Kun lastuamisnesteestä tulee
nestemäinen työkalu.

Sitoumuksemme

Blaser Liquid Tool –
enemmän kuin pelkkä
lastuamisneste.
Tuottavuus, kustannustehokkuus ja koneistuslaatu ovat tekijöitä,
jotka riippuvat merkittävästi työstönesteen valinnasta ja laadusta.
Blaser Swissluben ja Fastemsin kumppanina saat kokonaisvaltaisen Liquid Tool-ratkaisun: juuri sinun käyttötarkoitukseesi
sopivan lastuamisnesteen, jonka oikeasta käytöstä ja valvonnasta
huolehditaan asiantuntijoiden tarjoaman lähituen avulla. Tällä
tavoin saat parhaimman hyödyn irti koneistasi ja työkaluistasi ja
saat aikaan pysyviä parannuksia tuotannosprosessiisi.
Lupauksemme takana on kymmenien vuosien kokemus koneistusteollisuudesta, vertaansa vailla olevat tuotteet ja luotettavuus sokä omistautunut tutkimus- ja kehitystyö. Lisäksi Blaser
Swisslubella on käytössään uusimmilla CNC-koneilla varustettu
teknologiakeskus.
Kokeile! Näytämme mielellämme, mitä voit saavuttaa oikealla
työstönestevalinnalla.

Marc Blaser
tj., Blaser Swisslube AG

Oikea lastuamisneste

oikein käytettynä ja valvottuna

tekee siitä nestemäisen
työkalun.

Askel kohti oikeaa lastuamisnestettä:
Tilanneselvitys paikan päällä

Arvolupauksemme

Työskentelemme tiiminä

Sinun hyödyksesi

Tarkan analyysin avulla selvitämme tuotantoprosessin ja työstönestettä koskevat vaatimukset.

Tilanneanalyysin pohjalta ehdotamme vaihtoehtoa valikoimissamme olevista veteen sekoittuvista
lastuamisnesteistä sekä leikkuu- ja hiontaöljyistä.

Yhteisten tavoitteiden määrittelyn jälkeen syntyy
tuote-ehdotus, joko testin tai pidennetyn koejakson
seurauksena.

Yhdessä asiantuntijoiden kanssa prosessin tarkat
tiedot tallennetaan ja näitä tuloksia verrataan tavoitteisiin.

Tuloksena on räätälöity tuote- ja palvelupaketti.

Yhdessä työskentelemällä saavutamme tavoitteemme.

Tuloksena on pysyvästi parempi kustannustehokkuus ja koneistuslaatu sekä suurempi tuottavuus – kiitos oikean lastuamisnesteen.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa tuotantoprosessiin luo vankan perustan menestyksekkäälle
tiimityölle.

Kuva: Teknologiakeskus Blaser Swissluben pääkonttorilla, varustettuna viimeisintä huutoa olevilla CAD-/CAM-järjestelmillä sekä 5-akselisilla
CNC-koneilla (mukaan lukien pystykarainen koneistuskeskus, sorvaus- ja jyrsinkeskus ja hiontakone).
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Kuinka varmistamme tuotteiden optimaalisen käytön
Suunnittelu ja vaihto

Valvonta

Asiakaspalvelu lähelläsi

Koulutus ja osaamisen jakaminen

Analysoimalla ja testaamalla prosessivesi, lastuamisneste ja leikkuuöljy koneet ja ihmiset huomioiden näytämme, kuinka emulsiota sekoitetaan ja
säilötään oikealla tavalla. Autamme jätenesteiden
hävityksessä sekä opastamme koneiden ja järjestelmien puhdistuksessa. Tarvittaessa kauttamme
saa myös sekoitus- ja mittauslaitteet.

Laadimme valvonta-aikataulut, neuvomme
lisätarvikkeiden käsittelyssä, autamme koemittausten taltionnissa ja hallinnassa, suoritamme
työstönesteen analysoinnin käytön aikana sekä
teemme kaikki tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Suomen kattavan myynti- ja huoltoverkoston
ansiosta lähellä löytyy asiantuntija, joka opastaa
tuotteiden optimaalisessa käytössä ja avustaa ongelmatilanteissa.

Koulutamme työstönesteiden oikeassa käytössä,
neuvomme lakivaatimusten noudattamisessa, vastaamme turvallisuustietoja ja laboratorioanalyyseja
koskeviin kysymyksiin sekä autamme tunnistamaan
tuotantoprosessin parannusmahdollisuudet.

Lisäarvoa laboratoriossamme tehdyn huipputeknisen analyysin kautta.

Lisäarvoa optimaalisten aloitusolosuhteiden
kautta.

Kuva: Tutkimus- ja kehitystilat Baser Swissluben pääkonttorilla Hasle-Rüegsaussa, laajennettu vuonna 2011 3500 m2

Lisäarvoa optimoitujen ja vakaiden tuotantoprosessien kautta.

