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Raskaan sektorin ammattiliikenteessä, kuljetusalalla

ja työkoneissa,  luotettavuus ja laatu ovat tärkeimpiä 

kriteereitä. Örum Oy Ab:n edustamat ja maahantuomat 

tuotemerkit on valittu näiden kriteerien pohjalta. Laa-

tumerkit WABCO, HELLA, MANN-FILTER ja RAUFOSS ta-

kaavat asiakkaillemme parhaat mahdolliset ratkaisut 

työntekoon.

Ö rum on ollut jo lähes vuosisadan ajan asiakkailleen 

luotettava kumppani keskittyen OEM-laatuisiin 

tuotteisiin ja asiakkaidensa kuuntelemiseen. Pitkä-

jänteinen yhteistyö tavarantoimittajien kanssa, laadukkaat ja 

tunnetut tuotemerkit sekä ammattitaitoinen palvelu takaavat 

asiakkaidemme tyytyväisyyden. Kehitämme toimintaamme 

myös logistiikan ja uusien tuotemerkkien osalta. Yksi esimerk-

ki uusista tuotemerkeistämme on kotimaisen FennoSteel Oy:n 

valmistamat raskaan kaluston laadukkaat pakoputket ja -put-

kistot (s. 4-6). 

Vuosi 2018 on ollut vahva messuvuosi. Örum Oy Ab oli mukana 

kotimaassamme useassa eri tapahtumassa, esimerkiksi kuorma-

autosektorin tarjontaan keskittyvässä Power Truck Showssa Ala-

härmässä, metsäkonealan suurtapahtumassa FinnMETKOssa 

Jämsässä sekä ensimmäistä kertaa Helsingin Messukeskukses-

sa järjestetyillä agri-alan koneisiin keskittyvillä MaatalousKo-

nemessuilla. Örum oli mukana myös autokorjaamolaitteisiin 

painottuvilla Autokorjaamo- ja Auto 2018 -messuilla. Tavaran-

toimittajamme olivat vahvasti mukana alan kansainvälisissä 

suurtapahtumissa, joista on kuvamaistiaisia tässä numerossa 

sivuilla 18-20. Vuonna 2019 Örum on mukana toukokuussa 

Kuljetusmessuilla ja syyskuussa Maxpossa.

 

Kuljetusalan raskaan kaluston pituus- ja massamuutokset ovat 

olleet pitkään uutisotsikoissa. Tulevaisuudessa Suomenkin teillä

saatetaan nähdä isoja, maksimissaan 34,50 metrin ajoneuvo-

yhdistelmiä. Muutokset vaativat paljon niin kalustolta kuin 

tiestöltäkin. Kun massat kasvavat nousee esimerkiksi jarrujär-

jestelmien laatu isoon rooliin. Tähän WABCO tarjoaa parhaat ja 

turvallisimmat ratkaisut.

 

Työvalopuolella kehityksen edelläkävijöitä on HELLA, jonka 

tuotteista löytyy vaativimmallekin alan ammattilaisille kestävät 

ja oikeanlaiset OEM-laatuiset valoratkaisut. Mielenkiintoinen 

ja suosittu uutuus on voimakkaan valotehon pienikokoinen 

Power Beam 1800 compact LED-työvalo (s. 8) .

Menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Antti Norva

Liiketoimintajohtaja
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FennoSteel on suomalainen perheyritys, joka valmistaa 

ajoneuvojen ja työkoneiden pakoputkistoja. Toiminnat 

jakautuvat toisiaan tukeviin alkuperäisosiin ja varao-

saliiketoimintaan. Uusimpana valikoimassa on raskaan 

kaluston pakoputkistot.

FennoSteel – raskaan 
kaluston pakoputkistot 
uutena valikoimassa

P arkanolainen FennoSteel on valmistanut pakoputkia jo 

vuodesta 1985.

– Olemme Pohjoismaiden suurin henkilöautojen, 

Parkanolainen perheyritys FennoSteel on valmistanut pakoputkia jo vuodesta 1985.

maatalous- ja työkoneiden pakoputkien ja pakoputkistojen val-

mistaja. Asiakkainamme ovat johtavat Eurooppalaiset varaosien 

tukkukauppiaat ja jakeluketjut sekä ajoneuvojen ja työkoneiden 

valmistajat, sanoo FennoSteel  Oy:n vientipäällikkö Juha Laiho.

Yrityksen ydinosaaminen on pakoputkistojen suunnittelussa 

ja valmistuksessa.

