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Muuttuvat kuluttajatrendit
Automatisoinnilla tehoa tuotantoon

Pölytön leipomotuotanto

Hyvä työturvallisuus parantaa tuottavuutta

Tarkka annostelu

Laatua räätälöidyillä ohjausjärjestelmillä

Aitoja makuja tehokkaalla automaatiolla
Yhä useampi tämän päivän kuluttaja haluaa terveellisiä ruokavaihtoehtoja ja monet elintarvikevalmistajat ovat vastanneet kysyntään
tuotekehityksessään.
Dosetec Exact Oy on lähes 60 vuoden ajan auttanut asiakkaitaan
tehostamaan tuotantojaan ja näin vastaamaan kulloinkin vallitseviin
kuluttajatrendeihin ja -tarpeisiin. Niin aiomme tehdä jatkossakin.
Tästä Dosari-numerosta löydät tuoreimpia esimerkkejä siitä, miten kokonaisvaltaisesti olemme automatisoineet asiakkaidemme tuotantoprosesseja muun muassa lisäaineettoman leivän
valmistuksessa.
Dosetecille asiakkaan tuotantokapasiteetin nostaminen on aina
tarkoittanut samalla aitojen ja luonnollisten makujen säilyttämistä ja
varjelua. Jotta tämä tavoite saavutetaan, tulee annostelu- ja punnituslaitteistolta vaatia äärimmäistä tarkkuutta sekä koko tuotantoprosessin sulavuutta. Tästä sekä kokonaisvaltaisten järjestelmiemme
prosessikulusta saat kattavan kuvan sivuilta 6–7.

Avainasemassa prosessikulun sujuvuuden suhteen on ohjausjärjestelmä, jonka Dosetec aina räätälöi asiakkailleen niin, että se saumattomasti palvelee kaikkia tuotannon osavaiheita. Säännöllisillä
huoltopalveluillamme puolestaan pidennät tuotantoprosessiesi
elinkaarta ja varmistat jatkossakin laadukkaat makuelämykset vaihtuvien kuluttajatottumusten mukaan.
Oli kyse sitten hapantaikinajuurimenetelmästä,
kaltatun leivän tuotannosta tai minkä tahansa
leipomotuotannon automatisoinnista, meiltä
saat luotettavat ratkaisut yrityksesi toiminnan
ja tuottavuuden parantamiseen.
Olli-Pekka Rihu
Toimitusjohtaja

Fazer Eesti AS pyrkii
edelläkävijyyteen kaikissa toimissaan

Dosetec-laajennuksilla varmistetaan tulevaisuuden kilpailukyky
Fazer Eesti AS on paraatiesimerkki siitä, kuinka Dosetec huolehtii asiakkaan tuotantoprosessien pitkäikäisyydestä ja tulevaisuuden kilpailukyvystä. Yritysten ensimmäinen yhteinen projekti oli vuonna 2006, viime talvena laajennettiin leipomon kahta eri tuotantolinjaa.

Fazer Eesti AS pyrkii olemaan kokonaisvaltainen edelläkävijä Viron leipämarkkinoilla.
Esimerkiksi tänä vuonna se lanseerasi täysin
uuden terveellisen FRESH-leipäkonseptin,
ja yhtiön Must Jõululeib, tumma joululeipä, valittiin toistamiseen vuoden parhaaksi
joululeiväksi.
Tuotannossa edelläkävijyys näkyy monella
tapaa. Tallinnan leipomossa tehdään jatkuvaa kehitystyötä ja uudistetaan tuotantomenetelmiä, joiden avulla varmistetaan
tulevaisuuden edelläkävijyys. Tässä kokonaisprosessissa Dosetec on ollut mukana
jo kuusi vuotta.

Nopeaa reagointia
alan muutostekijöihin
Dosetec toimitti annostelu- ja punnitusjärjestelmän Fazerin Tallinnan leipomoon
vuonna 2006. Viimeisen kolmen vuoden aikana Dosetec on mukauttanut ja päivittänyt
järjestelmää kolme kertaa, talvella laajennettiin vehnä- ja ruislinjoja. Syy uudistuksiin
on ollut selvä.
– Asiat kehittyvät koko ajan. Markkinoille
tulee uusia tuotteita ja raaka-aineita, tuotantomäärät muuttuvat ja
laatuun sekä työympäristöön liittyvät standardit kehittyvät, Fazerin
Tallinnan leipomon tekninen johtaja
Olev Kroon
luettelee.

