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LIERNE BAKERI
kasvattaa tuotantoa
laadusta tinkimättä

ARABIAN
keramiikkatehdas
panostaa tuotekehitykseen

LEIBUR
kaksinkertaisti
tuotantokapasiteettinsa

Laadulla ja
työturvallisuudella
nostetta kilpailukykyyn
Yrityksen menestyminen edellyttää kilpailukykyä, joka syntyy hyvästä tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Dosetecin tarjoamat tuotannon automatisointiprosessit
auttavat asiakkaitamme tuotantotehokkuuden ja tuottavuuden nostamisessa.
Yksistään tehokkuudella on kuitenkin
vaikea menestyä tiukentuvilla markkinoilla. Laatu on yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Tähän haasteeseen Dosetecin automaattiset tuotantoprosessit tarjoavat
huomattavaa apua tuomalla tasaisuutta
ja varmuutta tuotantoon ja nostamalla
tuotteiden laatutasoa.
Työturvallisuus on entistä suurempi kilpailutekijä jo pelkästään tiukentuvan lainsäädännön takia. Puutteellisista työoloista
koituu kansantaloudelle mittavat menetykset (Suomessa arvioiden mukaan noin
kolmen miljardin euron).
Hyvin hoidettu työturvallisuus kohottaa
yrityksen tuottavuutta, sillä henkilöstö
työskentelee tehokkaammin ja motivoituneemmin, kun turvallisuudesta huolehditaan. Tapaturmien, ammattitautien ja
-sairauksien aiheuttamat poissaolot sekä
vaihtuvuus vähenevät.
Dosetecin tuotantojärjestelmät kykenevät selkeästi parantamaan yrityksesi työturvallisuutta ja -hygieniaa. Tästä sekä
paremmasta laadunhallinnasta voit lukea
uuden Dosari-asiakaslehtemme sivuilta.

Lierne Bakeri leipoo
luotettavaa laatua suurella
sydämellä
Miten tehostaa tuotantoa tinkimättä lopputuotteiden laadusta? Norjalainen
leipomo Lierne Bakeri AS otti yhteyttä Doseteciin ja automatisoi kasvuhakuisen
tuotantonsa. Alusta loppuun räätälöity toimitus näyttää olevan jo Dosetecin
tavaramerkki.
Norjalainen leipomo Lierne Bakeri AS on pystynyt menestyksekkäästi siirtämään korkealuokkaiset, käsityönä tehdyt leipomotuotteet
teolliseen tuotantoon säilyttäen niiden alkuperäiset maut ja ominaispiirteet. Salaisuus
vaikuttaa olevan korkealuokkaisten raakaaineiden valinta ja niiden huolellinen ja kunnioittava käsittely.

Investointi tulevaisuuden
kasvuun
Tuotteiden kovan kysynnän vuoksi ja tuotantonsa tehokkuuden kasvattamiseksi Lierne
Bakeri päätti investoida uuteen, kaksilinjaiseen
Dosetecin annostusjärjestelmään, jossa toinen

linja on suunniteltu gluteenittomien tuotteiden
valmistukseen.
Yksityiskohtaisesti räätälöity toimitus nosti
leipomon automaatioasteen aivan uudelle tasolle. Tuotanto etenee nyt taikinakoneelle asti
pienkomponenttien annostelua myöten täysin
automaattisesti, mutta sallii silti raaka-aineiden
manuaaliset lisäykset.
Automatisoinnin myötä Lierne Bakerin tuotanto
on tehostunut huimasti. Samalla työhygienia
ja -viihtyvyys on parantunut. Automatisointi on
mahdollistanut tasalaatuisten tuotteiden valmistuksen suurella tuotantoteholla. Esimerkiksi
kuiva-aineiden annostelukapasiteetti on nyt
1500 kg/h.

Dosetec-järjestelmään sisällytettiin sokerimylly,
jotta sokeri voidaan jauhaa paikan päällä
puhtaasti ilman lisäaineita.

Norjalainen leipomo Lierne Bakeri
AS on kuuluisa laadukkaista kakuistaan ja perinteisestä norjalaisesta Lefse-leipävalikoimastaan.
Lierne Bakeri tuottaa erikoistuotteita suureen osaan Norjan ruokakauppoja. Leipomon perusti
John Helge Inderdal vuonna 1990.
Viime vuonna leipomon liikevaihto
oli noin 89 miljoonaa Norjan kruunua (noin 11,5 miljoonaa euroa),
ja se työllisti 110 alan ammattilaista. Toukokuussa 2011 leipomon osti Rieber & Søn, joka on
yksi Norjan johtavista ruokaketjuista. Yritysostolla Rieber & Søn
tavoittelee kasvua päivittäiselin-

Jari Koskinen
Toimitusjohtaja

tarvikkeiden markkinoilla, erityisesti kakunmyynnissä.

