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Our crossja kunnossapidon keinoin.
disciplinary approach and experience of the most diversified industries gives your product a
real competitive advantage. That’s credible creativity.

Teollisuuden ratkaisut vaativat monen teknologian
ymmärrystä ja yhdistämistä. Meillä johtavana ajatuksena on
tarjota asiakkaillemme kattava kokonaisuus asiantuntijuutta
ja konkreettista tekemistä, joilla tavoitteisiin päästään.
Vastataksemme asiakkaidemme monimuotoisiin haaseteisiin,
tarjoamme palveluja ja osaamista tuotteen elinkaareen eri
vaiheisiin.

ESISUUNNITTELU

TUOTANTOKONEET JA
-SOLUT

ROBOTIIKKA

Projektien taloudellinen ja
teknologinen menestyminen
valetaan varhaisessa vaiheessa.
Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat valinnat
projektin ensiaskeleista alkaen.

Ratkaisuja laitoksen elinkaaren
ajaksi – olipa kyseessä uuden tuotantosolun tai –linjan toteutus tai
modernistointi. Apunasi haluttuun
lopputulokseen tähtävää tiimi ja
asiantunteva projektipäällikkö.

Robotiikka näyttelee merkittävää
roolia osana nykyistä tuotannon
kehittämistä. Haasta meidät - meillä
on kokemusta haastavista sovelluksista eri ympäristöihin!

MALLINNUS JA SIMULOINTI

TURVALLISTAMINEN JA
DOKUMENTOINTI

KUNNOSSAPIDON
PALVELUT

Modernit suunnittelutyökalut mahdollistavat koneiden ja laitteiden
digitalisoinnin. Toiminnot voidaan
todentaaa Digital-Twin-mallissa
todellisella ohjelmistolla varhaisessa
vaiheessa.

TUOTEKEHITYSPROJEKTIT JA RESURSSIT

Tuotekehitys vaatii tekijänsä, olipa
tarpeena sähkö-, automaatio-,
kunnossapito- tai mekaniikkasuunnittelu. Laaja osaamisemme auttaa
asiakkaidemme tuotekehitysprosessin eri vaiheissa.

Turvallisuus ja riskien arviointi on
kaiken lähtökohta. Tämän jälkeen
kaikille osapuolille on selvää,
miten edetään ja millä ratkaisuilla
turvallisuus toteutetaan.
.

Laitoksen luotettavuus ja kannattavuus pitkällä aikavälillä vaatii suunnitelmallista kunnossapitoa. Me
varmistamme, että asiakkaillamme
on parhaat resurssit käytössään
tämän varmistamiseksi

SUUNNITTELUKUMPPANUUS
Tunnemme asiakkaidemme liiketoimintaympäristön vaatimukset ja laitosten eritysipiirteet. Näin voimme tuottaa todellista lisäarvoa. Luotettavat ja
läheiset suunnittelukumppanuudet mahdollistavat parhaan tuloksen, kun
teknologiaa kehitetään pitkällä aikajänteellä.

Kone- ja laiteprojektit sekä erilliset resurssit asiakkaillemme:
» Esisuunnittelu ja määrittely » Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
» Automaatiosuunnittelu » Sähkösuunnittelu » Mekaniikkasuunnitelu
» Robotiikkasuunnittelu » Kunnossapitosuunnittelu » Dokumentointi
» Projektinhallinta » Turvallisuussuunnittelu ja standardit
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