– Työllistämme tällä hetkellä noin 100 kokenutta alan am-

mattilaista. Oma tuotantomme kattaa äänenvaimentajat, te-

räsputket, laipat ja erityiskomponentit. Viime vuosina olemme 

panostaneet erityisesti tuotekehityspanostusten lisäämisessä ja 

sähköisten kauppapaikkojen hyödyntämisessä. Vahvat panos-

tukset tuotannon automatisointiin ovat pitäneet henkilöstö-

määrän suunnilleen vakiona, voimakkaasta tuotannon kasvusta 

huolimatta. 
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Laatu, ihmiset ja ympäristö

FennoSteel tunnetaan maailmalla tinkimättömästä laatuasen-

teestaan. 

– Laatu mielletään usein lopulliseen tuotteeseen tai sertifioi-

tuun johtamisjärjestelmään. Tämä on loogista ja suorastaan teol-

lisuuden vaatimus. Kuitenkin, erottuaksemme kilpailijoistamme 

olemme määritelleen laadun käsitteen laajemmin. Meillä sana 

”laatu” liittyy kaikkeen toimintaamme mitä teemme – suun-

nittelupöydästä tuotteiden lähettämiseen. Tässä mielessä laatu 

onkin läheisessä yhteydessä asiakkaille annettuun palveluun, 

sanoo Laiho.

Ihmiset ovat laadun takana.

– Tukeaksemme tätä työnantajana, teemme parhaamme 

tarjotaksemme turvallisen, motivoivan ja rohkaisevan työpai-

kan. OHSAS 18001 -sertifikaatti on seurausta systemaattisesta 

työstämme tällä saralla. 

Myös ympäristövaikutukset on nostettu FennoSteelilla tär-

keään asemaan.

– Noudatamme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin kaikkia sää-

döksiä, jolloin mm. kaikki tuotantoprosesseissa käytetyt materi-

aalit joko uudelleen käytetään tai kierrätetään asianmukaisesti.

Raskaan kaluston pakoputkistot

Viimeisimpänä FennoSteel on laajentanut toimintaansa ja tuote-

valikoimaansa kattamaan myös raskaan kaluston pakoputkistot.  

Laajennusta on helpottanut uuden taivutuslinjan myötä mah-

dolliseksi tulleet suuremmat taivutushalkaisijat sekä alkuvuonna 

käyttöön otettu putkilaserkeskuksen tarjoama 3D-laserleikkaus.

– Pakoputkistojen valmistuksen kriittisimmät tuotantopro-

sessit ovat teräsputkien valmistus, taivutus, äänenvaimentimen 

kokoonpano ja hitsaus. Uusi putkilaserkeskus nosti työstämisen 

uudelle tasolle. Linjaa voidaan syöttää putkinpuittain aina 8 met-

rin putkilla ja valmiit osat saadaan kätevästi lavoille ja jatkojalos-

tukseen, puhumattakaan huippulaatuisesta leikkausjäljestä. Eri-

tyisesti raskaan kaluston tuotteet ovat merkittävä uuden linjan 

kapasiteetin käyttäjä, kertoo Laiho.

FennoSteelillä arvostetaan suomalaista raskaan kaluston asia-

kaskuntaa.

– Koemme, että suomalainen asiakaskunta ansaitsee lähellä 

sijaitsevan valmistajan, joka kykenee reagoimaan nopeasti niin 

tilauksiin kuin uusien tuotteiden kehittämistarpeisiin. 

Suomen teiden raskasta kalustoa dominoi kolme valmistajaa: 

Mercedes, Scania ja Volvo. 

– Tuotevalikoimamme on luotu pitkälle näistä lähtökohdista. 

Tulemme kuitenkin ottamaan tuoteohjelmaan myös muiden 

merkkien pakoputkistoja ajoneuvokannan perusteella, paljastaa 

Laiho.

Täysin uusi ala ei raskas kalusto FennoSteelille ole.

– Olemme tehneet pakoputkiosia alihankkijana muille val-

mistajille ja erilaiset raskaan kaluston alustarakentamisen put-

kikomponentit ovat olleet jo pitkään tuotevalikoimassamme. 

Raskaan kaluston tuotteiden yhtenä jälleenmyyjänä Suomessa 

toimii Oy Örum Ab.

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

Uusimpana tuotteena FennoSteel on ottanut valikoimaan täysin 
kotimaiset raskaan kaluston pakoputkistot.
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Vaimentimet kaikkeen kalustoon

Suomen maanteillä liikkuu vielä suuri määrä ennen vuotta 2005 

rekisteröityjä raskaita ajoneuvoja. 

– Valikoimastamme löytyy kilpailukykyiset vaimentimet myös 

näistä yleisimpiin malleihin. Vaikka vuotuinen ajosuoritemäärä 

olisikin alhainen, ei laadukkaasta pakoputkistosta kannata tinkiä.

