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TUOTEKUVASTO
Ratkaisut teollisuuden kone- ja automaatiotarpeisiin
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Suunnittelemme ja valmistamme mittatilaustyönä G-koodilla ohjattuja täysiverisiä CNC-koneita  
oman MeteCNC®-tuotemerkin alla. Valmistamamme erikoiskoneet soveltuvat monipuolisesti eri  
teollisuudenaloille. Siemensin SINUMERIK ja Beckhoffin TwinCAT ovat ohjauksia, joista yhdessä  
valitaan kulloinkin kohteeseen parhaiten sopiva. Koneen kaikki muutkin ominaisuudet  
ulkomittoja myöten ovat täysin räätälöitävissä.  

Tutustu ja kysy tarjousta koneesta tai 
siihen tehtävistä muokkauksista!

Etäohjattava CNC-jyrsin

Modulaarinen, kompakti CNC-työstökone Siemensin 
SINUMERIK 840D sl -ohjausjärjestelmällä. Jyrsimen 
lisäksi varustettu mittapäällä, katkaisusahalla ja 
etäohjattavilla ruuvipuristimilla. Työkalumakasiini, 
jossa seitsemän työkalupaikkaa, integroituna run-
koon. Etäohjaus pulpetista ja käsiohjaimesta käsin 
takaa käyttäjälle korkean turvallisuustason. Kuudesta 
moduulista rakennettuna mahdollistaa asennuksen 
ahtaisiinkin paikkoihin.

Tekniset tiedot:

-  pystykarainen, 3-akselinen
-  mitat (L x S x K): 1300 x 1000 x 1500 mm
-  paino 1500 kg
-  karan teho 8,5 kW, max. kierrosnopeus 24 000 rpm
-  liityntävaatimukset:
 sähkö - 3-vaihe/63A
 paineilma - 8 bar

Täysin asiakkaan antamien mittojen ja vaatimusten 
pohjalta räätälöidyt CNC-ohjatut erikoiskoneet 
kokonaistoimituksena.
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Räätälöidyt CNC-koneet

Gantry

Modulaarinen, n. 2 m paloista rakentuva työstöko-
ne, joka voidaan varustaa lukuisilla eri karapäillä eri 
tarpeisiin. Ohjattavissa pulpetista tai tabletista käsin. 
Työkalumakasiini kulkee gantryn mukana, joten  
työkaluvaihtoon kuluva aika on lyhyt.

Tekniset tiedot:

-  mitat (L x S x K): leveys 1-6 m,  
 pituudella ei teoriassa rajaa
-  3- tai 5-akselinen
-  karan teho 25 kW
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/125A

Hitsauskiekkosorvi- ja lujituslaite

Sorvaa ja muokkauslujittaa automaattisesti kiekko-
hitsauksessa käytettäviä kuparikiekkoja. Koneella on 
jäykkä, kestävä rakenne, se on helposti siirreltävissä ja 
kosketusnäytöstä operoitavissa. Selkeästä käyttöliitty-
mästä voi määrittää, kuinka paljon pinnasta sorvataan 
ja millä voimalla kiekkoa valssataan. Koneen ansiosta 
kiekkoihin ei tule laatupoikkeamia ja niillä on pitkä, 
laadukas elinkaari.

Tekniset tiedot:

-  mitat (L x S x K): 1213 x 1105 x 1580 mm
-  paino 800 kg
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/32A
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Räätälöidyt CNC-koneet

CNC-työstökeskus

Pystykarainen ja takajohteinen 3-akselinen työstökes-
kus alumiinin ja sitä pehmeämpien materiaalien jyrsi-
miseen ja poraamiseen. Automaattinen työkaluvaihto 
ja alla lastukaukalo. Osaksi koneen runkoa sijoitettu 
sähkökeskus ja optio siirreltävyyteen. Tuplaovet ja irro-
tettava väliseinä mahdollistavat heiluriajon. Liitettävis-
sä tuotannonohjausjärjestelmään.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K) 5000 x 1200 x 2400 mm
-  paino: 2200 kg
-  liikkeet: X 4 000 mm, Y 500 mm, Z 500 mm
-  tablet-käyttöliittymä
-  etäyhteys 
-  liitäntävaatimukset:
 sähkö - 3-vaihe/16A
 paineilma - 6 bar
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MeteMAN®-erikoiskoneet räätälöidään ratkaisuina yritysten tuotannon, linjan tai huollon  
kehittämisen tarpeisiin. Valmistamme yrityksellenne erikoiskoneen suunnittelusta asennukseen  
asti avaimet käteen -periaatteella. Koneen kaikki ominaisuudet ovat muokattavissa yrityksenne  
tarpeiden mukaan.  

