Telaratkaisut ja -palvelut
asiantuntemuksella
1

Monipuolista
lisäarvoa
Premium-luokan
palvelulla
Mukana asiakkaan arjessa
Sellu- ja paperiteollisuuteen räätälöidyissä ratkaisuissa telan rakenteeseen panostaminen, huolellinen huolto sekä telan säätäminen ja käsittely
tehtaalla ovat merkittävässä roolissa. Finbow haluaakin olla mukana
asiakkaan päivittäisessä toiminnassa tarjoamalla muun muassa tukea
ja kaupan päälle tulevaa koulutusta: kumppanuus ei ala tilauksesta tai
lopu toimitukseen. Finbow palvelee valmistuksen lisäksi myös esimerkiksi
suunnittelussa, tuotekehityksessä ja huollossa.

Telaratkaisut asiakkaan
prosessikehityksen kumppanina
Yksilölliset telat toimivalla laadulla
Pitkä kestoikä ja toimintavarmuus ovat Finbow-tuotteiden ehdottomia vahvuuksia. Tähän laatuun panostetaan
palvelemalla asiakasta monipuolisesti ja asiakkaan liiketoimintaan mukautuen: jokainen tela suunnitellaan ja
valmistetaan asiakkaan määrittelemien tarpeiden mukaan. Edistyksellinen ja huippulaadukas telaratkaisu
paperikoneeseen onkin paljon enemmän kuin pelkkä tela. Jokainen tela on yksilöllinen – ja palvelu enemmän
kuin ongelmanratkaisua.

Kansainväliset vaatimukset täyttävät ratkaisut
Finbow suunnittelee, valmistaa ja modernisoi edistyksellisiä, kaikki kansainväliset laatustandardit täyttäviä

Nämä kaikki lisäarvopalvelut vaikuttavat telan kestoikään ja toimivuuteen. Kun asiat tehdään paremmin joka vaiheessa, saadaan merkittäviä
kustannussäästöjä. Laadunvarmistus on isossa roolissa, jotta telan huoltohinta käyttötunteja kohden saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Ja laatu
on rahaa: yhdenkin seisokin välttämisellä säästetään koko telan hinta.
Asiakkaan prosessikehityksen parantamisen myötä telalla voidaan ajaa
pitkään ja suurella tuotantonopeudella.

Patentoidut ratkaisut ja 100 % oma valmistus
Telojen suunnittelussa ja valmistuksessa käytetään edistyksellisiä,
patentoituja ja kestäviä ratkaisuja. Finbow tarjoaa myös Suomen johtavaa
osaamista korroosio- ja kulutuskestävissä materiaaleissa. Edulliset Finbow-tuotteet syntyvät 100 % omassa OEM-valmistuksessa, jolloin metallituotteiden laatua voidaan valvoa omin voimin. Logistic TKT Systems Oy
on alkuperäinen laitevalmistaja, joka suunnittelee, valmistaa, lopputarkastaa ja pakkaa tuotteet. Laadusta tinkimättä.

telaratkaisuja globaalien asiakkaiden tarpeisiin. Toimimme arvomaailmamme mukaisesti asiantuntemusta,
asiakaslähtöisyyttä, turvallisuutta sekä eettisiä arvoja noudattaen. Valvomme ja kehitämme jatkuvasti sisäisiä ja
ulkoisia toimintojamme. Näin asiakkaat saavat aina ensiluokkaisen tuotteen ja korkeatasoista palvelua asioidessaan Finbow’n tai sen yhteistyökumppanien kanssa.
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Kuljetus

Toimenpiteistä päättäminen ja
käyttöolosuhdetestaus

Varasto
1

Vastaanottotarkastuksen jälkeen asiakas on saanut käyttöönsä
uuden, tarpeidensa mukaisen telan. Kun huollosta tulossa
oleva tela tai uusi tela menee asiakkaan varastoon, varaston
on oltava kuiva, tasalämpöinen sekä tärinä- ja värinävapaa.
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Asennus ja tarkastus
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Telan nostelu ja asentaminen on äärimmäisen tarkkaa ja
varovaista työtä. Finbow-ammattilaiset neuvovat ja opastavat
asiakasta, jotta työt hoidetaan oikein.

Telan suunnittelu, modernisointi ja huolto
Uuden telan, telan modernisoinnin ja telan huollon suunnittelussa huomioidaan mm.

Konsultointi ja koulutus
3

Finbow-palvelua telan koko elinkaarelle
Tela on vain pieni osa Finbow’n tarjoamaa kokonaisratkaisua. Tehtävämme on hoitaa asiakkaan ongelmat kuntoon
ensiluokkaisella palvelulla. Patentoiduilla Finbow-tuotekehityksen suunnittelemilla ratkaisuilla voidaan kustannus-

Finbow-palveluihin kuuluu myös vianetsintä, konsultointi
ja monipuolinen käyttäjä- ja käsittelykoulutus asentajille ja
ajomiehille, jotta kone pystyy ajamaan täydellä teholla. Patentoidut Finbow-ratkaisut tuovat telalle lisää ajometrejä ja jopa
vuosia pidemmän huoltovälin. Siirto ja kuljetus kuuluvat osana
koulutukseen.
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Tela siirretään varovaisuutta noudattaen valmiiksi
kuljetusta varten.

