
JAK-Metalli Oy on SSAB:n uusi Hardox in My Body -ohjelman
jäsen Suomessa
SSAB:n maailmanlaajuinen Hardox In My Body -verkosto laajenee, kun suomalainen JAK-Metalli Oy liittyy brändiohjelmaan.

AK-Metallin Suomessa suunnittelemat ja valmistamat energiapuukourat ovat lyhyessä ajassa valloittaneet markkinoita sekä kotimaassa että
ulkomailla laadun ja innovatiivisen suunnittelun tuoman hyvän maineen avulla. Tinkimätön asenne laatuun lähtee käytettävistä ratkaisuista ja
materiaaleista ja siksi Hardox-teräs on valikoitunut energiapuukourissa käytettäväksi pääraaka-aineeksi.

Hardox In My Body -ohjelmaan voi liittyä yritys omalla tuotteellaan, kun tuotteen pääkomponentit on valmistettu Hardox-teräksestä. Tyypillisesti
tällaisia käyttökohteita ovat kovalle kulutukselle altistuvat osat koneissa ja laitteissa. Perinteisesti Hardox-terästä on käytetty
maanrakennuslaitteissa, mutta materiaalin hyödyt on nykyään valjastettu monen eri toimialan käyttöön.  

JAK-Metalli Oy on kehittänyt yhteistyössä kuhmolaisen metsänomistaja ja koneurakoitsija Henri Rantalan kanssa JAK-300 energiapuukouran,
joka kestää vaativissa olosuhteissa moitteetta ja on entistä nopeampi.

”Metsänharvennuksessa kone ja koura ovat kovan rasituksen alaisena. Kiintomäärä 10 000 kuutiometriä ei kuulosta paljolta pellon laidalta
kerättynä, mutta kun työ suoritetaan metsän harvennuksena, on kaluston käyttötuntien määrä huomattavasti suurempi. Lisäksi JAK-Metalli
Oy:n myöntämä 2 vuoden takuu on osoittautunut lupauksensa veroiseksi, kertoo koneurakoitsija Henri Rantala.

Myös JAK-Metalli Oy:n näkökulmasta yhteistyö koneurakoitsijan Henri Rantalan kanssa on ollut tuottavaa. ”Koneyrittäjän tietämys ja
käyttäjäkokemuksen arvo yhdistettynä JAK-Metallin ammattitaitoon on tuottanut entistä käyttäjäystävällisemmän, nopeamman ja kulutusta
kestävämmän energiakouran, kertoo Kimmo Tossavainen JAK-Metalli Oy:stä. 

JAK-Metalli on Mäntässä toimiva 2012 perustettu konepaja alan yritys. Yrityksen päätuotteena on mallisuojattu JAK-energiapuukoura. Yritys
työllistää tällä hetkellä 11 henkilöä.

”Haluamme olla tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tukea heidän tuotteidensa menestystä. Yhteistyö, jossa Hardox-terästen
parhaita ominaisuuksia hyödynnetään uusilla tavoilla loppuasiakkaan odotusten ylittämiseksi, on meille tärkeää. Erityisesti turvallisuuden ja
energiatehokkuuden hyväksi tehdyt yhteistyöprojektit ovat arvokkaita ja SSAB:n visiota tukevia toimenpiteitä, joiden avulla säästetään
luonnonvaroja ja kehitetään työskentelyolosuhteita kentällä.” - kertoo Erno Sivonen SSAB Special Steels – divisioonan myynnistä.
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SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty
tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa
ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq
OMX Helsingissä. www.ssab.com


