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Jauhoannostelu Stabburet Strandassa on nyt täysin  
automaattinen ja pizzan valmistus sujuu tehokkaasti.

Norjan länsirannikolla Strandassa toimii yksi elintarvikejätti Stabburetin  
seitsemästä ruokatehtaasta. Siellä valmistuu noin 35 miljoonaa pakastepizzaa 
vuosittain. Päätähuimaava lukema vaatii annostus- ja punnitusjärjestelmiltä 
täydellistä onnistumista. 

Stabburet on tunnettu laadukkaista elin-
tarvikebrändeistään. Strandan tehtaal-
la valmistetaan muun muassa kuuluisaa 
Grandiosa-pakastepizzaa, jota tuodaan 
myös Suomeen. 1980-luvulta lähtien teh-
taalla on valmistettu Grandiosaa reilusti yli 
400 miljoonaa kappaletta. Kaksi muuta 
pizzamerkkiä, Big One ja Originale, nostavat 
kokonaisvalmistusmäärän noin 35 miljoo-
naan pizzaan vuodessa.
Valtavat valmistusmäärät vaativat yrityksen 
annostus- ja punnitusjärjestelmiltä tehoa, 
joka voidaan saavuttaa vain korkealla au-
tomaatiotasolla. Siksi tehtaalla on viime 
vuosina minimoitu manuaalisia toimintoja 
Dosetecin avulla.

Jatkuvatoiminen  
täyttö jauhottajille

Viime vuonna Dosetec räätälöi automaat-
tisen annostelun pizzalinjan kymmenelle 

Kuluneen vuoden aikana Dosetec 
on ollut mukana useissa hankkeis-
sa, joilla asiakkaamme ovat panos-
taneet luottavaisesti tulevaisuuden 
kilpailukykyyn maailmantalouden 
vaikeasta tilanteesta huolimatta.
Automaattisten annostus- ja punni-
tusjärjestelmiemme avulla he ovat 
saaneet kilpailuetuja, joista jotkut 
saattavat kuulostaa jopa yllättä-
viltä. Dosarin sivuilla voit tutustua 
Stabburetin tehokkaaseen piz-
zatuotantoon, Ruukki Metalsin 
joustavaan ja kustannustehokkaa-
seen palvelukykyyn sekä ABB:n 
ja Länsi-Rannikon Kalan laatu- 
panostuksiin. Luotettavan ja tarkan 
annostuksen lisäksi asiakkaamme 
saavat monipuolisia parannuksia 
työergonomiaan, kuten toimituk-
sestamme Goman Bakeriet’lle 
voit lukea. 
Useiden vuosien projektikokemuk-
sen rikastuttamana olemme vakuut-
tuneita siitä, että mitä joustavam-
min asiakasta pystyy palvelemaan, 
sitä paremmin oma yritys menestyy. 
Osaaminen on luonnollisesti kaiken 
A ja O, mutta myös joustavuuden 
ansiosta Dosetec on vallitsevas-
sa taloustilanteessa pystynyt kas-
vattamaan liikevaihtoa. Uskomme, 
että vankka osaaminen ja joustava 
palvelukyky ovat myös kansain-
välisesti kasvavia kilpailutekijöitä, 
mistä osoituksena on vientilukujem-
me nousu. Nykyliikevaihdostamme 
viennin osuus on reilusti yli puolet. 
Antoisia lukuhetkiä!

Olli-Pekka Rihu

Toimitusjohtaja

Osaamisen ja 
joustavuuden 
palvelupaketti jauhottajalle. Jauhottajat ripottelevat jauhoa 

taikinamatolle, jotta taikina säilyttää oikean 
koostumuksen eikä tartu kaulimeen. 
Megatec-yhtiön John Egil Filtvedt on 
Dosetecin paikalliskumppani norjalais- ja 
ruotsalaistoimituksissa ja varmistaa, että 
asiakkaan yksityiskohtaisetkin tarpeet tule-
vat tyydytettyä.
– Automaattinen annostelu on tehnyt piz-
zan valmistuksesta nopeampaa ja tehok-
kaampaa, kertoo leipomon johtaja Tommy 
Torgersen. 