– Jotta pysyisimme kehityksen eturintamassa, meidän tulee jatkuvasti kehittää
toimintojamme. Esimerkiksi jokaisen tuotantojärjestelmäämme tehtävän muutoksen tavoitteena on samalla parantaa työskentelyolosuhteita ja -ympäristöä, Kroon painottaa.

Jauhopölyt kuriin,
manuaalitoiminnot vähiin
Talvella tehdyssä laajennuksessa työskentelyolosuhteita parannettiin lisäämällä pölynhallintaa ja automatisoimalla työntekijöiden
manuaalisia toimintoja.
Uusi automaatio ja pienkomponenttiasema ovat tehneet tarpeettomaksi taikinapataan tehtävän käsinannostelun.
Pienkomponenttiasema on varustettu automaattisella annostuksella ja pölynpoistolla.
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Annostelukapasiteetin
lisäys 25 %
Dosetec on osoittautunut aiemmissa kehitysprojekteissa luotettavaksi yhteistyökumppaniksi. Ei siis ihme, että tallinnalaisleipomo
valitsi tämänkin laajennuksen toimittajaksi
Dosetecin räätälöidyn osaamisen.
– Kaikki tekemämme tuotantouudistukset
Dosetecin kanssa ovat menneet hyvin ja
aikataulujen mukaisesti. Tälläkin kertaa pidimme useita palavereja Dosetecin kanssa
löytääksemme varmasti oikean ratkaisun
meidän tarpeisiimme ja olemassa olevaan
järjestelmäämme, Kroon kertoo kolme kuukautta kestäneestä laajennusprojektista.
Vehnälinjaa laajennettiin esimerkiksi uudella säiliövaa’alla, josta jauhot annostellaan pölyttömästi suoraan alapuolen
taikinakoneisiin.
– Yksi tärkeimmistä asioista on raaka-aineiden ja pienkomponenttien käsittely ja
hallinta. Nyt kun saimme vehnälinjalle uuden
säiliövaa’an, pystyimme vähentämään tuotannon jonotusaikoja ja lisäämään annostelukapasiteettia noin 25 prosenttia. Uusi
järjestelmä toimii juuri niin kuin suunniteltiin,
Kroon iloitsee.

Dosetec-pölynhallintaa parhaimmillaan.
Fazerin Tallinnan leipomo haluaa jokaisella tuotantojärjestelmäuudistuksellaan
parantaa myös työskentelyolosuhteita.

"Kaikki tekemämme tuotantouudistukset Dosetecin kanssa ovat
menneet hyvin ja aikataulujen
mukaisesti."

Entistä tarkempaa
laadunhallintaa
Kasvaneen kapasiteetin lisäksi Fazer Eesti
AS on parantanut tuotteidensa laadunhallintaa entisestään. Tästä kiitos kuuluu muun
muassa uuteen järjestelmään integroidulle
täryseulalle, jonka avulla voidaan seuloa
pienkomponentteihin kuulumattomat ainesosat pois ennen komponenttien sekoittamista taikinaan.
– Nyt saamme helpommin selville myös
mahdollisen kontaminaation lähteet, Kroon
lisää.

Lopputuotteiden laatuseikkoihin kiinnitettiin
huomiota laajennuksessa alusta loppuun.
Veden annostelussa taikinapataan on luonnollisesti tärkeä pitää vesilämpötila vakiona, mikä ratkaistiin mittaamalla kuuman
ja kylmän veden lämpötila ja laskemalla
loppulämpötilan perusteella annosteltavat
vesimäärät.

Kokonaisvaltaista tukea
uuteen tuotantoon
Kun kaikki tekniset haasteet on saatu ratkaistua ja järjestelmä on valmiina uuteen
tuotantoon, Dosetec ei jätä asiakasta yksin.
Yritys tarjoaa kaiken mahdollisen tuen perusteellisesta käyttökoulutuksesta vaakojen
määräaikaiskalibrointiin ja järjestelmän määräaikaishuoltoon, jotta uuden järjestelmän
toiminta olisi Dosetec-lupausten mukaista.
Kuuden vuoden aikana tehtyjen toimitusten
ja laajennusten lisäksi Dosetec on koko ajan
tallinnalaisleipomon palveluksessa etäyhteyden avulla. Järjestelmän käyttöön liittyvät
kysymykset sekä mahdolliset säätötoimenpiteet kyetään ratkaisemaan reaaliajassa
ilman tuotannon keskeytyksiä.
– Olemme erittäin tyytyväisiä niin Dosetecin
järjestelmiin kuin teknisiin ratkaisuihin
sekä heidän tarjoamiinsa palveluihin.
Suunnittelemme jo uusia kehitysprojekteja heidän kanssaan, tekninen johtaja Olev
Kroon päättää.

