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ädessäsi on SGN-tekniikan asiakaslehden Oikean Siirron ensimmäinen numero. Ennen Tekniset Uutiset nimellä tunnettu
lehti on uudistunut S.G. Nieminen Oy:n täyttäessä 75 vuotta.
Samalla kun perheyritys S.G. Nieminen Oy täyttää 75 vuotta, täyttää
myös maailmanlaajuisesti jätevesipumpuistaan tunnettu perheyritys Gorman-Rupp 75 vuotta. SGN-tekniikka on ollut Gorman-Ruppin
pumppujen maahantuoja vuodesta 1996 lähtien - tuloksellinen
yhteistyö Gorman-Ruppin ja SGN-tekniikan välillä jatkuu tänäkin
päivänä vahvana.
Suurimpana juhlavuoden muutoksena voitaneen pitää SGN Groupin
muuttoa uusiin toimitiloihin Koivuhakaan, Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyteen. Muuttomme tapahtuu joulukuussa, jonka jälkeen palvelemme asiakkaitamme entistä viihtyisämmissä tiloissa.
Uusista toimitiloista kerromme lisää tulevissa lehden numeroissa ja
toivotamme tietenkin kaikki asiakkaat tervetulleeksi tutustumaan
uusiin tiloihin vuoden 2009 alusta lähtien.
Ensimmäisessä Oikea Siirto -lehden numerossa esittelemme kaksi
pitkäaikaista asiakasta, joiden toiminta osoittaa hyvin miten monissa
erilaisissa käyttökohteissa suuttimia ja pumppuja voidaan käyttää
– vain kekseliäisyys on rajana. Yritysesittelyjen lisäksi lehden keskiaukeamalla kerrotaan erittäin ajankohtaisesta automatisoidusta
ruiskutuksesta. Kyseessä on vain yksi monista sovelluksista, joita
automatisoitujen ruiskutussovellusten valmistaja AutoJet (Spraying
Systems Co:n yksikkö) on kehittänyt. Suklaan ruiskutussovellus
antaa hyvän esimerkin siitä, mitä mahdollisuuksia nykyaikainen
automatisoitu ruiskutusjärjestelmä voi tarjota.
Juhlavuottamme vietämme työn merkeissä. Toukokuussa SGNtekniikka osallistuu Oulun Kunnossapito -messuille 21.-22.5.2008
ja lokakuussa Tampereen Energia 08 –messuille, jotka järjestetään
28.-30.10.2008 Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Tervetuloa molemmille messuille meitä tapaamaan!
Messujen lisäksi olemme tietenkin vain puhelinsoiton tai sähköpostin päässä – aina kun tarvitset palvelua tai vaikkapa koulutusta
– niin pienissä kuin suurissakin sovelluksissa.

Laatutuotteita ja palvelua 75 vuoden ajan

SGN Group

– itsenäinen ja uudistuva
monialainen perheyritys
Tukkukaupan alalla toimiva SGN Group sai alkunsa siemenkaupasta 75 vuotta sitten, minkä jälkeen toiminta on laajentunut usealle
toimialalle. Vapaa-ajantuotteet tulivat tuotevalikoimaan 60-luvun puolivälissä. 1970-luvulta alkaen on valikoimiin kuulunut tekniikan
tuotteita, joista vanhimpia on Spraying Systems -suuttimet. Tämän jälkeen on aloitettu
maatalouskonekauppa sekä vientitoiminta.
Viimeisimpänä aluevaltauksena on Sportian
tukkuliiketoimintojen siirtyminen SGN Groupille vuonna 2006. Vahvat merkkituotteet
ovat yhteisenä nimittäjänä kaikille konsernin
neljälle yritykselle.

SGN Group hoitaa myynnin ja markkinoinnin pääosin
erikoistuneiden jälleenmyyjien kautta. SGN-tekniikan toimintatapa on siis tältä osin erilainen, asiakkaaseen ollaan
suorassa yhteydessä. Teollisuussuuttimien ja pumppujen
asiantuntijalta vaaditaan konsultoivaa osaamista, minkä
avulla asiakasta autetaan löytämään ja valitsemaan oikea
ratkaisun kaikenkokoisiin järjestelmiin.
– Meidän tehtävämme on saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin. Mitä teknisemmästä
tuotteesta on kysymys, sitä vaativammaksi ja keskeisemmäksi muodostuu roolimme”, toteaa Sam Nieminen.

K

auppiasperheen poika Sven G. Nieminen perusti
siemenalan tuonti- ja tukkuliikkeen vuonna 1933.
Hän aloitti siementen tuonti- ja vientikaupan, vaikkei hänellä ollutkaan kokemusta maataloudesta. Koska
pulavuosien jälkeen Suomen maatalous eli kasvun aikaa,
oli laadukkailla siemenillä kysyntää.
Jo 1930-luvulla luotiin laajat kauppasuhteet Euroopan
siemenkauppiaisiin. Suomen siemenkauppaa käytiinkin
jo pian merkittävissä määrin Sven G. Niemisen välityksellä. Sodan aikana Sven G. Nieminen toimi kansanhuoltoministeriön määräämänä Suomen siemenkaupan
asiamiehenä, ja hänen yrityksensä vastasi käytännössä
koko Suomen kylvösiemenhuollosta.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille
hyvää kevättä ja kesää!
Lauri Suominen
päätoimittaja

