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1 (3), hind 6,20 €

Uus fiiberlaser 6 kW

Lehtmetalli laserlõikus

Plasmalõikus

Gaasilõikus

Painutus

PlasmaPro OÜ, Plaadi 1, Pärnu

info@plasmapro.ee • www.plasmapro.ee
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CRIPPA TORUPAINUTUS NING TORUOTSTE

VORMIMISSEADMED

Taiselektrilised CNC torupainutusseadmed max. 0 225 mm ning
korgtehnoloogilised lahendused toruotste ning hOdrovormimisele.

AKIRA-SEIKI TOOTLEMISKESKUSED

Lai valik tohusaid usaldusvaarseid seadmeid erinevate

optsionitega ning atraktiivse hinnaga.

EAGLE FIIBERLASER 12kW6G

EAGLE \ Maailma kiireimad liiberlaser Isikemasinad 12 kW

laserresonaatoriga, 6G kiirendusega (max. positsioneerimine
350m/min, Isikamine 150m/min) ning 9 sekindiga lauavahetus.

Maksimaalsed Isigatavad paksused: 45mm alumiinium, roostevaba

teras; 30mm pronks; 25mm vask.

KALTENBACH

KALTENBACH TERASTE SAAGIMISE

JA TOOTLEMISE SOSTEEMID.

Korgeima tootlikusega lint-ja ketassaed,
profiilide ja lehtmatejali tootlemiskeskused,

haaveldus ja varvimisliinid.

CMA FREESIMINE, PUURIMINE

JA KEERMESTAMINE

Kulutohus freesimine, puurimine (kuni 0 60 mm) ja keermestamine

(kuni M 45) ka suurtele ja pikkadele detailidele (max. toolaud 4x2om).
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KÕIK Tööstustehnikast

Väljaande koostas Siris.

Reklaamitoimetus

telefon +372 600 2560

e-postsiris@siris.ee

Toimetaja Gerli Ramler

Keeletoimetaja Triin Truuvert

Projektijuht Liis Vilde

Väljaandja Siris OÜ

Trükk AS Pajo



Laod ▪ Tootmishooned

Külmhooned ▪ Laevaehitushooned

Teeme oma tööd korralikult ja mönuga!
Tuleviku tee 10, Peetri alevik

Rae vald, Harjumaa
info@bauest.ee bauest.ee
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Kiiret ja kvaliteetset lõikust

pakub PlasmaPro

Ettevõtte tegevjuhi Otto-
Henry Paasiku sõnul on

PlasmaPro sertifitseeritud

lehtmetalli laser-, plasma-
ja gaasilõikusteenuste ning
painutusteenuste pakkuja.

PlasmaProl on ISO 9001 ja ISO 14001

sertifikaadid ning EN 1090 teras- ja
alumiiniumkonstruktsioonidevalmista-
mise sertifikaat. See näitab suutlikkust
valmistada ehitiste kandeelemente

klassiga kuni XC4, millele ettevõte

pakub ka CE sertifikaati.

Juulis 2018 soetati uus täisauto-
maatne Siemensi ja IPG tipptehnoloogial
põhinev 6 kWfiiberlaser.Oktoobris 2018

toimus Rootsis ülemaailmne konverents,
kus SSAB EMEA AB ja PlasmaPro sõlmi-
sid omavahel võrgustikulepingu.

Nüüd, kui ollakse täieõiguslik liige
Hardox Wearpartsi ülemaailmses võr-

gustikus, mis pakub kuluvosi ja kulu-
vosade lahendusi optimaalse tootlik-
kuse ja kasutusea tagamiseks, saab

PlasmaPro pakkuda oma klientidele

ainulaadsemaid materjale ja teenuseid.

PlasmaPro klientide hulka kuuluvad
nii auto-, metsandus- kui ka ehitussektori
ettevõtted. Hardoxi materjalid võimalda-
vad suurendada seadmete tööiga – olgu
siis tegu ekskavaatorikoppade, purustite,
kallurikastidevm seadme või masina osaga.

Suur kulumiskindlus on ka äriliselt

strateegiline tegur. Hardoxi plaadid
võimaldavad raha säästa, sest need on

kergemad kui muud tüüpi terasplaadid.
Kasutades neid veokite, konteinerite,
koppade jms jaoks, väheneb kogukaal.
Väiksema kaaluga vähenevad oma-

korda kütusekulud ja suureneb kande-

võime, mis tähendab, et saab ehitada

suuremaid kandeseadmeid, mis suuda-
vad kanda suuremaid koormaid.

PlasmaPro puhul võite olla kindel, et

saate õige materjali, parima kvaliteedi,
toodete konfidentsiaalsuse ja isikliku
toe. Iga Hardoxi toodetud terasplaadi
liikumist jälgitakse, mis tähendab, et

neid saavad müüa ainult volitatud ja
eraldi välja valitud edasimüüjad. Lisaks

Hardox® materjalile pakume veel

Strenx®, Toolox® ja Duroxite® plaate.
Küsimuste korral kirjutage aadressil

info@plasmapro.ee. Koos leiame lahenduse!

www.plasmapro.ee



Kui tööstusautomaatika seadmetelt ja protsessitehnoloogia süsteemidelt nõutakse kõrget töökindlust

ja tootlikkust, siis usaldavad projekteerijad üle terve maailma SICK’i anduritehnoloogiat. SICK’i andurid

tagavad tehnoloogiliste lahenduste ja masinate toimimise, kaitsevad töötajaid ohtlike olukordade ja
tööõnnetuste eest ning väldivad tööseisakuid.

SICK on anduritehnoloogia maailmas number üks ja see räägib ise enda eest.

Simatec Automaatika Oü

Tartu mnt. 83-307

10115 Tallinn

Tel. 6414810

e-mail: simatec@simatec.ee
Web: www.simatec.ee

~ induktiivandurid

~ fotoelektrilised andurid

~ fiiberoptilised andurid

~ mahtuvuslikud andurid

~ ultraheliandurid

~ laserandurid

~ magnetandurid
~ enkooderid

~ videosensorid

~ ID-skännerid

~ RFID-seadmed

~ 2D JA 3Dskännerid

~ vedelike andurid (nivoo,
rõhk, voolu hulk, termo)

~ ruumala ja mahukaalu

määramise seadmed

~tööohutuse ja
turvaseadmed

~värvustundlikud andurid

~ lineaardistantside

mõõtetehnika

~ optilise andmeside

seadmed

~gaasi kulumõõtjad
~gaasianalüsaatorid
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Veokite pealisehituste
valmistaja Pro Lift on kliendiga
ideest kuni auto kasutusea lõpuni

Veoautodele spetsiaalseid
pealisehitusi valmistav OÜ
Pro Lift on tegutsenud
turul juba ligi 20 aastat.

Suure kogemuste pagasi ja
igal aastal laieneva kliendi-

baasiga ettevõtte toodan-

gut hinnatakse koduturu

kõrval ka Soomes, Rootsis,
Norras, Lätis ja Venemaal.

Kaugeim punkt, kuhu Pro

Lifti poolt tarnitud seade

on jõudnud, on Tansaania.

„Meie eesmärk on ehitada klientidele

vajaduspõhiseid pealisehitusi, olgu
tegu tõsteseadmete, madel- või kallur-

kastide, korvtõstukite, rasketehnika

veo masinate või teehooldusautodega.
Oleme teinud erinevaid pealisehitus-
töid enam kui 1000 autole,“ ütleb veo-

autode tõstemehhanismide, nende lisa-

seadmete, hüdrauliliste komponentide
ja pealisehituse detailide maaletooja,
müüja ja ehitaja OÜ Pro Lift juhataja
Raido Välk.