FennoSteel valmistaa myös SCR-vaimentimet Euro 4- ja Euro 

5-malleihin.

– Euro4 -normin voimaantulosta (2005) alkaen eri päästö-

rajoitustekniikoiden käyttö vakiintui aluksi typenoksidien pois-

toon urealisäaineen avulla. Tekniikkaa kutsutaan nimellä SCR eli 

selektiivinen typenoksidien pelkistys. Meidän valikoimasta löy-

tyy tyypillisimmät SCR-vaimentimet Euro 4- ja Euro 5 -normiin. 

Nämä vaimentimet eroavat ulkonäöltään Euro 3 -normin vai-

mentimista ruostumattoman rakenteen ansiosta, sanoo Laiho.

Putkiosat ja asennuskomponentit

Erilaiset putkiosat ja asennuskomponentit muodostavat yli 90 % 

FennoSteelin raskaan kaluston tuotevalikoimasta. 

– Määrää nostaa erityisesti tuotteiden istuvuuden varmista-

minen, eli kuhunkin sovellukseen tehdään juuri siihen sopiva 

tuote laadusta tinkimättä. Materiaaliteknisesti valtaosa Euro 3 

-tason raskaan kaluston putkiosista on aluminoitua terästä, kun 

taas päästönrajoitusjärjestelmällä varustetut uudemmat Euro 4- 

ja Euro 5 -osat ovat enimmäkseen ruostumatonta terästä. Muita 

eroja on mm. putkiosien lämpöeristyksissä, selventää Laiho.

FennoSteel on automatisoinut tuotantoaan vahvasti viime vuosina. 

Tuotantolinjasta valmistuu pakoputkistoja ja osia nopeaan tahtiin. 24 tuntia vuorokaudessa palvelevan logistiikkakeskuksen sydän on 9000 
lavapaikkaa käsittävä varasto, joka mahdollistaa noin puolen miljoonan osan varastoinnin. 
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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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HELLA on tuonut markkinoille uu-

den, pienikokoisen Power Beam 

1800 compact -työvalon, jossa yh-

distyy sekä valoteho että energia-

tehokkuus. Uudenlainen Thermo 

Pro -koppa on valmistettu lämpöä 

johtavasta muovista.

Pienikokoinen LED-työvalo 
voimakkaalla valoteholla

H ELLA Power Beam 1800 com-

pact on ihanteellinen LED-työ-

valo niin maarakennusurakoin-

tiin, kiinteistöhuoltoon, maatalouteen 

kuin erilaisiin kuljetusratkaisuihin.

– Uudessa valossa yhdistyvät voima-

kas valoteho sekä käytännöllinen muoto. 

Pienen kokonsa ansiosta työvalo voidaan 

asentaa minne tahansa ja se sopii mo-

nenlaiseen eri käyttötarkoitukseen, ker-

too Örum Oy Ab:n Antti Norva.

Power Beam 1800 compact tuotttaa 

voimakkaan, 1850 lumenin valovirran. 

– Valon jakautumisesta huolehtii eri-

tyisesti sitä varten kehitetty monisärmä-

heijastin, joka takaa tasaisen valaisun. Eri 

mallien erilaiset lasivaihtoehdot soveltu-
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HELLA Power Beam 1800 compact

vat joko lähimaaston tai pitkälle ulottu-

vaan valaisuun.

Työvalo tuotttaa päivänvalon kaltaista 

valoa.

– LED-valo on 6500 kelvinin väriläm-

pötilan ansiosta päivänvalon kaltaista, 

jolloin värit erottuvat selkeämmin pi-

meässä. Tämä helpottaa huomattavasti 

näkemistä eivätkä silmät väsy nopeasti 

pimeällä työskenneltäessä. Sisäänraken-

nettu elektroniikka suojaa laitetta napai-

suuden vaihtumiselta ja takaa tasaisen 

kirkkauden silloinkin kun kytkinjännite 

vaihtelee 10,5 – 32 V välillä, sanoo Norva.

HELLAn valot ovat suojattu myös yli-

kuumenemiselta.

– Erilliset lämpötilatunnistimet suojaa-

vat valoa ylikuumenemiselta. Ainoastaan 

tällä tavoin voidaan taata LEDien pitkä 

käyttöikä ja turvallinen työskentely pi-

meällä.

Uusi Thermo Pro -muovikoppa 

Power Beam 1800 compact -valot 

on varustettu uudenlaisella Thermo Pro 

-muovikopalla.