Lokakuu 2011

Lierne Bakerin uusi Dosetec-järjestelmä
annostelee sekä jauhot että pienkomponentit
automaattisesti taikinakoneeseen.

Eksaktia raaka-aineiden
käsittelyä
Lierne Bakeri on erityisen tarkka tuotteidensa laadun suhteen. Raaka-aineiden on oltava
huippuluokkaa. Niinpä Dosetec sisällytti järjestelmään sokerimyllyn asiakkaan toiveen mukaisesti. Näin sokeri voidaan jauhaa paikan päällä
puhtaasti ja ilman tarvetta lisäaineille.
Lisäksi perinteisen norjalaisen perunarieskaa
muistuttavan Lefse-leivän valmistuksessa tarvitaan erittäin tarkkaa perunahiutaleiden käsittelyä. Perunahiutaleiden kosteuden säätelyä
varten järjestelmään integroitiin 4 m³:n sekoittaja, jolla varmistetaan että päivän aikana
käytettävien perunahiutaleiden kosteus ja sitä
kautta laatu säilyvät tasaisina.
Kaikkiaan Dosetecin toimitus sisälsi ohjausjärjestelmän ja annostelulaitteet jauhojen,
mausteiden, perunahiutaleiden ja sokerin automaattiseen annosteluun. Raaka-aineiden
annostelu tapahtuu siilo-, suursäkki- ja pienkomponenttiasemilla varmistaen tarkan ja joustavan tuotannon.
Toimituksessa leipomon oma tuotannonsuunnitteluohjelma yhdistettiin uuteen Dosetecautomaatiojärjestelmään, mikä on entisestään parantanut tuotannon seurantaa ja
raportointia.
Norjalainen Lierne Bakeri on kasvattanut
huimasti tuotantokapasiteettiaan uuden
Dosetec-automaatiojärjestelmän myötä.

Perinteikkäälle Arabian keramiikkatehtaalle
moderni tuotantoprosessi
Pohjoismaiden johtavan käyttökeramiikkavalmistajan tuotantostrategiaa
kehitetään entistä kilpailukykyisemmäksi. Dosetec on yksi maineikkaan
Arabian tehtaan uudistajista.
Arabian keramiikkatehtaan toimintastrategiaa tarkennettiin hiljattain. Nykyisin tämä
Fiskars-konserniin kuuluva tuotantolaitos on
Pohjoismaiden suurin keramiikkatehdas, jossa
valmistetaan Iittalan ja Arabian tuotteita. Sen
eri tuotelinjoja ovat kuivapuristuslinjat lautasten
ja vatien valmistukseen, muovauslinjat kulhojen ja kuppien valmistukseen sekä paine- ja
käsinvalulinjat.

Mittavat investoinnit
tuotekehitykseen
Arabian monipuolisen tuotannon vahvuuksia
ovat korkealaatuiset värilasitteet, oma massa- ja lasitereseptikehitys, raaka-ainetutkimus,
tekninen tuotekehitys ja kertapolttotekniikka.
- Tuotekehitys- ja muiden kehitysresurssien
painoarvo on tehtaallemme erittäin tärkeä.
Toiminnan ohjaaminen entistä enemmän valittujen tuotteiden valmistukseen pitää sisällään
sen, että resursseja käytetään eniten juuri näiden tuotteiden valmistuksen kehittämiseen,
Arabian tehtaan materiaalikehitys- ja laboratoriopäällikkö Päivi Nurmi korostaa.
Tätä silmällä pitäen tehtaan toimintaa uudistettiin yhdistämällä korkeatasoinen suomalainen
muotoiluosaaminen uusiin, entistä tehokkaampiin tuotantomalleihin. Uudistuksen yhteistyökumppaniksi valittiin Dosetec Exact.

Käyttäjäystävällisellä käyttöpäätteellä on helppo
ohjata ja seurata kunkin tilauksen valmistusta.