Parempaa työergonomiaa

Automaattisen annostelun ansiosta tehtaalla 
on päästy nauttimaan paremmasta työergo-
nomiasta. Ravaaminen jauhottajalta toiselle 
täyttösäkki kourassa on jäänyt pois ja on 
paremmin aikaa olennaisempiin tehtäviin.
Ripottelussa syntyvä ylimenevä jauhomää-
rä palautuu alipainesysteemillä takaisin an-

Stabburet valmistaa  
huikeita pizzamääriä
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Norjalainen vuonna 1943 perus-

tettu Stabburet valmistaa tun-

nettuja elintarvikebrändejä, kuten 

Grandiosaa ja Fun light -mehua 

osana Orkla Foods -yhtymää. 

Ohjausjärjestelmä on tärkeä osa annostus- ja punnituslaitteiden toimivuutta.  
Luotettavuus ja käyttäjäystävällisyys ovat Dosetec-ohjausjärjestelmien kulmakiviä. 

nostusprosessiin ja työympäristö pysyy 
pölyttömänä.  
Toimituksessa oli tärkeää löytää asiak-
kaan toivoma tehokas tilankäyttöratkaisu. 
Dosetecin mittava kokemus erilaisista ti-
lankäyttösovelluksista tuotti ratkaisun, jolla 
myös ahdas työskentely saatiin poistettua.

Huoletonta ja 
helppokäyttöistä

Jotta Stabburet hyötyisi uudesta järjestel-
mästä parhaalla tavalla, oli tarve uusia koko
jauhoannostuksen ohjaus.
Dosetecin ohjausjärjestelmissä kiinnite-
tään aina huomiota helppoon käyttäjäliitty-
mään. Strandan tehtaan ohjausjärjestelmä 
on varustettu Siemens S7 -teknologial-
la ja kahdella 15 tuuman kosketusnäytöl-
lä. Norjankielinen järjestelmä kerää tietoa 
annostelulaitteiden kunnosta ennakoivaa 
huoltoa varten. Toiminta on redundanttisesti 
varmennettu: annostelu vaihtuu automaat-
tisesti tyhjentyvästä jauhosiilosta täyteen, 
ilman että käyttäjä liikuttaa sormeakaan. ▲

Tarkkuutta pienkomponenttien 
annosteluun automaatiolla
Tänä vuonna annostus- ja punnitus-
järjestelmien uudistukset Strandassa 
saivat jatkoa, kun Dosetec automatisoi 
toisen pizzalinjan pienkomponenttian-
nostelun kokonaan.
Nyt kaikkiaan seitsemän pienkompo-
nentin annostus tapahtuu tarkasti pun-
nituksen perusteella (loss-in-weight). 
Viiden pienkomponentin annostuskoot 
ovat 1–10 kiloa, kahden mikrokompo-
nentin alle kilon.     
Myös nestemäisen hiivan annostus 
uusittiin säädettävällä annostusno- 
peudella ja hiivan lämpötilan mittaus- 
ominaisuudella. 

Automaatio huolehtii, ettei annostuksessa 
tapahdu unohduksia tai muita inhimillisiä 
virheitä ja varmistaa näin tuotteiden tasa-
laatuisuuden. Viimevuotiseen tapaan täs-
säkin toimituksessa oli löydettävä tehokas 
tilankäyttöratkaisu. 
– Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön 
Dosetecin kanssa. Ratkaisut niin viimevuo-
tisen kuin tämänvuotisen projektin osalta 
toimivat haluamallamme tavalla, toteaa lei-
pomon johtaja Tommy Torgersen. ▲
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Hihnavaakalinjan ansiosta ylimääräinen, kalojen mukana kulkeutuva aines  
saadaan poistettua ennen punnitusta ja päästään luotettaviin punnituslukemiin.

Satamasta on alipainekuljetus lajittelu-
keskukseen, josta silakat siirtyvät nopeasti 
hihnavaakalinjalle ja pakastimeen.  

Dosetec kulkee mukana asiakkaan strategisissa painopistemuutoksissa.  
Länsi-Rannikon Kala Oy halusi panostaa ruokasilakkaan rehusilakan sijaan,  
ja Dosetec räätälöi yritykselle hihnavaakalinjan vanhan säiliövaakalinjan tilalle. 
Nyt tuoreet silakat saadaan nopeasti pakastimeen, ja kalan laatu säilyy hyvänä.