– Uusi koppa on valmistettu lämpöä 

johtavasta muovista ja siinä on lisäksi 

jäähdytysripoja, jotka huolehtivat suurte-

ho-LEDien muodostaman lämmön pois-

johdattamisesta. Uuden materiaalin etuja 

ovat myös keveys ja täydellinen korroo-

siokesto. Uusi Thermo Pro -muovikoppa 

on vakiona myös muissa uusissa työvalo-

malleissamme, kertoo Norva.
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HELLA Power Beam 1800 compact on pienikokoinen, 
mutta tehokas LED-työvalo. Valossa on uusi Thermo Pro 
-muovikoppa. 

HELLA Power Beam 1800 compact on pienikokoinen,
tt t h k LED t ö l V l i Th P
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HELLA on vahva ja tunnettu brändi 

myös työkonevalojen puolella. Te-

hokkaiden auraustöihin tarkoitet-

tujen ajovalojen mallisto on saanut 

uuden HELLA C140 LED -työvalon 

sekä muita malleja on päivitetty 

monilta osin.

HELLA-valot 
työkoneisiin

K aikki HELLAn auravalot ovat yh-

distelmäajovaloja, joista löytyy 

kaikki valaisintoiminnot eli lähi-, 

kauko-, vilkku- ja parkkivalo. OEM-laadun 

työvalot takaavat riittävän valotehon 

sekä pitkän käyttöiän HELLAn kahden 

vuoden takuulla. Auravalojen pinta- ja 

vaaka-asennukseen löytyy omat mallin-

sa. LED-version lisäksi tarjolla on kaksi 

halogen-mallia.

C140 LED – rankkoihinkin 
olosuhteisiin 

Auravalojen uusinta innovaatiota 

edustaa ensiasennusvalona mm. Volvo-

pyöräkuormaajissa oleva C140 LED –työ-

valo. 

– Uusi C140 LED -työvalo on valmistet-

tu kestämään rankkoja käyttöolosuhteita 

kuten tärinää, iskuja, pölyä, kosteutta ja 

painepesua. Se on varustettu erityisen tu-

kevalla HD-asennusjalalla ja ajovalon lasi 

on iskunkestävää ja naarmuuntumatonta 

polykarbonaattia, sanoo Örum Oy Ab:n 

tuotepäällikkö Henry Valkila.

Valoteho on erinomainen.

– Valoteho on xenon-luokkaa  eli tällä 

valolla saavutetaan merkittävä parannus 

lähivalojen valojakaumaan.

Lisävaloilla voidaan parantaa kauko-

valojen näkyvyyttä, mutta tämä on hyvä 

ratkaisu, kun halutaan parantaa lähivaloja.

C140 LED sopii myös hyvin suomalai-

siin talviolosuhteisiin.

– Valaisimen kehittämä lämpö on joh-

dettu kotelon takaosaan, jolloin ajovalon-

lasi jää viileäksi eikä kerää lunta.

Myös halogeenivalomallisto 
uudistui

Halogen-puolella valikoimassa on 

C220 Halogen (H7/H3) ja  C310 Halogen 

(H4) –mallit. Molemmat ovat saaneet uu-

sia päivityksiä. 

– C220 Halogen on tehokas ja nyky-

aikainen halogen-valo monisärmäheijas-

timella ja kirkkaalla lasilla. C310 Halogen 

on klassinen H4-malli, joka on saanut 

täysin uuden muodon ja lisää valotehoa. 

Molemmista malleista löytyy 12V- ja 24V- 

mallit erikseen, kertoo Valkila.

 

HELLA C140 LED on ensiasennusajovalona uusissa Volvo-pyöräkuormaajissa.

HELLAn auravalovalikoimassa on myös 
perinteiset halogeenityövalot, jotka molemmat, 
C220 (takana) ja C310 on uudistuneet.
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WABCO-paineilmajarrujen 

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.fi tai puhelimitse 010 569 41
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Keski-Suomessa toimiva uuden sukupolven metsätalo-

uden palveluyritys Metsä-Perälä Oy tekee puunkorjuuta 

kahdeksan Komatsu-metsäkoneen voimin. Kaikissa ko-

neissa on tehdasvarusteltuna HELLAn työvalot.

Hyvät valot 
parantavat 
työtehoa

N uori, 90-luvulla syntynyt, urakoitsija Kimmo Perälä on 

tuonut uutta ajattelutapaa perinteisen metsäkoneura-

koinnin ohelle.

– Kaksi korjuuketjua työskentelee meillä Metsähallituksen 

töissä niin sanotuissa perinteisissä hakkuutöissä ja kaksi muuta 

ketjua on sijoitettu Metsä-Perälä Oy:n omien puukaupan koh-

teiden hakkuuseen ja lähikuljetukseen. Siinä ostamme puuta 

Jyväskylän seudulta, korjaamme ja myymme sen eteenpäin. 

