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Rohkeus kasvaa ja säilyttää markkina
 
Palax on onnistunut säilyttämään markkina
osavalmistajana. Edellisenä vuotena alihankintapuolen liikevaihdon
kolmanneksella ja tänä haastavana vuotena 2016 onnistuimme silti 
myyntiämme edelleen. Uskallus ja rohkeus investoida uusiin laitteisiin
tuotannon korkean automaatiotason
laitteiden modernisointiin ovat olleet merkittäviä kilpailuvaltteja alallamme.
 
Uusimpana investointina hankimme ABB:n FMS
saaneet kasvatettua kapasiteettiamme ihan uusiin mittoihin. Hitsausrobottisolun lisäksi 
pystymme valmistamaan levy
kilpailijoista erityisesti monipuolisella levyosatarjonnallamme sekä laser
robottipoiminnalla. 
  
Palax on mukana jälleen kansainvälisillä Alihankinta 2016
Urheilukeskuksessa 27-29.9.2016. Messuosastomme sijaitsee E
529, jossa on esillä monipuolisen ja kasva
kattava valikoima teollisuuskäyttöön tarkoitettuja vetotasoja, kippikontteja sekä valuma
altaita. Osastollamme pääsette tutustumaan myös hitsausrobottisolun toimintaan.
 
 
Ylistaron Terästakomo Oy / Palax on vuonna 1954 perustettu konepajayhtiö, joka valmistaa PALAX
kattavan valikoiman klapikoneita sekä niiden lisävarusteita. Lisäksi yhtiöllä on alihankintaan erikoistunut 
osavalmistusosasto, joka palvelee asiakkaitaan osatoimituksissa. Nämä toimitukset muodostuvat yksittäisistä levyosista 
aina suuriin sarjoihin sekä isompiin kokonaisuuksiin saakka. Konekantana on mm.
laserlinjoja, Finn Power-levytyöstökeskuksia
nykyaikainen konekanta, sekä kasvanut kapasiteetti
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Rohkeus kasvaa ja säilyttää markkina -asema 

on onnistunut säilyttämään markkina-asemansa nykyaikaisena ja modernina 
osavalmistajana. Edellisenä vuotena alihankintapuolen liikevaihdon

ja tänä haastavana vuotena 2016 onnistuimme silti 
Uskallus ja rohkeus investoida uusiin laitteisiin

tuotannon korkean automaatiotason. Tämä yhdistettynä tuotannon kehittämiseen sekä 
ovat olleet merkittäviä kilpailuvaltteja alallamme.

nvestointina hankimme ABB:n FMS-hitsausrobottisolun, jonka avulla olemme 
saaneet kasvatettua kapasiteettiamme ihan uusiin mittoihin. Hitsausrobottisolun lisäksi 

levyosia aina 25mm:n vahvuuteen saakka.
kilpailijoista erityisesti monipuolisella levyosatarjonnallamme sekä laser

on mukana jälleen kansainvälisillä Alihankinta 2016-messuilla Tampereen Messu
2016. Messuosastomme sijaitsee E-hallissa osastopaikalla 

on esillä monipuolisen ja kasvavan alihankintavalikoimamme lisäksi myös
isuuskäyttöön tarkoitettuja vetotasoja, kippikontteja sekä valuma

altaita. Osastollamme pääsette tutustumaan myös hitsausrobottisolun toimintaan.

Ylistaron Terästakomo Oy / Palax on vuonna 1954 perustettu konepajayhtiö, joka valmistaa PALAX
kattavan valikoiman klapikoneita sekä niiden lisävarusteita. Lisäksi yhtiöllä on alihankintaan erikoistunut 
osavalmistusosasto, joka palvelee asiakkaitaan osatoimituksissa. Nämä toimitukset muodostuvat yksittäisistä levyosista 
aina suuriin sarjoihin sekä isompiin kokonaisuuksiin saakka. Konekantana on mm. FMS-hitsausrobottisolu,

levytyöstökeskuksia sekä CNC-ohjattuja särmäyspuristimia sekä levyleikkureita. Monipuolinen ja 
, sekä kasvanut kapasiteetti mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan tuotantoprosessin.
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asemansa nykyaikaisena ja modernina 
osavalmistajana. Edellisenä vuotena alihankintapuolen liikevaihdon kasvu nousi yli 

ja tänä haastavana vuotena 2016 onnistuimme silti kasvattamaan 
Uskallus ja rohkeus investoida uusiin laitteisiin mahdollistaa 

tuotannon kehittämiseen sekä 
ovat olleet merkittäviä kilpailuvaltteja alallamme.  

hitsausrobottisolun, jonka avulla olemme 
saaneet kasvatettua kapasiteettiamme ihan uusiin mittoihin. Hitsausrobottisolun lisäksi 

osia aina 25mm:n vahvuuteen saakka. Erotumme 
kilpailijoista erityisesti monipuolisella levyosatarjonnallamme sekä laserleikattujen osien 

messuilla Tampereen Messu- ja 
hallissa osastopaikalla 

van alihankintavalikoimamme lisäksi myös 
isuuskäyttöön tarkoitettuja vetotasoja, kippikontteja sekä valuma-

altaita. Osastollamme pääsette tutustumaan myös hitsausrobottisolun toimintaan. 

Ylistaron Terästakomo Oy / Palax on vuonna 1954 perustettu konepajayhtiö, joka valmistaa PALAX-tuotemerkillä 
kattavan valikoiman klapikoneita sekä niiden lisävarusteita. Lisäksi yhtiöllä on alihankintaan erikoistunut 
osavalmistusosasto, joka palvelee asiakkaitaan osatoimituksissa. Nämä toimitukset muodostuvat yksittäisistä levyosista 

hitsausrobottisolu, Amada-
ohjattuja särmäyspuristimia sekä levyleikkureita. Monipuolinen ja 

mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan tuotantoprosessin. 


