juhataja sõnul arvestatakse

rusikareeglina seadmete

taastamissummana turuväärtust.

„Kui näiteks mõne väga spetsiifilise
seadme puhul ei ole võimalik

turuväärtusega uut soetada, oleks

mõistlik kindlustuslepingus arvestada

uue hinnaga. Summa hulka peavad
olema arvatud ka seadmete transpordi-
ja montaažikulud, et kindlustuse abiga
taastada kiiresti õnnetuseeelne olukord

ja tegevuse tõrgeteta jätkumine,”ütleb

Kivirüüt. „Samuti tuleb meeles pidada,
et kui ettevõte ostab seadmeid juurde
või muutub mõne masina kasutuskoht,
siis peaks sellest kindlustust koheselt

teavitama.”

Üha enam sõlmitakse

ärikatkemise- ja töötajate
õnnetusjuhtumikindlustust

Salva esindaja sõnul hakkavad

ettevõtted üha enam huvi tundma

ka ärikatkemise kindlustuse vastu.

Tegemist on tööprotsessi tõrke või mõne

muu ootamatu juhtumi tõttu seiskunud

äritegevuse kahjudega. „Näiteks võib

olla tegemist mõne olulise seadme

vesi ujutas üle ka kogu elektroonika

ja seadmed, mille taastamine läks

maksma üle paarikümne tuhande

euro,” toob Kivirüüt näite.

Seadmeid saab kindlustada ka

sisemiste rikete vastu

Eraldi saab välistest mõjuritest tingitud
kaitsele juurde sõlmida seadme

sisemiserikke katte. „Siia alla kuuluvad

juhtumid, kus seadme rikkest või

seadistusvigadestkogu tootmisprotsess
seiskub või pole võimalik masinaga
tööd jätkata,” lausub Salva esindaja.
„Ette tuleb näiteks tootmispinkide
programmeerimisvigasid või ka

ühe viimatise suurema juhtumina
tekkis külmutushoones kompressoris
ülerõhk ning see plahvatas. Sageli
tulenevad tööstustehnika rikked

ka voolukõikumistest ning seda

just eelkõige maapiirkondade
põllumajandustööstustes.”

Eraldi tuleks Alver Kivirüüdi sõnul

silmas pidada ka nn mobiilseid tehaseid

ning seadmeid, mida paigaldatakse
tööprotsessi käigus erinevatesse

hoonetesse. Sel juhul tuleks juurde
sõlmida liigutamisekaitse, et seadmete

montaaži või transpordi käigus
ettetulevadootamatusedoleksid samuti

kindlustatud.

remondi tõttu katkenud tootmisega –
sel juhul maksab kindlustus nii saamata

jäänud kasumi kui ka kulud töötajate
tasustamisele ja tarnelepingute
täitmisele,” tõdeb Kivirüüt.

Paljud tootmisettevõtted sõlmivad

ka üha aktiivsemalt oma töötajatele
õnnetusjuhtumikindlustust, mis aitab

õnnetuste korral lisaväljaminekuid
katta. Kuigi tootmisprotsessi ja
masinate käsitsemisel ollakse üha

hoolsamad, tuleb õnnetuid ootamatusi

siiski ette. Õnnetusjuhtumikindlustuse
sõlmimisel saab valida erinevate

variantide, nagu valuraha-, päevaraha-,
püsiva puude või surmajuhtumihüvituse
vahel. Võimalus on neid valida üksikult

või ka kombineerida.

Seega on valikuid ettevõtte tegevuse,
töötajate ja vara kindlustamiseks

väga mitmeid. Esmalt tuleks oma

tegevusalast lähtuvalt läbi mõelda

kõik võimalikud riskid ning arvestada

kogu vara taastamise väärtust. Kõige
mõistlikum on enne lepingu sõlmimist

kindlustuse esindajaga lahendused

läbi rääkida ning kaardistada kõik

ettevõtte tegevusalast ja eripärast
tulenevad asjaolud, mis annab

põhjaliku alusteabe ning võimaldab

sõlmida just enda ettevõtte valdkonnast

ja eripärast lähtuva piisava kattega
kindlustuskaitse. Salva esindused

asuvad üle Eesti ning nõu saab küsida

ka telefonitsi või mailitsi.

Tormikahjustused katusel.

Kõik Tööstustehnikast

Veok ukse vahel.

49



Loe lähemalt Nissani

tarbesõidukite kohta:

www.nissan.eurostauto.ee

laiuste liuguste kaudu on lihtne

euroaluseid peale tõsta ning kiiresti

kaupa maha laadida. Lisaks on sõitjate -
ja kaubaruumi vahelises seinas

spetsiaalne ava, mis annab võimaluse

vedada ka eriti pikki esemeid.