Kasvua uusista toimialoista
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Toiminta laajentui pian erilaisiin koneisiin, mm. viljankäsittelylaitteisiin. Vapaa-ajantuotteet tulivat tuotevalikoimaan
60-luvun puolivälissä, kun Kawasaki-moottoripyörien
maahantuonti alkoi. 1970-luvulla valikoimiin otettiin
teollisuuden laitteet ja komponentit, mm. USA:laiset
Spraying Systems -suuttimien maahantuonti aloitettiin
silloin. Nykyisin Spraying Systems -suuttimien markkinaosuus on vahva.
1980-luvulla perustettiin yrittäjäpohjainen myyntiverkosto uutta aluevaltausta, eli maatalouskoneiden
maahantuontia varten. Nykyisin tämän alan tärkeimpiä
edustuksia ovat maailman johtavan traktorivalmistajan
CNH:n tuotemerkit New Holland ja Case IH.
1990-luvun alun matalasuhdanteessa tehtiin merkittäviä uudistuksia, jotka mahdollistivat yrityksen uuden
kasvun. Baltian lähialueille sekä Venäjällä aloitettiin toiminta 1990-luvun puolivälissä.
2000-luvun puoliväliin tultaessa SGN Groupin vapaaajan kone-edustuksiin kuuluu suuri määrä maailmanlaajuisia merkkejä, mm. Harley-Davidson, Kawasaki, Arctic
Cat, Derbi, Vespa, Piaggio, Gilera, ja Tohatsu. Luonteva
askel uusia alueita etsivälle SGN Groupille oli Sportian
tukkuliiketoiminnan ostaminen vuonna 2006.

Toiminnan kehittäminen perustuu
asiakkaan tuntemiseen
SGN Groupin toiminta perustuu vahvaan yrittäjyyteen
sekä pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin päämiesten ja
asiakkaiden kanssa. – Tuntemalla asiakkaamme ja heidän tarpeensa pystymme kehittämään osaamistamme
ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluita.
Olemme hyväksyneet edustuksiimme vain korkeatasoisista tuotteistaan tunnettuja valmistajia, sanoo SGN
Groupin toimitusjohtaja Sam G. Nieminen.

Paraskaan merkki- tai tuotevalikoima ei yksistään riitä yrityksen menestymiseen, vaan tarvitaan ammattitaitoinen
ja motivoitunut henkilöstö, markkina- ja tuotetuntemusta
sekä panostusta nykyaikaisimpaan tuotelogistiikkaan ja
tiedonhallintaan, kertoo Sam Nieminen.

SGN Group lyhyesti
• SGN Group -konserniin kuuluu neljä
yritystä:
• S.G. Nieminen Oy, perustettu 1933
• Sumeko Oy, perustettu 1963
• Agritek Oy, perustettu 1986
• SGN Sportia Oy, perustettu 2006
• Toimialoja ovat urheilu- ja vapaa-ajan
tuotteet, maatalous, ympäristönhoito ja
teollisuuslaitteet.
• Tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat mm.
Harley-Davidson, Kawasaki, Vespa,
Piaggio, Derbi, Gilera, Arctic Cat, Tohatsu,
New Holland, Case IH , MTD, Echo, Solo,
Griino, Hortus, Spraying Systems ja
Gorman-Rupp
• Liikevaihto vuonna 2007 oli 177 milj. eur,
henkilöstöä 160 henkeä
• Vientiä Venäjälle ja Baltiaan. Viennin
osuus liikevaihdosta 12 %.
• www.sgn.fi

Raimo Aarros on tehnyt merkittävän
työn kehittämällä puhallusvillan ruiskutusprosessia. Nyt hänen työnsä
tulokset ovat alan vakiostandardeja.
Kuvassa keksijä ja hänen kehittämänsä
puhallusvillakone.

Puhallusvillan
ruiskutus uusiksi

Puhallusvillan käyttö rakennuseristeenä on jo vanha juttu. Menetelmä
patentoitiin nimittäin Yhdysvalloissa vuonna 1923, ja Suomessakin puhallusvillaa on käytetty jo kymmeniä vuosia. Kymmenen vuotta sitten
sipoolainen Raimo Aarros ryhtyi suunnittelemaan ja kehittämään uutta
ruiskutusmenetelmää, ja sen jälkeen koko ala on uudistunut merkittävästi.

R

aimo Aarros on pitkän linjan rakennusmies, joka on
ollut alalla jo 1970-luvun loppupuolelta alkaen. Hänen
mielestään asialle piti tehdä jotakin, koska vanha työskentelytapa oli kömpelö ja hidas. Nyt uudesta menetelmästä
on tullut alan standardi. Suomen lisäksi menetelmää käytetään
monissa muissakin maissa, joissa sen pääedustaja Termex
toimii yhteistyökumppanien ja edustajiensa kautta.
Aarros katsoi reippaat kymmenen vuotta sitten, että menetelmää tuli kehittää nykyaikaisemmaksi. Aikaisemmin alan
toimijat hankkivat joitakin osia sieltä ja toisia täältä, ja lopputuloksena olikin sitten se, että jokaisella toimijalla oli oma
menetelmänsä. Mitään yleisesti hyväksyttyä yhtenäistä tapaa
puhallusvillan ruiskutuksessa ei ollut.

