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Örumin asiakaslehti

Valovoimakiertue 2016:
Lappeenranta - Jyväskylä - Kuopio - Kajaani - Oulu -Rovaniemi - Vaasa -Pori - Espoo - Vantaa

Jaresko Oy korjaa 
paketti- ja kuorma-autot  
sekä työ- ja maarakennuskoneet 

Maailman suurin suodatinvalmistaja 
MANN-FILTER luottaa Örumiin
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Kaikkiin olosuhteisiin 
HELLAn työvalot ja lisävalot  

– uusinta LED-tekniikkaa

Luotettavat HELLA-työvalot ja -lisävalot  
varmistavat parhaan mahdollisen  
valaistuksen kaikkein haastavimmissakin  
olosuhteissa. Laadukkaiden ammattikäyttöön  
suunniteltujen työvalojen avulla myös työn  
tehokkuus ja turvallisuus parenevat. 

Se kestää – sehän on HELLA.

orum.fi 

Luminator täysLED 
– 222 mm huoltovapaa lisävalo,  
joka muuttaa yön päiväksi!

Light Bar 12LED 
– täysin uudenlainen lisäkaukovalo 
henkilö- ja kuorma-autoihin

K-LED 2.0
– IP67, huoltovapaa ja sinetöity  
majakka, jossa automaattinen 
kirkkaudensäätö yö/päivä

RokLUME 
– 7500 lm ja ZeroGlare, IP 6K9K, täysin 
sinetöity ja vedenkestävä HUIPPU-UUTUUS
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Raskaan sektorin ammattiliikenteessä, niin kuljetus-
alalla kuin työkoneissakin, luotettavuus ja laatu ovat 
tärkeimpiä kriteereitä. Laatu ja luotettavuus liittyvät 
myös työn turvallisuuteen ja ergonomiaan, ja ne ovat 
sitä kautta myös taloudellinen valinta.

Ö rum on ollut jo yli 90 vuoden ajan asiakkailleen luo-
tettava kumppani keskittyen OEM-laatuisiin tuot-
teisiin ja asiakkaidensa kuuntelemiseen. Pitkät pää-

miessuhteet ja laadukkaat ja tunnetut tuotemerkit takaavat 
sekä ammattitaitoisen palvelun että parhaat tuotteet Örumin 
asiakkaille.

  Yksi esimerkki pitkästä päämiessuhteesta on yli 30 vuotta jat-
kunut yhteistyö saksalaisen MANN+HUMMEL GmpH:n kans-
sa. Örum Oy Ab on ainoa virallinen raskaan kaluston maa-
hantuoja MANN-FILTER-suodattimille Suomessa. Molemmin-
puolinen luottamus ja toimiva yhteistyö ovat tämänkin asia-
kassuhteen kivijalka. Lisää tästä yhteistyöstä tämän lehden 
sivuilla 8-11. MANN on luonnollisesti mukana myös tammi-
kuussa Örumin järjestämillä Korjaamo2017-ammattimessuilla.
 
Tänä päivänä mm. huoltokorjaamoiden tulee täyttää tietyt 
laatustandardit. Tutut OEM-laatuiset merkit, kuten HELLA, 
WABCO sekä MANN-FILTER, täyttävät tarvittavat laadulliset 
vaatimukset. Pelkästään hyvät tuotteetkaan eivät kuitenkaan 
vielä takaa menestystä. Vähintään yhtä isossa roolissa on Öru-
min ammattitaitoinen, motivoitunut ja osaava henkilökunta.
 
Tuotteiden kehittyessä jatkuvasti kasvaa osaamisen ja tiedon 
merkitys. Alan johtava jarruteknologian kehittäjä WABCO 
on jo pitkään satsannut niin suunnittelijoiden, myyjien kuin 
loppukäyttäjienkin kouluttamiseen. Esimerkiksi syksyllä 2016 
Örum järjesti asiakkailleen mahdollisuuden osallistua Wabco-
koulutustilaisuuksiin Espoossa ja Oulussa. Lisäksi järjestimme 
valokoulutuspäivän hyötyajoneuvojen valojen suunnitteluun 
lainsäädännön näkökulma huomioiden.   

 
Monipuolinen ja antoisa tapahtumavuosi 2016 tulee parhail-
laan pikkuhiljaa päätökseen. Örum toteutti ensimmäistä ker-
taa kahdeksan paikkakunnan Valovoima-kiertueen Suomessa 
ja sen vastaanotto oli erittäin positiivinen. Tässä numerossa 
tarjoilemme maistiaisia paitsi syksyn Valovoimakiertueelta 
myös hieman suuremmilta messuilta Saksasta, Automechani-
kasta sekä IAA:sta.

Kaikkiin olosuhteisiin 
HELLAn työvalot ja lisävalot  

– uusinta LED-tekniikkaa

Luotettavat HELLA-työvalot ja -lisävalot  
varmistavat parhaan mahdollisen  
valaistuksen kaikkein haastavimmissakin  
olosuhteissa. Laadukkaiden ammattikäyttöön  
suunniteltujen työvalojen avulla myös työn  
tehokkuus ja turvallisuus parenevat. 

Se kestää – sehän on HELLA.

orum.fi 

Luminator täysLED 
– 222 mm huoltovapaa lisävalo,  
joka muuttaa yön päiväksi!

Light Bar 12LED 
– täysin uudenlainen lisäkaukovalo 
henkilö- ja kuorma-autoihin

K-LED 2.0
– IP67, huoltovapaa ja sinetöity  
majakka, jossa automaattinen 
kirkkaudensäätö yö/päivä

RokLUME 
– 7500 lm ja ZeroGlare, IP 6K9K, täysin 
sinetöity ja vedenkestävä HUIPPU-UUTUUS

Örum Oy Ab järjestää Suomen suurimmat 
autokorjaamoalan ammattimessut tammikuussa! 
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Karinkannassa Oulun kupeessa sijaitseva Jaresko Oy on 
monipuolinen raskaan kaluston korjaamo, joka huoltaa 
niin pakettiautot, kuorma-autot, työkoneet kuin maara-
kennuskoneetkin. Oma, kattava varaosavarasto on yksi 
yrityksen elinehdoista.