Kuna ettevõtte lukksepp-koostajast
kuni tegevjuhini on kogemusi aasta-

kümnete jagu, teatakse täpselt, milliste
tehniliste parameetritega alusautodele
sobivat pealisehitust on kõige parem
ehitada ja paigaldada lisavarustust,
näiteks eri otstarbega tõsteseadmeid,
sahku, puistureid jne. Kogu pealisehi-

tuse projekteerimine, tugevusarvu-
tused ja insenertehniliste lahenduste
leidmine toimub ettevõttesiseselt.
Enamik pealisehitusi joonestatakse
koos alusautoga sisse 3D mudelis ning
klientidel on võimalik nendega ka enne

tootmist tutvuda ja vajaduse korral viia

sisse muudatusi.

Kõige parema tulemuse saab enne

sõiduki ostmist Pro Lifti spetsialisti-
dega konsulteerides. „Teadlik klient

pöördubki kõigepealt meie poole ja
konsulteerib meiega enne auto ostmist.

Kuulame tema mõtteid ja soove, milleks

talsõidukittarvisonja kuidas ta plaanib
seda kasutada, ning soovitame omalt

poolt parima pealisehituse lahenduse,“
selgitab Välk, kelle sõnul on tulnud ette

juhuseid, kus ettevõte on ostnud enne

meiega konsulteerimist alusauto, mil-
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lele ei sobi soovitud pealisehituse eri-

pärad. „Meie eesmärk on, et Pro Liftis

ehitatud sõidukitega saaks klient osu-
tada professionaalset ja kvaliteetset

teenust. Me ei taha, et klient teeks eba-
otstarbeka väljamineku ja kahetseks

oma ostu.“
Pro Lifti kliendid on väga erineva-

test sektoritest: eraettevõtjatest kuni

riigiasutusteni, tööstus-, metsandus- ja
põllumajandusettevõtetest kuni lennu-

jaamade ja kommunaalfirmadeni. Kõi-

gil tootmisest väljuvatel sõidukitel on

täidetud nii Maanteeameti kui ka auto

ja tõsteseadmete tootjate poolt kehtes-
tatud tehnilised nõuded, k.a ELi ja masi-
naohutusdirektiivid.

Võrdluseks on ka näiteks elektrilii-
nide hooldusautod, teehooldusautod

ja sihtotstarbeline transporttehnika,
samuti kaitsejõudude ja päästeameti
sõidukite projekteerimine, ehitamine

ja hooldamine. Välk nendib, et õige on

toetuda äris mitmele jalale – kui üks

neist peakski komistama, toetavad tei-
sed ettevõtte tegevust edasi.

KONKURENTS ON TIHE, AGA
KOGEMUS ANNAB SUURE EELISE

Välk lisab, et Pro Lifti eelis on profes-
sionaalsus ja pikk kogemus. „Muidugi
on meil omajagu konkurente, aga neil

puudub meie kogemus. Meie kliendid

on harjunud, et oleme olemas ega kao

kuhugi. Kui klientidel peaks olema sõi-
dukiga probleeme, üritame leida alati

kiire lahenduse, et kliendi töö ei kan-
nataks. Pro Lifti eesmärk pole mitte
lihtsalt toodet maha müüa, vaid seista
kliendi kõrval esimesest kontaktist kuni
auto kasutusea lõpuni.“

2000. aastal tegevust alustanud

Pro Lift loodi alguses Soome ette-

võtjatega kahasse, kuid alates 2016.
aastast põhineb ettevõte ainult Eesti

kapitalil. 10 aastat tagasi loodi eraldi
ettevõte ka Lätti, kus valmistatakse

samuti sõidukitele pealisehitusi.
2008. aasta lõpus valmis Pro Liftil Tal-

linna külje all Loo alevikus 1250-ruut-

meetrine tootmishoone ja lähiajal on

plaan tootmispinda laiendada. Kokku
töötab Eestis 20 ja Läti ettevõttes 11

inimest.

www.prolift.ee



SULGEMISEKS

VAJUTA ALLA

PAELTE

PINGUTAMISEKS
KEERA

KIIREKS

AVAMISEKS

TÕMBA ÜLES

BOA JAOKS

KAVANDATUD

OPTIMAALSED
AASAD,

VÄLISTAVAD
ÜLELIIGSE

HÕÕRDUMISE.

UNUSTA PAELAD

BOAMUGAVAMPUHTAM

OHUTUM

Võta

KULUMISKINDLA

NAILONIGA KAETUD

KERGED, ROOSTEVABAST
TERASEST SUPERTUGEVAD

TROSSID ON ÄÄRMISELT
VASTUPIDAVADJA KINDLAD KA

KÕIGE ÄÄRMUSLIKEMAS
OLUDES.

SELT

LAKA

LIKEMA

Mugavus, mida saab usaldada.

Täpselt projekteeritud,
kulumiskindlad materjalid, testitud

äärmuslikes tingimustes. Täiuslikult

sujuv ja ühtlane peenhäälestus isegi
ühe käega reguleerides. Jalanõude
jalgapanek ja ära võtmine pole
kunagi olnud nii kiire, mugav ja lihtne.

Garantii - BOA kinnitussüsteemi

garantii kestab terve jalanõude eluea.

COFRA JALANÕUDE
PÕHIOMADUSED

100%polüester. Anti-
bakteriaalne, hingav
ja niiskust eemale

juhtivkulumiskindel
vooder.

steemale

ulumisindel
.er.

lõhnastatud sisetald

MONDOPOINT

Lai liist -
11 mondopointi.

Torkekindel
metallivabaAPT

PLATE, mida ei
läbista isegi 3 mm

läbimõõduga nael

Kergest alumiiniumist

turvanina (200 J)
Ülikerge, painduv,

isepuhastuv õli-ja
libisemiskindel PU/

TPU välistald.

COFRA JALANÕUDE LISAOMADUSED

Äärmiselt vastupidav uuenduslikkulumis- ja rebenemiskin-
del kangas. Hingavast mikrofiibrist õmblusteta ühes tükis

pealsed on vetthülgavad.
INNOVAATILINE KINNITUSSÜSTEEM Täiuslikult sujuv ja
ühtlanejalanõude avaminevõi sulgemine isegi ühe käega
reguleerides.

AATILINEKINNITUSSÜSTEEMOVAATILIEKIITUSSÜSTEEM
jalanõudavaminvõisulgemineisegiühekäega

rids.

Äärmiselt õhuline kattematerjal ja väga hingav vooder

soodustavad jalanõust niiskuse väljajuhtimist.

Hingavast tekstiilist, ilma õmblusteta ühes tükis pealsed.

TÄISNAHAST
PEALSED

STACKSI P SRC ESD

79420 120€Alates nr 37

Kui ostad ükskõik

UUS MUDEL

Elektrostaatiline kaitse – ESD jalatsitel onühtlaneja efek-
tiivne staatilise elektrilaengu maandamiseja ärajuhtimise
omadus.
POLY-GREEN ECO-TECH sisetald.Taaskasutatud biolagune-
vast polüuretaanist. Anatoomiline, antistaatiline, perforeeri-
tud, lõhnastatud, pehme ja mugav. Kaetud antibakteriaalse

kangaga, mis neelabniiskust ja hoiab jalad alati kuivana.

Eelvormitudmäluvahustergonoomiliselt kohanduvsisetald.
Anatoomiline, perforeeritud, antistaatiline, antibakteriaalne,

hingav, niiskust imav ja kaetudkulumiskindla tekstiiliga.

millised

kinnitussüsteemiga
jalanõud tavahinnaga,
anname sulle

SNICKERS Workwear

sokid

TASUTA
9200/0700 väärtus 19 €

LUXS3 SRC ESD

73001-000 136€

YARDS3 SRC ESD

79490 121€

Alates nr 37

CHARGERS3 SRC

79442 121€

UUS MUDEL

TÄISNAHAST
PEALSED

RECUPERATORS3 SRC ESD

73001-001 134€
UUS MUDEL

INCHSI P SRC ESD

73081-000 121€
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub. Kampaania kestab kuni tasuta sokke jätkub. Kampaania ei kehti www.tamrex.eee-poes.