Lisäksi korjuun jälkeen hakkuualalla tarjoamme myös jälkihoitoa, 

esimerkiksi taimetusta ja istutusta.

Kaikille järkeväksi laskettu urakka, hyvä korjuujälki ja täsmäl-

lisyys ovat tehneet hankintatoiminnasta varteenotettavan lisän 

yrityksen toimintaan. 

– Parhaassa tapauksessa olemme tähän mennessä saaneet 

viidesti korjata puuta saman tilan metsistä. Ammattitaitoomme 

sekä urakan laskennassa että korjuussa luotetaan.

Perälän yritys kasvaa tasaiseen tahtiin.

– Olemme panostaneet tietoisesti laajaan asiakaspintaan. 

Teemme urakointia kaiken kokoisille asiakkaille pienistä metsä-

palstoista suuriin metsänomistajiin. Töitä on riittänyt tasaisesti 

koko ajan ja kasvu on ollut hallittua. Viimeisen vuoden aikana 

olemme kasvaneet yhden korjuuketjun verran, sanoo kymmen-

kunta työntekijää työllistävä Perälä.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta on tärkeä osa toi-

mintaa.

– Yleisesti alalla työntekijöiden vaihtuvuus on aika isoa. Me 

olemme löytäneet ammattitaitoisia sekä motivoituneita tekijöi-

tä ja vaihtuvuus on ollut minimaalista. Tarjoamme heille hyvät 

työkalut ja pyrimme pitämään heistä hyvää huolta.

Puut kulkee Komatsuilla

Kone-Perälän kalusto on nykyaikaista ja tyylikästä. 

– Meillä on kaikki kahdeksan konetta Komatsuja ja olemme 

olleet niihin tyytyväisiä kaikin puolin. He tekevät jatkuvaa tuote-

kehitystä, joka näkyy selkeästi uusissa malleissa. Asiakasta kuun-

nellaan ja parannukset tuovat oikeasti lisäapua työntekoon.

Perälä pitää kaluston tuoreena ja uusimpina koneina ovat ke-

sällä tulleet kaksi Komatsu 901XC-harvesteria.

– Erittäin hyviä ovat olleet, uudet 901:t ovat 8-pyöräisiä, mikä 

tekee niillä työskentelystä mukavaa maastossa kuin maastossa. 

Konetta on helppo liikuttaa ja se on tehokas, tukeva sekä jämäkkä.

Valot tärkeässä roolissa

Perälän koneisiin työtunteja tulee kovaa tahtia ja korjuutöitä 
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Kaikki Komatsu -metsäkoneet on OEM-varusteltu HELLAn työvaloilla. Valot ovat iso apu myös tiheässä leimikossa työskenneltäessä.

tehdään kaikenlaisissa maastoissa sekä eri vuorokaudenaikoina. 

Komatsut ovat tehdasvarusteltu HELLAn laadukkailla työvaloilla.

– Koneemme on varusteltu kaikilla mahdollisilla tehtaan valo-

ratkaisuilla. Valotekniikka on muutamassa vuodessa mennyt hui-

masti eteenpäin ja oikeanlaisesta valaistuksesta on tullut erittäin 

tärkeä tekijä työtehokkuuden ja työssä jaksamisen kannalta. Suo-

messa joudutaan työskentelemään suuri osa vuodesta haastavis-

sakin olosuhteissa ja hyvien valojen avulla saadaan päivänvaloa 

vastaava valaistus aikaiseksi hämärällä ja pimeällä. HELLAn valot 

ovat osoittautuneet kestäviksi ja laadukkaiksi tuotteiksi, valotehoa 

riittää kaikissa tilanteissa riittävästi.

Myös valot joutuvat korjuutöissä kovaan testiin.

– Pimeän aikaan ne ovat aamusta iltaan saakka päällä. Tiheäm-

mässä metsässä pidämme valoja päällä myös valoisaan aikaan, 

sillä se tarkentaa näkökenttää ja kuljettajan on helpompi nähdä 

mitä metsälle tehdään.

HELLAn valoissa on myös virrankulutus pieni.

– Virrankulutuksen määrä on paljon pienempi tänä päivänä ja 

ei tarvi pelätä että akku on tyhjänä jos käyttää valoja huoltotöiden 

apuna metsässä, päättää Perälä.

hyötyajoa
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Kausalalainen Kaupe Oy omaa vuosikymmenten koke-

muksen räätälöityjen perävaunujen valmistamisesta. 

Liiketoiminnan punaisena lankana on koko ajan ollut 

asiakkaan tarpeiden tinkimätön huomioon ottaminen.