Ja sitten nettiin…
Ensimmäiseksi Raimo Aarros alkoi tutkia suutintarjontaa ja surffaili netissä. Lopulta hän
löysi yhdysvaltalaisen Spraying Systems
-nimisen suutinvalmistajan, jonka sivuilta löytyi myös Suomen lippu. Sen kautta hän sai yhteyden S.G. Niemiseen. Kun
Spraying Systems on maailman suurin
suutinvalmistaja ja S.G. Nieminen taas
Suomen johtava suutinedustaja, niin täytyihän ratkaisun löytyä.
– Otin yhteyttä S.G.Niemiseen, ja siitä
se lähti liikkeelle. Hyvin voi sanoa, että
sain heiltä erinomaista apua ja tukea
niin suuttimissa kuin pumpuissakin, joita
molempia tarvitaan puhallusvillan ruiskutuksessa, Raimo Aarros kertoo.
Suuttimia Aarros tutki ja kokeili kymmeniä,
ennen kuin oikea malli löytyi
Aarroksen ideana oli tehdä ruiskun suukappaleesta aikaisempaa toimivampi. Perinteisessä suukappaleessa oli kaksi
suutinta, mutta Aarros lisäsi siihen kolmannen, jonka ansiosta
itse ruiskutus tehostui huomattavasti.

Standardituotepaketti
Lopullisena ideana oli suunnitella puhallusvillan ruiskutukseen
toimiva vakiopaketti. Ruiskun lisäksi siihen tarvittiin puhallusvillakone ja oikeanlaatuinen pumppu. Nyt puhallusvilla tulee
vakiokokoisesta koneesta, ja kun pumppukin on vakioitu, Sipoon Rakennustarvike voi myydä puhallusvillapakettia, jossa
on yhdellä kerralla villan ruiskutuksessa tarvittavat työvälineet
– ensimmäisen kerran ainakin Suomessa. Kun pakettikokonaisuudessa ovat turbiinitkin valmiina, niin paketin lisäksi
tarvitaan vain sähkö asennuskohteesta.
– Puhallusvillan ruiskutuspaketti on käytännössä lähes ikuinen. Koneen sähkömoottori joudutaan uusimaan aika ajoin,
mutta muuten laitteisto kestää, kunhan vain huollosta huolehditaan säännöllisesti. Me valmistamme noin 15 konetta
vuodessa, mutta suunta tuntuu olevan kasvussa koko ajan,
Raimo Aarros kertoo.

’Pelle Pelottoman’ uusi pumppusovellus
Puhallusvillan ruiskutukseen liittyvät pumput ovat italialaisia.
Valmistajana on pitkään pumppuja valmistanut Annovi Reverberi. Yritys valmistaa kymmeniä erilaisia pumppuja mitä

moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Aarroksen puhallusvillalaitteistossa pumppumallina on AR 202.
– Tässä asiassa Aarrosta voi luonnehtia vaikka suomalaiseksi
Pelle Pelottomaksi, sillä hän otti käyttöön kalvopumppumallin,
joka alun perin oli tarkoitettu puutarhojen ja viljelmien kasteluun eli kyseessä oli siis ”perinteinen” maatalouspumppu,
kertoo myyntiassistentti Katri Sundström S.G. Niemiseltä.
– Annovi Reverberin edustajat eivät Suomessa käydessään
tahtoneet uskoa, että tuota pumppumallia yleensä voisi käyttää
myös teollisessa toiminnassa, ja halusivat tietenkin vierailla
Sipoon Rakennustarvikkeella. Raimo Aarroksen tavattuaan he
sanoivat, että suomalaisissa täytyy olla korkeatasoista keksijän
vikaa, sillä missään muualla ei noin nerokasta pumppusovellusta olisi voitu kehittää, Katri Sundström mainitsee.
Aarros toimii myös oman erikoisalansa äänitorvena S.G.
Niemisen suuntaan. Alkuvaiheessa kävi nimittäin niin, että
pumppujen kalvot eivät tahtoneet kestää, mikä aiheutti monia valituksia. Annovi Reverberin
asiantuntijoiden kanssa asiaa selvitettiin
ja päädyttiin siihen, että pumpuissa ei
tarvita mitään erikoiskalvoja, vaan aivan tavallinen peruskalvo on se kaikkein paras.
– Maahantuojan kannalta Aarroksen keksinnössä on myös se hyvä
puoli, että kun hän on nyt spesifioinut
alansa standardin yleiseen käyttöön,
se automaattisesti lisää meidän suutin- ja pumppumyyntiämme, Katri
Sundström sanoo.

– Puhallusvillan käytön kehittäminen on edistysaskeleista
huolimatta vielä alkuvaiheessa. Tarvitsemme hankkeen ympärille toistakymmentä alihankkijaa, ja kaikkien osapuolien
yhteistyöllä uskon tekevämme vielä monia lisäparannuksia,
Rautiainen sanoo.
Puhallusvilla koostuu kirjapainojen jätepaperista valmistetusta
massasta, johon ruiskutuksen yhteydessä lisätään sidokseksi
liima-ainetta. Raimo Aarroksen yritys Sipoon Rakennustarvike
tarvitsee paperijätemassaa vuodessa 650 tonnia eli noin 55
täysperävaunullisen rekka-auton verran.
Puhallusvillan ruiskutus on tehostunut merkittävästi
uudentyyppisen ruiskun avulla.