Tutustu ja kysy tarjousta koneesta tai 
siihen tehtävistä muokkauksista!

Työstökoneet, automaatioratkaisut ja erikoiskoneet 
valikoimillasi ominaisuuksilla. Tuotannon pieneen 
tai suureen pullonkaulaan.

Kokoonpanoprässi

Miehittämätön servomekaaninen tarkkuuspuristin 
yhdistää ensin kaksi robotin tuomaa työkappaletta, 
sitten orientoi holkit ja puristaa kokoonpanon sisään 
ja lopuksi merkkaa kokoonpanon. Laite on suunniteltu 
asennettavaksi häkkiin ja laitetta hallitaan kosketus-
näytön avulla.

Tekniset tiedot:

- mitat: (L x S x K) 2100 x 960 x 1400 mm
-  paino: 700 kg
-  kaksi vaihteellista servomoottoria
-  max. puristusvoima 65 kN
-  max. sivusiirron liikutusvoima 4 kN
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/32A
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Profiilien erottelulaite

Miehen kokoinen laite erottelee automaattisesti rullille 
nostetut profiilit toisistaan. Toimilaitteita on mahdol-
lista ajaa käsin. Muilta sivuilta suojattu ja operointi-
puolen aukossa turvavaloverho varmistaa käyttäjän 
turvallisuuden. Siirreltävissä pumppukärryillä.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 700 x 700 x 1700 mm
-  paino: 230 kg
-  erottelunopeus: 20 m/min.
-  kone käynnistyy yhdellä napilla, ei asetusten tekoa
-  helposti vaihdettavat työkalut
-  sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/16 A

Muoviprofiilin meistauskone 

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

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 5000 x 950 x 2850 mm
-  paino: 670 kg
-  yhdeksän servokäyttöä
-  profiilin syöttötarkkuus 0,2 mm
-  integroitu sähkökaappi 
-  helppokäyttöinen käyttöliittymä
-  etävalvottavissa
-  liitäntävaatimukset: 
    sähkö - 3-vaihe/16A
    paineilma - 6 bar
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Putkimakasiini ja syöttölaite

Automaattinen putkimakasiini, joka purkaa neliöput-
kinipun syöttölaitteelle. Automaattisuus mahdollistaa 
miehittämättömän työstön, tarkan ja helpon kappa-
lekoon ohjelmoinnin ja nopean kappaletuotannon. 
Servo-syöttölaite minimoi syntyvän hukkapätkän ja 
putkesta jää hukkaa vain n. 2 cm.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K):  5000 x 850 x 1700 mm
-  paino: 300 kg
-  kommunikointi prässin syöttölaitteen  
 kanssa digitaali I/O:lla
-  liitäntävaatimukset: 
    sähkö - 3-vaihe/16A
    paineilma - 6 bar

Sivuhihnakuljetin

Alumiinirunkoinen sivuhihnakuljetin elintarviketeol-
lisuudelle. Kuljetin sopii 50 – 300 mm leveille purkeil-
le, leveyssäätö on manuaalinen. Sähkömoottorit ja 
vaihteet alumiinia, normaalit teräsakselit. Nopeuden 
säätömahdollisuus.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 1360 x 1050 x 1020 mm
-  paino: 65 kg
-  sähkökeskus ruostumatonta terästä
-  3-vaiheinen taajuusmuuttaja
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/16A
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Pyörösaha

Moottorisyöttöinen, johdekiskoilla kulkeva pyörösaha 
erilaisille materiaaleille. Mahdollista tehdä pitkälläkin 
työliikkeellä. Etäohjattava. Välyksetön syöttö.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 7050 x 680 x 760 mm
-  paino 600 kg
-  sahausteho 7,5 kW
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/32A