Raskaan kaluston 
huollot ja korjaukset 
puskurista puskuriin

P ohjois-Pohjanmaalla, noin 50 kilometriä Oulusta, sijait-
see raskaan kaluston erikoiskorjaamo Jaresko Oy. Yli 15 
vuotta yritys on palvellut alan yrittäjiä lähes koko Suo-

men alueella. 
- Teemme huollot ja korjaukset puskurista puskuriin. Erikois-

osaamistamme ovat mm. moottori-, jarru-, vaihteisto- sekä voi-

Jaresko Oy tekee kaikki raskaan kaluston huollot ja korjaukset kaikkiin merkkeihin.
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mansiirtotyöt. Lisäksi teemme vakuutusyhtiöille kolarikorjauksia 
ja jonkin verran päällirakenteitakin. Painolakimuutosten myötä 
olemme tehneet akselilisäyksiä pääasissa Sisu -kuorma-autoihin 
sekä perävaunuihin, listaa yrittäjä Jarmo Eskola.

Kymmenen työntekijää työllistävä Jaresko Oy on monimerk-
kikorjaamo, mutta yksi erityisesti yhden merkin osaajana se tun-
netaan maanlaajuisesti.

- Sisut ovat meille tuttuja laitteita. Itse toimin aikanaan 12 
vuotta Sisu Auton palveluksessa ja jo sitä kautta tunnen mer-
kin läpikohtaisin. Teemme edelleen paljon töitä suoraan Sisulle, 
mutta osaamisemme ei rajoitu pelkästään yhteen merkkiin vaan 
huollamme sekä korjaamme myös muut merkit kuten Volvot, 
Mersut ja Scaniat.

Nykypäivän kuorma-autot vaativat erityislaitteet myös huol-
topuolella. 

- Meillä on esimerkiksi kolme erimerkkistä diagnostiikkateste-
riä, joiden avulla pääsemme käsiksi eri merkkien tietokoneisiin ja 
pystymme tekemään tarvittavat huollot sekä korjaukset. Lisäksi 
käytössämme on oma sylinteriputkien koneistuslaite ja hyd-
rauliikkaletkujen tekolaitteet. Tekemällä suurimman osan itse 
pystymme säästämään asiakkaan odotusaikaa.

Pitkä yhteistyö Örum Oy Ab:n kanssa

Huoltokorjaamo vastaa maineellaan korjaamistaan laitteista. Täl-
löin myös varaosien laatu pitää olla korkealla tasolla.

- Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Örum Oy Ab:n kanssa jo 
yrityksen alkuajoista saakka. He tarjoavat laadukkaat ja tunnetut 
merkit kuten HELLA, WABCO, SACHS sekä BOSCH. Käyttämällä 
niitä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen.

Eskola arvostaa korkealle myös toimivan yhteistyön tuote-
edustajan kanssa.

- Reilu kolmisen vuotta olemme asioineet alueellamme Öru-
min edustajana toimivan Vesa Räinän kanssa ja täytyy sanoa, 
että homma pelaa hienosti. Mielestäni on paljon edustajan osaa-
misesta ja tietotaidosta kiinni, miten vahvaa yhteistyö kulloinkin 
on.

Myös Örumin koulutuspuoli saa kiitosta. 
- Olimme juuri Bernt Rönnebergin vetämässä WABCO:n EBS-

koulutuksessa ja järjestelmien kehittyessä on myös meidän 
asentajien koulutus tärkeässä roolissa. WABCO on myös yksi 
päätuotteistamme, teemme jarrujärjestelmien huollot, korjauk-
set sekä vaihdot asiakkaille.

Lisätilaa varastopuolelle – oma varasto elinehto

Jareskolla löytyy suoraan hyllystä useimmat kulutusvaraosat. 
Valikoima kasvaa jatkuvasti ja myös tilantarve sen mukana.

- Varaosia on kertynyt vuosien varrella isot määrät varas-
toon ja pidämme ns. kulutusvaraosat koko ajan hyllyssä. Nyt 
käynnissä on huoltohallin laajennustyöt, joiden kautta saamme 
varaosillemme täysin oman tilan, jossa on riittävästi hyllytilaa 
sekä samalla saamme omat myyntitistkit ja tilat myös varaosil-
le. Jatkossa siis palvelemme asiakkaitamme myös tiskimyynnin 

Yrittäjä Jarmo Eskolalla on pitkä kokemus alalta. Asiakkaan 
tyytyväisyys on Jareskon päätavoite.

Laajennuksen myötä Jareskolle tulee oma tila varaosien varastoinnille 
ja myynnille.
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puolella, toteaa Eskola.
Jareskon huoltotyöt eivät rajoitu pelkästään kuljetuspuoleen, 

mikä lisää myös varastoitavien osien määrää.
- Meillä löytyy myös paljon maarakennuskoneiden osia, kuten 

helatappeja ja muita kulutusosia. Lisäksi olemme Hydroscandin 
edustaja, joten hydrauliikkaletkut sekä liittimet saa myös meiltä.

Nykypäivänä oma varaosavarasto on elinehto korjaamolle.
- Hyllyssä pitää olla riittävä määrä varaosaa, jotta pystymme 

vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä aikatauluihin. Tokikaan 
kaikkea ei voi olla varastossakaan, joten silloin luotettavat ja no-
peat yhteistyökumppanit, kuten Örum, ovat arvossaan. Heidän 
kautta saamme osia tarvittaessa vaikka seuraavaksi päiväksi.

Asiakas on aina etusijalla

Jareskon toimintaperiaatteeseen kuuluu mahdollisimman hyvä 
ja asiakasta hyödyttävä palvelu.