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169 a • RAKVEREPikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2• VILJANDITaIIinna 86

VALGA Vabaduse 39 • NARVAMaslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVATallinna mnt 7 • TÜRITüri-Alliku • RAPLATallinna mnt 2a • KEILAKeki tee 1• KURESSAARETaIIinna 80a



Terve ja koolitatud töötaja on

investeering ettevõtte edusse!

Töökeskkonna Haldus OÜ(majandustegevusteade 199983)pakub töötervishoiu ja tööohutuse

valdkonna teenuseid ja koolitusi, mille kvaliteedi tagavad pikaaegsete kogemuste ja teadmistega
praktikud.

Ootame koostööle ettevõtteid, kes hoolivad koolitatud töötajast.

Korraldame ettevõtete/asutuste siseseid eesti, vene ja inglise keelseid koolitusi, mille programm
koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

• Esmaabi koolitus Eesti Punase Risti ainekava

mahus 16 ak.h, hind7s €

• Esmaabiandjate täiendkoolitus 8 ak.h, hindss €

• Tuletööde tegemise koolitus 6 ak.h, hind7s €

• Evakuatsiooni –ja tuleohutuse eest vastutava isiku

koolitus 8 ak.h, hind9o €

• Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike ja -nõukogu
liikmete koolitus, 24 ak.h, hind 155 €

• Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike ja - nõukogu
liikmete täiendkoolitus, 8 ak.h, hind 90 €

Töökeskkonna Haldus OÜon
Eesti Töötukassa koostööpartner!

Töökeskkonna Haldus OÜteostab järgmisi teenuseid:

• Töökeskkonna riskianalüüs ja kirjalik tegevuskava terviseriskide vähendamiseks

• Tööohutuse-ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamine

• Töökeskkonnaspetsialisti teenus

• Töötervishoiu-ja tööohutusalased koolitused

• Töötajate tervisekontroll

• Terviklahendus töötervishoiu ja tööohutuse teenuse osas

• Tervisekontroll tervisetõendi vormistamiseks

Töökeskkonna Haldus OÜarstikeskuses „KÜÜDORFI
TÖÖTERVISHOID“ teostame erinevaid tervisekontrolle

• Mootorsõidukijuhi tervisetõend

• Toidukäitleja tervisetõnd

• Tervisekontroll ettevõtete/asutuste töötajatele
• Haridustöötaja tervisetõend

• Hooldus – ja sotsiaaltöötaja tervisetõend

• Ilu ja isikuteenuseid osutava töötaja tervisetõend

• Meremehe tervisetõend

• Väikelaevajuhi tervisetõend

• Tõstukijuhi koolitus (pädevustunnistuse
kehtivuse pikendamine) 8 ak.h, hind 97 €

• Tõstukijuhi koolitus praktikaga
(pädevustunnistuse omandamine)
16 ak.h, hind 155 €

• Troppija (sild-, pukk-, torn-, autokraanad,
telfrid), 8 ak.h hind 93 €

• Ehitusplatsi koordinaatori koolitus

8 ak.h, hind 87 €

Tervisekontrolli teostab töötervishoiuarst dr Annika Küüdorf

Töökeskkonna Haldus OÜ
Õismäe tee 179,Tallinn 13517

GSM 5532238; 6541050

info@tkhaldus.ee

Lisainfo: www.tkhaldus.ee

Töökeskkonna Haldus OÜ /

Küüdorfi Töötervishoid

Õismäe tee 179, Tallinn 13517

registratuur@tkhaldus.ee
GSM 56931828; 6616812
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Tootmistarkvara Monitor ERP
G5 annab ettevõttele tugeva
konkurentsieelise

Ligi 40 aasta jooksul
tuhandete tootmis-

ja tööstusettevõtete

kogemusi ning parimaid
praktikaid koondanud

Monitori uuendatud

tarkvara aitab ettevõ-

tetel tootmisprotsesse
hallata ja tõhustada.

Lahendus annab üle-

vaate ettevõttes toimu-

vast, toote omahinnast

ja kulude jaotusest ning
toob esile protsesside
kitsaskohad.

Tarkvara uusim versioon Monitor ERP

G5 on saadaval alates tänavu märt-
sist. Peale tootmisprotsesside halda-
mise sisaldab see Eesti seadusandlusel

põhinevat raamatupidamismoodulit,
senisest mugavamat kliendihaldust ja
pakkumiste moodulit ning täiesti uuel
tasemel tootmismoodulit. Tootmis-
moodulisse lisandus näiteks partiide
loomine, mis muudab planeerimise ja
tootmise efektiivsemaks. Tarkvarasse

on toodud juurde masinakogumi pla-
neerimise mõiste (ingl pool planning),
mis võimaldab planeerida käsitöökes-

kusija montaaže lihtsamalt.

„Igal aastal lisandub Monitorile

kümneid uuendusi, mis sisaldavad

endas uusi funktsioone ja parendusi.
2019. aastal tutvustas Monitor ERP

System AB Eestis oma uut generat-
siooni tootest Monitor ERP, mis põhi-
neb uuel tehnilisel arhitektuuril ning
sisaldab tuhandeid uusi funktsioone

ja parendusi,“ räägib tööstustele ja
tootmistelesuunatud ärijuhtimistark-
vara Monitor ametlik esindaja Eestis,
OÜ Rocksoft tegevjuht Tarvi Tara.

Tubli samm on astutud ka liiden-

dusplatvormiga, mis võimaldab liita

Monitor ERP tarkvara lihtsalt kol-
manda poole tarkvaraga, et omava-

hel andmeid vahetada. Juba praegu
kasutavad paljud Monitori kasutajad
liidestusi erinevate PLM ja PIM tark-

varadega, et saada toodete struktuu-
rid ja BOM-d ERP tarkvarasse auto-
maatselt vähima ajakulu ja käsitööst

tulenevate vigadeta.

TORM METALL: „MONITOR ERP

TARKVARA ON AIDANUD MEIL

KASVADA“

OÜ Torm Metall on kasutanud Moni-

tori alates 2014. aastast. „Monitor on

aidanud meie kasvule tugevalt kaasa.
Haldame tarkvara abil ettevõtet tervi-
kuna ehk Monitoris on nii meie müügi-
ja ostutegevus kui ka laohaldus, toot-
mise planeerimine ja raamatupidamine.
Spetsiaalselt tootmisele loodud tark-

vara aitab hoida kokku aega, sest me ei

pea otsima andmeid eri süsteemidest

ning saame teha oma otsuseid kiiresti

ja konkreetsetele faktidele tuginedes,“
räägib Torm Metall juhatuse liige Tanel

Soosaar. „Meil on olemas reaalajas
täpne ülevaade toormaterjali kulust,
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laoseisust, tellimustest ja arvetest.

Enamik tänapäeva majandustarkvara-
sid kipub keskenduma raamatupida-
misandmete analüüsile ja prognoosile,
kuid meie jaoks on kõige tähtsam kva-
liteetne toode ja selle efektiivne toot-

mine.“
Vähemoluliseks ei pea Soosaar ka

paberikoguse vähenemist tänu Moni-
tori kasutuselevõtuga. „Ükski tootmis-

ettevõte ei saa olla 100% roheline, kuid

Monitor aitab meil vähendada meie

ökoloogilist jalajälge!“
Rootsis aastakümneid arendatud

Monitor ERP on spetsiaalselt tootmis-
ettevõtetele mõeldud juhtimistarkvara,
mille fookuses on toode ning kõik seda

otseselt mõjutavad protsessid, nagu

müük, ostmine, laohaldus, tootmine,
töökoja info, tööaja arvestus, kliendi-ja
tarnijahaldus ning raamatupidamine,
mis on omavahel väga hästi integree-
ritud. Tegu on kõiki vajalikke tootmi-
settevõtte ülesandeid täitva valmisla-

hendusega, mida ei arendata kasutaja
spetsiifiliste vajaduste järgi, erinevalt

platvormipõhistest tarkvaradest. Tänu

sellele võtab nii Monitori juurutus kui

ka hilisem versioonivahetus märksa

vähem aega ja on kliendile palju sood-

sam.