Seinäpintaa ennen ja jälkeen puhallisvillan ruiskuttamisen. Tavallisen kokoisen omakotitalon eristämistyö kestää noin yhden
työpäivän.

Termex tyytyväinen keksijään
ja tuotteeseen
– Meille Raimo Aarroksen kanssa tehty yhteistyö on ollut hyvin mielekästä. Aarroksen idean avulla on voitu erityksessä
siirtyä myös seinäpintojen eristämiseen puhallusvillalla, kun
aikaisemmin villaa voitiin käyttää vain yläpohjissa. Kun Aarros
kehitti ruiskuun kolmannen suuttimen, niin sen avulla voitiin
villassa käyttää sidosaineena liimaa, jonka avulla pystyjen
pintojen eristäminen on mahdollista, kertoo Termex-Eriste
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Keijo Rautiainen.
Perusongelma puhallusvillan käytön kehittämisessä lähti
Keijo Rautiaisen mukaan siitä, että yhdysvaltalainen ruiskukomponenttivalmistaja ei halunnut ottaa huomioon suomalaisen
asiakkaansa toivetta uudesta ruiskusta, vaan halusi vain jatkaa
samalla mallilla, jota se oli valmistanut jo yli 20 vuotta.
– Ruiskuvalmistajalla ei ole mitään suoraa yhteyttä tai kokemusta rakennusalasta, joten se ei nähnyt aiheelliseksi panostaa uudistuksiin. Raimo Aarros sen sijaan on pitkän linjan
rakennusmies, joka pystyi ajattelemaan asiaa käytännön näkökulmasta. Ruiskupäät tulevat meille edelleenkin Yhdysvalloista
ja varustettuna kahdella suuttimella, joihin sitten Aarroksen
omistama Sipoon Rakennustarvike asentaa sen kolmannen ja
kaikkein tärkeimmän suuttimen, Keijo Rautiainen kertoo.
Hän lisää vielä, että kun puhallusvillapaketissa on uuden
suuttimen lisäksi vakioitu kalvopumppu, Aarroksen kehittämä puhallusvillakone ja Termexin kehittämä puhallusvillan
pakkauskone, niin asia alkaakin jo olla aivan toisella tasolla
kuin aikaisemmin.
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Tammermatic näkee hyviä mahdollisuuksia kehittää markkinointiaan ja laajentaa tarjontaansa raskaiden ajoneuvojen
pesulaitteissa. Kuvasta näkee hyvin, miten monia suuttimia
suuren ajoneuvon pesussa tarvitaan.

Raskaan kaluston pesulaitteita Tammermaticilta saa rekkaautoille, linja-autoille....

...kuin junillekin.

tammermatic

Autonpesun todellinen ammattilainen
Tammermatic on omalla erikoisalallaan ainoalaatuinen yritys Suomessa, koska se on ainoa kotimainen autonpesulaitteiden valmistaja. Tampereella sijaitseva
yritys on toiminut jo yli 40 vuotta ja menestynyt aina hyvin – osin luonnonolojen vuoksi. Suomi nimittäin tarjoaa erinomaisen pohjan hyvien autonpesulaitteiden suunnittelulle. Kun ulkoiset olosuhteet meillä ovat sellaiset kuin ne ovat, pesulaitteiden kehitys- ja kokeiluympäristö on haastavin mahdollinen koko
maailmassa. Se tietenkin helpottaa korkealaatuisten pesulaitteiden suunnittelua ja valmistusta.

T

Laajasta valikoimasta vara valita

ammermaticin toiminta on aina perustunut korkeaan
laatuun ja tuotekehitykseen; muutoinhan kohtuullisen
kaukana maailmanmarkkinoilta toimiva yritys ei olisi voinutkaan menestyä. Laitteitamme käytetään noin 70
maassa, vaikka viennin pääpaino onkin lähialueilla eli Pohjoismassa, Baltiassa ja Venäjällä. Vienti on jo vuosia ollut
60-70 %:n tuntumassa ja siitä näiden lähialueiden osuus
on noin 80 %, kertovat tuotantopäällikkö Kari Piltz ja tuoteryhmäpäällikkö Lauri Hurme.
Tammermatic pitää itseään ansaitusti autonpesulaitteiden teknologiajohtajana. Yritys on vuosien mittaan tuonut
ensimmäisenä markkinoille lukuisia teknisiä parannuksia ja
innovaatioita. Lähimmät kilpailijat ovat Saksassa, Italiassa
ja Espanjassa.

