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Technion Oy on hakkuu-
päiden ja puutavarakuor-
maimien ohjausjärjestelmi-
en suunnitteluun ja valmis-
tukseen erikoistunut yritys. 
Naantalissa päätoimipistet-
tään pitävä Technion toimit-
taa vaativiin olosuhteisiin 
soveltuvia korkealaatuisia ja 
innovatiivisia ohjausjärjes-
telmäratkaisuja metsäseg-
mentille ympäri maailman.

Technion Oy työllistää yli 
60 ammattilaista. Kehityk-
seen panostus on tärkeäs-
sä osassa, sillä tuotekehi-
tystä ja suunnittelua teke-
viä huippuosaajia on pitkälti 
toistakymmentä.

YHTEISTYÖ 
KANTAA 
HEDELMÄÄ

Nisula Forest oy ja 
Technion oy ovat tehneet 
tuloksellista yhteistyötä mit-
talaitteiden kehitystyössä jo 
vuosia. Yhteydenpito yritys-
ten suunnittelu- ja tuoteke-
hitysosastojen välillä on vii-
koittaista. 

Technionin toimitusjohta-

TECHNION OY
- OHJAUSJÄRJESTELMIEN MONIOSAAJA

Nisula Forestin asiakas maksaa vain siitä, mitä hän savotoinnissaan tarvitsee.

Technionin Markku Laaksonen on tyytyväinen siitä, että Nisula Forest 
on tiedostanut laajan asiakaskunnan antavan hyvää kokemusta ja

 uutta tietämystä myös heidän suuntaansa.

- Olemme vuosien saatossa hioneet 
yhteistyössä ohjausjärjestelmäperheen, 

josta pystymme valitsemaan kullekin 
asiakkaalle ja alustakoneelle juuri sopivan 

kokonaisuuden. 

ja Markku Laaksonen muis-
tuttaa, että kilpailu tällä alal-
la on sen verran kovaa, että 
varaa viivyttelyyn ei ole. Ni-
sula Forestin koneiden käyt-

töönottoa opastava ja tuo-
tetuessa toimiva Jani Lep-
pä kerää tietoa ja kertoo 
havainnoistaan Technionil-
le, joka huomioi kentän tar-

peet järjestelmäkehitykses-
sä mahdollisimman nope-
asti. Metsäyhtiöiden muut-
tuvat vaatimukset aihe-
uttavat omat haasteensa 

mittalaitteiden kehitystyölle. 
Tyvifunktio lisättiin järjestel-
mään viime vuoden alusta 
ja tulossa olevat Wood For-
ce-vaatimuksetkin on jo to-
teutettu.

Markku Laaksonen on 
tyytyväinen siitä, että Ni-
sula Forest on tiedostanut 
Technionin laajan asiakas-
kunnan antavan hyvää ko-
kemusta ja uutta tietämys-
tä myös heidän suuntaan-
sa. Nisulan koneisiin onkin 
saatavana uusimmat vaati-
mukset täyttävä täydellinen 
järjestelmä. Mittalaitteen ja 
koneen moitteeton toimin-
ta vaatii sen, että hydraulii-
kan komponentit ovat huip-
puluokkaa. Technionilla on 
huomattu, että Nisula pa-
nostaa tässäkin suhteessa 
laatuun. 

Nisulan koneissa kuor-
maimen ohjaus on integ-
roitu mittalaitteeseen, jonka 
näytöltä kuljettajakohtaiset 
asetukset voidaan säätää 
liikekohtaisesti. 

”Olemme vuosien saa-
tossa hioneet yhteistyössä 
ohjausjärjestelmäperheen, 
josta pystymme valitse-

maan kullekin asiakkaalle 
ja alustakoneelle juuri so-
pivan ohjausjärjestelmäko-
konaisuuden. Pystymme 
hyödyntämään samoja ko-
konaisuuksia niin metsä-
koneyrittäjille suunnatuissa 
ratkaisuissa kuin isäntälin-
jan hankintahakkuukoneis-
sa, oli alustakone sitten mi-
kä tahansa. Meillä asiakas 
maksaa vain siitä mitä tar-
vitsee, kertoo Kalle Matts-
son Nisulalta.