Lisäarvoa osaamisen kautta.
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Lisäarvoa nestemäisen työkalun avulla:
1. Koneistuslaatu
Perinteinen lastuamisneste

Ensiluokkaiset koneistustulokset
– Vertaansa vailla oleva pinnan laatu
– Vakaa, korkealaatuinen työkappaleen laatu
– Uudelleentyöstöön kuluva aika minimaalinen
– Vähäinen hylkykappaleiden määrä

2. Kustannustehokkuus
Blaser-lastuamisneste

Perinteinen lastuamisneste

Alhaisemmat tuotantokustannukset
– Pidempi työkalun käyttöikä
– Vähäisempi työkalun kuluminen
– Alhaisemmat työkalukustannukset
– Parempi koneiden käytettävyys

Blaser-lastuamisneste

Oikea lastuamisneste

oikein käytettynä ja valvottuna

Lisäarvoa nestemäisen työkalun avulla:
3. Tuottavuus
Perinteinen lastuamisneste

Blaser-lastuamisneste

+

Enemmän kappaletuotantoa yksikköä
kohden

Parantuneet työstöarvot
– Lyhyemmät työkierto-, prosessi- ja läpimenoajat.
– Parempi tuotto sijoitetulle pääomalle
– Optimaalinen prosessin vakaus ja luotettavuus

tekee siitä nestemäisen
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Lastuamisneste.

Keskimääräiset tuotantokustannukset työkappaletta kohden*
Perinteinen lastuamisneste

Blaser-lastuamisneste

Lastuamisneste
0,5 %

Henkilöresurssit
60 %

Laitteisto
30 %

Työkalut
5%

Muut
4,5 %

Suurin vaikutus pienimmillä kustannuksilla
Lastuamisnestekustannukset

Säästöä työvoimakuluissa

Säästöä konekustannuksissa

Tuottavuus

Lastuamisnesteen kustannukset ovat vain noin
0,5 % kokonaiskuluista, mutta sen vaikutus
työkappaleen valmistuskustannuksiin on 95 %.

Käyttäjäystävälliset työstönesteemme ovat turvallisia iholle ja täyttävät korkeimmatkin työpaikan
turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Käyttäjäystävälliset työstönesteemme soveltuvat
optimaalisesti koneille, työkaluille ja työkappaleille.

Blaser Swissluben korkealuokkaiset metallintyöstönesteet lisäävät tuottavuuttasi ja
samalla parantavat kustannustehokkuuttasi ja
koneistuslaatuasi.

Terveiden ja motivoituneiden työntekijöiden ansiosta valmiita kappaleita valmistuu
enemmän, ja ne ovat myös parempilaatuisempia. Näiden lisäksi työstönesteestä johtuvia
tuotantokatkoksia tapahtuu vähemmän.

Tuotantoteho ja -määrä kasvaa paremman
koneyhteensopivuuden ja pienentyneen
seisokkiajan ansiosta.

Oikean työstönesteen aikaansaama viiden prosentin parannus työkiertoajassa tarkoittaa 4,5
prosentin säästöä työvoima- ja konekustannuksissa.

*Nämä luvut perustuvat Ranskassa tehtyihin tutkimustuloksiin.

Pieni muutos työstönestekustannuksissa voi
johtaa merkittäviin säästöihin työvoima- ja
konekustannuksissa.

Kumppanisi.

Sveitsiläistä osaamista
Asiakkaamme eivät pelkästään tarvitse oikeantyyppistä metallintyöstönestettä vaan myös
luotettavan ja asiantuntevan toimittajan, joka
auttaa heitä optimoimaan tuotantoprosessinsa. Meidän pyrkimyksemme on olla sellainen
kumppani.
Yli 75 vuoden ajan olemme edustaneet
paitsi korkeinta laatua ja luotettavuutta,
myös tuotteita, joissa ihmiset ja ympäristö
on otettu huomioon.

Lähellä sinua missä sitten
oletkin – ympäri Suomen
Myynti- ja huoltoverkostomme asiantuntijat varmistaa, että saat tarvittaessa parhaan mahdollisen
tuen ja palvelun.
Pidämme huolta tuotteiden saatavuudesta ja
asiantuntevasta palvelusta.

Kuva: Vuodesta 1936 lähtien Blaser Swissluben pääkonttori on sijainnut Hasle-Rüegsaussa, Sveitsissä.

Tutkimus- ja kehitystyö

Teknologiakeskus

Tuotteidemme takeina ovat tutkimus- ja kehitystyön ammattilaiset sekä huippuluokan laboratatiotiloja hyödyntävä asiakaspalvelu.
Yksi Blaser-laboratorion innovaatioista on DNAanalyysi - ainutlaatuinen ratkaisu, joka mahdollistaa metallintyöstönesteiden bakteerianalyysin
muutamien tuntien sisällä.

Teknologiakeskuksessa kehitystyön alla olevia
tuotteitamme testataan uusimmissa koneissa
varmistaaksemme, että työstönesteemme ovat
täysin valmiita markkinoille.

Blaserilla on yli 70 asiantuntijaa, jotka koko
ajan etsivät aiempaa parempia ratkaisuja.

Projektiyhteistyö asiakkaidemme ja teollisuuskumppaniemme kanssa antaa meille
arvokasta tietoa tulevia kehitystöitä varten.
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