Suomalaisen muotoilun ja
insinööritaidon tuottava liitto
Muovausmassan ja lasitteen valmistukseen
käytetään useita luonnon raaka-aineita, joiden
tarkka annostelu on lopputuloksen kannalta
tärkeää.
- Muovausmassan ja lasitteen pääraaka-aineita
ovat kvartsi ja maasälpä. Muita raaka-aineita
ovat savi, kaoliini, alumiinioksidi, liitu ja dolomiitti, Nurmi kertoo.
Dosetec toimitti tehtaalle monipuolisen ohjaus- ja annostelujärjestelmän valu- ja muovausmassan ja lasitteen valmistuksessa tarvittavien
kuiva-aineiden annosteluun.
- Valitsimme laitetoimittajaksemme Dosetecin,
koska tunnemme sen jo vuosien takaa punnituksen asiantuntijana. Heidän toimittamansa
laitteet soveltuivat juuri meidän tarpeisiimme. Tiesimme Dosetecin myös luotettavaksi
yritykseksi.
Dosetecin annostusjärjestelmä edustaa alan
viimeisintä teknologiaa, jonka virhemarginaali
on käytännössä olematon. Laitteiden toimintaa seurataan käyttöpäätteellä, jonka avulla
asetellaan myös laitteiden käyttöparametrit
ja toimintaluvat. Ohjausjärjestelmä perustuu
luotettavaan Siemens S7-300 -logiikkaan ja
käyttöliittymä on toteutettu helppokäyttöisellä
kosketusnäytöllä.

Mittava järjestelmä sisältää peräti 15 annostelevaa
suursäkkiasemaa, pneumaattisen jauheensiirtojärjestelmän, kolme vastaanottovaakaa, pölynpoistojärjestelmän sekä säkkipaalaimen.
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Dosetec toimitti keramiikkatehtaalle monipuolisen ohjausja annostelujärjestelmän. Valu- ja muovausmassan sekä
lasitteen valmistuksessa tarvittavien kuiva-aineiden
annostelu tapahtuu nyt automaattisesti.

Luotettavaa automatiikkaa
Uuden massa- ja lasitevalmistuslaitoksen kapasiteetti on huikeat 1600 tonnia vuodessa.
- Vanhassa järjestelmässä raaka-ainesäkit
tyhjennettiin erillisiin siiloihin, joista ne johdettiin annosteluun. Nyt raaka-aineet johdetaan annosteluun suoraan säkeistä. Raakaainekäsittelyssä on nyt vähemmän vaiheita ja
annosteluprosessi on yksinkertaisempi. Tämä
parantaa myös työmukavuutta ja tehokkuutta.
Laatu- ja annostelutarkkuusvaatimuksethan
ovat olleet korkeita jo aiemmin.
Tuotantoprosessi vaatii automaatiojärjestelmältä tarkkuutta ja luotettavuutta. Esimerkiksi vastaanottovaakaan on siirryttävä yhtä paljon raaka-ainetta kuin sinne on annosteltu. Dosetecin
järjestelmä tarkistaa tämänkin.
- Laitteisto mahdollistaa joustavan massa- ja

lasitevalmistuksen sekä vaihtelut valmistusmäärissä. Raaka-aine on helppo vaihtaa toiseen, kun sitä ei ole varastoituna erillisiin siiloihin. Myös turha välivaihe, siilon tyhjennys,
voidaan välttää.
- Tuotanto uudella laitteistolla alkoi täydellä
teholla elokuun alussa, ja käyttökokemukset
ovat olleet erittäin hyviä. Olemme olleet myös
tyytyväisiä saamaamme palveluun, ja laitteiston asennus on sujunut hyvin. Käyttöönotto
on ollut helppoa ja saimme sen yhteydessä
Dosetecilta hyvin tukea, Nurmi kiittelee.
Dosetecin huippuunsa kehitetyn annostelujärjestelmän avulla Arabian tehdas vahvistaa
asemaansa Pohjoismaiden johtavana käyttökeramiikkavalmistajana. Samalla se parantaa
kilpailukykyään pitkälle tulevaisuuteen.

Fiskars-konserniin kuuluva Arabia
on ollut suomalaisen teollisen astiavalmistuksen ja käyttökeramiikan
tunnetuimpia nimiä jo lähes 140
vuotta. Arabia-brändi on vuodesta 2007 lähtien ollut osa Fiskarskonsernia. Fiskars on Suomen vanhin yritys: se on perustettu vuonna
1649. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 716 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä on noin 3600.

Leibur investoi tuottavuuteen
Viron johtava leivänvalmistaja AS Leibur Ltd uudisti vuoden alussa vehnälinjansa
annostelujärjestelmän ja kaksinkertaisti samalla sen kapasiteetin.
Leibur on kuuluisa perinteisestä leivästään
sekä innovatiivisista leipomotuotteistaan. Se
tuottaa markkinoille vuosittain yli 20 miljoonaa
kiloa leipää ja leivonnaisia. Tämä edellyttää
ajan tasalla olevaa tuotantolaitteistoa ja luotettavaa automaatiota.
Leipomo kuvaa nettisivuillaan omaavansa suuren yrityksen voimat ja pienen leipomon sielun. Sen kunniakas historia yltää vuoteen 1762. Tulevana vuonna Leibur viettää
250-vuotisjuhliaan.