Länsi-Rannikon Kala sijaitsee Suomen par-
haimmilla silakka-apajilla Länsi-Suomen 
rannikolla Taivassalossa. Yrityksellä on ka-
lasatamassa viisi pakkasvarastoa, joiden 
säilytyskapasiteetti on yli 6 000 tonnia.  
Nyt yhtiö on muuttanut strategiaansa. 
Rehusilakka on saanut väistyä tuotannon 
kärkipaikalta.
– Haluamme tuottaa entistä enemmän ruo-
kasilakkaa, sillä sen kysyntä on kasvanut 
muun muassa Ukrainassa, Valko-Venäjällä, 
Venäjällä ja Baltian maissa, yrityksen uusi 
toimitusjohtaja Aarne Paesalu kertoo.

Laatua kalankäsittelyyn

Strategisen painopistemuutoksen myötä 
kalojen vastaanotto oli tarve uusia. Yritys 
otti yhteyttä Doseteciin, joka oli vuosia sitten 
toimittanut säiliövaakajärjestelmän rehusila-
kan vastaanottoon. 
Nyt piti löytää ratkaisu, jolla kalastajalta 
tulevat silakat saadaan tuoreena nopeasti 
punnituksesta pakkaseen. 
Alkukartoituksen jälkeen päädyttiin hihna-
vaakajärjestelmään, joka osoittautui par-
haaksi vaihtoehdoksi nopeatempoiseen ka-
lankäsittelyyn. Linjan siirto- ja punnituskyky 
on jopa 60 tonnia tunnissa.
Hihnavaakamenetelmän ansiosta kalat kul-
kevat linjalla jouhevasti, eivätkä kasaan-
nu massiivisella painolla toistensa päälle 
laatua vaurioittaen. Hellävaraisempi kalan- 
käsittely auttaa hävikin vähentämisessä.

Tarkka punnitus on 
enemmän kuin hyvä 
laitteisto

Uusi strategia tarkoitti entistä tarkempaa 
punnitusvaatimusta. Laadukkaan Siemens-
punnituslaitteiston ja -logiikan lisäksi tavoit-
teen saavuttaminen vaati yksityiskohtais-
ta linjan räätälöintiä juuri kalankäsittelyyn 
sopivaksi. 
Hihnavaakamenetelmän ansiosta kaikki 
ylimääräinen ainesosa saadaan poistettua 
linjalta ennen punnitusta. Vesi valuu helpos-
ti puhdistettavan muovimoduulihihnan läpi, 
samalla kun mätijäte pestään pois korkea-
painepesurilla. Kolat ja reunavallit estävät 
silakoiden liiallisen valumisen eteenpäin tai 
hihnan ulkopuolelle kuljetinmateriaalin olles-
sa haponkestävää terästä. 

Panostus ruokasilakkaan
uudella hihnavaa'alla

Raportoinnin avulla  
tarkat ohjeet kalastajille

Entistä tarkempi punnitus mahdollistaa 
paremman yhteistyön kalastajien kanssa. 
Uuteen Dosetec-järjestelmään kuuluu yk-
sityiskohtainen seuranta, muun muassa 
päivittäisraportointi. Sen perusteella Länsi-
Rannikon Kala voi antaa tarkat ohjeet ka-
lastajille päivittäisestä silakkakilotarpeesta. 
Dosetec on toimittanut useita hihnavaaka- 
järjestelmiä eri alojen tarpeisiin, mutta kala- 
teollisuuden asiakkaalle toimitus oli ensim-
mäinen. Vuosikymmenten kokemus osoit-
tautui tärkeäksi tekijäksi projektin onnistu-
misen kannalta.
– Ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia tek-
niikkaan, käyttöön tai ratkaisuihin liittyen. 
Dosetec on aina vastannut eteen tullei-
siin haasteisiimme hyvin, toimitusjohtaja 
Paesalu toteaa. ▲

Länsi-Rannikon Kala Oy on 

vuonna 1973 perustettu tuorekala- 

ja pakastuslaitos, päätuotteena si-

lakka. Yritys työllistää 25 henkilöä, 

sesonkina lähes tuplasti enemmän.  
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Erikoisterästuotteiden valmistaja Ruukki Metalsin strategiaan kuuluu  
kustannustehokkuus sekä myynnin ja jakelun kehittäminen kansainvälisesti. 
Siirrettävä suursäkitysasema rautaoksidin pakkaamisessa toteuttaa sujuvasti 
kumpaakin tavoitetta. 

