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Konekanta

Täysautomaattinen levytyöstökeskus

Otimme syksyllä 2017 käyttöön täysautomaattisen 
levytyökeskuksen ja taivutusautomaatin, jotka ovat 
vieneet sopimusvalmistustoimintaamme 
harppauksin eteenpäin.
Pystymme valmistamaan tuotantolinjalla teollisella 
nopeudella erityisesti suuret ja haastavat 
ohutlevytuotteet, joiden tekeminen on tähän asti 
vaatinut käsityötä.
Ison työstöalan ansiosta myös pitkien ohutlevyjen 
ohutlevytyöt toteutuvat tehokkaasti ja mittatarkasti.



Prima Power Shear Brilliance SBe8
Työstöalue 4300 x 1565 mm - Prima Powerin suurin työstöala!
Max levykoko 4300 x 1500 mm

Lävistyspaksuus: Leikkauspaksuus:
Alumiini 8,0 mm 5,0 mm
Teräs 8,0 mm 4,0 mm
RST 8,0 mm 3,0 mm

• Muovausominaisuudet
• Kulmaleikkuri
• Automaattilastaus ja –purku
• Tarkkuus 0,1 mm.



Prima Power Fast Bend 6 taivutusautomaatti
Max. leveys 3300 mm
Teräs 3,0 mm
RST 2,0 mm
Alumiini 3,5 mm

• Kaikki positiiviset ja negatiiviset taivutukset yhdellä kerralla
• Erilinjan taivutus max 1 m
• Nopeat asetukset ja lyhyet odotusajat
• Erinomainen toistotarkkuus
• Ei työkalujälkiä osiin



Prima Power eP-2040: Max. leveys 4000 mm
Prima Power eP-1336: Max. leveys 3600 mm
Finn-Power B125-3060: Max. leveys 3000 mm
CoastOne Cone900: Max. leveys 1000 mm

Särmäyspuristimet



Safan Darley M-Shear levyleikkuri

Max. leveys 3000 mm



Kanttauskone max 3000 mm
Levyleikkuri 3000 mm
Levyleikkuri 4000 mm
Rainauskone max 1250 mm

Rakennuslistojen 
työstäminen



Materiaalivarasto

KyVa

Zn

Alumiini

Alumiini, anodisoitu

RST, hiottu

RST, kiiltohehkutettu

Pinnoitetut kelat, RR-värit

Messinki

Kupari

Pystymme tarvittaessa 
täydentämään valikoimaamme 

nopeasti laajan 
toimittajaverkostomme avulla.



PRP:n käyttämien Prima Powerin koneiden 
Grean Means® näkyy teknologiana, jolla 
vastataan sekä korkean tuottavuuden että 
kestävän kehityksen vaatimuksiin:
• Vähemmän energiaa – vähemmän hukkamateriaalia –

vähemmän hiilidioksidia
• Ei hydrauliikkaöljyä – ei ongelmajätettä
• Kompakti ja automaattinen – vähemmän materiaalin 

siirtoja tehtaalla
• Suuret materiaalisäästöt – pienempi 

ympäristökuormitus
• Sitoutuminen kestävään kehitykseen ja 

yhteiskuntavastuuseen on nykyaikaisen yrityksen 
tunnusmerkki

Kestävä kehitys
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