Suomen ensimmäinen Walter Tools
-automaattilaatikosto Debomixille
Koulutusta uuden automaattilaatikoston käyttöönottoon. Kuvassa vasemmalta; Kari Salonen ja Anders Oxonius Walter
Toolsilta, Markus Kiiski ja Janne Tossavainen Debomix Oy:ltä sekä Janne Pesonen
Comcut Oy:ltä.

Y

leisesti konepajojen työkaluvarastot
sitovat turhaan yrityksen käyttöpääomaa. Automaattilaatikostojen ansiosta
työkaluvalikoima voidaan pitää järkevänä
ja varastoitavien työkalujen määrät alhaisena sekä työkalujen etsintä aika lyhyenä. Automaattilaatikostolla saadaan myös
uusien työkalujen tilaus automatisoitua,
jolloin tähän käytettävän ajan voi käyttää
tuottavampaan työhön.
Walter Toolsin jälleenmyyjä Camcut
Oy toimitti Suomen ensimmäisen Walter Tools -automaattilaatikoston. Vieremälle Debomix Oy:lle. Työkalulaatikosto on
räätälöity juuri asiakkaan tuotteiden mukaiseksi laatikoiden koon ja määrän suhteen. Yhdellä näyttöpäätteellä hallinnoidaan kahta erillistä vetolaatikostoa. Lisäksi varastonhallintajärjestelmään voidaan
määrittää myös isompia tuotteita jotka eivät mahdu vetolaatikostoihin, mutta näiden käytöstä halutaan kuitenkin ylläpitää
seurantatietoa sekä tarvittaessa saada raportteja niiden käytöstä. Yksi automaattilaatikostojen eduista onkin monipuolisten
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raporttien laadinta, joiden avulla saadaan
yksilöityjä tietoja työkalujen kulutuksesta sekä havaita erilaisia ongelmatilanteita.
Debomix hakee kasvua automatisoinnilla. Ylä-Savossa Vieremällä toimiva alihankintakoneistamo Debomix Oy on panostanut viime vuosina tuotannon tehostamiseen uusien työstökoneiden, työkalujen, ohjelmistojen ja menetelmien avulla.
Debomix testaa jatkuvasti uusia työkaluja ja menetelmiä yhdessä Camcutin kanssa. Viime aikoina hankittu Mastercam-ohjelmisto antaa mahdollisuudet myös täysin uuden tyyppisille työstöradoille ja menetelmille. Viimeisimpänä kehityskohteena Debomixille päätettiin hankkia toimiva
ratkaisu työkalujen hallintaan. Eri toimittajien tuotteiden vertailuiden jälkeen Debomix päätyi hankkimaan Walter Toolsin
työkaluautomaatin. ”Suuria eroja hinnallisesti tai toiminnallisesti emme löytäneet
eri toimittajien välillä. Camcut teki suuren
työn, että saatiin meille paras ratkaisu automaattilaatikoston sisältöön. Niinpä kokonaispaketti ja hyvä palvelu ratkaisi asian

Walterin eduksi” kertoo Debomix Oy:n
toimitusjohtaja Markus Kiiski. ”Työkalulaatikostot ovat osa Walter Multiply™:n
logistisia ratkaisuja. Laatikostojen avulla
saadaan varastosaldot sopivan kokoisiksi,
eikä asiakkaan tarvitse sitoa ylimääräistä pääomaa työkaluihin. Samalla työkalujen kulutuksen seuranta ja ennakointi helpottuu, koska tilastot saa hetkessä raportoitua halutusti”, toteaa Walter Toolsin Kari Salonen.
Camcut on kokonaisvaltainen toimittaja. Camcutin päätuotemerkit ovat lastuavien työkalujen valmistaja Walter Tools
sekä Suomen suosituin CAM-ohjelmisto Mastercam. Nämä tuotteet yhdistettyinä osaavaan henkilökuntaan sekä kaiken kattaviin tukipalveluihin takaavat asiakkaille hyvän mahdollisuuden tehostaa
tuotantoa nykyaikaisilla ratkaisuilla. Tämän
kaltaiselle kokonaispalvelulle löytyy Suomesta paljon kysyntää, jonka vuoksi yritys hakeekin parhaillaan työntekijää Eteläja Lounais-Suomen alueelle. 
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