Fazer-konserni sai alkunsa
vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä, kun Karl Fazer
avasi konditoriansa Helsinkiin.
Tänään Fazer Leipomot & Makeiset on Suomen johtava leipomoyritys ja yksi johtavista Itämeren alueella
ja Venäjällä. Fazerilla on
toimintaa

kahdeksassa

maassa ja kaikkiaan 21
leipomoa. Leipomotuotteita
viedään yli 15 maahan.

Laajennuksella vähennettiin jonotusaikoja tuotannossa ja parannettiin laadunhallintaa. Fazer Eesti AS suunnittelee jo uutta kehitysprojektia Dosetecin kanssa.
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Fazerin Hlebnyi Dom
automatisoi leipätuotantoa Pietarissa

tuoreutta ja luonnollista säilyvyyttä kalttaamalla

Lisäaineettomat leivät kiinnostavat tämän päivän kuluttajaa. Suomessa
vähemmän tunnetulla kalttausmenetelmällä leipä saadaan pysymään pehmeän tuoreena ja säilymään pitkään ilman lisäaineita. Venäjän leipämarkkinoiden edelläkävijä, Fazerin Hlebnyi Dom panostaa kaltattuun leipään
Dosetec-automatisoinnilla.

Dosetec on pitkän yhteistyön aikana toimittanut useita
annostelujärjestelmiä Fazer-konsernin leipomoille. Fazer
Hlebnyi Dom oli kuitenkin uusi asiakas, ja Dosetec automatisoi kaltatun leivän annostelutuotannon leipomossa
täysin. Lisääntyneellä tuotantokapasiteetilla vastataan
paremmin tämän lisäaineettoman leivän kasvaneeseen
kysyntään.

Fazerin suurin leipomotuotemerkki Venäjällä, Hlebnyi Dom, on monessa suhteessa
uranuurtaja maan leipämarkkinoilla. Se alkoi muun muassa ensimmäisenä valmistaa
pakattua, viipaloitua leipää ja on vuosien
varrella tuonut markkinoille lukuisia uusia
tuotteita.
Nyt ”leivän koti” (hlebnyi = leipä, dom =
koti) on automatisoinut kaltatun leivän
tuotantonsa, sillä tämän lisäaineettoman
leivän kysyntä kasvaa hyvää vauhtia. Manuaalituotannolla ei enää pysytty vauhdissa
mukana.

suuremman kosteuspitoisuuden ansiosta lisää
pehmeyttä ja se säilyy tuoreena
pitkään ilman lisäaineita. Kalttaus tuo myös
leivän luontaiset aromit hyvin esiin ja leipää
on helppo leikata. Venäjän lisäksi kalttaus
on yleistä Baltian maissa ja Ruotsissa.
– Fazerin kaltatun leivän suosio on kasvanut
Pietarissa, ja tarvitsimme lisätehoa sen tuotantoon. Dosetecin automaattinen annostelujärjestelmä auttaa meitä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, kertoo Fazer Venäjän
tekninen johtaja Anton Samoylov.

Lisätehoa kaltatun
leivän tuotantoon

Pitkäaikainen yhteistyö,
uusi tuttavuus

Kalttauksessa kiehuvaa vettä sekoitetaan
osaan jauhoista ja annetaan seoksen tekeytyä ennen taikinan tekoa. Näin taikina
sitoo enemmän vettä ja leipään saadaan

Hlebnyi Dom oli Dosetecille uusi asiakas.
Tarjouskilpailussa annosteluautomaation
moniosaaja osoittautui luontevaksi ja ennen kaikkea luotettavaksi vaihtoehdoksi,

Hlebnyi Dom on Fazerin suurin
leipomotuotemerkki Venäjällä. Sen
juuret ovat Pietarissa, jossa se sai
alkunsa vuonna 1934. Nimi otettiin käyttöön vuonna 1995, jolloin
se oli ensimmäinen leipomobrändi
Venäjällä. Yhteistyö Fazerin kanssa
alkoi vuonna 1997.
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sillä Dosetecin osaaminen on tullut tutuksi
muissa Fazer-konsernille tehdyissä järjestelmätoimituksissa. Pitkäaikainen leipomoyhteistyö on kantanut hedelmää.