Suuttimet avainasemassa
Autonpesulaitteiden tärkein tehtävä on tietenkin huolehtia
siitä, että pesu toteutetaan hyvin ja huolellisesti ja mieluiten
tietenkin myös mahdollisimman nopeasti. Suuttimilla on
lopputuloksen saavuttamisessa merkittävä osuus.
– Meillä käytetään yli sataa erilaista suutinmallia ja tietenkin koevaiheessa käytämme vielä useampia. Suutinten
merkitystä ei oikeastaan voi ylikorostaa, tuotantopäällikkö
Kari Piltz sanoo.
Tammermatic todellakin käyttää mitä erilaisimpia suuttimia jo yksin monien erilaisten pesulaitteiden vuoksi.
Valtaosa laitteista menee henkilöautojen pesuun, mutta
Tammermatic valmistaa laitteita myös raskaan kaluston ja
junien pesuun, joissa kaikissa käytetään kymmeniä erilaisia suuttimia. Niitä tarvitaan erilaisissa pesuohjelmissa ja
niiden mukaisia erilaisia kemikaaleja varten. Jo tavallisessa
pesuohjelmassa käytetään kolmea erilaista esipesuainetta,
vaahtoa, shampoota ja kahta eri vahaa.
– Yhdessä peruspesulaitteessa saattaa olla jopa 50 suutinta. Kukin pesulaitemalli vaatii ainakin osaksi toisistaan
eroavia suuttimia. Perussuuttimia ovat mm. kemikaalisuuttimet, matala- ja korkeapainesuuttimet sekä vaahtosuuttimet.
Kaikissa pesusovelluksissa joudutaan ottamaan huomioon
mm. suuttimen koko, sen läpi kulkevan veden ja muiden
aineiden määrä, käytettävä paine, viuhkakulma, etäisyys
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Tammermaticin päätuoteryhmä on erilaiset henkilöautojen
pesulaitteet. Niissä tarvitaan mitä erilaisimpia suuttimia kemikaaleja, vaahtoa, shampoota ja vahoja varten.

autosta ja suuttimessa käytetty raaka-aine, joka yleensä on
joko haponkestävää tai ruostumatonta terästä, Kari Piltz listaa
suuttimen valinnan ja käyttökelpoisuuden haasteita.
Pesulaitteen suunnittelussa on haasteellista myös auton
korimallien muuttuminen trendien mukaan.
– Nykyään autonvalmistajat suosivat pyöreitä muotoja,
joiden puhdistaminen on ainakin jonkin verran vaikeampaa
kuin aikaisempien kulmikkaiden mallien. Myös raskaassa
kalustossa, siis kuorma-autoissa, valmistajat ovat siirtyneet
käyttämään esimerkiksi mitä erilaisimpia ulokkeita, jotka vaikeuttavat ajoneuvon pesua, hän lisää. Tuotekehityksen työt
siis jatkuvat.

OIKEA SIIRTO – SGN-tekniikan asiakaslehti

– Yhteistyökumppanimme suuttimissa on S.G. Nieminen. Meidän kannaltamme on hyvä, että suutintoimittajamme edustaa yhdysvaltalaista Spraying Systems -yritystä, koska se on
alallaan maailman suurin ja sen valikoima kattaa käytännössä kaikki tarpeemme. Kun yrityksemme aloitti vuonna 1966,
niin alkuvaiheen pesulaitteiden suuttimet yritys valmisti itse.
Nykyään sellainen ei olisi lainkaan mahdollista, vaan ostamme suuttimet alan asiantuntijalta, tuoteryhmäpäällikkö Lauri
Hurme kertoo.
Viimeisin Tammermaticin tuotekehityksen saavutus on
Rainbow Ultima -pesulaite. Siinä entistä parempi pesutulos
perustuu ns. nollasuuttimiin, joissa suihku ei hajoa lainkaan,
vaan kohtaa auton pinnan muutaman neliösenttimetrin kokoisena. Suihku tulee suuttimesta peräti 70 barin paineella ja
osuu auton pintaan noin 60 barin paineella. Kyllä siinä auto
puhdistuu!
Tammermatic kehittyy kehittymistään ja suunnittelee myös
laajentumista. Kun henkilöautoille tarkoitettujen pesulaitteiden
osuus tuotannosta on nykyään noin 80 %, yrityksen tarkoituksena on laajentaa markkinoita raskaiden ajoneuvojen suuntaan,
missä yhä on selkeää varaa laajentua varsinkin ulkomailla.
Kotimaassa Tammermaticin markkinaosuus henkilöautoissa
on noin 60 % ja raskaissa ajoneuvoissa noin 80 %.
Henkilöautoissa asiakaskunta jakaantuu pääasiassa öljyyhtiöihin ja yksityisiin kaupallisiin pesupaikkoihin, kun taas
raskaissa ajoneuvoissa suurimmat asiakkaat ovat liikennelaitoksia ja kuljetusyhtiöitä. Esimerkiksi Tampereen liikennelaitos pesee vuorokaudessa yli sata linja-autoa. Vuosittain
Tammermatic valmistaa noin 180 pesulaitetta.
Tammermaticin erikoisuutena on myös, että se vastaa itse
omien kemikaaliensa tuottamisesta. Kemikaalien kehitystyötä
se tekee kansainvälisen Akzo Nobel -yhtiön kanssa. Yritys on
kehittänyt myös oman biologisen vedenkierrätysjärjestelmän
käytettäväksi pesulaitosten yhteydessä.
– Myyntimme perustuu useisiin tekijöihin, joita ovat mm.
korkealaatuiset tuotteet, toimiva huolto ja varaosapalvelu,
kemikaalitoimitukset ja koulutus. Me pidämme tarkoin huolta
siitä, että kaikille toimittamillemme pesulaitteille on jo toimitushetkellä varmistettu asiantunteva myynti- ja huoltoedustaja, Lauri Hurme korostaa.

