Workshop
-KALUSTEET
ERGONOMIAA JA HELPPOA LIIKUTELTAVUUTTA WORKSHOP-YMPÄRISTÖIHIN

TYÖPISTEET JA SÄILYTYSTILAA
teollisiin ympäristöihin
Kemikaalit, raskaat kuormat ja hankalat olosuhteet tekevät konepajoista, auto- ja konekorjaamoista, huoltoyksiköistä
ja muista raskaan teollisuuden tiloista erittäin vaativia työympäristöjä. Työntekijöiden hyvinvointi, työympäristön turvallisuus,
kalusteiden ja laitteiden käyttöikä sekä työpisteiden helppo mukautettavuus muuttuviin tarpeisiin ovat erityisen tärkeitä näissä
vaativissa olosuhteissa.
Alla on muutamia vinkkejä siitä, kuinka voit vaikuttaa näihin tärkeisiin seikkoihin omalla työpaikallasi!

Hyödynnätkö ergonomiaa raskaan teollisuuden työympäristössä?
Olitpa kunnossapitopäällikkö, prosessi-insinööri tai muu teollisuuden toimija, sinulla on luultavasti aina mielessä, miten tehdä
asiat tehokkaammin. Teknisillä ratkaisuilla ja strategisilla päätöksillä työympäristöjä voidaan kehittää paremmin toimiviksi.
Myös egonomiasta huolehtiminen on strateginen päätös. Ergonomia vaikuttaa työtapaamme ja siihen, miten onnistumme
selviytymään haasteista. Mukavammat ja ergonomisemmat työpisteet vähentävät työtapaturmia, nopeuttavat toimintaa ja
lisäävät tarkkuutta sekä kasvattavat tuotantomääriä.
Trestonin työpisteiden modulaarinen rakenne mahdollistaa ergonomisen työskentelyn vaativimmissakin olosuhteissa.
Työpisteen kokoonpanoa ja varusteluosia voidaan muokata yksilöllisesti tehtävän ja käyttäjän vaatimusten mukaan.
Työpöydän ja -tuolin ergonomian lisäksi on syytä muistaa myös asianmukainen valaistus, äänieristys ja ilmanlaatu.

Onko työympäristösi helposti muokattavissa nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sopivaksi?
Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Kun ennen valmistettiin samaa tuotetta samalla tavoin kymmeniä vuosia, nykyään työtapoja on muutettava paljon nopeammassa tahdissa. Jotta tuotanto mukautuisi nopeasti uusiin vaatimuksiin, tarvitaan erittäin
joustava ja muunneltava työpistejärjestelmä.
Työpisteessä tehtävä työ määrittelee työpisteen ja sen varustelun perusvaatimukset. Kun työpiste on hyvin suunniteltu
ja oikein varusteltu, helpotetaan ja tehostetaan työskentelyä sekä parannetaan ergonomiaa ja järjestystä.
Trestonin tukevien ja kestävien kalusteiden avulla työpisteet voidaan mukauttaa työntekijöiden yksilöllisiin
tarpeisiin. Tämä mahdollistaa tuotantoprosessin, jonka jokainen vaihe toteutetaan nopeasti, tarkasti
ja mukavasti. Modulaariset perusyksikkömme on helppo muokata erilaisiin käyttötarkoituksiin
varusteluosien avulla.

Trestonin kalusteet tukevat LEAN- ja 5S-malleja
Työpiste jää helposti vaillinaiseksi ilman hyvin valittuja lisävarusteita, joilla toimivuutta
saadaan lisättyä oleellisesti. Trestonin modulaaristen ratkaisujen avulla voit reagoida
uusiin tilanteisiin ketterästi, mikä takaa toiminnan sujuvan jatkumisen. Varusteluosien
sijoittaminen LEAN-periaatteiden mukaisesti voi lyhentää läpimenoaikaa ja
vähentää työn kuormittavuutta merkittävästi. Työkalut, välineet, tarvikkeet
ja roskakorit voidaan sijoittaa siten, että ne tekevät käyttäjänsä työstä
mahdollisimman ergonomista ja työpiste pysyy siistinä ja hyvässä järjestyksessä.
Lue seuraavalta sivulta Ovakon asiakastarina, jossa kerrotaan, kuinka raskaan
työn työpisteet voi uudistaa LEAN- tai 5S-yhteensopiviksi.
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JO YLI 500 000
TOIMITETTUA TYÖPISTETTÄ
Yli 50 vuotta ergonomisten työtilojen
kehitystä yli 30 maassa
Treston on perinteikäs ja arvostettu yritys, jolla on yli 50
vuoden kokemus Workshop-kalusteiden suunnittelusta
ja tuotannosta. Vuosien saatossa olemme saaneet tehdä
yhteistyötä tuhansien asiakkaiden kanssa. Eräs raskaan
teollisuuden asiakkaistamme, Ovako, uudisti kaikki
työpisteensä 5S:n hengessä.
Ovako päivitti yhteensä 40 yhteiskäytössä olevaa
työpistettä, ja projekti toteutettiin suurimmaksi osaksi
Trestonin työpistekalusteilla. Asiakas valitsi Trestonin
tukevat ja kestävät Workshop-työpöydät, koska ne on
helppo pitää järjestyksessä ja mukauttaa muuttuviin
tarpeisiin 5S:n hengessä. Pöytiin lisättiin kunkin työpisteen
käyttötarkoitukseen sopivia lisävarusteita. “Meillä oli todella

