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MAKRUM OY:N OSASTOLLA ESITTELYSSÄ UUDISTUNUT VALIKOIMA LASTUAVAN TYÖSTÖN RATKAISUJA 

Makrum Oy tarjoaa ratkaisut lastuavaan työstöön. Maahantuomme ja myymme yksinoikeudella useiden maailman 
eturivin työstökonevalmistajien koneita. Valikoimaamme kuuluvat sorvit, työstökeskukset, aarporat, jyrsinkoneet ja 
lukuisat erikoiskoneet yhdistettyinä tuottavimpiin automaatioratkaisuihin. Lisäksi saat kauttamme 
lastunkäsittelyjärjestelmät lastujen ja nesteiden ympäristöystävälliseen kierrättämiseen. 

 
 

Tervetuloa Alihankinta 2016 -messuille osastollemme numero D 178 tutustumaan uudistuneeseen 
valikoimaamme! Esittelemme osastolla uudet edustuksemme: 
 

 Italialainen PAMA on ison kokoluokan aarporien markkinajohtaja maailmalla. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat lattiatyyppiset aarporat, vaakakaraiset työstökeskukset sekä gantry-

/portaalityyppiset pystykaraiset työstökeskukset. PAMAn koneiden erityisominaisuus on 
”multitasking”: koneilla voidaan suorittaa useita toimintoja automaattisesti laadun kärsimättä, 
mikä tuo todellista etua asiakkaalle. Esimerkiksi aarporissa jyrsintä- ja sorvaustoiminnot on 
yhdistetty samassa koneessa. 

  
 Palkittu taiwanilainen työstökonevalmistaja YCM teki paluun Suomen markkinoille, kun 

yhteistyö Makrumin kanssa käynnistyi vuodenvaihteen jälkeen. YCM valmistaa mm. vaaka- ja 
pystykaraisia työstökeskuksia, sorveja ja isoja portaalikoneita.  

  
 Tuorein edustuksemme FAT HACO kuuluu Euroopan johtaviin sorvien valmistajiin. Tämä 

kokenut, jo yli 50 000 konetta maailmanlaajuisesti toimittanut yritys tarjoaa luotettavaa laatua 
ja suorituskykyä kilpailukykyiseen hintaan. FAT HACOn konemallistoon kuuluu vino- ja 
tasojohteisia CNC-sorveja sekä manuaalisia kärkisorveja. Yritys on panostanut viime vuosina yhä 
enemmän myös erikoiskoneiden suunnitteluun ja valmistukseen mittatilaustyönä. 

  
 Saksalaisen Höcker Polytechnikin valmistamat lastunkäsittelyjärjestelmät on suunniteltu 

brikettien puristamiseen ei-rautametalleista, teräksestä, valuraudasta ja alumiinista. Lastun-
käsittelyjärjestelmiä on saatavilla eri malleja riippuen lastujen koosta ja vaadituista tehoista. 

  
 Sveitsiläinen Tornos on johtava pitkäsorvausautomaattien valmistaja, jota pidetään Swiss 

type -tarkkuussorvien pioneerina. Tornos on oikea valinta, kun työkappaleilta vaaditaan korkeaa 
laatua ja tarkkuutta. Pian satavuotiaan yrityksen valikoimaan kuuluvat CNC-ohjauksella 
varustetut pitkäsorvausautomaatit, monikara-automaattisorvit sekä monimutkaisten ja 
tarkkojen osien valmistamiseen tarkoitetut työstökeskukset. 

 
Osastollamme kuulet myös vuoden kiinnostavimmista koneuutuuksista:  

 Matsuuran Lumex-hybridityöstökeskus, jossa yhdistyvät 3D-tulostus ja suurnopeustyöstö!  
 Matsuuran kompakti MX-330-työstökeskus, joka mahdollistaa pienten osien 5-akselisen työstön 

yhdistettynä helppoon automaatioon. 
 
Lisäksi luvassa on messutarjouksia mm. Fehlmannin, SMECin (Samsung) ja YCM:n koneista – ota yhteyttä 

tai poikkea osastollemme kysymään tarkempia tietoja! 
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