- Meillä on erittäin ammattitaitoiset ja osaavat asentajat. Li-
säksi käytössämme on huoltoauto, jolla pystymme käydä te-
kemässä nopeita huoltoja ja antamassa ”ensiapua” esim. parin-
kymmenen kilometrin päässä meistä olevalla kasitiellä, jossa 
raskasta liikennettä on paljon. Huoltoautolla teemme paljon 
myös maarakennuskoneiden huoltotöitä työmailla.

Asiakasta ei jätetä pulaan. Eskolan pisin huoltomatka on 
suuntautunut Norjaan saakka.

- Asiakkaalla hajosi auto Norjassa Oslon lähellä ja lähetim-
me heille varaosia suoraan paikan päälle. Lopulta selvisi, että 
yksi suutin vielä tarvitaan ja katsoin lentorahtihintoja, mutta ne 
nousi todella korkeiksi. Lopulta edullsimmaksi ja nopeimmaksi 
tuli hypätä itse osan sekä työkalujen kanssa koneeseen kohti 
Osloa. Vielä saman päivän aikana olin paikan päällä korjaamassa 
vian. Oli lauantai-ilta ja kone takaisin lähti vasta maanantaina, 
joten jäin vielä kuorma-autoon apupojaksi seuraavaksi päiväksi, 
muistelee Eskola.

Tällaista on asiakaspalvelu parhaimmillaan.

Jaresko Oy on myös Hydroscandin edustaja. Korjaamolta löytyy omat 
letkupuristimet sekä liittimet joka lähtöön.

Laatumerkit ja osaava palvelu 
Örum Oy Ab:n valttikortteja

Vesa Räinä on toiminut reilu kolme vuotta Örum Oy 
Ab:n edustajana Pohjois-Suomen alueella. Laatumer-
kit, osaaminen sekä aktiivisuus ovat avaimet toimi-
vaan konseptiin.

Vesa Räinä on ollut alalla jo 1990-luvulta saakka ja hyötyajo-
neuvopuoli on miehelle tuttu.

- Toimin aikaisemmin vähittäispuolella varaosamyyjänä ja 
myymäläpäällikkönä, tukkumyynnin puolella olen ollut nyt yli 
kolme vuotta. 

Pohjois-Suomi myyntialueena on laaja kattaen asiakkaat 
Kokkola-Kuopio-akselin yläpuolella. Jaresko Oy:n kanssa yh-
teistyö pelaa hyvin.

- Jaresko kasvaa ja kehittyy koko ajan. Me pystymme tar-
joamaan heille laatutuotteet yli 90 vuoden kokemuksella ja 
olemme olleet erittäin tyytyväisiä myynnin kehitykseen viime 
vuosien aikana. 

Uusien asiakkaiden haku on jatkuvasti päällä.
- Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneiksi korjaamoita 

ympäri maan sekä kuljetusliikkeitä, jotka hoitavat itse kalus-
tonsa korjaukset, päättää Räinä.

Vesa Räinä (oik.) toimii Örumin edustajana Pohjois-Suomessa. Jarmo Eskolan (vas.) Jaresko Oy on malliesimerkki hyvästä ja 
toimivasta yhteistyöstä korjaamon sekä varaosamaahantuojan välillä.



    7   |  

hyötyajoa

Manufactured in Norway

Enhancing 
the driving
experience

RAUFOSS ABC™ SYSTEM
A new generation of couplings, based on composite materials 
in combination with leading technology platforms.

Safe  

Sustainable  

Flexible  

One global system
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75 vuotta sitten (1941) perustettu MANN+HUMMEL on maailman suurin suodatinvalmistaja yli neljän miljardin liike-
vaihdollaan. MANN-FILTER-suodattimet ovat käytössä kaikilla suurimmilla OEM-valmistajilla ja Örum toimii niiden 
ainoana virallisena jälleenmyyjänä raskaan kaluston puolella Suomessa. Yhteistyötä on kestänyt jo yli 30 vuotta.

Tarvitsemme Örumia 
menestyäksemme Suomessa

MANN+HUMMEL GmbH:n avainasiakaspäällikkö Marcel Lees arvostaa yhteistyötä Örum Oy Ab:n kanssa.
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M ANN+HUMMEL on suodatti-
mien valmistaja, joka toimit-
taa suodattimia niin valmista-

valle teollisuudelle kuin loppuasiakkaille 
myytäväksi. 

- Yrityksen tuotanto jakautuu aika tar-
kalleen kahtia. 50 % menee suoraan OEM-
valmistajille heidän omilla merkeillään ja 
toiset 50 % jälkimarkkinointiin MANN-FIL-
TER-merkillä. Jokainen suodatin tehdään 
samoilla spekseillä ja näin pystymme 
tarjoamaan OEM-laatua myös loppuasi-

akkaillemme, kertoo MANN+HUMMEL 
GmbH:n raskaan kaluston avainasiakas-
päällikkö Marcel Lees.

Jälkimarkkinatuotannosta 10 % me-
nee OffRoad-puolelle ja 40 % OnRoad-
puolelle. Raskaan puolen suodattimet 
kattavat 15-20 % kaikesta valmistuksesta. 

Syntynyt suodatinmaailmaan

Marcel Lees aloitti MANN+HUMMELin 
avainasiakaspäällikkönä kuusi vuotta sit-

ten. Hänen vastuualueeseensa kuuluu 
Skandinavian maat, Eesti sekä Israel. Suo-
datinmaailma on Leesille tuttu jo nuoruu-
desta perheyrityksen kautta.

- Kasvoin isäni Iveco-korjaamolla, jos-
sa tutustuin suodattimiin hyvin nuorena. 
Kouluttauduin autokorjaajaksi ja työsken-
telin perheyrityksessämme vuosia.

Lopulta tuli aika perustaa oma yritys. 
- Asensimme pyöräkuormaajiin diesel-

suodattimia ja niihin aikoihin tuli uudet 
vaatimukset, joiden takia trukeissa piti ol-
la erilliset partikkelisuodattimet. Iskimme 
tuohon saumaan  – jälkiasensimme niitä 
ensin varastoiden itse ja lopulta valmis-
timme itse omat partikkelisuodattimet.