Ohjelmoitava  
lämmityskaappi 96 kW

Laitteella voidaan lämmittää erilaisia kohteita ja ohjata 
puhaltimia, jotka kierrättävät kohteessa ilmaa. Lämmi-
tysvastukset asennetaan kohteeseen ja kosketusnäy-
töltä syötetään halutut lämpötilarampit. Ohjelma ajaa 
automaattisesti rampit läpi. Laitteessa on kolme itse-
näisesti toimivaa lämmityspiiriä, jotka kaikki voidaan 
alistaa 1. piirin ohjaukselle. Ohjelmoitavia asioita ovat 
lämpötilan nousunopeus, tavoitelämpö ja pitoaika. 
Järjestelmää käytetään 17 tuuman kosketusnäytöltä. 
Pumppukärryillä/trukilla siirtomahdollisuus jokaiselta 
sivulta.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 1400 x 1000 x 2050 mm
-  paino: 235 kg ilman kaapeleita
-  vastusteho 11 kW, koko keskus 96 kW
-  lämmitysanturi: K-tyypin termoelementti, miniliitin
-  datankeruu USB-tikulle
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/160A
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Kalvoliitoskone

Kalvoliitoskone liittää profiilien päät yhteen. Neljä 
lämmitettävää leukaa ja jokaisella oma lämpötilan 
säätö. Konetta ohjataan kaksinkäsinhallintalaitteella 
sekä jalkapolkimella, mikä takaa käyttöturvallisuuden. 
Ohjaus toteutettu Beckhoffin TwinCAT-järjestelmällä 
ja käyttöliittymänä TwinCAT HMI -järjestelmä. Korkeu-
densäätö kahdelle eri työkalulle ja säätövaraa jopa 100 
mm.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 870 x 980 x 1040 mm
-  paino: 350 kg
-  helposti vaihdettavat työkalut
-  adapterien avulla erikokoiset työkalut
-  sähköliitäntävaatimus: 1-vaihe/16A

Muovikalvon venytyskone

Muovin määrän vähentämiseen suunniteltu kone. 
Tällä Machine Direction Orientation -laitteella voidaan 
ohentaa muovikalvoa ja samalla parantaa sen lujuutta 
ja ns. barrier-ominaisuuksia. Kaksi ajotilaa: ylösajotila, 
jossa telat pyörivät hitaalla nopeudella ja pienellä mo-
mentilla ja venytystila, jolloin venytyssuhde ja ajono-
peus ovat muutettavissa. Muovikalvoa venytetään 
servomoottorikäyttöisellä laitteella erilaisten tempe-
roitavien telojen välissä ja niiden suhteita ohjataan 
helppokäyttöisellä käyttöliittymällä.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 2100 x 1750 x 2000 mm
-  paino: 2000 kg
-  vetosuhteiden säätö
-  nopeus-, momentti- ja lämpötilanäyttämät
-  automaattinen ratakatkon tunnistus,  
 tunnistusherkkyyden säätö
-  paineilmakäyttöisten vetonippien ohjaus
-  data- ja virheloggaus csv-taulukkoon
-  etäyhteys
-  sähköliitäntävaatimus: 3-vaihe/80A
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Muotinhuoltoteline

Laitteessa voidaan huoltaa muotti, jonka leveys välillä 
220 – 400 mm. Kaasujousikevennys mahdollistaa muo-
tin painot 100 kg:aan asti ja työskentelykorkeuden voi 
säätää työntekijän mukaan. Telineessä ei ole ennalta 
määrättyjä rajoitteita, vaan muottia voi säädellä mihin 
tahansa asentoihin.

Tekniset tiedot:

- mitat (L x S x K): 900 x 700 x 1150 mm
-  paino: 75 kg
-  työskentelykorkeus: säädettävä 600 – 940 mm
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Erikoiskoneiden kokonaistoimituksemme sisältö:

Esisuunnittelu 

 Sähkö- ja mekaaninen suunnittelu

  Valmistus ja kokoonpano

   Sähkökeskusvalmistus

    Asennukset

     Ohjelmointi

      Käyttöliittymä

       Testaus ja koekäyttö

        Käyttökoulutukset

         Dokumentointi
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Kysy meiltä myös MetePRE®-esisuunnittelupalvelua, kun pohdit koneratkaisua! 
Ennen investointia se on kustannustehokas apu, joka kertoo tarkasti kaipaamasi 
ratkaisun hinnan, tekniset ominaisuudet ja hyödyt yrityksellesi.


