Camcut tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua konepajojen tarpeisiin
Vuosi sitten perustettu Camcut on kasvanut merkittäväksi toimijaksi omalla alallaan. Osaava henkilökunta
ja hyvä yhteistyöverkosto antaa valmiuden tarjota isojakin kokonaisuuksia mm. menetelmä- ja tuotannonkehitykseen, kiinnittimien valmistukseen, sekä työstökoneiden kalustukseen. Yksi yrityksen viimeisimmistä projekteista löytyy Toolfac Oy:ltä Iisalmesta. Vuoden vaihteessa Toolfacille toimitettu Mazak Integrex i-200ST monitoimisorvi edustaa nykypäivän työstökoneiden kehittyneintä kärkeä. Toolfacin työstökoneeseen Camcut on toimittanut lastuavien työkalujen sekä pitimien lisäksi myös
monitoimisorvien tehokkaaseen ohjelmointiin suunnitellun Mastercam Mill Turn -ohjelmiston.
Kehitystyötä laadukkailla
tuotemerkeillä
Camcut tuo maahan ja myy laadukkaita työkaluja, ohjelmistoja ja tarvikkeita. Walter-toolsin
kattava tuotevalikoima ja suora tuki tehtaalta varmistaa aina
parhaat ratkaisut asiakkaille.
”Nykypäivän tuotanto vaatii,
että ratkaisut konepajojen ongelmiin täytyy löytää mahdollisimman nopeasti. Laadukkaiden tuotemerkkien ja hyvien
yhteistyökumppaneiden avulla voimme palvella asiakkaitamme nykypäivän vaatimalla tasolla” myyntijohtaja Janne Pesonen sanoo. Camcutin
yhteistyökumppaneista löytyvät Walter-toolsin lisäksi myös

mm. Dormerpramet, Ravema,
Hexagon Metrology, Fuchs Oil
Finland ja Zenex Computing.
”Yhteistyökumppaneiden laajan tuotevalikoiman avulla
voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua”, Janne sanoo.
Ajan hermolla
Yksi yrityksen kulmakiviä on
pysyä ajan hermolla jatkuvasti kehittyvässä teollisuudessa.
”Seuraamme aktiivisesti mitä uutuuksia maailmalla kehitetään ja tuomme niitä asiakkaidemme tietoisuuteen”, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen. Camcut
onkin ottanut tuotevalikoimiin-

sa viimeaikoina myös 3D-tulostimet ja tarvikkeet, joiden
kehittyminen hinnallisesti ja
laadullisesti ovat parantuneet
huomattavasti viime vuosina. ”3D-tulostinta voidaan jo
nyt hyödyntää tuotesuunnittelun lisäksi myös menetelmä- ja kiinnitinsuunnittelussa.
3D-tulostetun kappaleen avulla voi myös valmistaa mittausohjelmat mittakoneille jo ennen kappaleen koneistamista”,
Mikko sanoo. Yritys on myös
aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jossa uusia tuotteita
esitellään mm. itse tuottamilla tuotevideoilla Youtubessa ja
Facebookissa.
Tukemassa ammattitaito
kilpailuita
Camcut on mukana tukemassa nuorten huippuosaamista
Taitaja2015-kilpailuissa. Camcut toimii Taitaja2015-kilpailuiden koneistuslajin päätuomarina, sekä vastaa kilpailuissa
käytettävän Mastercam-ohjelmiston tukipalveluista ja kansainvälisten kilpailijoiden kilpailutehtävien suunnittelusta. Camcutilta löytyy itseltäänkin kokemusta ammattitaitokilpailuista. Vuonna 2005 Mik-

ko kilpaili Helsingissä järjestetyissä nuorten ammattitaidon
WorldSkills MM-kilpailuissa,
jonka jälkeen hänen valmentamansa kilpailijat ovat ansioituneet useammissakin Taitaja- ja WorldSkills-kilpailuissa. Mikko on toiminut myös
Skills Finland Ry:n lajipäällikkönä CNC-sorvaus- ja jyrsintälajeissa, sekä koneistuslajin
lajivastaavana Taitaja2011-kilpailuissa. Mikon mielestä Savon alue tunnetaan hyvästä osaamisesta myös taitajakilpailuissa: ”Viimeisen kymmenen vuoden aikana järjestetyissä WorldSkills-kilpailuissa on koneistuslajin Suomen
edustaja aina ollut Savosta.
Yksi esimerkki näistä koneistuksen huippuosaajista on Joni Lappalainen”, jolla hän viittaa Toolfacin menetelmäkehittäjään Joni Lappalaiseen, joka
Mikon valmennuksessa voitti
2007 taitajakilpailut ja edusti
Suomea vuoden 2009 World
Skills-kilpailuissa Calgaryssä
Kanadassa. n

Taitaja2015-kilpailu järjes
tetään Turussa 5.–7.5.
2015. Finaalissa kilpailee
yli 400 oman alansa osaajaa, ja kilpailupaikalle saapuu kymmeniä tuhansia
katsojia. Tapahtumaan on
vapaa pääsy. lisätietoja:
www.taitaja2015.fi

INFO
Camcut Oy
Ohjelmistot ja koulutus
Mikko Vepsäläinen
puh. 045 1872 211
Työkalut ja tukipalvelut
Janne Pesonen
puh. 045 1872 212
etunimi.sukunimi@camcut.fi
myynti@camcut.fi
Camcut on toimittanut Toolfac Oy:n uudelle Mazak Integrex i200-ST monitoimisorville Mastercam Mill
Turn -ohjelmiston, sekä Walter-toolsin lastuavat työkalut. (Kuvassa vasemmalta; Janne Pesonen Camcut Oy, Joni Lappalainen Toolfac Oy, Eki Tossavainen Mastercam-maahantuojan edustaja, Mikko Vepsäläinen Camcut Oy.)
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