Jauhojen keittotankit ovat jatkuvatoimisia. Yhden
tankin tyhjennyttyä annostelu jatkuu toisesta.
Samalla uusi panos annostellaan tyhjentyneeseen tankkiin.

Tuotantokapasiteetti
kasvoi merkittävästi
Dosetecin räätälöidyn toimituksen avulla
leipomo sai automatisoitua kaltatun leivän
tuotantonsa täysin.
– Tuotantokapasiteetti kasvoi kolmen jauhojen keittotankin voimin merkittävästi,
Samoylov kertoo.
Kyseessä on jatkuvatoiminen prosessi: kun
yksi tankki tyhjenee, annostelu jatkuu automaattisesti toisesta tankista ja samanaikaisesti uusi panos annostellaan tyhjään
tankkiin.

Annosteluvaiheiden
saumatonta toimintaa
Jauhojen annostelua varten Dosetec liitti
jauhojen lähetyssäiliön olemassa olevaan
vastaanottosäiliöön. Lähetyssäiliöstä jauhot siirtyvät painesiirrolla säiliövaakaan.
Säiliövaaka toimii tarkasti kolmella punnituskennolla punnituskapasiteetin ollessa
800 kiloa. Vaa’asta jauhot annostellaan kolmeen sekoitustankkiin.
Sekoitustankkien automaatio suunniteltiin
kokonaisuudessaan asiakkaan toiveiden
mukaisesti. Veden annostus tapahtuu sekoitustankkien punnituksen perusteella.
Valmiin kalttauksen annostelu taikinapataan
tapahtuu taas siltavaa’an perusteella.

Räätälöityä
ohjauslogiikkaa
Koko kalttaustuotanto toimii yhdellä ohjausjärjestelmällä, ja se räätälöitiin ohjelmistoineen asiakkaan tarpeiden mukaan.
Dosetecin tarjoama Siemens S7 -pohjainen, ohjelmoitava ohjauslogiikka sekä
Siemens Siwarex -punnituselektroniikka
yhdistettiin saumattomasti useaan eri ohjausjärjestelmään.
Uutta tuotantoa pyöritetään kätevästi kosketusnäytöllä, joka sijoitettiin prosessin helpottamiseksi aivan kalttausannostelupisteen
yhteyteen. Jauhoerien tilaukset sekä säiliötyhjennykset onnistuvat nappia painamalla.

Etäyhteys internetin välityksellä turvaa
Dosetec-järjestelmien toiminnan sekä nopeuttaa ja varmistaa laitteiden huoltoa ja
kunnossapitoa.

Parasta palvelua
alusta loppuun
Hlebnyi Domissa uusi tuotanto saatiin tehokkaasti käyntiin huhtikuussa.
– Koko automatisointiprojekti sujui alusta
loppuun oikein hyvin siitä huolimatta, että
Dosetec ei tuntenut Fazerin Pietarin tuotantoa entuudestaan. He kykenivät räätälöimään meille sopivat ratkaisut, ja asiat
hoidettiin varmuudella ja ammattitaitoisesti,
Samoylov kiittelee.
Leivälle, jonka säilymiseen ei tarvita lisäaineita eikä paranteita, riittää varmasti kysyntää tietoisten nykykuluttajien keskuudessa.
Dosetecin avulla Hlebnyi Dom panostaa
pitkälle tulevaisuuteen.

”Koko automatisointiprojekti sujui alusta loppuun oikein hyvin
siitä huolimatta, että Dosetec ei
tuntenut Fazerin Pietarin tuotantoa entuudestaan.”
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Älykästä annostus- ja punnitusteknol
Tarpeiden ja käyttöolosuhteiden mukaan räätälöitynä

Tarkka punnitus
Luotettava annostelu

Joustavat ratkaisut
Automatisoitu tuotanto

Puhdas työympäristö
Hygieeninen tuotanto

Dosetec-järjestelmät edustavat alan laadukkainta teknologiaa ja niillä saavutetaan erittäin tarkka ja luotettava annostelu myös hankalasti käsiteltävien materiaalien kanssa. Järjestelmiemme avulla
voit lisätä tuotantokapasiteettia merkittävästi ja parantaa lopputuotteidesi laatua.
Järjestelmävalmistuksessa on huomioitu
elintarviketeollisuuden tiukat hygieniavaatimukset.