Kaubaruumi maht on kuni 8,6 m3

ning lisaks on sõidukil palju praktilisi
hoiulaekaid.

Madalate kasutuskuludega sõiduk

on saadaval ka nii ühe kui ka topelt-
turbomootoriga ja standardvarustuses

on automaatne stopp/start-süsteem,
regeneratiivse pidurdamise funktsioon

ja kütusesäästlik eco-režiim. Teiste

sama klassi autodega võrreldes on

NV300 eeliseks pikem hooldevälp ehk

2 aastat või 40 000 km.

„Uueks aina kasvavaks trendiks

on täna kindlasti keskkonnahoid

ning elektrisõidukid. Nissan

juhib seda revolutsiooni ning oma

lemmiku leiavad tarbesõiduki

otsijad ka elektriautode seast. Meie

elektrikaubikud võimaldavad töötada

mugavalt ja efektiivselt ning samal

ajal väga madalate kasutuskuludega.
Ühtlasi annab elektriauto kasutamine

ettevõttele keskkonnateadliku maine,“
tutvustab Õitspuu.
Nissani täiselektriline sõiduk

E-NV200 Evalia võimaldab alustada

päeva täielikult laetud akuga ja läbida

uue 40 kWh akuga emissioonivabalt

kuni 280 km. Samas on tegemist
väga suure salongi ja kompaktsete
välismõõtmetega viie- või

seitsmekohalise mahtuniversaaliga.
Elektriautodega liiklemine annab

ka muid eeliseid: teatavasti on

elektriautodel bussiradadel liiklemise

luba, neid saab mitmetes kohtades

tasuta parkida, lisaks annavad need

võimaluse jätta hüvasti vedelkütuse,
samuti kuluka õlivahetuse ja
mootori hooldusega. Kuna autol

pole sisepõlemismootorit ega
traditsioonilist ülekannet, on sel vähem

liikuvaid osi, mis tähendab üliväikest

hooldusvajadust.

Otsite ettevõttesse uut sõidukit, millega transportida kaupa ja
vedada inimesi? Soovite, et sõiduk oleks mugav ja töökindel, aga

seejuures mitte üle mõistuse kallis? Milliseid aspekte silmas

pidada, et teha õige ja kauakestev valik, soovitab Eurostauto OÜ

müügijuht Meelis Õitspuu.

Uue sõiduki soetamisel on kõige
olulisem lähtuda ettevõtte reaalsetest

vajadustest, masina töökindlusest

ja kasutusmugavusest ning muidugi
õiglasest hinnast, soovitab Õitspuu
kõigile uue sõidukiostmisele mõtlevatele

tootmis-ja tööstusettevõtetele. Ta lisab,
et üks tähtsamaid aspekte tarbesõiduki

ostul on selle mahutavus ehk siis õige
suurusega sõiduvahendi leidmine

kaupade vedamiseks või meeskonna

transportimiseks.

Tarbesõidukivalikul räägib mitu olulist

fakti Nissani kasuks. Esiteks on Nissani

tarbesõidukitel teistest rikkalikum

standardvarustus – mitmete autode

põhivarustuses on 5 kW võimsusega
autonoomne kütteseade, mis kaubiku

puhul on lausa „kohustuslik“. Nissani

5-aastane või 160 000-kilomeetrine

sõiduki tehasegarantii annab täiendava

meelerahu ning soodsama hinnaga
metallikvärv ja muu varustus on

kokkuvõttes konkurentide ees selgeks
hinnaeeliseks. Nissani tarbesõidukite

valik on lai: Navara, NV300, NV200,
NV200 Evalia, e-NV200 ja e-NV200
Evalia. Siit leiab igaüks kindlasti enda

vajadustele sobiva.

„Meie uus Nissan Navara on

parim „kastiauto“ turul – seda

kinnitavad nii rahvusvaheline

pikapide auhind 2016. aastal kui

ka värskete omanike tagasiside,“
tutvustab Õitspuu. „Valikus on kaks

suurepärast 160- ja 190-hobujõulist
turbomootorit. Tänu innovaatilisele

tagavedrustusele sõidate tühja
autoga sama mugavalt kui sõiduautos

ning põhivarustuses olev veokonks

võimaldab vedada kuni 3,5-tonnist
haagist. Seejuures on tegemist omas

klassis keskkonnasäästlikuima ja
ökonoomseima pikapiga.“

Ainaolulisemaksmuutub tarbesõidukite

turvalisus ja mugavus. Näiteks Nissan

Navaral on seitse turvapatja: eesmised,
esiistmete külgmised, turvakardinad

ja juhi põlvi kaitsev turvapadi.
Esikokkupõrke ennetussüsteem annab

märku eesasuva sõidukigakokkupõrke
ohust javõimendab järsulpidurdamisel
automaatselt peatumisjõudu.
Manööverdamistja parkimist lihtsustab

nelja kaameraga täisvaatemonitor.