Toiminta kasvoi nopeasti ja yritys teki 
lopulta suodattimia mm. laivoihin ja ju-
niin. Lopulta Lees myi yrityksensä ja siirtyi 
MANN+HUMMELille jatkamaan työtään 
suodattimien parissa.

”Örum on oikea partneri”

MANN+HUMMELin ja Örum Oy Ab:n yh-
teinen historia on pitkä. Örum on maa-
hantuonut saksalaisyrityksen suodatti-
mia jo yli 30 vuotta. 

- Örum Oy Ab on ainoa virallinen 
raskaan kaluston jälleenmyyjä ja maa-
hantuoja Suomessa. Meillä on takana 
erittäin pitkä toimiva yhteistyö ja Örum 
tunnetaan laadukkaista merkeistään 
kuten mm. HELLA, ZF Trading, Bosch ja 
WABCO sekä hyvästä, ammattitaitoises-
ta palvelustaan. He ovat oikea partneri 
meille, kertoo Lees.

Örumin kokemus niin tuotteiden kuin 
asiakasrajapinnan osalta on tärkeä kritee-
ri yhteistyölle.

- Tarvitsemme Örumia menestyäk-
semme Suomessa. Emme voi myydä 
tuotteita suoraan Saksasta tänne, em-
mekä tunne markkinoita riittävän hyvin. 
Örum tuntee olosuhteet ja asiakkaiden 
tarpeet.

Muutakin kuin pelkkää myyntiä

Yhteistyö on paljon muutakin kuin osta-
mista ja myymistä. 

- Tuemme Örumia kaikilla mahdollisil-
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la tavoilla. Toimitamme koko ajan uutta 
markkinointimateriaalia sekä koulutam-
me yhteistyökumppaneitamme. Lisäksi 
teemme paljon asiakaskäyntejä ja tekni-
nen osaamisemme on kumppaneidem-
me käytössä, listaa Lees.

Palautetta kentältä tulee niin positiivis-

ta kuin negatiivistakin. Niihin oikein rea-
goiminen on kehityksen kannalta isossa 
roolissa.

- Molemminpuolinen luottamus on 
tärkeää. Pitää antaa oikeaa tietoa asiakkail-
le ja jos ongelmakohtia tulee, niin niihin 
täytyy reagoida nopeasti. Pitkäaikainen 

yhteistyö Örumin kanssa on mahdollista-
nut suoran ja tehokkaan vuorovaikutuk-
sen Örumin tuotepäälliköiden ja MANN-
asiantuntijoiden välillä. Tieto ja erilaiset 
ohjeistukset, palautteet sekä muu viestin-
tä saadaan kohdennettua heti oikein ja 
siitä hyötyvät silloin kaikki osapuolet.

Örum Oy Ab on ainoa virallinen MANN-FILTERin raskaan kaluston suodatinmaahantuoja Suomessa.
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Käytä suositeltuja varaosia

MANN+HUMMEL toimittaa suodattimet 
suurimmalle osalle isoista OEM-valmista-
jista. Suodattimet on suunniteltu kestä-
mään raskaan liikenteen vaativissa olo-
suhteissa..

- Teemme jatkuvaa yhteistyötä val-
mistajien kanssa ja näin pystymme tar-
joamaan teknologian uusinta huippua 
myös loppuasiakkaille. Suodattimilta 
vaaditaan koko ajan enemmän. Voite-
lu- ja polttoaineteknologia kehittyy ko-
ko ajan. Kehitys on ollut nopeaa myös 
suodatuspuolella. Uusin teknologia yh-
distettynä laatuun ja luotettavuuteen 
ovat merkittäviä turvallisuutta ja talo-
udellisuutta lisääviä tekijöitä erityisesti 
ammattiliikenteessä.  

Yhden neuvon Lees antaa kuorma-
autoilijoille.

- Älä muuta rekkaasi. Valmistajat ovat 
suunnitelleet kuorma-autot kestämään 
mahdollisimman hyvin ja siksi ne on va-
rusteltu tietyillä tuotteilla. Huoltamalla 

laitteet oikein ja käyttämällä suositeltuja 
varaosia saa niistä eniten tuottoa irti.

Asia, joka usein jää vähemmälle huo-
miolle on ohjaamon ilmansuodatus.

- Ohjaamon ilmansuodatus on erit-
täin tärkeää työntekijän kannalta. Isoon 
tilaan tulee helposti pölyä ja muita epä-
puhtauksia, jotka vaikuttavat jopa työ-
terveyteen. Raitisilmansuodatin on hyvä 
vaihtaa riittävän usein, sillä ne ovat suo-
dattimina herkempiä kuin esimerkiksi 
öljynsuodattimet, jotka ovat suljettuja ja 
tiiviitä.

Korkeaa teknologiaa

Suodatusteknologia on paljon mo-
nimutkaisempaa, kuin äkkiseltään voisi 
ajatella. Pintapuolisesti tuotteet näyttä-
vät samanlaisilta, mutta erot tulevat esiin, 
kun kuoret avataan.

Suodattamien ominaisuuksien kopi-
oiminen ei ole helppoa. OEM-laatuisen 
ja halvalla tuotetun tarvikesuodattimen 
eron näkee helposti, kun tuotteita verra-

taan avattuna. Mikroskoopilla tarkastel-
tuna erot ovat vielä selvempiä.

 Vaikka laadukkaasti tehdyt suodatti-
met edustavat jo nyt korkeaa teknolo-
giaa, tulevaisuudessa vaatimukset vain 
kasvavat.

Suurimmat haasteet ovat teollisuus-
suodatuksessa sekä moottoripuolella 
diesel-suodattimissa. Nykyiset diesel-
moottorit käyttävät lähes poikkeuksetta 
Common Rail -tekniikkaa ja erittäin kor-
keita ruiskutuspaineita sekä mikroskoop-
pisen pieniä toleransseja. Tämä asettaa 
polttoainesuodattimien vaatimukset 
erittäin korkeiksi, likapartikkeleiden li-
säksi myös vesi on saatava pois poltto-
aineesta.