Eroon tuotannon
pullonkaulasta
Tänä päivänä Leibur on Viron johtava leiväntuottaja, jonka osuus maan leipämarkkinoista
on jopa kolmannes. Tuotantopäällikkö Agu
Matsin mukaan suuren volyymin leipomossa
haastavinta on muutokset tuotevalikoimaan.
Leiburin kasvanutta tuotantoa on hidastanut
pullonkaula vehnälinjan jauhosiilojen kohdalla.
Jauhonannostelulinjan uudistaminen osoittautui tämän takia välttämättömäksi. Leibur kääntyi ongelmassa Dosetecin puoleen.
- Jauhonannostelujärjestelmän ainoan annostelulinjan vapautumista saattoi aikaisemmin odot-

taa yhtä aikaa kolmekin eri tuotelinjaa. Se hidasti olennaisesti koko tuotantoa, Mats kertoo.
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Tuttu toimittaja
Dosetec on Leiburille tuttu yhteistyökumppani jo pitkältä ajalta. Jo vuonna 2000 leipomo uudisti Dosetecin avulla neuvostoaikaiset
punnitus- ja annostelulaitteensa sekä lokerosyöttimensä ja siirtyi näin modernin tuotannon
aikakauteen.
-Tuotannon tehokkuuden lisäksi paranivat tuolloin myös hygienia ja ilmanlaatu huomattavasti.
Jauho annostellaan painesiirrolla säiliövaakoihin, ja pölynpoistosuodattimet estävät jauhopölyn leviämisen ympäristöön. Toiminta on
pitkälle automatisoitu ja järjestelmä toimii siihen syötetyn reseptin mukaan, Mats kuvailee.
Tänä vuonna tehty päätös jauhonannostelulinjan uudistamisesta oli luontevaa jatkoa yhteistyölle. Myös Dosetecin aiemmat, vastaavanlaiset toimitukset emoyhtiö Vaasan Oy:lle
olivat eduksi päätöstä tehtäessä.
- Dosetec on luotettavat toimittaja, jota myös
Vaasan Oy on käyttänyt. Tuntui luontevalta
kääntyä Dosetecin puoleen myös nyt, toimittihan se aikaisemmatkin laitteet meille ja olemme olleet niihin erittäin tyytyväisiä.
Leibur investoi uuteen jauholinjaan kasvaneen
kysynnän takia. Ainoan annosteluputken vapautumista saattoi aiemmin odottaa kolmekin eri tuotelinjaa
yhtä aikaa.

Leiburin perusti vuonna 1762
Julius Valentin Jaeksch. Tänä päivänä sen tuotanto on keskittynyt Kadakan tehtaalle Tallinnaan.
AS Leibur Ltd on osa Vaasankonsernia, joka on yksi PohjoisEuroopan merkittävimpiä leipomoyrityksiä. Leiburin nettomyynti
vuonna 2009 oli 21,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 260
työntekijää. Leibur on ensimmäinen
leipomo Virossa, jolle myönnettiin
ISO 22000:2005 elintarviketurvallisuusstandardi.

Leibur uudisti punnitus- ja annostelulaitteensa
Dosetecin avulla jo vuonna 2000. Tänä vuonna
uusittu jauholinja oli luontevaa jatkoa
yhteistyölle.
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Älykkäät teollisuusvaa’at
tukevat laadunhallintaa
Ole tarkka, punnitse oikein ja minimoi reklamaatiot.
Teollisuusvaakojen korkea laatu sekä niiden tarkat
ja älykkäät toiminnot tukevat tuotannon laadunhallintaa. Niiden avulla voi parantaa laaduntarkkailua
sekä minimoida raaka-ainehukkaa ja -kustannuksia. Parhaimmillaan ne auttavat vähentämään reklamaatioita ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
Dosetec tarjoaa useita kymmeniä älykkäitä teollisuusvaakoja mitä erilaisimpiin asiakastarpeisiin.
Meiltä saat tarkkuus- tai kappalelaskentavaa’at
siinä missä lattia- tai siltavaa’atkin lisävarusteineen.
HL-WP Pöytävaaka

Punnitusalueet 0,001 - 60 000 kg
Saatavana täysin pöly- ja vesitiiviitä malleja
Liitännät tuotannon automatiikkaan
Käyttölämpötilat -10 °C ... +40 °C
Paristo- / verkkokäyttöisiä
Suuret, selkeät näytöt

Kosteuspitoisuus 0,001 %?