Dosetec-annostusjärjestelmiä ohjataan
luotettavalla ja korkealaatuisella Siemensteknologialla. Siemensin sertifioituna järjestelmäpartnerina Dosetec kykenee tarjoamaan syvällistä asiantuntemusta annostusjärjestelmien ohjaukseen. Automaatioosaamisemme avulla kaikki leivän raaka-aineet saadaan automaattisesti annosteltuna
taikinakoneeseen. Myös tuotantosuunnitelmia voidaan liittää annostusjärjestelmään.
Näin tuotanto tehostuu ja nopeutuu sekä
virheet ja raaka-ainehävikki minimoidaan.

Dosetec-järjestelmien rakennemateriaali on
ruostumatonta terästä, joten niiden puhtaana pitäminen on vaivatonta. Laitteiden ja
niiden osien puhdistettavuuteen ja tyhjentyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Pölynhallinnan avulla minimoidaan jauhopölyn leviäminen, jonka ansiosta tuotantotilat
säilyvät siistinä ja henkilöstön työskentelyolosuhteet ovat terveellisemmät. Dosetecosaamisen ansiosta leipomoille syntyy merkittäviä etuja, joiden myötä tuotteiden laatu
ja yrityksen kilpailukyky nousevat tuntuvasti.

Tasaista ja parempaa tuotelaatua.
Ei manuaalisia annosteluvirheitä.
Pienentää raaka-ainehukkaa ja
tuotantohävikkejä.

	VEHNÄLINJAN 				
	VASTAANOTTOSÄILIÖ
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5
	Ruislinjan
vastaanottosäiliö
►►Annoksen tilaaminen
operointipaneelilta reseptin
mukaisesti
►►Vastaanottosäiliön

tyhjennys
pölyttömästi taikinakoneeseen tai
taikinapataan

4
raskin tai kalttauksen
sekoitusasemat
►►Veden ja jauhojen sekoittaminen
►►Automatiikka

takaa valmistuslämpötilan hallinnan

►►Puolivalmisteen

annostus pumppaamalla taikinapataan
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logiaa leipomoille

1
	JAUHOSIILOT
►►Siilot valmistetaan teräksestä tai lasikuidusta ja ne voidaan sijoittaa joko
sisälle tai ulos
►►Siilojen

varustelu, kuten suodattimet,
purkaus-, punnitus- ja muut laitevarusteet kuljetinjärjestelmineen suunnitellaan
aina asiakaskohtaisesti

2

	SUURSÄKKI- JA
PIENKOMPONENTTIASEMAT
►►Säiliöiden täyttö kätevästi suoraan
lattiatasolta
►►Tilaa

säästävät pienkomponenttiasemat
raaka-aineiden automaattiseen annosteluun

►►Pienkomponenttien

3
	SÄILIÖVAAKA
►►Jauhojen ja pienkomponenttien yhtäaikainen
annostelu pölyttömästi
►►Täsmällinen

annostus varastosäiliön punnituksen perusteella
(loss-in-weight) suoraan alipainesiirrollla
jauhovaakaan

ja tarkka punnitus ja annostelu

►►Automatisoitu
►►Mahdollistaa

panosraportointi

helpon jäljitettävyyden
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Tarkkaa annostusta monipuolisella
Siemens S7 -ohjausjärjestelmällä
Hyvin suunniteltu ohjausjärjestelmä
ottaa kaiken irti leipomon annosteluprosesseista

Leipomon annostusjärjestelmien automatisoinnissa on tärkeää, että
mekaaninen annostelulaitteisto on laadukasta, mutta vähintään yhtä
tärkeä on järjestelmä, jolla annostelua ohjataan. Huippuluokan mekaaniset laitteistot harvoin tuottavat parasta tehokkuutta, jos ohjausjärjestelmän suunnittelu on jätetty puolitiehen.
Dosetecin mittava kokemus automatisoinnista mahdollistaa sen,
että annostuksen ohjausjärjestelmät kyetään suunnittelemaan huolellisesti alusta loppuun, ja asiakkaille voidaan tarkasti räätälöidä juuri
halutunlainen järjestelmä joko olemassa olevaan laitteistoon integroiden tai kokonaan uutena.

Räätälöityä ohjausta,
luotettavaa materiaalihallintaa
Jotta tuotantoprosesseja voi ohjata ja hallita luotettavasti, tulee niissä tapahtuvien muuttujien olla tarkasti mitattavissa ja jäljitettävissä.
Dosetecin ohjausjärjestelmät perustuvat Siemensin älykkääseen S7logiikkaan. Annostusta ja punnitusta ohjataan tarkasti ja annosten
materiaalihallinta on luotettavaa.