Hämeenlinnan Ruukki Metalsissa toi-
mii Suomen ainoa suolahapon elvyttämö. 
Elvytyksen sivutuotteena syntyy rautaok-
sidia, jota yritys toimittaa jatkojalostustar-
peisiin muun muassa sähkömoottoreiden 
kestomagneettien valmistukseen. 
Energia- ja prosessipalvelun työnjohtaja 
Kimmo Peltola kertoo, että rautaoksidia 
syntyy Hämeenlinnassa huikeat 20 tonnia 
päivässä. 
Erittäin pölyävän ominaisuuden johdosta 
kansainväliset asiakkaat haluavat rauta-
oksidin konttien sijaan suursäkeissä, jol-
loin materiaalikäsittely on hygieenisempää. 
Toukokuussa tehdas sai oman siirrettävän 
säkitysaseman.
– Omalla säkitysasemalla kykenemme pal-
velemaan säkitystä haluavia asiakkaitam-
me paremmin ja laajentamaan markkinoita 
kustannustehokkaammin.  

Räätälöintikyky  
ratkaisi tarjouskilpailun

Työnjohtaja Peltolan mukaan säkitysaseman 
toimittajaehdokkaat ja heidän toimitus- 
kykynsä käytiin perusteellisesti läpi. Aseman 
piti täyttää vaativat kriteerit varsinkin 
räätälöinnin ja muuntautumiskyvyn suhteen. 
Tarjouskilpailun ykköseksi hahmottui lopulta 
Dosetec, joka toimitti säkitysaseman ruuk-
kilaisten toivomalla tavalla.
– Halusimme mahdollisimman helpon ja 
luotettavasti toimivan kokonaisuuden. 
Säkitysaseman joustava siirrettävyys oli 
yksi suurimmista syistä, miksi valitsimme 
toimittajaksi Dosetecin, ja hinta–laatu-suhde 
oli kohdallaan.   
Osa Ruukki Metalsin asiakkaista haluaa 
rautaoksidin konteissa, jolloin trukki vetää 
säkitysaseman perävaunutyyppisesti pois 
lastausasemalta konttitäyttöä varten. Näin 
säkki- ja konttivaihtoehdot saadaan toimi-
maan lastauksessa saumattomasti yhteen. 
Säkitysasema voidaan siirtää myös yksit-
täisten annostussiilojen luokse.

Hyvin suunniteltu  
on puoliksi tehty

Peltola kiittelee Dosetecin aktiivista panos-
tusta yhteiseen alkusuunnitteluun, joka tä-
mäntyyppisessä toimituksessa on erityisen 
tärkeää. Useat yksityiskohdat, kuten mate-
riaalin liikkuvuus tulee suunnitella huolella, 
jotta jopa 150 tonnin viikoittainen säkitys 
pelaa moitteettomasti.

Siirrettävä säkitysasema on tehokas ratkaisu silloin, kun annostussiilojen alla olevaa 
tilaa käytetään säkityksen ohella konttilastaukseen tai säkityspisteitä on useita.

– Yllättävän hyvin kokonaisuus on toiminut. 
Itse asiassa työntekijämme eivät uskoneet, 
että se tulisi toimimaan vaaditulla tavalla. 
Nyt käytännön kokemusten myötä he ovat 
antaneet positiivista palautetta. ▲

Ruukki Metals on osa Ruukki-

konsernia, jolla on noin 9 000 

työntekijää ja toimintaa noin 30 

maassa. Ruukki Metalsin liikevaihto 

vuonna 2012 oli 1 787 M€.  

Asiakastyytyväisyys ylös, 
kustannukset alas
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Kilpailukyky
varmalle pohjalle
Norjalainen leipomoketju Goman Bakeriet on ainutlaatuinen yhdistelmä  
paikallisia leipomoperinteitä ja modernia leipomoteollisuutta. Trondheimissa 
modernisoitiin annostus- ja punnitusjärjestelmien ohjaus sekä automatisoitiin 
nesteannostus kokonaan.

Goman Bakeriet on leipomotuotteiden edel-
läkävijä terveellisyyden, turvallisuuden ja 
laadukkuuden suhteen. Se muun muassa 
aloitti 100-prosenttisen täysjyväviljaleivän 
valmistuksen ensimmäisenä Norjassa.
Edelläkävijyyttä ja tuotteiden arvoja varjel-
lakseen Trondheimin leipomossa uusittiin 
talvella annostuksen ja punnituksen ohjaus- 
järjestelmä. Dosetec leipomoketjun luotto-
kumppanina päivitti järjestelmän ohjelmoi-
tavalla ohjauslogiikalla (Siemens S7), jonka 
edistykselliset älytoiminnot varmistavat lei-
pomon kilpailukyvyn pitkälle tulevaisuuteen. 
Alkusoittona työntekijöiden helpommalle ja 
tehokkaammalle työskentelylle on 240-paik-
kainen reseptimuisti. Se sulkee piiriinsä an-
nosteltavat raaka-aineet, joita voi olla kus-
sakin reseptissä kolmekymmentä. 

