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LUT:n J. Hyneman Center -protopajassa hitsataan Kempin laitteilla 

Kemppi ja LUT konserni jatkavat pitkään jatkunutta yhteistyötään innovaatioiden saralla. 
Kemppi toimittaa Lappeenrannan Skinnarilan kampukselle avattavaan J. Hyneman Center -
protopajaan (LUT JHC) nykyajan vaatimuksiin vastaavia hitsauslaitteita, hitsausmaskeja ja 
muita suojavarusteita. 

LUT JHC on LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattu, hyvin varusteltu tila 
uusien ideoiden testaamista ja prototyyppien rakentamista varten. Monialaisesti käytössä oleva 
keskus on nimetty LUT:n kunniatohtori Jamie Hynemanin mukaan. Tuotekehittelijänä ja 
erikoistehosteasiantuntijana työskentelevä Hyneman tunnetaan myös laajalti televisiossa esitetyn 
Myytinmurtajat -sarjan kautta. 

Kempin toimittama laitekokokonaisuus sisältää kannettavia Minarc -tuoteperheen hitsauslaitteita 
sekä edistyksellistä IoT-teknologiaa hyödyntävän X8 MIG Welder -hitsausjärjestelmän. ”LUT 
JHC:ssä ideat ovat etusijalla, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan luotettavasti toimivat välineet, 
joita opiskelijat haluavat käyttää. Panostamme yliopistolla vahvasti tulevaisuuden teknologioihin, 
ja tästä syystä Kemppi on meille erinomainen kumppani hitsauslaitteissa”, LUT:n 
kehittämispäällikkö Marko Kasurinen kertoo. 

”LUT on yksi maailman johtavista yliopistoista hitsaustekniikassa, ja hyvällä yhteistyöllämme on 
pitkät perinteet erityisesti tutkimuspuolella. Kemppi on vuosien varrella esitellyt useita hitsausalaa 
mullistaneita innovaatioita, joten tuemme mielellämme myös opiskelijoiden innovaatiotoimintaa. 
On mahtavaa, että LUT JHC:n myötä myös muut kuin hitsaustekniikan opiskelijat voivat tutustua 
helppokäyttöisiin hitsauslaitteisiimme ja kokeilemaan hitsausta opintojensa lomassa”, Kemppi 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja LUT:n hallituksen varapuheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama 
kertoo. 

LUT JHC:n virallisia avajaisia vietetään Lappeenrannassa 29.9.2018. 
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Kemppi 

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon 
hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin 
kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa 
hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja 
pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 13 maassa. 
Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 
maassa. 

www.kemppi.com 
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