Tuottavat ratkaisut 
laadusta tinkimättä

V ankka osaaminen perustuu vuosikymmenten koke-

mukseen. Kaupe  Oy perustettiin vuonna 1977, mutta 

sen edeltäjä La-Mi luovutti ensimmäisen valmistaman-

sa perävaunun asiakkaalleen jo tammikuussa 1966.

– Tänä päivänä teemme monipuolista päällirakentamista 

laidasta laitaan. Kokosivuakeavat umpikoriset perävaunut ovat 

KAUPE OY:

suosituin tuotteemme, lisäksi teemme muun muassa kontti- ja 

viljavaunuja kotimaan markkinoille. Valikoimamme kattaa kaiken 

mahdollisen kippilavoista autonkuljetusalustoihin, kertoo Kaupe 

Oy:n tuotannosta ja myynnistä vastaava Valto Laiho.

Kaikki perävaunut tehdään aina räätälöitynä asiakkaan käyt-

töön. Yksittäisvalmistus on selkeä etu asiakkaan kannalta.

- Otamme aina huomioon asiakkaan toivomukset ja olem-

me vahvasti mukana jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa, jolloin 

pyrimme kartoittamaan toimivat, kestävät ja tuottavimmat rat-

kaisut asiakkaan toimintaa ajatellen. Monipuolisena valmistajana 

kykenemme kehittämään monenlaisia erikoisratkaisuja helpotta-

maan asiakkaidemme työtä.

Kaupe Oy työllistää tällä hetkellä noin 30 työntekijää myynnis-
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sä, suunnittelussa ja tuotannossa. 

– Meillä on osaava ja ammattitaitoinen tiimi. Pienorganisaatio-

na pystymme reagoimaan ja mukautumaan nopeasti asiakkaan 

tarpeiden mukaan. Perinteisten perävaunujen lisäksi meidän eri-

koisosaamisalueeseemme kuuluu pneumaattisesti tai hydrau-

lisesti nousevat ja avautuvat kapellirakenteet. Meiltä löytyy rat-

kaisut autojen kuljetuksiin, kaksitasokuljetuksiin ja kuormauksien 

helpottamiseen, listaa Laiho.

Laadukkaista materiaaleista ei tingitä

Tuotteiden laatu, hyvä käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus 

takaavat kuljetuskaluston korkean käyttöasteen sekä pitkän iän.  

- Tänä päivänä teemme monipuolista päällirakentamista laidasta 
laitaan. Kokosivuakeavat umpikoriset perävaunut ovat suosituin 
tuotteemme, lisäksi teemme muun muassa kontti- ja viljavaunuja 
kotimaan markkinoille. Valikoimamme kattaa kaiken mahdollisen 
kippilavoista autonkuljetusalustoihin, kertoo Kaupe Oy:n tuotannosta 
ja myynnistä vastaava Valto Laiho.
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Heijastimet saavat kiiltävän pinnoitteensa alipainekammiossa.

– Tuotteen laatu ja asiakaspalvelun taso on niitä asioita, mistä 

meidät tunnetaan. Vaikka alalla kilpailu on kovaa, meidän laa-

tu pitää kaikilla mittareilla. Asiakaskuntamme koostuu pääosin 

pienistä ja keskisuurista autoilijoista, jotka panostavat laatuun ja 

arvostavat saamaansa henkilökohtaista palvelua.

Käytettävät materiaalit ja komponentit edustavat alan kärkeä.

– Materiaaleissa pyrimme käyttämään kotimaisia tuotteita var-

sinkin teräksien ja muiden elementtien kohdalla. Suomalainen 

teräs on maailmallakin tunnustettua alansa huippua – ruostu-

mattomat materiaalit ja laadukas pintakäsittely tekevät tuotteis-

tamme pitkäikäisiä.

Perävaunuihin asennetaan paljon erilaisia komponentteja ja 

yhteistyökumppanit ovat valikoituneet ja vakiintuneet vuosikym-

menten aikana.

– Me vastaamme asiakkaan suuntaan kokonaistuotteesta ja 

komponenttitoimittajien kohdalla kriteerit ovat tutut: laadukas 

tuote, toimintavarmuus sekä toimiva yhteistyö toimittajan kans-

sa. 

Yksi komponenttipuolen yhteistyökumppaneista on Oy Örum 

Ab, joka toimittaa perävauhuihin muun muassa WABCO-jarrujär-

jestelmät sekä HELLA-työvalot.

– WABCO on alan kärkimerkki, joka soveltuu ja mukautuu 

hyvin kaikkiin käyttötarkoituksiimme. Erilaisiin räätälöityihin 

tuotteisiin löytyy heiltä nopeasti ratkaisu. Jarrujärjestelmät ovat 

liikenneturvallisuuden kannalta tärkein osa yhdistelmää, joten 

sillä osastolla ei todellakaan kannata laadusta tinkiä. 