”Työpisteillämme
voi olla jopa 18 eri
käyttäjää viikossa. Kun
jokaiselle työkalulle on yhdessä
sovittu paikka, niiden etsimiseen ei hukkaannu aikaa”, sanoo Sami
Lääperi (vasemmalla), joka vastaa Ovakon jatkojalostusosaston
5S-kehitysohjelmasta. Kuvassa oikealla ovat ostaja Anne
Rantalainen ja tekninen myyjä Martti Launiainen.

paljon toiveita, ja tarvitsimme todella osaavaa myyntimiestä
oikean ratkaisun löytämiseksi”, Anne Rantalainen naurahtaa.
”Projekti on vielä alkuvaiheissaan. Käymme läpi joka ikisen
työpisteen tehtaalla ja toimistossa”, Rantalainen jatkaa.

ANIMOITU 3D-SUUNNITTELUTYÖKALUMME
auttaa sinua muokkaamaan työpisteet juuri omiin tarpeisiisi sopiviksi
Trestonin ilmaisen 3D-konfiguraattorin avulla voit
suunnitella yrityksesi työpisteet omiin tarpeisiisi
sopiviksi. Valitse ensin työpisteen runko, minkä jälkeen
3D-konfiguraattori auttaa sinua rakentamaan työpisteen,
joka on suunniteltu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.
Voit valita useista säätöputkivaihtoehtoista sekä lisätä
varusteluosia, tuoleja, vaunuja, laatikostoja, kaappeja,
valaisimia, energiakiskoja jne. Työpiste muotoutuu
reaaliaikaisesti näytöllä valintojesi mukaan. Kun olet valmis,
ohjelma lähettää sinulle osaluettelon ja suunnittelemasi
työpisteen kuvan omaan sähköpostiisi.
https://3d.treston.com

KATSO ESITTELYANIMAATIO Workshop-kalusteiden
monipuolisista käyttömahdollisuuksista raskaan
teollisuuden työympäristöissä.
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Muista myös
kestävät teollisuuskaappimme
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KATSO ESITTELYANIMAATIO WORKSHOP-KALUSTEIDEN MONIPUOLISISTA
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treston.fi • sales@treston.com
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Muista myös
tehokas ja muokattava
säilytysjärjestelmämme
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Muista myös
käytännölliset ja tilaa säästävät
pyörivät laatikostotelineemme

-01.00

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA RASKAAN TEOLLISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖISSÄ.
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Tukeva WORKSHOP-TYÖPÖYTÄ

Workshop-työpöydät on suunniteltu kaikkein raskaimpiin olosuhteisiin, kuten
konepajoihin, auto- ja konekorjaamoihin ja huoltoyksiköihin.
AINUTLAATUINEN: Markkinoiden laajin varusteluosavalikoima teollisille
työpöydille!
• Neljä jalkavaihtoehtoa: kiinteät, säädettävät tai pyörälliset jalat tai
laatikosto
• Viisi työtasovaihtoehtoa: terästaso 1,5 mm, terästaso 3 mm, puu, vinyylitaso
teräsreunoilla tai vinyylitaso muovireunoilla
• Suurin sallittu kuorma jopa 750 kg
• Voidaan pultata kiinni lattiaan
• Helppo räätälöidä ja muokata laajalla varusteluosien valikoimalla
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vuoden
TAKUU

2 Monikäyttöiset LAATIKOSTOT
Voit kiinnittää laatikostot työpöydän alle tai sokkelin päälle tai varustaa ne pyörillä, jolloin ne kulkevat kätevästi mukanasi,
kun vaihdat työaluetta. Laatikostojen vankka rakenne tekee niistä ihanteellisia raskaiden tavaroiden säilytykseen.
AINUTLAATUINEN: Suurimmat laatikostomme on varustettu
irrotettavalla etulevyllä ja tukevalla sokkelilla, minkä ansiosta
niitä voi siirtää haarukkavaunulla tai trukilla.
•
•
•
•
•

Täysin avautuvat laatikot, ei hukkatilaa
Suurin sallittu kuorma 75 tai 200 kg laatikkoa kohti
Lisävarusteena lukuisia sisustusyhdistelmiä
Useita eri runkovaihtoehtoja ja laatikkokokoja
Valittavana yli 750 eri yhdistelmää
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Järjestystä ja siisteyttä TYÖKALUTELINEELLÄ