Omas klassis ainulaadse sõltumatuviie

hoovaga tagavedrustus tagab Navara

sujuvama sõidu ning crossover’ile

omase sõidumugavuse ja elegantsuse.
Navara on mõistliku hinnaga, jõuline
ja stiilse disainiga masin, mille niigi
rikkalikule standardvarustusele saab

juurde tellida veokonksujaastmelauad.

Omas segmendis ainulaadne C-siinide
kinnitussüsteem võimaldab koormat

hõlpsalt ja kindlalt kinnitada.

Kaubikus olgu ruumi piisavalt!

Keskmise suurusega praktiline ja
ökonoomnekaubik NV300 on saadaval

lisaks tavalisele kaubikule (van)
ka reisijate veoks mõeldud 6- ning
9-kohalise väikebussina Combi ja van

kereversioonidega. Kahe istmereaga
kaubikus on eraldi ruum kauba ja
tööriistade vedamiseks ning reisijate
transportimiseks. Masina keskmise

istme kohale saab luua A4-suurusega
kirjutuslaua, mis teeb kaubikust

hõlpsalt mugava kontori.

Kauba peale- ja mahalaadimine

on tehtud mugavaks: NV300 avara

tagaluugi või külgmiste üle meetri

Tarbesõiduk valige
vastavalt vajadustele
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Innovation
that excites

CHAMPIONS
LEAGUE

TULE JA TUTVU NISSANI

TARBESÕIDUKITE TIIMIGA!

I

r

J!

i

UUS NISSAN e-NV200 NISSAN NV300 NISSAN NAVARA

VARSTI KOHAL! alates 21 790 € alates 29 190 €

* !
NISSAN NV200

ALATES 17 890 €
40 kWh AKU

280 km SÕIDU ULATUS

TASUTA PARKIMINE*

BUSSIRADADE

KASUTUS\/ÕIMALUS

LINNALIIKLUSES

5.2-8.6 m3 KAUBARUUM

KESKMINE KÜTUSEKULU

ALATES 5,6 1/100 km

MUGAV JA PRAKTILINE

SALONG

1,6-1,8 m PIKKUNEVEOKAST

3,5-TONNINE VEOVÕIME

OMA KLASSI PARIM

KÜTUSEKULU

4,2 m 3 KAUBARUUM

KOMPAKTNE

KOGUPIKKUS 4,4 m

10,6 m PÖÖRDERING

160 000

YOU + JNISSAN

EurostAuto
suurim Nissani

edasimüüja Eestis

Eurostauto OU
Mustamäe Nissani esindus
Kadaka tee 72a, Tallinn

tel 671 0900

www.eurostauto.ee

MEIE LUBADUS. SINU ELAMUS.

Pärnu Nissani esindus

Roheline 72, Pärnu

tel 447 61 1 1

TASUTA ASENDUSAUTO

e© TEENINDUSE HINNAGARANTII

OO NISSANASSISTANCEPIKENEVAUTOABI

<2> AUTO KORRASOLEKU KONTROLL

Piltidelon illustratiivne tähendus. Nissan e-NV200 keskmine energiakulu 165 w/km, C0
2

emissioon 0 g/km ja sõiduulatus kuni 170 km (Uue Euroopa sõidutsükli põhjal (NEDC)). Nissan

NV200 keskmine kütusekulu alates 4.9-5.11/100 km, C0
2

emissioon alates 130-133g/km. Nissan NV300 keskmine kütusekulu alates S.6-6.9 1/100 km, C0
2
emissioon alates 145-178 g/km.

Nissan Navara keskmine kütusekulu alates 63-6.9 1/100 km, C0
2

emissioon alates 16 7-183 g/km. * 5 aastat / 160 000 km kestev (sõltuvalt sellest, kumb saabub varem) tehasegarantii
kergete tarbesõidukite valiku jaoks (v.a e-NV200: 5 aastat / 100 000 km kestev tehasegarantii EV-süsteemi osadele, 3 aastat / 100 000 km kestev tehasegarantii + 2 aastat pikendatud
garantii ülejäänud sõidukile). "Tallinnas, Tartus ja Pärnus saab elektriauto omaniktasuta parkida linnalekuuluvates parklates kesklinna parkimistsoonis. Rohkem infot elmo.ee.
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