HELLAn valot ovat KAUPE-perävaunujen ensiasennustuote.

– Haluamme pitää tuotteemme laadun korkealla jokaisen 

yksityiskohdankin myötä. Tämä koskee myös vaunuihin asen-

nettavia valoja. Pitkäikäisillä ja laadukkailla HELLAn valoilla on 

lisäksi pitkä ja toimiva takuu. Tehokkaat ja toimivat valot tekevät 

kuljettajan työstä mukavampaa, päättää Laiho.
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Better keep things 
running smoothly.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com
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Jämsä
HELLAn GeniusCab -ohjaamo keräsi messujen aikana paljon kiinnostuneita testaajia.

FINNMETKO 2018
Kahden vuoden välein Jämsässä järjestettävä FinnMETKO 2018 oli yksi Örumin vuoden 2018 päätapahtumista  
Suomessa. Elo-syyskuun vaihteessa pidetty tapahtuma houkutteli paikalle yli 400 näytteilleasettajaa ja kolmen 
päivän aikana yhteensä 34 700 kävijää. Örumin osastolla riitti vilskettä läpi messujen.

Örumin hyvin näkyvä ja avoin osasto toimi erittäin hyvin messuvieraiden houkuttelussa. 
Pääpaino oli HELLAn ja WABCOn tuotteissa.

HELLA M133 LED (oik.ylh.) oli yksi messujen 
kiinnostavimmista uutuusvaloista. 

WABCO-jarrujärjestelmät oli myös 
hyvin esillä osastolla.
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Frankfurt, Saksa
MANN-FILTERin osasto oli iso ja tyylikkästi toteutettu.

AUTOMECHANIKA 2018
Automechanika on johtava kansainvälinen autoalan kohtauspaikka Frankfurtissa. Messut järjestettiin tänä vuon-
na 15.-20.9. ja Örum Oy Ab:n maahantuomat tuotemerkit olivat myös vahvasti edustettuina. Ennätyssuuri tapah-
tuma keräsi historian suurimman kävijämäärän: yli 136 000 henkilöä 181 eri maasta. 

HELLA:n osasto oli totutun 
laadukas kokonaisuus. 

HELLAn osastolle oli esille heidän uusimmat 
varoitusvaloratkaisunsa.

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

HELLAn Kronen logolla valmistamat perävau-
nut takavalot ovat nyt saatavissa myös jälki-
markkinoilla.   

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

Vibracoustic valmistavat ilmajouset ovat 
OEM -laatua ja kuuluvat myös Örumin 
tuotevalikoimaan.
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IAA 2018
Hannover, Saksa

Maailman suurin kuorma-autonäyttely IAA 2018 järjestettiin jo 67. kerran 
Hannoverissa Saksassa syyskuun lopussa. Esillä oli vahvasti niin kuorma-
auto- ja perävaunuvalmistajat kuin erilaiset komponenttituottajat peräti 2 
174 näytteilleasettajan voimin. Örum Oy Ab:n maahantuomat tuotemerkit 
olivat vahvasti esillä. 

IAA on yksi WABCOn päätapahtumista ja osasto keräsi hyvin vieraita paikalle.

WABCO-osastolla oli esillä paljon uutuuksia. Yksi mielenkiintoisimmista oli uusi iEBS, jota 
kuvassa tutkimassa Örum Oy Ab:n Wabco-asiantuntija Bernt Rönneberg. 

WABCO iEBS yhdistää perinteiseen elektroni-
seen jarrujärjestelmään valmiuden takasekto-
rin katveita valvoville kameroille ja rengaspai-
neiden valvontajärjestelmälle. 

HELLA esitteli valoisalla osastollaan
kattavaa tuotevalikoimaansa.

Norjalainen Kongsberg Automotive valmistaa 
muun muassa Raufoss -liittimet.  
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Messukeskus, Helsinki
Messuosaston suurimpana hittinä oli Hellan SmartCab, mikä on Hellan näkemys tulevaisuuden maatalouskoneen hytiksi.

MAATALOUSKONEMESSUT
Marraskuun puolivälissä nsimmäistä kertaa Helsingin Messukeskuksessa järjestetty MaatalousKonemessut oli 
onnistunut tapahtuma. Suomen suurimmassa maatalouskoneiden sisänäyttelyssä tuotteittaan esitteli yli 300 
yritystä ja paikalla vieraili 16 819 kävijää. Örum Oy Ab oli mukana messuilla omalla osastollaan.

SmartCab vie kuljettajan viihtyvyyden 
täysin uudelle tasolle. 

SmartCab on varustettu uusimmilla 
HELLA-valoinnovaatioilla.