- Yhteistyömme tuloksel-
lisuudesta kertoo jotain se-
kin, että Nisula otti ensim-
mäisenä yrityksenä käyt-
töön kehittämämme kuor-
maimenohjausjärjestelmän, 
Markku Laaksonen tunnus-
taa tyytyväisenä. 

Sekä Nisula että Techni-
on panostavat tuotetukeen. 
Yhteistyö on hiottu mah-
dollisimman joustavaksi. 
Technion kouluttaa Nisulaa 
ja muita koneenrakentajia 
aina tarpeen mukaan. 

- Pystymme palvelemaan 
asiakkaita erittäin jousta-
vasti, lupaa Technion oy:n 
toimitusjohtaja Markku 
Laaksonen.
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Technionin innovatiivinen 
kuormaimen ohjausjärjes-
telmä kantaa nimeä xCra-
ne. Se on yhteensopiva 
kaikkiin kuormaimiin hyd-
rauliikkaratkaisusta riippu-
matta, mikäli hydraulipöy-
tä mahdollistaa sähköisen 
ohjauksen. xCrane kuor-
maimenohjaus on käytös-
sä useilla konevalmistajil-
la ensiasennusratkaisuna, 
mutta voit myös päivittää 
olemassa olevan ohjaus-
järjestelmäsi markkinoiden 
tehokkaimmalla ja käyttä-
jäystävällisimmällä ratkai-
sulla.

On kyse sitten puutava-
ra-autosta, metsäkoneesta 
tai metsäperävaunun kuor-
maimesta, xCrane tarjoaa 
käyttäjälle nopeat vaste-
ajat ja sulavan yksilöllisen 
ohjaustuntuman. Jokaisel-
le kuormaimen liikkeelle 
löytyy kuljettajakohtainen 
säätömahdollisuus, jol-
la kuljettaja voi saavuttaa 
maksimaallisen tuottavuu-
den kaikissa työvaiheissa.

UUTUUS! 
Technion tuo markki-

noille xCrane järjestelmän 
laajennusoptiot, xCrane 
PLUS – liikeratakuormain-
toiminto ja xCrane PRO – 
kärkiohjaus.

xCrane PLUS mahdol-
listaa liikerataohjauksen ja 
perinteisen ohjauksen va-
linnan kytkimestä ilman 
mekaanisia tai hydraulisia 
muutoksia. xCrane PLUS 
on suunnattu erityisesti 
urakoitsijoille, jotka kaipaa-
vat työvaiheesta riippuen 
samalta kuormaimelta vä-
lillä liikeratatoimintoa ja vä-
lillä perinteistä ohjausta.

xCrane PRO tuo kuor-
maimen käytön aivan uu-
delle tasolle kärkiohjauk-
sen muodossa.

xCrane PRO mahdollis-
taa puomin kärjen ohjauk-
sen siten, että kuljettaja ei 
ohjaa enää erillisiä puomin 
osia. xCrane PRO sisältää 
sekä perinteisen, liikerata- 
että kärkiohjauksen.

xCrane - erittäin kilpailukykyinen 
kuormaimen ohjaus ammattikäyttöön

KÄYTTÄJÄ-     
HYÖDYT

Suorituskyvyltään ja tehok-
kuudeltaan ylivoimainen 
xCrane tarjoaa markkinoi-
den parhaan käyttäjäkoke-

muksen. Nopean ja tarkan 
ohjauksen lisäksi järjestel-
män käyttäminen on help-
poa ja nopea oppia. Ko-
vissa kenttäolosuhteissa 
koestetun xCranen yhteen-
sopivuus kaikkien venttii-

lipöytien ja monien joys-
tickien kanssa takaa mata-
lat elinkaarikustannukset. 
Ohjeistava itsediagnostiik-
ka lyhentää huoltokatkok-
set minimiin. Järjestelmän 
ohjelmiston päivitys onnis-

tuu tarvittaessa käteväs-
ti USB-muistitikulla. Lisäksi 
voit räätälöidä ominaisuuk-
sia haluamaksesi tilausopti-
oiden avulla.