Reaaliaikaista älykkyyttä
ilman keskeytyksiä
Dosetecin ohjausjärjestelmillä voit ohjata annosteluprosesseja ilman
keskeytyksiä. Reseptien hallinta ja muokkaus onnistuu reaaliajassa
vaivattomasti ohjauslogiikan avoimen kenttäväylän ja sen nopeiden
vasteaikojen ansiosta.
Reaaliajassa voit seurata myös annostelun eri vaiheita ja raaka-
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aineiden kulutusta. Luotettavat järjestelmämme tarkastavat, että
esimerkiksi vastaanottosäiliöön siirtyy yhtä paljon raaka-aineita kuin
sinne on reseptin mukaisesti annosteltu ja hälyttävät mahdollisista
virheistä ja ongelmista.
Panos- ja käyttöraportit saat niin automaattisesti annostelluista kuin
manuaalisesti lisätyistä raaka-aineista sekä reseptien toteumista.
Kosketusnäytöllä säädät taikinoiden lämpötilaa linjakohtaisesti ja
hallitset mahdolliset yli- ja alituotannot.

Saumatonta liitettävyyttä
Dosetec-järjestelmien ohjauslogiikka mahdollistaa myös helpon
liitettävyyden kenttälaitteisiin, kuten hajautettuihin I/O-asemiin tai
taajuusmuuntajiin. Tärkeää on myös, että suunnittelussa jätetään
varaa järjestelmän laajennettavuudelle mahdollisia tulevaisuuden
tuotantoprosessimuutoksia varten.
Dosetec auttaa asiakkaitaan liitettävyyden suunnittelussa ja toteuttamisessa niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee joustavaa, kustannustehokasta ja helppokäyttöistä annostelua ja jotta
saisit leipomon annosteluprosesseista kaiken irti.
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Toimituksen
jälkeen turvallisesti
tulevaisuuteen
Siirtyminen uuteen, automatisoituun annostusjärjestelmään herättää
kysymyksiä ja epävarmuutta. Mitä jos jokin menee pieleen? Kyseessä
ei kuitenkaan ole harppaus tuntemattomaan, sillä Dosetecilla on ohjat
käsissä koko toimituksen ajan.

Koulutus

Korjaava
kunnossapito

Kuntokartoitus
Tuki ja
neuvonta

Service
Ennakoiva
kunnossapito

Asiantuntijapalvelut
Varaosat

Meille kyse ei kuitenkaan ole vain uuden järjestelmän toimituksesta,
vaan läsnäolosta ja asiakkaan jatkuvasta huolenpidosta toimituksen
jälkeen. Tällä tavoin varmistetaan asiakkaan tuotantolinjan pitkäikäisyys
ja kilpailukyky kauas tulevaisuuteen.

Siemens Service Partner
Luottamus Dosetecin osaavaan huolenpitoon tulee hyvin esiin siinä, että Siemens on
valinnut Dosetecin Service Partnerikseen.
Sertifioituna partnerina Dosetec hoitaa
Siemens-asiakkaiden annostus- ja punnituslaitteiden systemaattisen ennakkohuollon
ja kunnossapidon.
Säännöllisellä huoltotoiminnalla varmistetaan laitteiden luotettava ja häiriötön toiminta sekä ennaltaehkäistään tuotantohävikkejä. Systemaattisen huollon avulla voidaan
vähentää suunnittelemattomia tuotantokatkoksia sekä ylläpitää haluttua tuotteiden
laatua ja tuotantonopeutta.

Pidennä tuotantolinjan elinkaarta
Dosetecin useiden palvelujen avulla asiakas
voi pidentää tuotantoprosessiensa elinkaarta ja parantaa tuottavuuttaan. Jo uuden järjestelmäasennuksen yhteydessä Dosetec

antaa kattavan käyttökoulutuksen ja samalla
kartoitetaan mahdolliset jatkokoulutustarpeet ja muut tukitoimet.
Meidän kanssamme et jää yksin. Kun tuotanto on saatu kunnialla käyntiin, tarjoamme
teknistä tukea ja huoltotoimenpiteitä joko
paikan päällä tai välittömästi verkkoyhteyden avulla ilman että tuotantoa tarvitsee
keskeyttää. Mahdolliset muutostyöt, isot ja
pienet, teemme ripeästi.