WABCO tarjoaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset jarrujärjestelmäratkaisut myös 
maatalouspuolen tarpeisiin.

Boschin valmistava EasyFit kamerajärjestel-
mä sopii hyvin myöskin trukkeihin.



|   22 

Perinteinen Valovoima-kiertue toi jälleen kerran valoa 

kuudelle paikkakunnalle. Mukana olivat eturivin valo-

kauppiaat, joiden kanssa yhteistyössä luotiin heidän 

asiakkailleen tilaisuus kuulla uutuuksista ja nähdä niitä 

livenä illan hämärtyessä. 

Örumin Valovoima- 
kiertue toi valoa 
pimeään syksyyn

T uusulasta alkanut ja Joensuun, Kuopion, Tampereen 

ja Seinäjoen kautta Rovaniemelle päättynyt kiertue sai 

liikkeelle suuren määrän turvallisuudesta kiinnostuneita 

Valovoimakiertue kiersi ympäri Suomea kuudella eri paikkakunnalla. Vastaanotto oli hyvä. Kuvassa kiertue Kuopion Veholla.

ammattilaisia.. Keskusteluissa eri käyttäjäryhmien kanssa vahvis-

tui käsitys valaistuksen merkityksestä työmukavuudessa, jaksami-

sessa ja turvallisuudessa.

– Työvaloissa on suuria eroja nykyään LED-tekniikan vallattua 

markkinat täysin. Värisävyt ovat tyypillisesti liian kirkkaita, tehot 

liian suuria ja optiikka heijastaa pahimmillaan niin paljon, että se 

häiritsee jopa työntekoa, sanoo Örum Oy Ab:n myyntipäällikkö 

Tapani Arokoski. 

Kiertueella esiteltiin HELLAn uutuustuotteita, kuten häikäise-

mättömät Hellan RokLume ZeroGlare -mallit sekä uusi Thermo-

Plast-kuorella varustettu PowerBeam-mallisto, joka on erityisen 

kiinnostava korrosiokestävyytensä ansiosta.



    23   |  

hyötyajoa

– Jokaisella valolla on merkityksensä ja HELLA on aina ollut 

markkinoilla edelläkävijä optimoitaessa valon värisävyjä, valoku-

vioita, EMC tekniikkaa sekä oikeita käyttötarkoituksia. Työturvalli-

suus ja töissä jaksaminen ovat HELLAn tuotekehityksen keskiössä. 

Keskustelut kiertueella loppukäyttäjien kanssa vahvistivat väit-

tämää. Laatua arvostetaan ammattilaisten keskuudessa paljon. 

Lisävalojen kanssa on pitkälti samat aiheet. 

– LED-tekniikka on tuonut alalle paljon kilpailua ja sen myötä 

laadukkaat ja kokeneet valmistajat ovat entistäkin suuremmassa 

arvossa. Monet kokeilut ovat päättyneet luotettavan, alalla pit-

kään toimineen valmistajan hyväksi. Kiertueella esittelyssä olleet 

valot havainnollistivat selvästi eri valaisintyyppien erot. Kaukova-

lojen tärkein tehtävä ei ole valaista pelkästään kauas. Tien reuna 

alueiden hyvä valaistus jää helposti liian vähälle huomiolle. Yksi 

lamppu ei voi kuitenkaan näyttää pientareita ja pitkälle horisont-

tiin. Sitä varten on rakennettava sopiva valoratkaisu ajoneuvoon 

niin että kokonaisreferenssi ei kuitenkaan ylitä laillista arvoa 100. 

Valovoima 2018 Mercedes Benz Sprinter -kiertueauto oli va-

rusteltu RIGID Industriesin lisäkaukovaloilla, joissa oli todella te-

hokasta hajavaloa sekä pitkälle kantavaa pistemäisempää valoa 

yhdistettynä. 

– Varustelupaketti on rakennettu ammattikäyttäjille ja se on 

laajasti käytössä ammattiliikenteessä juuri raskaassa kalustossa 

ja esimerkiksi Volvo- sekä Mercedes Benz-maahantuonneissa. 

Paketti keräsi ansaittua huomiota ammattilaisten keskuudessa 

kiertuepaikkakunnilla ympäri Suomen.

 

 

Seinäjoella kiertuepysähdys pidettiin Jussinmäellä.

Urakoitsijoiden ja kujetusyrittäjien suosima MTP-Hydrauliikka Oy 
toimi Joensuun kiertueen isäntänä.

Kiertueautona toimi tyylikäs uusi 
Mercedes Benz Sprinter, joka oli 
varusteltu mm. RIGID Industriesin 
lisäkaukovaloilla.



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. 


