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PALVELUA. TÄSMÄLLEEN.

KOKONAISVALTAISTA PALVELUA
SARJATUOTANTOKOMPONENTTIEN
VALMISTAMISEEN

PARASTA PALVELUA
JA AITOA LISÄARVOA

VISIO

Reponen Works on metalliteollisuuden alihankinnan sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut
vaativien sarjatuotantokomponenttien valmistamiseen lastuavilla menetelmillä. Parhaiten meidät
tunnetaan kokonaisvaltaisesta palvelukonseptistamme, joka tarjoaa asiakkaille kaiken tarvittavan. Haluamme olla ennen kaikkea palveluntuottaja ja ongelmanratkaisija, joka tuo aitoa lisäarvoa asiakkailleen.

MISSIO

Perheyrityksemme on perustettu vuonna 1985,
ja nyt toimimme jo kolmannessa sukupolvessa.
Monet asiakassuhteistamme ovat jatkuneet alkuajoista asti. Pitkien perinteiden ohella suuntaamme
vahvasti tulevaisuuteen: haluamme kehittyä jatkuvasti ja tarjota asiakkaillemme yhä parempaa
palvelua. Investoimme uusimpaan teknologiaan
ja kehitämme toimintatapojamme ja työmenetelmiämme Lean-filosofian mukaisesti.

Tyytyväiset asiakkaat palaavat luoksemme
yhä uudestaan.

Tuomme oman panoksemme valmistusteollisuuden pitkäaikaiseksi menestymiseksi
Suomessa.

ARVOT

» Pitkäaikaiset sekä molemminpuolista

arvostusta heijastavat liikesuhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin.

» Huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista ja
työn mielekkyydestä.

» Yrityksen jatkuvuuden turvaaminen ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

» Tuloksellisuus ahkeran ja fiksusti tehdyn
työn kautta.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

Metalliteollisuuden työkalut ja asiantuntemus

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

360º
panoraama

Kuvagalleria

Kuvake

www.tyokalukeskus.fi
+ 358 3 235 3300

KOKONAISKONSEPTI

PALVELUMME

Kokonaiskonseptimme sisältää kaiken, mitä sarjatuotantokomponenttien valmistamiseen liittyy, olipa kyse
materiaalin hallinnasta, kokoonpanosta, logistiikasta
tai laadunvarmistuksesta. Tunnemme eri toimialojen
erityisvaatimukset ja noudatamme sertifioituja toimintajärjestelmiä (ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 ja OHSAS
18001).

HANKINTAPALVELU
Hankimme asiakkaillemme heidän vaatimuksensa
täyttäviä koneistettavia raaka-aineita ja puolivalmisteita koko Euroopan alueelta. Toimimme kustannustehokkaasti ja ostamme materiaalia suoraan tuottajalta
tai kulloinkin kilpailukykyisimmän hinnan tarjoavalta
välittäjältä.
Varastoimme materiaaleja tehtaallamme ja huolehdimme, että varastoarvo ja palvelutaso pysyvät yhdessä
määritellyissä rajoissa. Ylläpidämme tietokantaa materiaalien jäljitettävyydestä sekä materiaalitodistuksista.
Kohdistamme materiaalitiedot tuotantoeriimme.

LASTUAVA TYÖSTÖ
Sorvaamme ja koneistamme merkittävää volyymia tarjoavat komponentit virheettömästi ja nykyaikaista valmistustekniikkaa hyödyntäen. Monipuolisella konekannallamme onnistuvat kaikenkokoiset sarjat, ja pitkälle
automatisoitu tuotantomme mahdollistaa tehokkaan
toiminnan tarvittaessa vaikka vuorokauden ympäri.

Meillä tiedät, mistä maksat.
Kaikki palvelumme liittyvät
kiinteästi toisiinsa, mutta voit valita
niistä ne, joita oikeasti tarvitset.
Autamme mielellämme
sopivien ratkaisujen löytämisessä.

Meillä on lyhyet toimitusajat, ja hoidamme asiat muutenkin rivakasti. Tehokkaat työstöohjelmat, korkea automaatioaste ja ahkera työnteko pitävät kustannukset
kilpailukykyisinä.

KOKOONPANO
Toimitamme asiakkaidemme kokoonpanolinjoille erilaisia osakokoonpanoja tarkasti tarpeiden mukaan.
Asennettavia komponentteja voi olla useita kymmeniä:
laakereita, lukkorenkaita, tiivisteitä jne.

TOIMITUSOPTIMOINTI
Varastoimme meillä valmistetut tuotteet ja kokoonpanot ja toimitamme ne pienerissä suoraan asiakkaamme
tuotantolinjalle joustavasti ja lyhyellä toimitusajalla.
Saamme tiedon tulevista tuotetarpeista suoraan asiakkaamme toiminnanohjausjärjestelmästä.

i-GuSystem Oy

Dentemetal OÜ
Hammaspyörät

Kimmo Lampola
+358 400 484 595
dentemetal@gmail.com
www.dentemetal.com

IGUSystem

CNC-ohjelmien tiedonsiirtolinkit ja arkistointijärjestelmät sekä tuotantotiedon omat keruusovellukset kuten IguADC.
MTConnect-standardin mukaisiin tiedonkeruujärjestelmiin yhteensopivat ohjelmistoadapterit
konepajojen tuotantolaitteille käyttöönotettuna
osana laajempaa tuotantotiedonkeruuta.
Hoidamme reaaliaikaisen tuotantodatan työstökoneelta sopivaan paikkaan, josta sen voi viedä
eteenpäin muuhun järjestelmään.

+358 (0) 40 556 2545 | sales@igusystem.fi | www.igusystem.fi

LAADUNHALLINTAPALVELU
Keräämme tuotantoeräkohtaisesti monipuolista jäljitettävyystietoa, jossa dokumentoidaan mm. käytetty
materiaalierä, tuotantoajankohta, käytetyt tuotantokoneet, tuotteiden tekijät, mittalaitteiden kalibroinnit, mittaustulokset sekä muut tarvittavat parametrit.
Käytössämme ovat edistykselliset toimintamallit, kuten PPAP (PFMAE, ISIR, PSW), 8D JA HSEQ. Kauttamme
järjestyvät myös kolmannen osapuolen tekemät laadunvarmennustoimenpiteet, kuten laboratoriotestit
ja rasituskokeet.
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WWW

• Paineilma-asemien suunnittelu- ja asennustyöt
• Kompressorihuollot

Pasi Nurmi • 040 418 7495 • koneapaja@pp.inet.fi

Tarvitsetko laadukasta
alihankintakumppania,
joka ajattelee aidosti
asiakkaansa parasta?

OTA YHTEYTTÄ!
• www.jssuomi.fi
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