Tammermatic

Osaava tamperelainen

T

ammermatic on Suomen ainoa autonpesulaitteita valmistava yritys. Sen perustaja oli Fordin
paikallisedustaja Auto R. Lamminen Oy vuonna
1966. Jo kahden vuoden kuluttua yritys toi markkinoille
kaksi merkittävää uutuutta, nimittäin maailman ensimmäisen automaattisen henkilöautojen pesulaitteen
ja maailman ensimmäisen automaattisen raskaiden
ajoneuvojen pesulaitteen. Raskaiden ajoneuvojen pesulaitteella pystyi pesemään jopa Englannissa yleisiä
kaksikerroksisia linja-autoja.
Tuoteuutuudet ja Suomen markan devalvointi vuonna 1967 siivittivät myös vientiä. Ruotsissa, Norjassa ja
Englannissa oltiin jo, ja uusina maina tulivat mukaan
mm. Tanska, Yhdysvallat, Hollanti, Itävalta ja Espanja.
Yritys erotettiin autoliikkeestä ja alkoi toimia nimellä
Kone Lamminen Ky. Samalla myös otettiin käyttöön uusi
tuotemerkki, kun alkuperäinen Wilcomatic muutettiin
Tammermaticiksi. Vuonna 1971 yritykselle valmistui
Tesoman kaupunginosaan uusi tehdasrakennus, jossa Tammermatic edelleen sijaitsee – tosin lukuisten
laajennusten jälkeen. Yrityksen omistuskin vaihtui
joitakin kertoja. Nykyään Tammermaticin omistaa
sijoitusyhtiö Sentica Partners.
Tammermaticin pääkonttori on Tampereella ja ainoa tytäryhtiö Ruotsissa. Muissa maissa toimitaan
edustajan välityksellä. Yrityksen liikevaihto on noin 18
miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä noin 95.

Yrityksen hallissa on tallella nyt jo historiallisia vanhoja pesulaitteita. Tammermaticin Kari Piltz, vas., ja
Lauri Hurme esittelevät tässä Wilcomatic-pesulaitetta ajalta ennen Tammermatic-nimen käyttöönottoa.

PulsaJet -pulssiohjattu ruiskutus
PulsaJet -pulssiohjattu automaattipistooli sovelluksiin, joissa vaaditaan:
• Tarkkaa suihkun ohjausta
• Tasaista suihkun kohdistusta suurilla ratanopeuksilla
• Pieniä tilavuusvirtauksia

Mitä on pulssiohjattu ruiskutussäätö (Pulse Wide Modulation)?
Virtauksen säätö toiminta-aikaa
muuttamalla.
Pulssiohjatussa ruiskutuksessa suuttimen tilavuusvirtausta
ohjataan muuttamalla toiminta-aikaa kunkin jakson aikana.
Tätä ”ruiskutusaikaa” kutsutaan toiminta-ajaksi, ja sitä mitataan prosentteina jakson ajasta.
Jos esimerkiksi toiminta-aika on 50 %, on suutin 50 % jaksosta päällä (ON/ruiskuttaa) ja 50 % pois käytöstä (OFF/ei
ruiskuta). 50 % toiminta-ajalla suutin tuottaa puolet tietyllä
paineella olevasta maksiminestemäärästä. Muuttamalla toiminta-aikaa 5 %:sta 100 %:iin, saavutetaan joustava ja tarkka
virtauksen säätö.

kuvia sekunnissa televisio tuottaa, sitä yhtenäisempi kuva
on. 100 Hz:n televisio tuottaa sekunnissa tuplasti kuvia verrattuna 50 Hz televisioon ja kuva on näin tasaisempi ja välkkymättömämpi.
Samalla tapaa kuten televisiokin, sähköisesti ohjattu suutinjärjestelmä toimii korkealla taajuudella, tuhansia jaksoja
sekunnissa, ja pystyy näin tuottamaan tasaisen peiton liikkuvalle pinnalle muuttuvilla virtausmäärillä.

Pulssiohjatun virtaussäädön hyödyt:
•
•

Miksi kontrolloida virtausta tarkasti?
Vaikka on olemassa useita syitä miksi säätää yksittäisen suuttimen virtausta, yleisin on virtauksen muuttaminen ratanopeuden muuttuessa. Saavuttaakseen tasaisen päällystystuloksen
50 % kasvaneella ratanopeudella on ruiskutettavan nesteen
virtauksen kasvettava myös 50 %. Vaikka esimerkkitapauksessa kyseessä on suuri muutos, pienilläkin ratanopeuden
muutoksilla on suuri vaikutus ruiskutettavan nesteen määrään ja erityisesti tuotteen laatuun.

•

•

•

Tasainen peitto jakson pituutta
(taajuutta) muuttamalla.
Koska pulssiohjattua ruiskutusta käytetään usein kompensoimaan ratanopeuden muutoksia, on tärkeää että tasainen
peitto saavutetaan myös muuttuvilla ratanopeuksilla. Tämä
saavutetaan muuttamalla PulsaJet-suuttimen ruiskutustaajuutta.
Tasaisen peiton tärkeyden voi ymmärtää, jos miettii asiaa
esimerkiksi television toiminnan kannalta. Mitä enemmän

Joustavuus: saavutetaan laaja virtausjakauma yhdellä
suuttimella.
Välitön virtauksen säätö: käyttäen AutoJet-ohjausjärjestelmää sähköisesti ohjattavien PulsaJet-suutinten vasteaika erittäin lyhyt.
Tukkeutumisen vähentyminen: virtaus pystytään pitämään tasaisena suurellakin suutinkoolla, jolloin luotettavuus kasvaa ja huoltoaika pienenee.
Sumuuntuminen vähenee: pienillä virtauksilla sumuuntuminen vähenee, kun voidaan käyttää suurempia suutinkokoja matalilla paineilla. Pienentynyt sumuuntuminen
– tarkempi ruiskutus, turvallisempi prosessi.
Tasainen päällystys - parantunut laatu: vakiopaine ehkäisee muutoksia. Ruiskutuskulma ja pisarakoko pysyvät
vakioina, jolloin saavutetaan tasainen päällystystulos monilla tilavuusvirtauksilla.

