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Hexagon Manufacturing Intelligencen 
automaattinen tuotantotilojen 
tarkastusjärjestelmä pitää öljyhydrauliikkaosien 
toimittajan tuotantotilat täydessä toiminnassa.

Vuonna 2002 perustettu 3B FLUID POWER SRL aloitti 

sopimustarkastusyrityksenä, joka työskenteli lähinnä 

aerodynaamisten osien parissa. Vähitellen yritys on 

laajentanut toimintaansa muillekin aloille ja toimii nyt 

myös maatalous-, ilmailu- ja autosektoreilla. Italian 

Novellarassa sijaitsevassa toimipisteessä valmistetut 

tuotteet ovat lähinnä öljyhydrauliikan ohjausyksiköitä, 

jotka on valmistettu valuraudasta tai alumiinista, mutta 

yritys tuottaa myös muoviosia, kuten öljynsuodattimia.
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Olemme lisänneet näytteenottoa 
kasvattamalla päivittäin mitattavien 
tuotteiden osuutta 10:stä 50 %:iin, ja 
kaikki tarkastukset tehdään koneen 
työskentelyä hidastamatta.



Perustamistaan seuranneina vuosina 3B FLUID POWERin 

on pitänyt käynnissä sitoutuminen asiakkaiden tarpeiden 

täyttämiseen – sekä toimitusten että laadun osalta. 

Kun liiketoiminta alkoi laajentua, uusiin tekniikoihin 

sijoittamisesta tuotannon työnkulkujen optimoimiseksi tuli 

todellinen prioriteetti pyrittäessä mahdollistamaan jatkuva 

kasvu. Yrityksen filosofiana oli toteuttaa uusia järjestelmiä, 

joilla pystytään käsittelemään suurempia tuotemääriä, 

jolloin se pystyisi valtaamaan alaa asiakkaiden vaatimusten 

kasvaessa.

Nykyään mittausjärjestelmillä on tärkeä rooli 

tuotantoprosesseissa, minkä ansiosta 3B FLUID POWER 

pystyy parantamaan tuotteidensa laatua. Mutta 

toteutuksessa haasteena olivat sekä tämän laadun 

saavuttaminen että ajan ja kustannusten säästäminen. 

Strategiana oli uuden koordinaattimittauskoneen (CMM) 

integrointi suoraan tuotannon työnkulkuun tarkastusaikojen 

lyhentämiseksi, mutta samaan aikaan myös tarkkuuksien 

parantaminen, ja tämä merkitsi investointia uuteen ja 

tehokkaampaan koneeseen.

Nämä tekijät ja tarve lisätä mittauksen näytteenottotiheyttä 

työstösyklin sisällä optimaalisen laadun saavuttamiseksi 

saivat yrityksen ostamaan Hexagon Manufacturing 

Intelligencen TIGO SF -koneen.

3B FLUID POWER etsi mittauskonetta, joka sopisi 

valmistusympäristöön, ja pyysi Hexagon Manufacturing 

Intelligenceltä neuvoja parhaan ratkaisun löytämiseen 

tehtaalleen. Tuotantolinjan tarpeiden arvioinnin jälkeen 

yritykset olivat yhtä mieltä siitä, että tuotantotiloissa 

käytettävä TIGO SF -koordinaattimittauskone olisi 

täydellinen valinta.

”Päädyimme TIGO SF -koordinaattimittauskoneeseen, koska 

tällä koneella on ominaisuuksia, jotka tekevät siitä sopivan 

tuotantoympäristökäyttöön”, sanoo 3B FLUID POWERin 

toimitusjohtaja Andrea Barani.

Sen lisäksi, että TIGO SF on nimenomaan tuotantotiloihin 

suunniteltu, täysin suojattu koordinaattimittauskone, se 

toimitetaan valmiina integroitavaksi suoraan tuotannon 

työnkulkuun. Tämä linjan sisäinen mittausmahdollisuus 

oli erittäin ratkaiseva tekijä 3B FLUID POWERille, sillä 

sen ansiosta yritys pystyi tekemään aiempaa tarkempia 

mittauksia ja siirtymään myös kohti automaattisempia 

prosesseja.

3B FLUID POWER tuottaa tyypillisesti mm. koteloita pienille 

vaihdelaatikoille ja nestehydrauliikkalaitteille, joten sen 

osien toleranssit ovat yleensä 10 mikronin paikkeilla. Tämä 

edellyttää tarkkoja työstölaitteita ja sen seurauksena 

myös tarkkoja mittojen tarkastuksia. TIGO SF asennettiin 

soluun Hexagon Manufacturing Intelligencen teknikoiden 

avustuksella. Mittaus- ja valmistuslaitteita valmistavan 

yrityksen sovellusinsinöörit tarjosivat 3B FLUID POWERille 

runsaasti apua kaikkien niiden osien ohjelmoinnissa, 

joita solu ohjaa, ja mittaussyklien optimoinnissa, jotta 

uusi kone saadaan nopeasti käyttökuntoon. Solu on 

automaattinen osa tuotantojaksoa, jossa valmistetaan 

mikrohammaspyörämoottoreita, jotka aloittavat elämänsä 

raaka-alumiinisina ruiskuvalettuina osina, jotka robotti 

lastaa työstökeskukseen. Työstön jälkeen robotti ottaa 

osan, poistaa siitä purseet ja pesee sen, ennen kuin se 

lastataan uuteen TIGO SF -koneeseen kriittisten mittojen 

tarkistamista varten.

Ennen automaattisen solun asennusta on tehty 

mittauksia erillisessä laadunvalvontatilassa. 

Uuden koordinaattimittauskoneen integrointi täysin 

automaattiseen valmistussoluun tarjoaa 3B FLUID 

POWERille mahdollisuuden ylläpitää suurempaa 

näytteenottotaajuutta osien tarkastuksessa sekä edistää 

huomattavia tuottavuusetuja, joiden avulla yritys on 

osaltaan onnistunut kolminkertaistamaan liikevaihtonsa 

muutamassa vuodessa.

Tämän automaattisen solun asentaminen käsittelyä 
varten yhdessä tällaisen mittojen tarkastuksen lisäksi 
on merkinnyt 3B:lle todellista kvanttiloikkaa laadun suhteen.



Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa teollisia 
valmistajia kehittämään tämän päivän käänteentekeviä 
tekniikoita ja huomisen elämää muuttavia tuotteita. 
Olemme metrologian ja tuotantoratkaisujen johtava 
asiantuntija, ja ammattitaitomme havainnoinnin, 
ajattelun ja toiminnan alalla (mittaustietojen kerääminen, 
analysointi ja aktiivinen käyttö) antaa asiakkaillemme 
mahdollisuuden lisätä tuotantonopeutta, kehittää 
tuottavuutta ja parantaa tuotteiden laatua.

Viidessä maanosassa toimivien paikallisten 
palvelukeskusten, tuotantolaitosten ja kaupallisen 
toiminnan verkostojen kautta muokkaamme valmistusta 
älykkäästi siten, että pystymme luomaan maailman, 
jossa laatu lisää tuottavuutta. Lue lisää osoitteessa 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence on osa 
Hexagon-konsernia (Nasdaq Stockholm: HEXA B; 
hexagon.com), joka on johtava maailmanlaajuinen 
informaatioteknologian ratkaisujen tarjoaja ja tähtää 
laadun ja tuottavuuden parannuksiin paikkatieto- ja 
teollisuuden yrityssovelluksissa.
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