Lees kertoo, että tähän ongelmaan 
MANN-FILTER on kehittänyt uudenlaisen 
kolmivaiheisen ratkaisun, jolla 99,9 % ve-
destä saadaan suodatettua pois ja korroo-
sion riski pienenee merkittävästi.

 

MANN+HUMMEL on maailmanlaajuinen brändi, jolla on toimipisteitä ympäri maapallon.
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Maailman johtava hyötyajoneuvojen pneumaattisten ja sähköisten jarrujärjestelmien, ajonvakautus-, jousitus- ja 
voimansiirron järjestelmien sekä komponenttien valmistaja ja kehittäjä  WABCO satsaa entistä vahvemmin myös 
tuotteidensa käyttäjien koulutukseen. Suomessa koulutuksista vastaa Örum Oy Ab, joka järjesti syksyllä omat tilai-
suudet asiakkailleen niin Espoossa kuin Oulussakin.

Örum Oy Ab jatkoi 
WABCO-koulutuksiaan

Kurssin käyneet saavat lisenssin ja PIN-koodin, joiden ansiosta heillä on valtuudet tehdä WABCO-jarrujärjestelmien  huolto- ja tarkistustöitä.

E spoossa Juvanmalmilla Örum Oy Ab:n koulutustiloissa 
sekä Oulussä järjestetyt koulutukset keräsivät mukavasti 
osallistujia.  

- WABCO-laitteet ovat tänä päivänä erittäin teknisiä ja kou-
lutamme asiakkaitamme saamaan tuotteista parhaan mahdol-
lisen hyödyn irti. Tämänkertainen koulutus oli WABCON PIN-
koodeihin liittyvää pääpainon ollessa ABS, EBS D ja EBS E -järjes-
telmissä,  kertoo kouluttajana toiminut, pitkään WABCOn kanssa 
työskennellyt Örum Oy Ab:n tuotepäällikkö Bernt Rönneberg.
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WABCO-paineilmajarrujen 
PIN-koodi- sekä myynti- ja tuotekoulutusta.

PIN-koodi-koulutuksessa käydään läpi alla olevien järjestelmien toimintaa. Yhden järjestelmän 
koulutuksen kesto on yksi päivä ja koulutuksen jälkeen pidetään loppukoe. Hyväksyttyä 
loppukoetta vastaan saa oikeudet PIN-koodeihin, joilla voi suorittaa ohjelmointeja koulutettuihin 
järjestelmiin.

WABCO ABS -kurssi käsittää perävaunun ABS-järjestelmän.   

WABCO EBS C/D -kurssi käsittää perävaunun sähköisesti ohjatun jarrujärjestelmän. 
Ennen osallistumista EBS-kurssille on suositus, että ABS-kurssi on suoritettu.

WABCO EBS E -kurssi käsittää perävaunun EBS E -järjestelmän läpikäynnin. 
Ennen osallistumista EBS E -kurssille on suositus, että EBS C/D-kurssi on suoritettu.

Myynti/tuotekoulutuksessa käydään läpi eri Wabcon komponenttien toimintaa ja säätämistä. 
Koulutuksen kesto on yksi päivä ja koulutuksesta ei saa PIN-koodeja WABCO-järjestelmiä varten.

Kiinnostuitko koulutuksista? Ole yhteydessä meihin niin kerromme koulutuksista mielellämme lisää!
teollisuus@orum.� tai puhelimitse 010 569 41.
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Frankfurt, Saksa
MANN-FILTERin osasto oli iso ja tyylikkästi toteutettu.

AUTOMECHANIKA 2016
Automechanika on johtava kansainvälinen autoalan kohtauspaikka Frankfurtissa. Messut järjestettiin tänä vuon-
na 13.-17.9. ja Örum Oy Ab:n maahantuomat tuotemerkit olivat myös vahvasti edustettuina.

HELLA:n osasto oli totutun laadukas 
kaksikerroksinen kokonaisuus. 

HELLA:n osastolla esiteltiin mm. uusi pyöreä 
”hampurilais”LED-takavalo.

ZF Trading esitteli osastollaan SASCH-
voimansiirto- ja Lemförder-alustanosia.

Suuren suosion saanut HELLA K-LED 2.0 
on saanut uuden päivitetyn version.

WABCO oli vahvasti esillä Provia -brändillään, 
jonka tuotevalikoima kasvaa koko ajan.

BOSCHin raskaan kaluston puoli oli myös 
hyvin esillä Automechanikassa.
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IAA 2016
Hannover, Saksa

Maailman suurin kuorma-autonäyttely IAA 2016 järjestettiin jo 66. kerran 
Hannoverissa Saksassa syyskuun lopussa. Esillä oli vahvasti niin kuorma-
auto- ja perävaunuvalmistajat kuin erilaiset komponenttituottajat. Örum 
Oy Ab:n maahantuomat tuotemerkit olivat vahvasti esillä. 

BOSCH esitteli osastollaan uusia innovatiivisia tulevaisuuden raskaan kaluston ratkaisuja.

WABCOn tyylikkäällä osastolla riitti kävijöitä tutustumassa yrityksen tarjoamiin tuotteisiin 
ja palveluihin. 

HELLAn tärkein uutuus oli Shapeline-mallis-
to, mikä edustaa täysin uusia valoratkaisuja. 
Katso lisää sivulta 22.

HELLA esitteli valoisalla osastollaan
kattavaa tuotevalikoimaansa.

Knorr-Bremse esitteli mm. paineilma-
jarruratkaisujaan osastollaan IAA:ssa. 
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Erittäin tehokas II sukupolven Ultra Beam LED jättää mo-
net muut työvalot varjoonsa – jopa ksenonvalot jäävät 
ilman muuta toiseksi. Tästä voit lukea valon tarinan en-
simmäisistä ideoista ja testeistä aina sarjatuotantoon 
asti.