PulsaJetin tyypilliset käyttökohteet:
•
•
•

Päällystys ja kostutus (esim. elintarvike- ja lastulevyteollisuus)
Merkintä
Voitelu ja sideaineen ruiskutus (pinnoitus, liimaus, irrotus)
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AccuCoatin edut ovat parhaimmillaan paksuissa pinnoitteissa. Niiden käyttö on haastavaa, sillä pienikin pinnoitusaineen
lämpötilan muutos voi aiheuttaa suuria tappioita, esimerkiksi
pilalle menneen lopputuotteen tai valmistuserän ja samalla
hukkaan menneen tuotantoajan muodossa.
AccuCoat on erinomainen ratkaisu mm. seuraaviin sovelluksiin: suklaa- ja sokerikuorrutteiden ruiskutus leipomotuotteille,
suklaan ruiskutus jäätelöjälkiruokien päälle ja jäätelötuuttien
sisään, suklaan ruiskutus välipalatuotteisiin rumpupinnoitussovelluksissa, öljyn ja voin ruiskutus leipien, korppujen ja
kakkujen ruskistussovelluksissa ja voileipien voitelussa sekä
muiden kiinteiden tai viskoottisten päällysteiden, lisäaineiden
ja väliaineiden ruiskutuksessa huonelämpötilassa.
Perinteiset pinnoitusmenetelmät ovat usein epätarkkoja
ja sotkuisia ja lisäksi niitä on vaikea soveltaa erilaisille tuotteille.

Tasainen lämpötila ratkaiseva

AccuCoat

elintarvikkeiden uusi
pinnoitussovellus
Elintarviketeollisuuden ja mm. leipomoiden tarpeisiin kehitetty AccuCoat-ruiskutusjärjestelmä
tarjoaa kokonaan uudenlaista tehokkuutta ja
varmuutta vaativiin pinnoituksiin. AccuCoat parantaa laatua, lyhentää valmistusaikaa ja pienentää käyttökustannuksia.

A

ccuCoat-ruiskutusjärjestelmän tehokkuus perustuu
tarkkaan lämpötilan säätöön. Sen avulla ruiskutettavan nesteen lämpötila pysyy tasaisena aina säiliöstä
ruiskutettavaan pintaan saakka. Perinteisten pinnoitusmenetelmien käyttö aiheuttaa usein mitä erilaisimpia ongelmia
varsinkin viskoottisia nesteitä käytettäessä.

AutoJet-ohjausjärjestelmä pitää yllä ruiskutettavan tuotteen
tasaisen lämpötilan.

Erikoisvalmisteiset lämmitetyt suuttimet ja
suihkuputket varmistavat
tasaisen lopputuloksen.

Lämpövaipalla varustetut
nestelinjat pitävät ruiskutettavan nesteen lämpimänä
tankista suutinaukkoon asti.

AccuCoatin toiminta perustuu lämpötilan tarkkaan säätöön.
Järjestelmän takaisinkytketty lämpötilan säätö ylläpitää nesteen lämpötilan tasaisena koko ajan. Laitteeseen kytketty
AutoJet -ruiskutuksen säätöjärjestelmä seuraa useilla lämpötila-antureilla nestelinjan peittävää kuumavesikiertoa ja
pitää lämpötilan halutulla tasolla.
Pinnoite virtaa tasaisesti koko ruiskutusjärjestelmän läpi
palamatta, koska nestelinjat ja suuttimien nesteyhteet ovat
kokonaan lämmitysvaipan sisällä ja koska myös ilmalinjat
voidaan lämmittää. Nämä ominaisuudet vähentävät olennaisesti liian kylmästä tai kuumasta pinnoiteaineesta aiheutuvia
tuotantokatkoja ja hylyn määrää.

Ruiskutus kohdistettu tarkasti
AccuCoat varmistaa automaattipistoolin on-off -toiminnolla,
että pinnoitteet ruiskutetaan tarkasti vain sinne, missä niitä
tarvitaan. Ruiskutuksen säätöjärjestelmä puolestaan varmistaa
annostelun oikean määrän, kun kohde on ruiskutusalueella.
AccuCoat toimii matalapaineella ja pinnoittaa kohteen vähäisin kustannuksin verrattuna korkeapainejärjestelmiin, joissa sumuuntuminen, ohiruiskutus ja kimpoaminen kohteesta
aiheuttavat sekä kalliiden pinnoitusaineiden tuhlausta että
jatkuvaa puhdistusta.
Pinnoituksen tasainen laatu ja jätteen minimointi lisäävät
tehollista tuotantoaikaa, vähentävät huoltotarvetta ja alentavat kustannuksia.