Rocksoftil on kogemusi paljudes
valdkondades, nagu masinaehitus-,
metalli-, puidu-, plasti-, elektroonika-
või tekstiilisektor. Praeguseks on ette-
võttel Eestis ligi 70 klienti ja see arv

kasvab jõudsalt. „Paljud meie uued

kliendid on otsustanud vahetada oma

senise ERP tarkvara välja just seetõttu,
et tegu on olnud pigem finantstarkvara
kui tootmisjuhtimise ja ERP tarkvaraga.
Tootjatel on vaja hallata põhiprotsessi
ja tihtipeale selgub see tõde alles pärast
juurutust, et nende valitud tarkvaraga
ei olegi võimalik tootmist hästi hallata,“
selgitab Tara.

Ta lisab, et Monitori eesmärk on

anda kõigile tootmisettevõtetele või-

malus töötada ühesuguses, efektiivses,
kõiki vajadusi katvas ja integreerita-
vas tarkvaras. „Lahendus on saadaval

13 keeles ehk teisiti öeldes, kui Eesti
ettevõte teeb Monitoris pakkumust
eesti keeles, saab norralane selle kätte

oma emakeeles. Nii laabub koostöö eri-
nevate ettevõtete vahel lihtsamini ja
ühtne tarkvara toetab kõigi tööd. Meie

soovime edendada Eesti majandust ja
Monitor on kindlasti üks tugev tööriist
selle jaoks!“

Soovid Monitori tarkvara uuendus-
test paremat ülevaadet? Osale juunis
toimuval iga-aastasel Monitor ERP päe-
val, täpsem info: www.rocksoft.ee.

Dashboard – See on kasutaja spetsiifilne avaekraan, kuhu on võimalik kuvada

kasutaja jaoks olulised indikaatorid (KPI) kiirete otsuste tegemiseks.

Priority Planning – Töökeskuste prioriteetide planeerimise aken, kus on võimaliksealdistada partied ning prioriteedidvastavalt tootmisevajadustele.Samuti
saab siin lihtsalt töid vastavalt reaalsele tootmise seisule ümber planeerida.

Project Manamgement – Projektide halduse kuva, kus saab jälgida projekti
kulusid/tulusid ning planeerida tegevusi. Hiljem on võimalik koondvaates vaadataprojekti jaalamprojektide väljatulekut vastu planeeritudplaanile.
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Pulbervärvimine meelitab ligi
uusi kasutajaid

Pulbervärvimine on maa-
ilmas üha enam moes ja
paljud praegused vedel-
värvijad või allhanke

tellijad kaaluvad ühe

sammuna pulbervärvi-
mise hankimist. Selles on

mitu põnevat uuendust,
mis muudavad töö ja
tootlikkuse veelgi efek-

tiivsemaks.

Otseselt ei ole pulbervärvimine midagi
uut – lahustitevaba pulbriline värv lae-
takse värvimisseadmes elektrostaatili-

selt, tänu millele nakkub see pihustades
ühtlaselt metalli külge. Edasi kuumu-
tatakse toode küpsetusahjus, kus värv

kristalliseerub.

„Pulbervärvimine on tootmise

mõistes märksa mugavam protsess kui

vedelvärvimine. Lisaks on see palju kii-

rem – toote laadimisest liinile kuni pak-
kimiseni kulub vaid paar tundi,“ ütleb
tööstuslike lahenduste pakkuja OÜ
Elister müügijuht Indrek Ester. Pulb-

riga tooteid värvides jääb ära erinevate

värvikomponentide kokkusegamine,
pihustamine ja pikk kuivamisaeg ning

ei teki ka lahustiaurusid, mis on plahva-
tusohtlikud ja vajavad korraliku venti-
latsioonisüsteemi väljaehitamist.

INDIVIDUAALSELT LIIKUVAD

AUTOMAATSED PIHUSTAMISPÜS-
TOLID KIIRENDAVAD

VÄRVIMISPROTSESSI

Pulbervärvimises kui meetodis midagi
põrutavat pole, aga põnevaid uudiseid

on valdkonna arengus siiski. Nimelt on

pulbervärvimaailma tipptegija, Šveitsi
ettevõte Gema AG, kelle ainuesindaja
Elister siinmail on, arendanud välja
süsteemi, kus toote reljeef ja suurus

tuvastatakse laserskänneri abil ning iga
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püstol liigub ka horisontaalselt toote

reljeefi järgi.
„Kui varem liikusid püstolid kõik

koos, siis nüüd võimaldab see uuendus

hoida kokku käsitöö mahtu ja kiiren-

dada värvimisprotsessi, värvides ka
need kohad, kuhu tavaliselt pidi ope-

raator käsitsi juurde kandma,“ ütleb

Ester ja lisab, et Gema on uuenduste

puhul alati liidripositsioonil. „Tore
on tõdeda, et kõigepealt tuleb Gema

uuendusega välja ja siis on näha neid

lahendusi ka teistel tootjatel mõne

aasta möödudes!“

JÄLGIMISSÜSTEEM ON NII

LIINI- KUI KA KÄSISEADMETEL

Teine Gema uuendus, mis muudab pul-
bervärvimise märksa tõhusamaks, on

uued juhtimissüsteemid, millega saab

Industry 4.0 standardi järgi analüüsida

täpselt kogu värvimisprotsessi: töö-
aegu, energia- ja värvikulu, toodete

riputamise efektiivsust konveieril jne.
„Seadme analüütika võimaldab

suurendada ja analüüsida tootmise

efektiivsust, liinide tööd ja võrrelda

erinevaid operaatoreid,“ selgitab
Ester. Esimesena maailmas pakub
Gema analüütikat ja jälgimissüsteemi
lisaks liiniseadmetele ka käsiseadme-

tele, mille esmamudelid saabusid just
Eestisse.

SOBIB NII VÄIKSEMATELE TÖÖKO-
DADELE KUI KA SUURTEGIJATELE

Selleks, et toote värvimisprotsess
oleks kvaliteetne, peab metalli enne

rasvast puhastama ja passiveerima.
Elister pakub Taani ettevõtte AABO-
IDEAL tipptasemel pinnatöötlusla-
hendusi metalli eelpesuks, pesujärg-
seks kuivatuseks ja küpsetusahjusid.
„Me pakume klientidele värvimiseks
täislahendusi ja toodete pakett pan-

nakse kokku kliendi soovi järgi,“ toob

Ester esile.

„Isegi põllumajanduses on ettevõt-

teid, kes on liikunud pulbervärvimise
peale üle. Seega tasub kindlasti uurida
võimalusi ja koguda mõtteid,“ ütleb
Indrek Ester, julgustades ettevõtteid
nende poole pöörduma, et võimalikke

lahendusi arutada.



System TM täisautomaatne optimeerimisliin
- Opti-Feed / Opti-Stack materjalikäsitlus
- MiCROTEC Curvescan mõõdu/geomeetriaskanner
- MiCROTEC Goldeneye 502 röntgenmooduliga skanner

- kolm Opti-Kap 5103 optimeerivat järkamissaagi
- OptiJoint V-8 vertikaalne sõrmjätk
- OptiJoint H-200 horisontaalne sõrmjätk

lahendused
puidutööstusele

Puidutööstusele pakume tehnoloogilisi lahendusi

jätkutööstuse põhiprotsessidele – puidu kuivata-

mine, optimeerimine, sõrmjätkamine höövelda-

mine, liimimine.