Säännölliset
kalibroinnit ja vakaukset
Järjestelmä kantaa hedelmää myös tulevaisuudessa, kun sen kunnossapidosta
huolehditaan. Esimerkiksi vaakojen säännöllinen tarkastus ja kalibrointi ennaltaehkäisee mittalaitteiden häiriöitä ja tarkentaa
prosessien toistokykyä ja annostustarkkuutta. Laadimme tarkastuksesta myös
kalibrointipöytäkirjan, jota voit hyödyntää
muun muassa yrityksesi laatujärjestelmissä.
Tarjoamme myös vaakojen määräaikaisva-

kauksia, jotka toteutetaan viranomaismääräysten mukaisesti kolmen vuoden välein.

Kuluvat osat vaihtoon
Vaakalaitteet ovat herkkiä mittalaitteita,
ja osien kuluminen heikentää vaa’an toimivuutta ja aiheuttaa mittausvirheriskin.
Kuluvat osat liittyvät usein vaakojen joustaviin ja yhteisiin tiivisteisiin ja suodattimiin.
Punnitusantureiden lisäksi erilaisten mekaanisten ja sähkömekaanisten komponenttien toiminnan varmistaminen vaikuttaa asiakkaan tuotantoprosessin ja pitkällä
tähtäimellä koko yrityksen tuottavuuteen.
Varaosapalvelumme on rakennettu juuri tämän ajatuksen varaan.

Norjalainen Goman Bakeriet
uudisti Hønefossin leipomonsa
Räätälöidyllä osaamisella löydetään
oikeat ratkaisut

Goman Bakeriet on yksi Norjan
suurimmista leipomoalan yrityksistä ja sillä on kymmenkunta
leipomoa eri puolilla
maata.

Vankka osaaminen antaa mahdollisuuden toteuttaa sellaisia tuotannon
automatisointeja, joihin vain harva pystyy. Dosetec yhdisti tuotantolaitosten
annostelujärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi.
Dosetec toimitti Goman Bakeriet’lle annostelujärjestelmän Hønefossin toimipisteeseen jo vuonna 2005, ja hiljattain leipomo
kutsui pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa
laajentamaan sitä. Oslon leipomon annostelulaitteistoja oli määrä yhdistää osaksi
Hønefossin annostelua, ja samalla päivittää
koko järjestelmä ajan tasalle ohjauslogiikasta lähtien.

Asiakkaan vaativien tarpeiden toteuttaminen edellyttää perusteellista ymmärrystä
annostelulaiteteknologiasta.

Tarkasti haluttuun
kapasiteettiin
Uudistuksella leipomo halusi lisätä tuotantokapasiteettia ja siksi oli välttämätöntä uusia
tiettyjä järjestelmäosia. Esimerkiksi jauhosiilojen lokerosyöttimet ja alipainesiirto uusittiin, jolloin saavutettiin asiakkaan haluama
annostelukapasiteetti 60 kg/min.

Myös Oslon leipomon pienkomponenttiannostus varustettiin uudella ohjauksella
ja liitettiin Hønefossin annostusjärjestelmään. Dosetecin osaamisen avulla uusien
investointien tarve voitiin määritellä erittäin
yksityiskohtaisesti.

Kustannustehokas yhtälö
Uuden ja vanhan räätälöity yhdistäminen
on taitolaji, johon tarvitaan hyvää ymmärrystä laitteistojen teknologioista ja niiden
soveltuvuudesta kunkin leipomon tarpeisiin. Kun sen hallitsee, asiakas hyötyy siitä kustannustehokkaana ja kannattavana
investointina.
Goman Bakeriet’n tuotantojen yhdistämisessä käytettyä laitteistoa, kuten pienkomponenttiasemaa vaakoineen, kyettiin hyödyntämään tehokkaasti hyväksi.
– Laajennusprojekti sujui oikein hyvin ja
ripeästi, ja uusittu annostelujärjestelmä
toimii Goman Hønefossissa suunnitelmien mukaisesti. Olemme hyvin tyytyväisiä
Dosetecin joustavaan toimintakykyyn ja
heidän räätälöityihin ratkaisuihinsa, kertoo
Goman Bakeriet’n tuotantopäällikkö Tor
Brede Rognlid.