Oppiva ja  
itseohjautuva järjestelmä

Ohjausjärjestelmän seurantaprosessit, re-
aaliaikaiset hälytykset ja perusteellinen ra-
portointi auttavat leipomoa toimimaan luo-
tettavalla pohjalla. Unohduksia tai muita 
inhimillisiä virheitä ei yksinkertaisesti voi 
tapahtua, sillä järjestelmä keskeyttää toi-

minnan ja muistuttaa käyttäjää, jos annos-
tuksesta puuttuu jokin reseptin ainesosa. 
Järjestelmä myös ohjaa käyttäjää manuaa-
lisissa toiminnoissa.
Leipomotuotteiden laatua korostavat jär-
jestelmän prosessioppiminen ja itseoh-
jautuvuus. Jos esimerkiksi raaka-aineiden 
ominaisuuksissa, kuten kosteuspitoisuu-
dessa on tapahtunut muutoksia, ohjaus-
logiikka  hienosäätää annostustarkkuutta  
automaattisesti. 
Ohjausjärjestelmä 19-tuumaisella koske-
tusnäytöllä perustuu parametreihin, jolloin 
ei tarvita erikoistoimia ja monimutkaista 
koodausta mahdollisten prosessimuutos-
ten takia. 

Tarkkaa kyvykkyyttä

Ohjausjärjestelmäuudistuksen yhteydessä 
automatisoitiin nesteannostus, mikä on 
tehnyt veden, nestemäisen hiivan, siirapin 
ja margariinin annostusprosesseista tar-
kempaa ja tehokkaampaa. 
Annostuksen aikana järjestelmä mittaa 
hana- ja lämpimän veden lämpötilat ja las-
kee annosteltavat vesimäärät lämpötilavaa-
timusten mukaisesti. 

Luotettavaa ja helppoa. Leipuri valitsee tuotteen 
ja valmistusmäärän, ohjausjärjestelmä hoitaa 
loput reseptin perusteella. 

Leipuri voi myös itse säätää veden ja hiivan 
annostusta kesken prosessin alkuperäistä 
reseptiä muuttamatta, jos esimerkiksi taikina 
ei hänen mielestään kohoa riittävästi.
Trondheimin leipomon johtaja Kristofer 
Heggdal kertoo, että uudet järjestelmät 
puolen vuoden käyttökokemuksen jälkeen 
toimivat juuri niin kuin pitääkin. ▲

Goman Bakeriet on Norjan toi-

seksi suurin leipomoketju ja osa 

Coop-osuuskuntaryhmää. Goman 

Bakeriet’lla on seitsemän paikallis-

leipomoa ympäri Norjaa.   
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Tasaista laatua
hartsin tuotantoon
Sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä ABB tunnetaan maailmalla 
laadukkaista tuotteista, järjestelmistä ja palveluista. Tänä keväänä Dosetec 
automatisoi hartsin sekoittamon annostuksen ja punnituksen Vaasassa. 
Uudistuksella varmistetaan hartsin tasalaatuisuus staattorikäämeissä.

ABB:n Vaasan toimipiste sijaitsee yhdes-
sä Suomen merkittävimmistä teollisuus- ja 
teknologiapuistoista, Strömberg Parkissa. 
Yrityspuisto juontaa juurensa Gottfrid 
Strömbergiin (1863–1938), joka on suo-
malaisen sähkötekniikan ja -teollisuuden 
isähahmo kehitettyään Suomen ensimmäi-
sen tasavirtakoneen ja sähkökoneita, jotka 
olivat aikansa kansainvälisesti palkittuja 
huippuja.
Strömbergin historia jatkuu tänä päivänä 
ABB:ssä, joka tarjoaa ympäristömyöntei-
siä sähkövoima- ja automaatioteknologian 
sovelluksia prosessiteollisuuden tarpeisiin.