Kvaliteetsed

Kõrgtootlikud, paindlikud ja kaasaegsed tootmisliinid

komponentide, liimpuidu, ristkihtpuidu (CLT),
höövelmaterjali,tugevussorteeritud puidu tootmiseks.

Tootmise automatiseerimine, materjali optimeerimiseks
skannerid, röntgenmoodulid, mõõtmisseadmed.

SYSTEM TM

optimeerimine, sõrmjätkamine,
hööveldamine, MiCROTEC skannerid

Meie tugev külg on ka mitmesugused liimimis-

tehnoloogia rakendused, suudame tarnida täis-

paketi lähtudes kliendi vajadusest – seadmed,
tehnoloogia, liimid, varuosad koos tootja
oskusteabega.

tööstuslikud puiduliimid
sise-ja välistingimustesse

www.systemtm.com
www.dynea.com
www.brookhuis.com

www.termolegno.com
www.kallesoe-as.dk

www.minda.de

www.kadis.lt

www.rex-maschinen.de

www.mixon.se

manuaalsed ning integreeritud
niiskusmõõtjad ja

tugevussorteerimisseadmed

kvaliteetsed mõistliku

hinnaga puidukuivatid

kõrgsagedus-ja kuumpressid,

liimpuittalapressid

liimpuittalade ja ristkihtpuidu (CLT)
tootmisliinid

Jaanus Salla

tel 51 45 059

jaanus@jsengineering.ee

sõrmjätkuseadmed ja talapressid

tippklassi puitusäästvad höövlidMärt Riistop
tel 51 961 866

mart@jsengineering.ee

liimimistehnoloogia
täislahendused
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Kas tead, millega tuleb arvestada

päikesepaneelide paigaldamisel
tööstuse katusele?

Päikesepaneelid aita-

vad ettevõttel toota ise

lokaalselt elektrienergiat
ja hoida seeläbi kokku

elektrikuludelt. Rääki-

mata parema homse

nimel tegutsemisest ja
rohelisest kuvandist kui

lisaväärtusest.

Päikeseparke ehitatakse tööstustes

üldjuhul katusele või maapinnale. Katu-

sele ehitamisel tuleb kõigepealt leida
vastus küsimusele, kas hoone talub lisa-
koormust, mis tekib päikesepaneelide
süsteemist. Selle vastuse annab üldju-

hul konstruktor. Indikatiivne number,
millega tuleb arvestada lamekatustel
lisaks lumekoormusele, on 20 kg/m²
paneelidega kaetud alal. Selline kont-

rollarvutus annab vastuse, kas hoone

peab päikesepaneelide all vastu.

Planeeritud investeeringut mõju-
tavad kõige rohkem sentimeetrid
– eelkõige need, mis jäävad päikese-
paneelide ridade vahele. Võimalikke
lahendusi on mitu.

Energogen kasutab üldjuhul
25-kraadist paneelide nurka ja 2,5
m reasammu (reavahe u 1,4 m). See
tähendab Eesti keskmisest paigaldu-
sest kõrgemat nurka ja pikemat sammu.

Katusepinda kasutatakse sel juhul roh-

kem, aga tootlus on parem.
Pikema reavahe puhul on varjudel

väiksem mõju. Vari on põhiline mõju-

taja, mis määrab, kui palju toodab päike-
separk energiat. Vari tekib eelmise rea

päikesepaneelist. Näiteks 20. veebrua-
ril kell 12 on 0,5 m kõrguse objekti varju
pikkus 1,4 m. Kui päikesepaneelide rea-
vahe on sellest väiksem, on järgmisel
real vari peal ja see mõjutab tootlust.

Erinevaid varjude mõjusid saab uurida
e-aadressiltwww.suncalc.org.

MIS ON TOOTLUS?

Tootlus on päikesepargi toodetud

energia hulk. Need kilovatt-tunnid,
mida muidu ostetakse elektrivõrgust,
on nüüd enda toodetud. See tähen-
dab jällegi, et päikesepaistelisel päeval
jääb maksmata osa elektrihinnast ja
osa võrgutasust. Kui nädalavahetusel

tootmine seisab, läheb ülejäänud ener-
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gia läbi kahesuunalise arvesti elektri-
võrku. Seda, kui palju võiks jaam toota

konkreetses asukohas, saab uurida siit:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Võtame näiteks keskmise 50 kW

inverteri võimsusega päikesejaama
Tallinnas, mille paneelid on suunaga
lõunasse ja 25-kraadise nurga all

lamekatusel. Tulemuseks saame 55

000 kWh aastas. See on aga prognoos,
mitte garanteeritud tootlus. Kuude
arvestuses on tootlus meie kliimas

mäekujuline – talvine tootlus on väike

ja suvine suur.

Kui vaadata graafikut, siis mai-
kuus on tootlus kõige suurem. See

tuleb asjaolust, et päikesepaneeli
kasutegur sõltub temperatuurist.
Mida jahedam on, seda suurem het-

kevõimsus saab paneelil olla. Maikuu

on temperatuurilt jahedam, aga päi-
kest on palju.

Katusepinnast võtab üks päikese-
paneel umbes 5 m², seda siis mõistliku

reasammuga paigalduse puhul. Päi-

keseelektrijaamades dimensioneeri-
takse päikesepaneele tavaliselt kuni

1,2 korda rohkem, kui seda on inverte-
rite koguvõimsus. 50 kW inverteriga
jaama puhul tähendab see kuni 60 kW

päikesepaneele. Ühe paneeli võimsus

on umbes 300 W. Seega, kui katusele

on vaja paigutada 200 päikesepaneeli,
vajab see mõistliku paigutuse puhul
umbes 1000 m² katusepinda.

Päikesest tuleva energia muunda-

vad elektrivõrgule sobivaks energiaks
võrguinverterid. See tähendab, et seade
saab oma informatsiooni elektrivõrgust.
Viimase puudumisel lülitab seade ennast

ohutuse pärast välja ja alustab uuesti

tööd pärast elektrivõrgu taastumist.

Samas ei tohi unustada ka tuleohu-

tust puudutavat standardit (EVS 812-

7:2018), mida enamik projekteerijaid
juba tunneb. Üks oluline nõue näeb

ette, et katusel ei tohi koostada päike-
sepaneelidest suuremaid kui 300 m²

gruppe, ning ka teised tehnosüsteemid

peavad olema hooldatud. Gruppide
vahele tuleb jätta käiguteed.

Kui jaam on projekteeritud ja valmis

ehitatud, tuleb viia lõpuni liitumisprot-
sess. Selle protsessi käigus peab klient

sõlmima uue võrgulepingu, kusjuures
tähelepanu tuleb pöörata ka elektri

ostu-müügilepingule. Võrguettevõtja,
kellele kuulub hooneni ulatuv kaabel, on

nagu sugulane, keda ei saa valida. Küll aga
saab valida elektrimüüjat. Elekter oste-

takse ja müüakse samale ettevõttele.

MILLE EEST JA KUI PALJU SAAB

KÜSIDA TOETUST?

Päikesepargi ehituseks võib taotleda
toetust Kredexilt, Prialt, Leaderilt jt.
Toodetud energia eest on võimalik

saada tootmise toetust. Samas kehtib

kaks põhitingimust: jaam alustab ener-

gia tootmisega enne 2020. aasta lõppu
ja sellele ei ole saadud varem riigipool-
set ehituse toetust. Loe täpsemalt:
https://elering.ee/juhend-toetuse-taotle-
miseks.