Syvää laitetuntemusta
ja ripeää toimintaa
Nykyään Megatec Automationin palveluksessa työskentelevä John Egil Filtvedt on
Dosetecin edustaja Norjassa ja hänellä on
ollut tuntuva paikallistoimijan rooli Goman
Bakeriet’lle tehdyissä projekteissa. Viimeisin
laajennusprojekti Hønefossin leipomossa
sujui hänen mukaansa mainiosti ja ilman
yllätyksiä.
Filtvedt painottaa, että räätälöidyissä tuotantolaitosten yhdistämisprojekteissa on
ymmärrettävä täysin laitteistojen teknologiat ja niiden integroitavuus toisiinsa. Yhtä
tärkeää on, että projektin vaiheet on hyvin
suunniteltu ja asiat saadaan hoidettua jouhevasti, sillä pitkäaikaiset tuotannonkeskeytykset eivät voi olla näkymättä leipomon
tuotetoimituksissa.
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Parempaa tuottavuutta
pölynhallinnalla
Pölyttömyys leipomotuotannossa vähentää alalle
tyypillisten ammattitautien kehittymistä ja lisää
työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä. Hyvin
suunniteltu pölynhallinta parantaa
pitkällä tähtäimellä myös
leipomon tuottavuutta.

Allerginen nuha on pölyävissä leipomoissa
piinallinen ammattitauti, joka voi jäädä pysyväksi, mikäli altistuminen pölylle jatkuu
pitkään. Työterveyslaitoksen mukaan ammattinuha voi pahimmillaan edetä astmaksi.
Korvattaviin ammattitauteihin kuuluva astma
paranee harvoin täysin.
Dosetecilla on lukuisia referenssejä siitä,
miten leipomoiden tuotanto-olosuhteet on
pystytty muuttamaan käytännössä täysin
pölyttömiksi, sillä toimittamiimme annostusjärjestelmiin kuuluu olennaisena osana
myös automaattinen pölynpoisto. Keskeistä
on, että pölynpoistojärjestelmä räätälöidään
asiakkaan toiveiden mukaan ja juuri niiden
ongelmakohtien osalta, joissa hengitykselle
haitallista pölyä syntyy.

Hyvin suunniteltu pölynhallinta auttaa ehkäisemään ammattinuhan ja -astman syntymistä, kohentaa työturvallisuutta ja tukee
henkilöstöä työskentelemään motivoituneemmin ja tehokkaammin. Samalla pölyn
aiheuttamat sairauspoissaolot ja siihen liittyvä työntekijöiden vaihtuvuus vähenevät.

OHJAUSPÄÄTE

Dosetec-järjestelmillä parannat tuotantokapasiteettisi lisäksi työskentelyolosuhteita,
joilla molemmilla on suora vaikutus yrityksesi
tuottavuuteen.

SK-WP

AD-4407
SILTAVAAKA
Annostus
lattiavaa'an ohjaamana

FG-KAL

Monipuoliset ratkaisut helppoon
ja tarkkaan punnitsemiseen
Tasovaa'at  Pöytävaa'at  Lattiavaa'at  Lavavaa'at  Palkkivaa'at  Kappalelaskentavaa'at  Matalasiltavaa'at  Punnituskomponentit  Kosteusanalysaattorit  Kontrollivaa'at

Iba-messut on leivonta-alan ehdoton kansainvälinen kärkitapahtuma. Viimeksi
kolme vuotta sitten Düsseldorfissa iba-messut keräsi näytteilleasettajia lähes 1100,
ja vierailijoita 157 maasta liki 80 000. Jopa 94 prosenttia kävijöistä arvioi messut
hyväksi tai erinomaiseksi.
Dosetec arvostaa tämän vuodesta 1949 järjestetyn messutapahtuman erittäin
korkealle ja on vahvasti paikalla myös tänä vuonna. Tervetuloa Müncheniin
16.–21.9.2012 halliin B5 osastolle 160!

World Market for Baking

Dosetec tuotteet ja palvelut
Annostusjärjestelmät
Elintarviketeollisuuteen
►► Kemianteollisuuteen
►► Rakennusaineteollisuuteen
►► Muoviteollisuuteen
►► Terästeollisuuteen
►► Muuhun teollisuuteen
►►

Vaa’at ja komponentit

Säkityslaitteet

Huoltopalvelut

Pöytävaa’at
►► Lattiavaa’at
►► Kontrollivaa’at
►► Kosteusanalysaattorit
►► Punnituskomponentit
►► Suodattimet, venttiilit
ja sekoittajat

►►

Suursäkitysasemat
►► Venttiili- ja avosäkitysasemat
►► Pussitusasemat
►► Tynnyrin täyttöasemat

►►

►►
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