Oikea viskositeetti tärkeää

Tuotannon kehitysinsinööri Kaj Hautalan 
mukaan alan asiakkaat arvostavat korkeaa 
laatua, sillä huonolaatuisilla tuotteilla 
saattaa olla jopa vahingollisia seurauksia. 
Jos esimerkiksi tuulivoimaturbiini lakkaa 
toimimasta sähkögeneraattorin tehdessä  
oikosulun huonon laadun vuoksi, on seu-
rauksena vaikeat ja kalliit korjausoperaati-
ot lähes sadan metrin korkeudessa, usein 
merellä. 
– Panostamme laatuun joka asiassa. Siksi 
halusimme automatisoida annostuksen 
ja punnituksen hartsin tuotannossa. 
Hartsilla kyllästetään sähkömoottoreiden 
staattoreissa olevien käämilankojen 
ilmavälit. Hartsin pitää olla juuri oi-
keanpaksuista ja pysyä luotetta-
vasti kiinni, jotta käämilangat 

eivät pääse värähtelemään ja kulumaan. 
Liian laiharakenteinen hartsi saattaa aihe-
uttaa oikosulun. 

Varma valmistus reseptillä 

Aiemmassa yhteistyössä syntynyt luotta-
mus sai ABB:n valitsemaan järjestelmätoi-
mittajaksi Dosetecin. 
Uudessa hartsausprosessissa kvartsihiek-
ka, hartsi ja kovete annostellaan oikeassa 
suhteessa sekoitinsäiliöön automaattisesti. 
Reseptin mukainen valmistus takaa tasai-
sen laadun kaikissa valmistuserissä, kun 
staattoripaketteja syntyy noin 300 viikoittain. 
Automaatio on helpottanut työskentelyä 
huomattavasti, sillä manuaalinen prosessi 
on materiaalien luonteen vuoksi vaikeasti 
hallittavaa. Pölynhallintajärjestelmä suursä-
kin ja sekoitinsäiliön yhteydessä pitää tiiviisti 
huolen, ettei kvartsipöly leviä ympäristöön.

Plug and play! 
ABB:n uusi järjestelmä valmistettiin ja tes-
tattiin pääosin Dosetecin tehtaalla. Asennus 
Vaasassa tapahtui viikonlopun aikana. 

Sunnuntaina annettiin käyttökoulu-
tus, maanantaiaamuna pistettiin 
töpselit seinään ja painettiin play-

nappulaa. Hartsituotantoa ei tarvin-
nut keskeyttää kertaakaan. 
– Koko järjestelmä on toiminut moit-
teettomasti, Hautala kertoo. ▲

ABB on yksi maailman johtavista 

sähkövoima- ja automaatiotekno-

logiayhtymistä. Sen palveluksessa 

on yli 145 000 henkilöä noin sadas-

sa maassa. 

Täysin pölytön säkinsuun kiinnitys.
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Annostusjärjestelmät
►► Elintarviketeollisuuteen 
►► Kemianteollisuuteen
►► Rakennusaineteollisuuteen 
►► Muoviteollisuuteen
►► Terästeollisuuteen
►► Muuhun teollisuuteen

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

Huoltopalvelut
►► Ennakoiva & korjaava  

 kunnossapito
►► Käyttöönotto
►► Koulutus ja tekninen tuki 
►► Muutostyöt
►► Varaosapalvelut

Dosetec tuotteet ja palvelut

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

Vaa’at ja komponentit

Dosetec Exact Oy

Vaakatie 37, 15560 NASTOLA

Puh. (03) 871 540  |  Fax. (03) 871 5410

info@dosetec.fi  |  www.dosetec.fi

S
ektori - E
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aino 08/2013

WPT/4N 
Matalasiltavaaka

HL-WP Pöytävaaka

GR Tarkkuusvaaka

HC-i Kappalelaskentavaaka

MX-50 Kosteusanalysaattori

FS-i Tasovaaka

HV-WP/HW-WP Tasovaaka

Luotettavat Radwag-vaa’at järeään materiaali-
käsittelyyn ja logistiikkaan. Hihna-, lava- ja palkki- 
vaa'at sekä kattavat lisävarusteet: rullastot, 
tulostimet, LCD- ja LED-näytöt, kalibrointi ja 
punnukset.

Korkealuokkaiset A&D-vaa’at helppoon 
ja tarkkaan punnitsemiseen.  
Myös laboratoriovaa'at, lisänäytöt ja 
punnituskompentit.