Energogen on Eesti kapitalil põhi-
nev päikeseelektrijaamade projektee-
rija ja paigaldaja, kes on tegutsenud
turul juba kaheksa aastat. Energogen
on ehitanud nii suuremaid kui ka väik-

semaid jaamasid ning paistnud silma

oma 25-kraadise nurga all lamekatuse

raamidega ja head tootlust näitavate

jaamadega.

Vaata lähemalt tehtuid töid:

www.energogen.ee

Küsimuste korral kirjuta:
myyk@energogen.ee
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Uretek tõstab üles su maja, tee,
silla ja on valmis isegi Pisa torni
otseks lükkama

Kui keegi ütleb, et tõstis

oma maja üles, tekib tava-
liselt pähe kaks mõtet:

esiteks, maju ei saa ju
tõsta, teiseks, see pidi
ikka üks pirakas kraana

olema. Tegelikult tõste-
takse maju ning ehitisi

kogu aeg ja üldsegi mitte

kraanaga.

Maapinda koormavad ehitised, asjad ja
inimesed kogu aeg ning alati ei pea pind
sellele vastu. Lihtne on ette kujutada
aastasadu vanade ajalooliste hoonete

vajumist, aga ka uhiuute ehitiste puhul
pole haruldane, et osa vundamendist

või põrandast vajub ära.

Mida siis teha? Majast elanike või

töötajate ja asjade väljakolimine ning
ehitise lahti võtmine ning uuesti kokku

panemine tundub tohutu ettevõtmine.
Saab ka lihtsamalt, tõestab varsti juba
kolm aastat Eestis ja 40 aastat naaber-
maades tegutsenud Uretek.

„Me stabiliseerime ehitiste all olevaid

pinnaseid, peatame ehitiste vajumise ja
tõstame need tagasi algasendisse,“selgi-
tab oma meeskonna tööd Uretek Balticu

juht Roman Reiner-Latõšev.
Tegu on meie põhjanaabrite juurest

pärit leiutisega. Kord istusid nimelt kaks

Soome meest maja eesverandal, jõid õlut

ja silmitsesid naabri äravajunud kuuri.

Vajunud polnud mitte katus või seinad,
vaid lausa vundament, seega oli põhjus
maa all. Kas võiks välja mõelda viisi kuur

korda teha, ilma et midagi peaks lahti

kaevama? Ja välja nad mõtlesidki.

KESKKONNASÕBRALIK JA

LAIALDASELT KASUTATAV

Ureteki tehnoloogia sisuks on geo-

polümeervaigud, millega saab täita pea

kõikvõimalikku pinnast, alates savist ja
lõpetades märgade pinnastega, näiteks

sadamaslippide merepõhjaga. Rahvus-

vaheliselt sertifitseeritud tehnoloogia
on ka nii keskkonnasõbralik, et seda võib

lasta põhjavette, reostust pole karta.

Ajalooliste ja muinsuskaitse all ole-
vate hoonete vajumise puhul on Ureteki

lahendus Ureteki lahendus esimene

valik. Põhjus on lihtne: see ei tekita vib-

ratsiooni, ei ohusta teisi vanu maju ning
ei sega ka hoones elu- ja äritegevust.
Näiteks Toom-Kooli 1 maja seintes olid

praod, vajumine oli silmaga näha. „Maja
oli ehitatud puitvaiade peale ja nii kaua,
kuni puit on vees, on kõik hästi. Aga kui

puit saab õhku, siis hakkab mädanema,“
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selgitab Reiner-Latõšev. Just nii on pin-
nasevee taseme alanedes Toompeal
juhtunud. Ureteki meeskond kindlustas

maja edasise vajumise vastu.

Ureteki abi ei vaja ainult vanad

majad. Uuemate eramajade puhul võib
olla ehituskvaliteet kehv, kui korraliku

järelvalvet ei tehta ning enne ehitust ei

tehta põhjalikke geoloogilisi uuringuid.
Kui vajub põrand, võib see lõhkuda

põrandakütte, vundamendi vajudes on

ohus suuremgi osa majast.
Samuti on appi mindud kaubandus-

keskustesse, tootmishoonetesse, ladu-
desse. Nende puhul tuleb eriti hästi

välja Ureteki meetodi tugevus: see ei

sega hoone igapäevaseid kasutajaid.
„Ühes kaubanduses leppisime

kokku, et teeme oma tööd öösiti.

Õhtul, kui keskus suleti, tulime meie
sisse ja hommikul enne avamist lõpe-
tasime töö,“ räägib Reiner-Latõšev.
„Kui kauplus tuleks ehitustöödeks

kaheks nädalaks sulgeda, siis har-

juvad inimesed mujal poes käima ja
nende tagasi toomine samas mahus
võtab aega ca kuus kuud,” selgitab ta.

Ureteki meeskond saab tegutseda
ka siis, kui hoonet kasutatakse 24 tundi

ööpäevas. „Rimi ööpäevaringses laos

tegime tööd kindla graafiku alusel, kus

meile anti vahekäikudes paarikümne
minutised ajaaknad. Selle ajaga loodi-
sime põranda paika ja kolisime järg-
misse vahekäiku,“ kirjeldab ta.

Eestis on tehtud suuri töid, mida

kõik teavad, näiteks Tallinna ringteele
pinnase vajumisest tekkinud ootama-

tute tee tühimike täitmine. Ka paljude
Lasnamäele sõitvate autojuhtide lihas-
mälus on Lauluväljaku tõusu tee ebata-

sasused, sest pinnas valgus tee alt pide-
valt ära. Uretek peatas vajumise.

Ureteki lahenduses kasutatavad

geopolümeervaigud moodustavad üli-
malt tugeva, aga kerge aine. Reiner-La-
tõševi sõnul pole seni veel vaja olnud

tõestada, kui suuri raskusi nende teh-

noloogia suudab tõsta.

Üks suurimaid töid on hoopis Aust-

raaliast, kus Uretek aitas peatada
raudteetammivajumise. „Tegu oli raud-
teetammi tugipostiga, mille peale aeti
veel 128 tonni kaaluv vedur. Pidime
seda posti tõstma 4 cm. Ja post ker-
kis,“ ütleb Reiner-Latõšev. Oluline on

arvestada lõppkoormusega ehk mitte

tõsta vaid raudteed, vaid ka selle peale
iga päev rakenduvat raskust. Seepä-
rast ongi tema sõnul hea töötada ka

hoonetes, kust inimesi ega kaupu välja
ei kolita, sest nii saab arvestada maja
tavalise koormusega.

Kui üldiselt pole vaja Ureteki tehno-

loogiaga vajuvat vundamenti toestades

midagi kaevata, siis kõigile tudengitele
tuttava Pirogovi skulptuuriga Tartus

oli teisiti. Keegi ei teadnud täpselt, kus

kuju taldmik pinnases asub. Ent pärast
taldmiku leidmist päästeti ka Pirogov
Pisa torni saatusest.

Ja muide, rääkides maailma kuulsai-
mast viltu vajunud hoonest, kas ka selle

annaks otseks lükata? Pisa võimud ei

taha oma kuulsat kellatorni päris otseks

panna, sest mõningane viltusus toob

külla palju turiste.

Aga Ureteki Itaalia haru teeb või-

mudele iga nelja aasta tagant värske

hinnapakkumise. Kui torn ootamatult
veel rohkem vajub, siis poleks vaja
enam paberimajandusele aega kulu-
tada ja saaks torni vajumise kohe pea-
tada.
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Tallinna Tehnikakõrgkool avab
tänavu robotitehnika õppekava

Tallinna Tehnikakõrgkool
(TTK) on paaril viimasel

aastal avanud uusi õppe-
kavasid – vastavalt sellele,
milliste erialade järele on

tööturul nõudlus. Tänavu

avatakse robotitehnika

õppekava, mis on uus

tase tehnika-, tootmis- ja
tehnoloogiaõppes.

