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Swedish Steel Prize 2018 -finalistit 
erottuvat joukosta uraauurtavalla 
suunnittelulla  
Swedish Steel Prize 2018 -finalistit on valittu. Kaikki finalistit ovat innovatiivisia 
suunnittelukonsepteja, joissa tuotteen suorituskykyä on parannettu erikoislujan 
teräksen avulla. Voittaja julkistetaan palkintoseremoniassa Tukholmassa 24.5.  

"Olemme valinneet neljä finalistia, jotka ovat eri tavoin innovatiivisia ja tuomariston 
mielestä suorastaan tajunnan räjäyttäviä. Joukossa on sekä täysin uusia 
tuoteominaisuuksia että sovelluksia, jotka haastavat perinteisen suunnittelun 
hyödyntämällä nykyaikaisia materiaaleja", toteaa Swedish Steel Prize -tuomariston 
puheenjohtaja ja SSAB:n strategisesta tuotekehityksestä vastaava Eva Petursson. 

Neljä finalistia ja tuomariston valintaperusteet ovat seuraavat: 

CTE Spa, Italia, on kehittänyt kuorma-autoon kiinnitettävän pienikokoisen nostolaitteen, 
joka on poikkeuksellisen monipuolinen ja ulottuu erittäin korkealle sekä ahtaisiin 
paikkoihin. Kompaktissa nostopuomissa on ainutlaatuinen korotettu kääntömekanismi, 
jonka ansiosta laitetta on perinteisiä nostolaitteita helpompi ohjata kulmissa ja ahtaissa 
tiloissa. Ominaisuudet on saavutettu huolellisen suunnittelun, puomin poikkileikkausten 
optimoinnin ja erikoislujan teräksen avulla. 

JAK Metalli Oy, Suomi, on kehittänyt täysin uudenlaisen leikkaustavan tienvarsikasvien 
poistamiseen. Uuden toimintaperiaatteen ansiosta pieniä puita voidaan leikata tarkemmin 
kuin perinteisillä ketjumurskaimilla. Tässä innovatiivisessa ratkaisussa hyödynnetään 
erikoislujan teräksen ja kulutusteräksen potentiaalia. Lopputuloksena on kevyt leikkuupää, 
joka parantaa tuottavuutta ja työturvallisuutta, kuluttaa vähemmän energiaa ja pienentää 
käyttökustannuksia. 

Mantella S.r.l., Italia, on suunnitellut ainutlaatuisen ja innovatiivisen perävaunu- ja 
kippilavaratkaisun, joka edustaa täysin uutta sukupolvea. Ratkaisun ovat mahdollistaneet 
taidokas suunnittelutyö ja älykkäät tuotantotavat yhdessä erikoislujan teräksen ja 
kulutusteräksen kanssa. Uusi ja kevyt perävaunu on entistä tasapainoisempi, sen 
käyttökustannukset ovat pienemmät ja kuljetustehokkuus suuri. 

Trufab Global, Australia, on kehittänyt modulaarisen maatalousperävaunukonseptin, jonka 
valmistuksessa ei tarvita juuri lainkaan hitsausta. Perävaunu on joustava ja kevyt, ja se 
voidaan koota lopulliseen kokoonpanoonsa paikan päällä. Modulaarisen suunnittelun 
ansiosta eri kokoisten tuotteiden toimitus on helpompaa ja ylläpito yksinkertaisempaa. 
Uusi perävaunu pienentää kustannuksia ja parantaa sekä valmistajien että käyttäjien 
tuottavuutta. 

Lisätietoja: 
Eva Petursson, Swedish Steel Prize -tuomariston puheenjohtaja, +46 243 712 04 
Anna Rutkvist, projektipäällikkö, Swedish Steel Prize, +46 243 716 40 

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 Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com. 