Ideasta sarjatuotantoon

H ELLA kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja valaistuksen 
laatu- ja tehokkuusvaatimusten kasvaessa. HELLAn 
tuotekehitystiimin kyky innovoida uudenlaisia ja en-

tistä parempia ratkaisuja on aivan omaa luokkaansa.
Edustava esimerkki on HELLAN II sukupolven Ultra Beam LED 

-työvalo. Se on maailman myydyimmän työvalosarjan uusin 
tulokas, jonka tehokkuus on ylivertainen: mitattu valovirta on 
4 000 lumenia.

Erilaisten valaisu- ja kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta se sovel-

II sukupolven Ultra Beam LED: 4 000 lumenin valovirta.

Uusi Ultra Beam LED, II sukupolvi

Stefan Maierhofer, HELLA-työvalojen tuotepäällikkö.
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tuu moninaisiin käyttötarkoituksiin. 
- II sukupolven Ultra Beam LED aloittaa aivan uuden aikakau-

den. Ultra Beam on muutenkin myydyin työvalomme. Jokin aika 
sitten markkinoille tullut ensimmäinen LED-versio valosta sai jo 
hyvän vastaanoton. Nyt sitä siis täydentää toinen sukupolvi, joka 
ylittää tehokkuudessaan selvästi jopa ksenonvalot. Kyseessä on 
huippulaadukas tuote, joka on lisäksi mottomme mukaisesti kau-
askantoista tekniikkaa, kertoo HELLA -työvalojen tuotepäällikkö 
Stefan Maierhofer: 

Syntymäpaikka: Burgenland

Ultra Beam LEDin syntysijat löytyvät kauniista Burgenlandista 
Itävallan kaakkoisosasta. Siellä on HELLAN tehdas, jossa tehdään 
noin 90 % kaikista maailmalla myytävistä HELLAtyövaloista. HEL-
LAN maailmanlaajuisen verkostonkautta ne toimitetaan eteen-
päin eri asiakasryhmille.

Ideasta tuotteeksi

Uusi tuoteidea saa alkusysäyksen joko myynnin kautta tulevasta 
asiakaspalautteesta tai suoraan omalta tuotetiimiltä. Ensimmäi-

senä keskustellaan tekniikkapuolen kanssa uusista vaatimuksista 
ja tuotetaan alustavat ratkaisuehdotukset.

Projektin varsinaisissa aloitustapaamisissa alkuun kehitettyä 
ideaa käsitellään kaikkien asiaankuuluvien osastojen kesken. 
Pohdittavina ovat uuden valon mekaaniset ja tekniset ominai-
suudet, muotoilu sekä suorituskyky. Oleellisinta on valotekniikka 
eli valoteholle, valaisutavoille ja optiselle järjestelmälle asetetut 
vaatimukset.

Näiden pohjalta suunnittelija luo ensimmäisen mekaanisen 
mallin.
- Ensimmäisen luonnoksen laadinta (muotoilu, rakenne jne.)
- Käytettävien materiaalien määrittely
- Jäykkyyslaskelmat, jotta valo kestää kaikki siihen kohdistuvat 
mekaaniset rasitukset

Kun valon rakenne on määritelty, elektroniikkaosasto voi aloit-
taa elektroniikan suunnittelun. Valotekniikkaosasto määrittää tii-
viissä yhteistyössä elektroniikkaosaston kanssa LEDien tyypin, 
lukumäärän ja sijainnin.

Simulointi ja prototyyppi

Ennen kuin ensimmäinen prototyyppi rakennetaan, suunnitte-
lijan luomalle mekaaniselle mallille tehdään tietokonetestejä:

- mekaaninen simulointi (iskut, kohdistuvat voimat)
- lämpötekninen simulointi (lämmön muodostuminen ja
  poisjohtaminen jne.)
- valaisun simulointi

Testien avulla heikkoudet paljastuvat hyvissä ajoin ja vältytään 
myöhemmin monilta kustannuksilta. Suunnittelija parantelee 
mekaanista mallia simulointitulosten perusteella. Kun tietoko-
nesimulaatiot näyttävät vihreää valoa, voidaan jatkaa tuotekehi-
tystä, valmistaa työkalut ja tehdä sopimukset tavarantoimittajien 
kanssa.

Lämpötekninen simulaatio paljastaa
lämpötila-alueet ja lämmön
jakautumisen kopassa.

Alumiininen jäähdytyselementti 
johtaa lämmön nopeasti pois, 

mikä on tärkeä laatukriteeri 
työvalojen kohdalla.

II sukupolven Ultra Beam LEDin pääosat. Piirilevy liimataan koppaan 
lämmönjohtokalvon kanssa.

Heijastin kohdistetaan keskelle 
koppaa erityisten holkkien avulla.
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Valon perusrakenne

Työvalossa on viisi pääkomponenttia:
Koppa
Lujassa alumiinikopassa on takana jäähdytysripoja, jotka huoleh-
tivat valon jäähdyttämisestä. Lujuuden maksimoimiseksi alumii-
nille tehdään laadukas jauhemaalaus. Kopan tehtävänähän on 
paitsi syntyvän lämmön poisjohtaminen myös valon sisäosien 
suojaaminen mekaanisilta ja kemiallisilta häiriötekijöiltä.

Piirilevy
Laadukas piirilevy sisältää elektroniikkaosat ja LEDit. Täydessä 
kuormituksessa sen lämpötila voi olla jopa 120 °C. Toisin kuin ha-
logeenivalossa lämpö ei kulkeudu eteen vaan taakse.  Lämmön 
virtauksen parantamiseksi piirilevy liimataan alumiinikoppaan 
erityisen lämmönjohtokalvon avulla. Syntyvä lämpö poistuu täl-
löin hallitusti ja tasaisesti.