Maksimituotanto
AccuCoat maksimoi tuotantokapasiteetin myös sen vuoksi, että
se ottaa automaattisesti huomioon valmistuslinjan nopeuden
muutokset. Näin tuotantolinja toimii aina maksimiteholla.
Järjestelmässä on myös muisti, johon on mahdollista tallentaa
useita esiohjelmoituja asetuksia. Tämä vähentää manuaalisten
säätöjen tarvetta ja nopeuttaa tuotantoerien vaihtoja.

AccuCoat – taloudellinen ratkaisu
AccuCoat parantaa ja tehostaa pinnoitusjärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta. Tärkeimmät edut ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Lämpövaipalla varustettu painetankki sulattaa ja pitää ruiskutettavan nesteen lämpötilan ja paineen säädetyssä arvossa.

AccuCoat -lämmitettävää ruiskutusjärjestelmää voidaan käyttää useimmissa elintarviketeollisuuden pinnoitussovellutuksissa, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
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Tarkka lämpötilan säätö
Tasainen ja yhtenäinen pinnoituksen laatu
Hylyn minimointi
Vähäinen huoltotarve
Sopeutuvuus vaihtuviin linjanopeuksiin ja erilaisiin
tuotantoeriin
Käyttäjän työn määrä vähenee

Suklaa- ja sokerikuorrutteiden ruiskutus
leipomotuotteille
Suklaan ruiskutus jäätelöjälkiruokien päälle
ja jäätelötuuttien sisään
Suklaan ruiskutus välipalatuotteisiin
rumpupinnoitussovelluksissa
Öljyn ja voin ruiskutus leipien, korppujen ja
kakkujen ruskistussovelluksissa
Voileipien voitelu
Muiden kiinteiden tai viskoottisten päällysteiden, lisäaineiden ja väliaineiden ruiskutus
huoneen lämpötilassa.

Ensiluokkaista suorituskykyä!

ITSEIMEVÄ KESKIPAKOPUMPPU
jätevesien pumppaukseen
Uuden sukupolven keskipakopumppu mahdollistaa kiintoaineiden käsittelyn ja itseimevyyden:
•
•
•
•

Paineen kasvu jopa 300 % (100 m, 10 bar)
40 % lisäys virtaukseen
Antaa paremman hyötysuhteen
Itsepuhdistuva

Näiden lisäominaisuuksien ansiosta itseimevä Ultra V -keskipakopumppu on varma valinta
jätevesien pumppaukseen.

Ajankohtaista
HAMMASRATASPUMPPU
asfaltin pumppaukseen
• Vahva rakenne takaa luotettavan viskoottisen asfaltin
pumppauksen
• Hyvä imukyky
• Putkistoja irrottamatta tapahtuva tiivisteenvaihto, vähentää
seisokkiaikaa
• Saatavilla lämpövaippa, joka helpottaa viskoottisten
nesteiden pumppausta
• Kaksisuuntainen tasainen virtaus
• Optimoitu akselin tuenta takaa pitkät huoltovälit
• Tarkka laadunvarmistus-hydraulinen testi tehdään jokaiselle
pumpulle tehtaalla
Hammasrataspumppuja saatavilla GM- ja GH-sarjoina, joiden
maksimiviskositeetti on jopa 440 000 Cst ja lämpötila 350 °C.
Muita tyypillisiä pumpattavia nesteitä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiilivedyt, petrokemialliset tuotteet (öljyt, rasvat)
Sakeat nesteet ja polymeerit (liimat, vernissat)
Lämpötilaherkät nesteet (hartsit, tervat)
Hapot (etikat, fosfori)
Liuottimet (ketonit, asetonit)
Paperiteollisuuden nesteet (mustalipeä, kaoliini, mäntyöljy)
Lämpöä johtavat nesteet (MobilTherm, DowTherm)
Elintarvikkeet (suklaa, glukoosi, kasviöljy)

SGN-Tekniikka muuttaa
SGN-Tekniikka muuttaa vuoden 2008 joulukuussa nykyisistä tiloista Espoon Kilosta uusiin toimitiloihin Vantaan Koivuhakaan. Tällöin koko SGN Group muuttaa
saman katon alle Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyyteen. Kerromme seuraavissa lehdissä lisää asiasta. Olet myös tervetullut tutustumaan uusiin tiloihimme
vuoden 2009 alusta lähtien.

Tilaa ilmaisia esitteitä:
Gorman-Rupp:
• Itseimevät jätevesipumput (Ultra-V & Super-T)
• Itseimevät paineilmatoimiset lietekalvopumput (Ramparts)
• Itseimevät hammasrataspumput
• Itseimevät polttoainepumput
Spraying Systems- suuttimet
• Suutinluettelo (70M)
• Autojet-ruiskutuksenohjausjärjestelmät
• Säiliönpesurit
Brauer-ilmankuljettimet
Annovi Reverberin kalvo- ja mäntäpumput
Flojet-kalvopumput
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Toivon, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi
Yritys
Tehtävä
Osoite
Sähköposti
Puh.
Halutessasi esitteitä tai lisätietoja voit myös ottaa yhteyttä
suoraan meihin keskuksemme kautta (09) 502 811, faxilla
numeroon: (09) 5022 030 tai sähköpostilla: sgntekniikka@sgn.fi.
Kaavakkeen voit postittaa osoitteeseen:
S.G.Nieminen Oy/ SGN-Tekniikka
PL15, 02631 ESPOO