Õppekava juhi, lektor Samo Saartsi

sõnul on kasva-va nõudlusega tulevi-
kueriala vajalik ettevõttes, mis projek-
teerib, toodab, paigaldab, program-
meerib ja hooldab robotseadmeid või

-süsteeme.

PALJU PROGRAMMEERIMIST

„Robotitehnikas tegeldakse peamiselt
tööstusliku robootika, nüüdisaegsete
tootmisseadmete, tootearenduse

ja elektroonikaga, aga ka droonide,
isesõitvate paatide ja autodega, samuti

põllumasinate ja robotkodumasina-
tega,“ rääkis Saarts.

Õppekavas on palju programmee-

rimisega seotud aineid: program-
meerimise alused, mikrokontrollerid,
tööstuskontrollerite ja -robotite prog-
rammeerimine, seadmete internet.

Üliõpilased saavad kasutada õppe-
töös tööstusroboteid ja panna käed

külge uute ehitamisel.

Eestis ainulaadses Tööstus 4.0

laboris saab läbi teha täielikult robo-
tiseeritud tehase tootmisprotsesse ja
modelleerida kõiki päriselus ettetule-
vaid olukordi, kaasates uusi roboteid,
muutes protsesse või lisades uusi lülisid

tootmistsüklisse.

PRAKTIKAT JA PROJEKTITÖID

TTK õppetöös on suur rõhk praktikal.
Valdkonnast võimalikult laia pildi saa-
miseks teevad tudengid ettevõtteis

peale praktika ka projektitöid, näi-
teks ehitatakse mõni robot täiesti nul-
list üles. Tulevased tootmisinsenerid

ja tööstusjuhid teevad õpingute ajal
tihedalt koostööd masinaehituse ja
elektritehnika üliõpilastega, et saada

koostöökogemust ja laiemat tunnetust

insenerivaldkonnas.
Pärast nelja-aastast bakalaureuse-

õpet läheb enamik tudengeid tööle või

jätkab magistriõppes. Tänapäevase töö-

maailma vajadustele kiirelt reageerides
pakub TTK ka koolitusi ja lahendab

ettevõtete arendusprobleeme, olles sel

moel atraktiivne nii elukestvale õppi-
jale kui ka ettevõtjale.



| ■ |M|| JTI Nordhydraulic ZšIiIDGESTOfIE
\UlflAl7 I I HYDAC INTERNATIONAL HÜDROVOOLIKUD

Komponentide jae- ja hulgimüük
NB! Püsikliendi soodustused!

Ringtee 12a, TARTU

Tallinna mnt. 2e, JÕGEVA ~ji
info@hydropower.ee
www.hydropower.ee

"
’

'

www.hydac.ee a



KVALITEET,
UUS SOODSAIM

HIND
EESTIS

UUENENUD H-SEERIA

Saku
vald,

Jälgimäe

2343

tel

600
6106,
507

1260
601

faks

info@tostukikeskus.eewww.tostukikeskus.ee



KÕIK TÖÖSTUSTEHNIKAST | 2019 25

Kuidas tööstuslikud

alumiiniumprofiilid ettevõtte
efektiivsust kasvatavad?

Eesti tööstustes, toot-
mistes, laborites ja
ladudes on võimalik

kasvatada ettevõtte

efektiivsust märgatavalt
tänu tööstuslike alu-
miiniumprofiilide laial-
dastele võimalustele.

Kerged ja mitmefunkt-
sioonilised alumiiniump-
rofiilid on asendamatud

nii eri mõõdus töölau-
dade, kärude, garaažisi-
sustuse ja riiulite kui ka

projekteerimist nõud-
vate seadmeraamide,
konveierliinide ja rull-
teede ehitamisel.

„Eestis ollakse veidi veel kinni tera-
sest lahendustes, kuid tegelikult saab

lao- ja tootmisruumide sisustuse,
platvormid ning konveier- ja trans-

pordisüsteemide lahendused ehitada
märksa praktilisemalt, soodsamalt

ja kiiremini ning kaalult kergemat
materjali kasutades. Kvaliteetsete

alumiiniumprofiilide populaarsus kas-

vab kõikjal maailmas ja nii ka Eestis,“
räägib OÜ Tech Systems müügijuht
Raido Siirmets.

Alumiiniumprofiilide eelis on juba
loetletu kõrval võimalus mõelda kas-
tist välja. Siirmetsa sõnul pole ükski

tööstus, kauplus ega tootmine sar-

nane, seega pole neil enamasti või-
malik kasutada standardlahendusi.

„Selleks ongi olemas meie kogemus-
tega spetsialistid, kes oskavad küsida

kliendilt õigeid küsimusi ja pakkuda
võimalusi, millest kliendil veel võib-

olla aimugi pole. Me ei valmista mass-
tooteid, vaid töötame välja täpselt
kliendi vajadustele ja soovidele vas-

tavaid rätsepalahendusi, mis aitavad
suurendada ettevõtte töö kiirust ja
efektiivsust.“
• Masinate raamid, kapid ja ohutus-

piirded
• Tööpinnad ja tehniline mööbel

• Kärud ja vankrid, materjali käitlemine

• Ligipääsu platvormid, trepid ja astmed
• Materjali liikumine ja konveierid,

transportöörsüsteemid, tootmise
automatiseerimine ja võtmevalmis

erilahendused

Näitena võib tuua protsessid tehases

mitme automaatpingi vahel: alumii-

niumprofiilidest ehitatud rulltee või
konveierliin võimaldab kiirendada
kahe etapi vahelist toodete trans-

porti. Nii vähendatakse inimtööjõu
kasutamist toodete tõstmisel ja ühest

kohast teise viimisel. Tech Systemsi

meeskond saab olla abiks ka täisauto-
maatsete materjalikäitluslahenduste
väljatöötamisel, alustades sorteeri-

mis- ja etteandesüsteemidest ning
lõpetades materjali töötlemise, mar-

keerimise, virnastamise ja pakenda-
misega. Alumiiniumprofiilidest riiulid

ja trepid, laoruumi või töökoha sis-
seseade on tänu standardiseeritud

kinnituslahendustele ja reguleerita-
vusele lihtsasti kohandatav ja laien-
datav kliendi vajaduste järgi. Pro-
fiilidest valmistatud lahendusi saab
lihtsa vaevaga lahti monteerida ja kui

projekteerimisel on sellega arvesta-
tud, saab neid ka sama lihtsalt uude

kohta sobitada.

15 AASTAT KOGEMUSI ANNAB
KINDLUSE TÖÖ KVALITEEDIS

Seadmeid ehitatakse nii kliendi kui ka

Tech Systemsi inseneride tööjooniste
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järgi ning töötatakse personaalselt,
lähtudes kliendi vajadustest. Ideaal-
juhul on kliendil olemas detailne läh-
teülesanne ja paremal juhul ka visand

soovitud lahendusest. Teinekord tuleb

aga esmalt selgitada välja kliendi vaja-
dused, misjärel saab alles koostada läh-
teülesande. Kui lähteülesanne on ole-

mas ja eelarve kooskõlastatud, luuakse

lahendusest 3D mudel ning pärast selle

kooskõlastamist saab asuda detailse

projekteerimisprotsessi juurde. Üldju-
hul on kõikseadmed enne kliendi juurde
viimist Tech Systemsi poolt täielikult
kontrollitud ning projekteerimisetapis
tuleb ette näha ka võimalusi seadmete

transpordiks.
Kogu paigalduse, programmee-

rimise ja kasutuselevõtu eest hoo-
litsevad Tech Systemsi tehnikud ja
spetsialistid, jälgides, et paigalda-
tud seadmete töö oleks ühtlustatud

teiste samas tootmislõigus töötavate

seadmetega. Seejuures pööratakse
palju tähelepanu seadmete mugavale
ekspluateerimisele, vastupidavusele
ja energiakulule.