Heijastin ja lasi
Tässä kohtaa jyvät erottuvat akanoista: valo on täsmälleen yhtä 
hyvä kuin sen aikaansaama valaisu, ja siitä huolehtii heijastin. 
Tarkkoihin laskelmiin perustuvat heijastinpinnat keräävät LEDien 
synnyttämät valonsäteet ja suuntaavat ne oikein työskentelyalu-
eelle. Vain heijastinjärjestelmällä varustetut työvalot valaisevat 
työskentelyalueen tasaisesti. Rihlattua lasia käyttämällä saadaan 
valo lisäksi jakautumaan erityisen leveälle. Se muuttaa valon-
säteiden suuntaa vielä niin, että leveä alue valaistuu tasaisesti 
(lähimaaston valaisu).

Jalka/pidike
Työvalo joutuu tyypillisesti jatkuvasti alttiiksi tärinälle, iskuille ja 
muille mekaanisille häiriötekijöille. Kumiset tärinänvaimentimet 
huolehtivat siitä, että valo pysyy siinä asennossa, johon se on 
asennettu. Näin valo ei keikahda eikä työskentelyalueen valaisu 
kärsi kovassakaan tärinässä.

Tuotanto

LED-valot vaativat kokoonpano-olosuhteilta erityisen paljon. 

Tuotantotiloihin pääsevät vain valtuutetut henkilöt ja heidän 
on antistaattisia vaatteita ja kenkiä, jotta elektroniikkaan ei tule 
oikosulkuja kokoonpanon aikana. Laatu on etusijalla kaikessa. Va-
lon kokoonpanossa käytetään erikoislaitteistoa, joka helpottaa ja 
nopeuttaa prosessia ja varmistaa tasalaatuisuuden. Ensimmäinen 
kokoonpanovaihe on piirilevyn asentaminen koppaan. Kopassa 
on holkkeja, jotka keskittävät piirilevyn paikalleen. Seuraavaksi 
asennetaan heijastin. Jotta järjestelmän valohäviö pysyisi mah-
dollisimman pienenä, heijastimen pinnan on oltava erityisen 
sileä – siksi se metalloidaan. Muoviosat pinnoitetaan metallijau-
heella alipainekammiossa, jolloin heijastimen pinnasta tulee eri-
tyisen sileä ja kirkas. Samalla valojakautumasta ja työskentelyalu-
een valaisusta saadaan tasainen. Seuraava vaihe on valon liimaus.

Elektroniikan on oltava täysin suojattu vedeltä, pölyltä ja muil-
ta ulkoisilta tekijöiltä (IP 6K9K). Jotta järjestelmästä tulisi täysin 
tiivis, liimauskohdat on ensin puhdistettava huolellisesti niin, et-
tei epäpuhtauksista tai vuodoista ole vaaraa. Sen jälkeen robotti 
levittää liiman liimauraan ja lasi asetetaan paikalleen. Liima sitoo 
alumiinikopan ja lasin toisiinsa tiiviiksi järjestelmäksi.

Kun lasi on liimautunut kiinni, toiminta ja tiiviys testataan  heti 
tuotantolinjalla. HELLAN Premium-tuotteiden on ennen sarjatuo-
tantoon pääsyään läpäistävä lukuisia mekaanisia ja sähköisiä tes-
tejä (oikosulku- ja EMC-testit) sekä ankaria korroosiotestejä (jopa 
1 000 tunnin suolaroisketesti). Vain niin voidaan taata, että asiakas 
saa tuotteen, joka kestää käytännön työn kovia olosuhteita.

Maailmalle

Vielä on jäljellä pakkaaminen, joka vaihtelee asiakaskohtaisesti. 
Suurin osa valoista menee maatalous- ja työkoneita valmistaville 
ensiasennusasiakkaille, mutta samaa ensiasennuslaatua tarjo-
taan myös vapaille varasosamarkkinoille.

Tuotteet toimitetaan tuttuihin HELLA-pakkauksiin yksittäispa-
kattuina päälogistiikkakeskukseen Saksaan. Se on solmukohta, 
josta HELLA-tuotteet lähtevät yli 11 000 itsenäiselle myyjälle ja 
yli 1 000 ensiasennusasiakkaalle. HELLA palvelee erinomaisen 
logistiikkansa ja joustavuutensa ansiosta päivittäin asiakkaita yli 
sadassa maassa. HELLAtuotteet ovatkin nopeasti saatavilla kaik-
kialla maailmassa.

Heijastimet saavat kiiltävän pinnoitteensa alipainekammiossa. Tuotteet lähetetään kumppaneille tutuissa HELLA-pakkauksissa.
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Better keep things 
running smoothly.

He jotka tekevät joka päivä parhaansa, voivat olla tyytyväisiä vain parhaisiin 
tuotteisiin kuten esimerkiksi MANN-FILTER -öljynsuodattimiin. Ne pitävät 
öljynkierron puhtaana ja varmistavat vaatimusten mukaisen puhdistustason 
koko huoltovälille. Ammattilaisen, joka pelaa varman päälle, valinta on 
MANN-FILTER – niin valitsee koneenvalmistajakin.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com
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Örumin Valovoima -kiertue kiersi kaksi ja puoli viikkoa 
ympäri Suomea aloittaen Lappeenrannasta, jatkaen 
Jyväskylän, Kuopion, Kajaanin ja Oulun kautta Rova-
niemelle ja sieltä Vaasan ja Porin kautta pääkaupunki-
seudulle Espooseen ja Vantaalle.

Örumin Valovoima- 
kiertue valaisi 
markkinoita

K iertueella olivat mukana Örumin valoasiantuntija Hen-
ry Valkila, tuoteryhmäpäällikkö Janne Valkokallio, HYA 
jälkimarkkinoiden myyntipäällikkö Tapani Arokoski ja 

aluekohtaiset vastuumyyjät Vesa Räinä pohjoisessa ja Jyväsky-
län eteläpuolella Ulf Lindstedt. Valovoimakiertueen henkilöstö 
koulutettiin uutuustuotteiden ominaisuuksista ja tämä tieto jat-
kaa myös heidän kanssaan tuleviin asiakaskohtaamisiin. 