tehokkaasti parantaa telan ominaisuuksia tai muuttaa sen käyttötarkoitusta. Finbow-huoltopalvelu huoltaa myös
muiden valmistajien telat laadukkaasti ja aina uusia varaosia käyttäen. Annamme huoltamillemme Finbow-teloille
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Tela puretaan osiin ja tehdään sopimuksen mukainen h
 uolto.
Finbow-huolto voidaan tehdä metallitelojen lisäksi myös
kumiteloihin. Asiakas saa kuvallisen raportin telan purkamisen yhteydessä tehdystä arvioinnista, jonka jälkeen tehdään
päätökset seuraavista vaiheista.

paperikoneen ja telan asemoinnin erityisominaisuudet

•

valmistettava paperilaatu

•

todellinen ajonopeusalue ja ajolämpötila

•

ensimmäinen ja toinen kriittinen värähtelytaajuus sekä
niiden kerrannaiset

Lähetystä edeltävä valvonta

Purkaminen ja arviointi

markkinoiden parhaan huoltotakuun.

•

Telan huoltohinta käyttötunteja kohden on oltava mahdollisimman alhainen. Siksi uutta telaa valmistettaessa tai huollettaessa testataan telan suorituskykyä mahdollisimman lähellä
ajo-olosuhteita.

Siirto- ja valvontatyökalut
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Kun tela on avattu, sovitaan telalle tehtävistä toimenpiteistä
asiakkaan kanssa. Ennen varsinaista työtä varmistetaan telan
käyttöolosuhteet, kuten ajonopeudet ja -lämpötilat sekä
kosteusolosuhteet. Samalla tarkistetaan, että telan ajonopeus
vastaa asiakkaan käytössä olevan paperikoneen suunnittelu
nopeutta. Tämä laadunvarmistus tehdään niin uusille teloille,
huoltoteloille kuin modernisoiduillekin teloille.

8

Telalle tehdään tärinä- ja värinätestaukset kaikissa
nopeuksissa. Samaan aikaan mitataan telan värähtelyjä,
jotta saadaan selville telan ominaisvärähtelyt. Samalla
varmistetaan telan laatu ja soveltuminen asiakkaan kanssa
sovittuihin käyttöarvoihin. Näin tela kestää ajossa mahdollisimman pitkään.
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Finbow-telat – Laatua joka metrille

Finbow-telojen pitkän iän salaisuus on telan ominaisuuksien sopivuus ajo-olosuhteisiin (nopeus, lämpötila, kosteus). Myös telan mekaaninen rakenne on riittävän vahva
halkaisijaan ja pituuteen nähden. Tiukat laatukriteerit täyttävä Finbow Plus -huolto
pidentää telan käyttöikää merkittävästi. Finbow’n omissa teloissa on standardilaakeri,
joten tuotteen huolto on merkkivapaata.

Finbow-telat
•

Paperi-, kartonki-, sellu ja pehmopaperiteollisuuteen

•

Kaikenkokoisiin koneisiin ja kaikille ajonopeuksille

•

Levitystelat

•

Ulosottotelat

Logistic – Räätälöityjä koneen osia
suunnittelusta valmistukseen
Finbow on Logistic TKT Systems Oy:n tuotemerkki. Logistic toimittaa kone-, prosessi- ja energiateollisuudelle räätälöityjä
koneen osia ja komponentteja – suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. Yritys tekee vaativia, turvallisuusluokiteltuja ja
alan säädösten edellyttämiä toimituksia mm. ydinvoimaloihin ja öljykentille. Yrityksen vahvuuksia ovat yksityiskohtaisten
tuotteiden tinkimätön suunnittelu-, teknologia- ja materiaaliosaaminen – suunnittelupöydältä sorvin ääreen.

Ideasta hightech-tuotteeksi
Hightech-valmistajana Logistic ratkoo isoja haasteita pienessä ajassa. Asiakas saa apua tuotteiden ja palvelujen
nopeampaan ja edullisempaan kaupallistamiseen. Logistic tarjoaa myös konseptisuunnittelua ja avaimet käteen
-ratkaisuja ideasta tuotteeksi. Yrityksen valmistus on sataprosenttisesti omissa käsissä. Kansainvälisten kumppaneiden
kautta tuotteista menee vientiin yli 90 %. Yritys toimii ISO 9001:n mukaisesti. Automaatio ja robotiikka ovat toiminnan
keskiössä.

www.logistic.fi

Innovaatiot: suoravedot
Finbow’n suoravetoratkaisussa käytetään standardisähkömoottoria, jonka voima välitetään telaan akselin
avulla. Tarkka nopeussäätö tekee lopputuotteesta huippulaatuisen. Huoltovapaus alentaa käyttökustannuksia,
kun hihnakäytön huolto- ja säätötyöt jäävät pois. Katso
lisää innovaatioita: finbow.fi

6

7

Metallitie 3
33960 Pirkkala
+358 10 423 8700
info@finbow.fi
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www.finbow.fi