Tech Systemsi lahenduste puhul on

raske tõmmata väga selget piiri, läh-
tudes käideldava materjali mõõtudest

või tootmise iseloomust. Ettevõtte val-

mistatud masinad võivad mahtuda laua

peale ja sorteerida-komplekteerida
mõne(kümne)millimeetriseid detaile.
Samas võivad transportöörsüsteemid
olla mitukümmend meetrid pikad, ulatu-
des läbi mitme tootmistšehhi. Erinevad

töötlemissõlmed võivad käidelda too-

teid, mille mõõdud ulatuvad kasvõi kuue
meetrini.

Äriregistri järgi küll vaid aasta tegu-
tsenud OÜ Tech Systems meeskonnal

on alumiiniumprofiilidega kogemusi
tegelikult enam kui 15 aastat. Ettevõtte

käivitamisele andis tõuke koostöö alus-
tamine globaalse alumiiniumprofiilide
tootjaga Norcan ja ametliku esindus-

õiguse saamine Baltikumis. Erinevaid

profiilsüsteeme on pakutud Baltikumi

turul ka varem, kuid Tech Systemsi eelis

on spetsialiseerumine profiilsüsteemil
põhinevatele lahendustele ja mees-

konna konkurentsitu kogemuste pagas
selles valdkonnas.

Norcan on Euroopa juhtivaid toot-
jaid alumiiniumprofiilidel põhine-
vate lahenduste valdkonnas. Norcan

pakub tootmise, tööstuse, logistika,
jaekaubanduse ja e-kaubanduse

jaoks lõputuid võimalusi.
Norcani profiilide põhimõõdud on

45 × 45 mm ja selle kordsed (näiteks
45 × 90 mm, 90 × 90 mm jne), mis

on piisavalt tugevad nii ehitus- kui

ka masina- ja metallitööstuse lahen-
duste jaoks. „Alumiiniumprofiilide
puhul on oluline valida õige kujuga
tooted, lähtudes ülesande iseloo-

must, et tagada piisav profiilisoonte
arv kohtades, kuhu on vaja paigal-
dada palju seadme osi, ja ligipääs
seadme teenindatavatele sõlmedele.

Seega tasub mõelda enne investee-

ringu tegemist, arutada meie pro-

jekteerijatega ja teha parim võimalik

valik,“ selgitab Siirmets.

Alumiiniumprofiile ja tarvikuid

saab Tech Systemsist osta nii mater-
jalina ise koostamiseks kui ka valmis-

lahendusena. Kui kliendil on projekt,
kus on vaja näiteks täpse mõõduga
profiile, lõigatakse need õigesse
mõõtu. Kui soovitakse, et profiili
otsas oleks keere või konkreetsetele

kohtadele oleksid puuritud avad, saab

ka seda teha.

MIKS EELISTADA ALUMIINIUMPRO-
FIILI TERASELE?

„Erinevusi terase kasutamisega on

palju. Alumiiniumprofiili puhul kulub

täisnurga all liite tegemiseks umbes

pool minutit, terase puhul peab kõi-

gepealt pinna puhastama, keevitama,
uuesti puhastama, kruntima ja vär-

vima,“ loetleb Siirmets. „Kui alumii-
niumprofiili saab väga hästi töödelda

ning mõõtude lõikamine või vajalike
avade tegemine on väga lihtne ja kiire

protsess, siis teraskarkassiga see nii
lihtne ei ole. Anodeeritud alumiinium-

profiilid on kohe kasutusvalmis ega

vaja täiendavat pinnatöötlust.“
Lisaks on alumiiniumprofiil estee-

tiline. Lahendustes, kus on oluline

seadme lihtne puhastus, saab kasu-
tada kinniste soontega profiile. Kui

on ette näha, et lahendust täienda-
takse hiljem uute detailide või riiu-

litega, siis on otstarbekam kasutada
klassikalisi avatud soontega profiile.
Sellisel juhul jääb alati võimalus sul-
geda profiilisooned, paigaldades
soonekatte vajalikes kohtades. Teras-

konstruktsioonide puhul peab iga
detaili lisamiseks puurima auke või
keevitama osad karkassi külge, mis on

aeganõudev ja tülikas.

Standardiseeritud masstoodangu
puhul, mis on üldiselt teraskonst-

ruktsioonidel, peab sageli kohan-
dama ruumipaigutuse nende järgi.
Alumiiniumprofiili kasutades saame

aga kohandada lahenduse täpselt
tegeliku olustiku järgi, saavutades

ühtlasi võimalikult efektiivse ruumi-
kasutuse.

Alumiiniumprofiilid sobivad seega
nii väga lihtsate raamide (lauajalad,
riiulid) valmistamiseks kui ka kõrgau-
tomatiseeritud tootmissüsteemide

jaoks. Sinna vahele jääb terve hulk

erineva keerukusastmega lahendusi,
mille jaoks leiab profiilsüsteemi too-

detest alati sobivad variandid. Näiteks
kasutatakse profiilsüsteeme palju ka

ohutuspiirete valmistamiseks. Tech

Systemsi eesmärk on olla tööstusette-
võtetele usaldusväärne partner, arves-
tades kliendi vajadustega. Ettevõtte

insenerid leiavad tootmises esineva-
tele mis tahes olukordadele alati mõne

toimiva lahenduse ja suurendavad see-

läbi efektiivsust.

www. techsystems. ee
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WALL-MAN®

LIFTMAN™

PNEUMAATILISED TÖÖPLATVORMIDE SÜSTEEMID
WALL-MAN®jaLIFTMAN™on vastupidavad, usaldusväärsed ja äärmiselt vähese

hooldusvajadusega pneumaatilised tööplatvormide süsteemid. Platvormid on mitme-

külgse kasutusalaga, võimaldades erinevates tööstusharudes teostada laia valikut töid

nii tavalistes kui ka tuleohtlikes keskkondades (ATEX). WALL-MAN® ja LIFTMAN™ on

valmistatud Norras, Reglo AS poolt ning need täidavad täielikult EL Direktiivi 2001/45
ja HSE soovituste nõudeid.

LIFTMAN™on autonoomne tööplatvormi süsteem, mis liigub iseseisvalt põrandal
ning sobib ideaalselt töödeks, kus on vaja liikuda ümber erineva suurusega objektide.

Mõeldud eelkõige lihvimis-, katmis-ja puhastustöödeks enne pinnaviimistlust ja
värvimist, kuid sobib ideaalselt ka veokitele ja bussidele reklaamide paigaldamiseks.

WALL-MAN®paigaldatakse ruumi külgseinetele kinnitatud relssidele, mis tagab
ligipääsu töödeldavale objektile kogu ruumi ulatuses. WALL-MAN® võimaldab

töötajal efektiivselt liikuda üles-alla, paremale-vasakule ja sisse-välja terve objekti
pikkuses, olenemata selle kujust. Tänu alati optimaalsele tööasendile sujub töö

(pinna puhastamine, lihvimine, katmine, värvimine, erinevate ainete pihustamine
jm) nüüd kordades kiiremini, kui staatilisi platvorme kasutades ning tagatud on

maksimaalne efektiivsus ja parim võimalik tööohutus.

BENEFIT ASon Reglo AS ametlik esindaja Eestis ja Lätis. Koostöös Reglo spetsialis-
tidega pakume Teile täielikku projekteerimis-, paigaldus-ja hooldusteenust.

www.reglo.no

BENEFIT AS – värvimistöökodade spetsialistid
Benefit Partners Grupi ettevõte
Kalda 9, Tallinn 11625 | Turu 34b, Tartu 51004

www.benefit.ee
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