Kiertue valaisi markkinoita niin käytännössä kuin lisäksi myös 

Valovoimakiertue kiersi ympäri Suomea kahden ja puolen viikon ajan. Vastaanotto oli hyvä. Kuvassa kiertue Kuopion Veholla.
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alueellisilla paikallisen toimipisteen henkilökunnalle kohden-
netuilla lyhyillä tuotekoulutuksilla. Upeat esittelytelineet olivat 
täynnä sähköistettyjä työvaloja, lisäkaukovaloja ja majakoita, jot-
ta toimipisteiden omat asiakkaat pääsivät oikeasti vertailemaan 
tuotteita livenä. 

- Hienoa nähdä todellisessa ympäristössä miten mikäkin valo 
toimii, eikä aina esitteiden perusteella tarvitse tehdä päätöksiä, 
linjasi eräs Lappeenrannan Auto-Killan vierailija. 

Örumin raskaan myyntipäällikkö Tapani Arokoski oli myös hy-
vin tyytyväinen esiteltävään materiaaliin.

- Kuten aiemmin kuulimme tuossa, että näin voimme näyt-
tää asiakkaille miksi juuri jokin valo soveltuu parhaiten johonkin 
tiettyyn tehtävään ja olen iloinen että pääsimme toteuttamaan 
tämän kiertueen näin laajalla tuoterepertuaalilla. Monet kunnal-
lisen ja julkisen tason päättäjät ovat kiittäneet tästä konseptista, 
koska näin heilläkin on mahdollisuus ymmärtää ja nähdä tätä 
maailmaa.

Vastaanotto oli erittäin lämmin toimipisteissä ja tyytyväiset 
loppuasiakkaat antoivat hyvän syyn haluta ensi vuonna uudes-
taan liikkeelle. Pienempiä valoshow demoja HYA-puolella järjes-
tetään jatkuvasti, mutta näin isosti on järkevää olla vain kerran 
vuodessa liikkeellä. 

Kiertue starttasi matkaan 10.10. Lappeenrannan Auto-Kiltalta Örum 
Oy Ab:n Tapani Arokosken ja Ulf Lindstedtin voimin.

Jyväskylän Raskoneella arpaonni suosi Antti-Jussi Karniota.

Pohjoisin paikka oli tällä kertaa Suomen Erikoistekniikka Rovaniemellä.

Porin Veholla valojen tehokkuus nähtiin käytännössä.

Espoon Veholla myyntipäälikkö Tapani Lamberg toimi arvonnassa 
onnettaren roolissa.
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Muotojen ja eri yhdistelymahdollisuuksien runsaus 
sekä tuotteiden teknisesti optimoitu muotoilu tekevät 
uudesta Shapeline-valosarjasta mullistavan keksinnön 
ajoneuvovaloissa.

Yksilöllistä valomuotoilua

H ELLA toi markkinoille täysin uuden Shapeline -mal-
liston, joka ensiesiteltiin IAA -messuilla Hannoverissa 
syyskuussa. Uuden malliston sekä suunnitteluohjel-

man avulla pystyt suunnittelemaan täysin yksilöllisesti muotoil-
lut valoratkaisut autoosi.

- Valojen yksilöllisellä kokoonpanolla ja sijoittelulla kaikkiin 
ajoneuvosarjoihin – pieniin tai suuriin – saadaan persoonallinen 
ja ennen kaikkea yhteneväinen ulkoasu eteen, sivulle tai taakse. 
Tällä tavoin pystymme vastaamaan myös vähäisiä kappalemää-
riä tuottavien ajoneuvovalmistajien vaatimuksiin. Nykyaikaisen 
tekniikan ja luotettavan HELLA-laadun lisäksi Shapeline-valojen 
muotojen runsaus tarjoaa lähes rajattoman suunnitteluvapau-

Uusi HELLA Shapeline -mallisto

den, kertoo Örum Oy Ab:n Antti Norva.
Uuden ohjelman avulla suunnitteluvapaus nousee uudelle 

tasolle. 
- HELLA Shapeline online-konfiguraattorin avulla voit toimia 

itse ajoneuvon valosuunnittelijana: suunnittele ajoneuvoon täy-
sin yksilöllinen valokokoonpano eteen, sivulle ja taakse muuta-
malla hiiren napsautuksella – tulos näkyy havainnollisesti suo-
raan ajoneuvon siluettikuvassa.

Kattava moduulivalikoima

- HELLA Shapeline -moduulivalikoimassa on runsaasti erilai-
sia valotoimintoja, joita voidaan yhdistellä yksilöllisesti. Kaikista 
valoista on saatavana kaksi eri mallia: perinteisen suoraviivainen 
Shapeline Tech ja kaarevan dynaaminen Shapeline Style. HEL-
LA Shapeline -sarja tarjoaa sekä Tech- että Style-mallina suun-
nitteluvapautta lähes kaikkiin käyttötilanteisiin ja ajoneuvoihin 
ja muodostaa samalla ajoneuvoon yhteneväisen valoilmeen, 
päättää Norva.
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KORJAAMO2017-MESSUT 
PE–LA 27.1.–28.1.2017 
HELSINKI, MESSUKESKUS 
SUOMEN SUURIN 
AUTOKORJAAMOALAN 
AMMATTITAPAHTUMA



Luottamus.

orum.fi 

Teemme liikenteen turvalliseksi
Pitäytymällä alkuperäislaatuisissa tuotemerkeissä Örum Oy Ab on saavuttanut 
asiakkaidensa luottamuksen ja pystynyt osaltaan parantamaan myös liikenteen 
turvallisuutta.

Johtavat suomalaiset OEM-valmistajat luottavat Örumin laatumerkkeihin 
ja henkilökunnan ammattitaitoon.  Örum on alan ensiasennustuotteiden ja 
jälkimarkkinoiden asiantuntija.

Örum Oy Ab, teollisuus ja raskas, myynti:  
teollisuus@orum.fi / raskas@orum.fi 
p. 010 569 4466. 