GR Tarkkuusvaaka

Kun tarvitset tarkkaa kosteuden hallintaa, A&D
kosteusanalysaattoreilla saat selville tuotteidesi
kosteuspitoisuuden jopa 0,001 %:n tarkkuudella.
Tulosten tulkinta onnistuu vaivattomasti ainutlaatuisella WinCT-Moisture -ohjelmistolla.
Meiltä saat myös automaattiset tarkistusvaa’at,
jotka tarkistavat tuotteidesi painon automaattisesti ja lajittelevat ne tuotantolinjan yhteydessä.
Tarkistusvaa’at helpottavat laaduntarkkailua ilmoittamalla yli- ja alipainoisista tuotteista ja auttavat sinua tekemään tuotannostasi tasaisempaa.

MX-50 Kosteusanalysaattori
HC-i Kappalelaskentavaaka

HV-WP/HW-WP Tasovaaka

WPT/4N
Matalasiltavaaka

FS-i Tasovaaka

Korkealuokkaiset A&D-vaa’at
helppoon ja tarkkaan punnitsemiseen
Tasovaa’at
Pöytävaa’at
Kappalelaskentavaa’at
Kosteusanalysaattorit
Laboratoriovaa’at
Lisänäytöt
Punnituskomponentit

Luotettavat Radwag-vaa’at
materiaalin käsittelyyn ja logistiikkaan
Lattiavaa’at
Tasovaa’at
Matalasiltavaa’at
Lavavaa’at
Palkkivaa’at
Lisävarusteet; rullastot,
tulostimet, LCD- ja LED-näytöt,
kalibrointi, punnukset yms.
Punnituskomponentit

Punnittua
luotettavuutta
Dosetecilta
Laadukkailla punnitusantureilla ja
vaakaelektroniikalla taloudellista
tarkkuutta tuotantoon.
Dosetec on luotettava edelläkävijä punnitus- ja annostelutekniikan kehittämisessä.
Monipuolisesta valikoimastamme löydät kaikki
tarvittavat komponentit eri materiaalien virheettömän tarkkaan punnitukseen, annostukseen
ja pinnankorkeuden määritykseen.
Säiliöiden, siilojen ja sekoittimien punnitukset
Pinnankorkeuden mittaukset
Tarkkuutta vaativien materiaalien annostukset
prosessikäytössä
Punnituskomponenttien suunnittelussa on
huomioitu tuotannon joustavuus, kustannustehokkuus ja työturvallisuus. Ne soveltuvat
monipuolisiin käyttötarkoituksiin ja vaativiin
tuotanto-olosuhteisiin sekä sisä- että ulkotiloissa. Palveluihimme kuuluvat lisäksi:
Suunnittelu
Asennus
Kalibrointi-, tarkastus- ja huoltopalvelut
Laitteiden asennus on vaivatonta laajan asennussarjavalikoiman ansiosta. Vakiovarusteisiin
kuuluvat myös kaatumisenesto ja ylikuormaussuojaus. Liitäntämahdollisuudet muihin järjestelmiin ja lisälaitteisiin laajentavat käyttömahdollisuuksia entisestään.
Kapasiteetti 1kg−500t
Tarkkuus 10 000 d näytön askeleeseen 		
saakka
Täyttävät CE, OIML ja ATEX standardit

Dosetec
tuotteet ja
palvelut

Annostusjärjestelmät
Elintarviketeollisuuteen
Kemianteollisuuteen
Rakennusaineteollisuuteen
Muoviteollisuuteen
Terästeollisuuteen
Muuhun teollisuuteen

Vaa’at ja komponentit
Pöytävaa’at
Lattiavaa’at
Kontrollivaa’at
Kattoratavaa’at
Punnituskomponentit
Punnitusmoduulit
Suodattimet, venttiilit ja sekoittajat

Säkityslaitteet
Suursäkitysasemat
Venttiili- ja avosäkkien
säkitysasemat
Tynnyrin täyttöasemat

Vaakatie 37, 15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540 | Fax. (03) 8715 410
info@dosetec.fi | www.dosetec.fi

Kunnossapito
Käyttöönotto
Käyttökoulutus
Käyttöohjeet
Muutostyöt
Varaosapalvelut
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Dosetec Exact Oy

Huoltopalvelut