Työkaluteline TKT-10 vie vain 2 m² lattiatilaa, mutta tarjoaa 16 m² säilytystilaa. Tukevasti
seisovana sitä ei tarvitse kiinnittää lattiaan. Levyjen alareunassa on pyörä, joka helpottaa
levyjen ulosvetoa. Runko voidaan varustaa jopa 10:llä ulosvedettävällä levyllä, jotka
tarjoavat 40 m² säilytystilaa 1000 kilolle työkaluja tai tarvikkeita!
AINUTLAATUINEN: Muuta 2 m² lattiapinta-alaa 40 m²:n säilytystilaksi 1000
kilolle työkaluja ja välineitä.
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• Käytännöllinen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu
• Koukkujen kantavuus jopa 10 kg
• 25 eri koukkumallia, yli 50 eri kokoa
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Liikkuvuus lisää tuottavuutta – WORKSHOP-VAUNUT

Kaikki työtehtävät ovat erilaisia ja vaativat omanlaisensa apuvälineet. Kaikkien
vaunujemme rakenne on modulaarinen, mikä – yhdessä monipuolisten
varusteluosien kanssa – varmistaa, että vaunu voidaan suunnitella ja toteuttaa
yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden ja työn vaatimusten mukaan, aina raskaiden tai
kevyiden kuormien siirtämisestä työkalujen säilytykseen ja kuljetukseen.
AINUTLAATUINEN: Viiden runkovaihtoehdon ja kymmenien eri
varusteluosien sekä lisätuotteiden avulla voi rakentaa jopa 150 erilaista
vaunuyhdistelmää.
• Useita eri runko- ja kokovaihtoehtoja: valittavissa yli 150 eri yhdistelmää
• Suurin sallittu kuorma 90, 300, 350 tai 600 kg erilaisiin tarpeisiin
• Mahdollistaa LEAN- ja 5S-periaatteiden toteuttamisen modulaarisuuden ja
varustelun avulla
• Parantaa raskaan työn ergonomiaa
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Lisää tuottavuutta ja tehokkuutta
TRESTON TOWER SÄILYTYS- JA TYÖPISTEELLÄ

Varustele työpiste reikätaustoilla ja saat jopa 8 m² säilytystilaa työkaluille ja
tarvikkeille. Vaihda tilalle läpivirtaushyllyt ja ottolaatikot ja saat itsellesi FiFo
-periaatteen mukaan toimivan komponenttivaraston. Tai valitse molemmat ja
lisää vielä teräshylly, valaisin, ja näytönkannatin ja sinulla on työkalusäilytys,
tietokone -työpiste ja pieni komponenttivarasto kaikki samassa työpisteessä.
Ja valitsitpa minkä kokonaisuuden tahansa, ovat työpisteen sivuseinät aina
varusteltavissa työkalukoukuilla monipuoliseen työkalujen säilytykseen.
AINUTLAATUINEN: Jopa 8 m² monipuolista säilytystilaa ja vie
vähemmän kuin 1 m² lattiatilaa.
• Ihanteellinen LEAN ja 5S tuotantotiloihin, sillä avoin rakenne mahdollistaa
työpisteen helpon ja nopean visuaalisen tarkastelun
• Mahdollistaa hyvän ergonomian, sillä työkalut ja tarvikkeet ovat
aseteltavissa käyttäjälle sopivalle korkeudelle
• Myös todella raskaille kuormille! Sokkeliversion kantavuus jopa 1000 kg
• Pitkäikäinen, sillä muunneltavissa helposti tuotantotarpeiden muuttuessa

5
vuoden
TAKUU

KATSO ESITTELYANIMAATIO Treston Tower säilytys- ja
työpisteen monipuolisista käyttömahdollisuuksista.
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TYÖPISTEET
vaativimpiin ympäristöihin
Työpiste jää helposti vaillinaiseksi ilman hyvin valittuja lisävarusteita, joilla toimivuutta saadaan lisättyä oleellisesti. Trestonin
ilmaisella 3D-konfiguraattorilla voit suunnitella raskaan työn työpisteet juuri sinun tarpeidesi ja vaatimuksiesi mukaisiksi.
Muista, että vaativimmissakin työympäristöissä voi:
• Vähentää työtapaturmia, nopeuttaa toimintaa ja lisätä sen tarkkuutta sekä kasvattaa tuotantomääriä parantamalla
työntekijöiden hyvinvointia ergonomian avulla.
• Parantaa tuottavuutta modulaaristen ratkaisujen ja varusteluosien avulla.
• Optimoida työpisteiden toimivuuden LEAN- ja 5S-periaatteiden avulla.

Treston tarjoaa laajan valikoiman modulaarisia, kestäviä ja ergonomisia työpisteitä, aina nopeasti toimitettavista
vakiomalleista täysin mukautettuihin ratkaisuihin. OTA YHTEYTTÄ JO TÄNÄÄN!

Puh. 010 4469 11 • sales@treston.com • treston.fi

