KOMPONENTEISTA KOKONAISUUTEEN

Metreistä MILLEIHIN

TEOLLISUUDEN LUOTTOKUMPPANI
Nomet Oy suunnittelee, valmistaa, kokoonpanee, varastoi ja toimittaa pieniä
ja keskisuuria komponentteja valmistavan teollisuuden tarpeisiin.
Nomet Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1950, mistä saakka
olemme valmistaneet sekä yksinkertaisia että monimutkaisia komponentteja valmistavan teollisuuden tarpeisiin.
Vuosikymmenten aikana olemme hankkineet vahvan
menetelmäosaamisen, jota kehitämme jatkuvasti.
Panostamme voimakkaasti myös nykyaikaiseen tekniikkaan ja laitekantaamme, johon kuuluu yli 30 NC-konetta.
Tietotekniset ratkaisumme edustavat alan viimeisintä
teknologiaa ja sisältävät rajapintoja asiakkaiden kanssa.
Tämä takaa muun muassa nopean ja läpinäkyvän tiedonkulun koko prosessin ajan.

Huomioimme aina
työssämme korkean
laadun, turvallisuuden
ja ympäristön.

Perheyrityksemme vaalii toiminnassaan hyvää ja joustavaa palvelua ja pitkiä kumppanuussuhteita sekä asiakkaisiin että alihankkijoihin. Laajan ja luotettavan alihankintaverkostomme avulla kykenemme tarjoamaan asiakkaille
muun muassa kappaleiden kaikki erikoiskäsittelyt.
Tässä esitteessä esittelemme erityisesti pienten
komponenttien tarjontaamme. Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!
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ASIAKAS KESKIÖSSÄ
Pitkäjänteinen yhteistyö hyödyttää
kaikkia osapuolia.
Asiakkaiden keskuudessa meidät tunnetaan erityisesti keskisuurten kappaleiden osaajana. Viime vuosina
olemme asiakastoiveiden perusteella panostaneet
myös pienten komponenttien valmistamiseen,
ja nykyään valmistusskaalamme on 3 millistä
2,5 metriin. Tämä helpottaa monen kokoisia
komponentteja valmistuksessaan tarvitsevien asiakkaiden toimintaa – kaiken voi tilata
helposti ja tehokkaasti saman katon alta.
Pisimmät asiakassuhteemme ovat kestäneet
vuosikymmenten ajan, ja olemme tehneet myös
asiakaskohtaisia laiteinvestointeja. Tiiviin yhteistyön
ansiosta opimme ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja kehittämään valmistukseen tarkoituksenmukaisimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, joista kaikki
osapuolet hyötyvät.

Asiakkaalla on tarve.
Me kehitämme siihen
ratkaisun.
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Uusi investointimme on
pitkäsorviautomaatti, joka
tekee pienten komponenttien
mittatarkasta valmistuksesta
nopeaa ja kustannustehokasta.

KONE
• Hanwha XE20 H, pitkäsorvausautomaatti
• Hanwha XE35 H, pitkäsorvausautomaatti
• Gildemeister Twin 65 YB, tangonsyöttölaite
• Boehringer NG200, robotti
• Gildemeister GMX 400, robotti
• Mazak Quick Turn 20 N, portaalirobotti
• Mazak Multiplex 6200 Y, portaalirobotti
• 2 x Mazak Nexus HCN-5000 II

KOKO
Ø 3–20 mm x 3 000 mm
Ø 3–35 mm x 4 000 mm
Ø 20–65 mm x 3 000 mm
Ø 290 x 800 mm
Ø 300 x 500 mm
Ø 310 x 986 mm
Ø 320 x 530 mm
pallet size 500 x 500 mm
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KAIKKI SAMAN KATON ALTA
Kykenemme työstämään kaikenlaisia materiaaleja, joiden
hankintaan meillä on hyvät ja luotettavat kanavat.
Vankan suunnittelu-, materiaali- ja menetelmäosaamisemme ansiosta voimme konsultoida asiakasta
kustannustehokkaimmista ratkaisuista. Suunnittelemme
itse myös sopivat kiinnittimet.
Valmistamme tuotteita kolmessa vuorossa monipuolisella ja nykyaikaisella konekannalla. Osaava henkilöstö on korkean laatumme perusta.
Mittausprosessimme täyttää tiukimmatkin laadunhallintavaatimukset. Mittatarkkuus voidaan varmistaa
mikrometrien tarkkuudella. Korkeaan laatuun kuuluu
myös tarkka ja läpinäkyvä dokumentointi.
Kaikki pintakäsittelyt, kuten maalaukset ja erikoisemmatkin pinnoitukset, hoituvat kauttamme.
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Kokoonpano-osaamisemme ansiosta asiakas saa
valmiin tuotteen juuri oikealla haluamallaan tavalla kokoonpantuna ja pakattuna.
Varastointipalvelumme auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaalle tehdään kymmeniätuhansia ripeällä
aikataululla erissä toimitettavia komponentteja.
Toimitamme tuotteet kaikkialle maailmaan.

Erikoisosaamiseemme
kuuluvat CAD-suunnittelu,
CAM-valmistus, lastuava työstö
ja kokoonpanopalvelut.
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Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Nomet Oy
Pukinekatu 1
33580 TAMPERE
+358 3 358 7000
nomet.fi

Antti Uusitalo
tuotanto- ja myyntipäällikkö
+358 50 575 4520
antti.uusitalo@nomet.fi
Markus Lintula
menetelmäkehityspäällikkö
+358 44 709 3605
markus.lintula@nomet.fi

• www.jssuomi.fi

Jyrki Tiira
toimitusjohtaja
+358 50 465 2153
jyrki.tiira@nomet.fi

