
  

 

LEHDISTÖTIEDOTE 
4. toukokuuta 2018 

 

  

  

 

 SSAB AB (Publ)     

 Box 70,  
SE 101 21 Stockholm 
Sweden 
 

Puh: +46 8 45 45 700 
Faksi: +46 8 45 45 725 

Sähköposti: info@ssab.com 
www.ssab.com 

Org.nr: 556016-3429 
Y-tunnus: SE556016342901 

 

 

 

 

JAK-Metalli on yksi Swedish Steel Prize 
2018 -finalisteista  
JAK-Metalli on nimetty Swedish Steel Prize 2018 -finalistiksi heidän kehitettyään 
täysin uudenlaisen leikkaussovelluksen tienvarsikasvien poistamiseen. Uusi 
ratkaisu on aiempia tuotteita turvallisempi ja kestävämpi sekä kuluttaa 
vähemmän energiaa.  

Swedish Steel Prize -palkinto jaetaan vuosittain innovatiiviselle desing-ratkaisulle, jossa on 
hyödynnetty erikoislujaa terästä. Tänä vuonna suomalainen JAK-Metalli Oy on yksi neljästä 
finalistista, ja voittaja julkistetaan 24. toukokuuta Tukholmassa järjestettävässä 
palkintojenjakotilaisuudessa. Tilaisuus on osa kolmipäiväistä tapahtumaa, jossa sadat 
teräsalan ammattilaiset eri puolilta maailmaa osallistuvat seminaareihin ja vierailuihin 
SSAB:n tehtailla. 

JAK-Metalli valittiin finalistiksi Spiral Cutter -teränsä ansiosta. Se on ainutlaatuinen 
modulaarinen leikkuupää, jonka avulla voidaan poistaa kasvustoa teiden varsilta, 
puistoista ja pyöräteiltä. Se toimii uskomattoman alhaisella 175 kierroksen 
minuuttivauhdilla, kun perinteiset ketjumurskaimet toimivat 1 500 kierroksen vauhdilla. 
Tämä tarkoittaa, että energiaa kuuluu erittäin vähän ja kustannukset pysyvät alhaisina. 
Lisäksi työympäristö on turvallisempi. 

”Tavoitteena oli kehittää aiempaa parempi ja energiaa mahdollisimman vähän kuluttava 
tapa leikata heinää ja pieniä puita. Keksimme, että saksia muistuttava rakenne toimii tässä 
murskainta paremmin”, JAK-Metallin kehityspäällikkö Kimmo Tossavainen kertoo. 

JAK Spiral Cutter -terä on valmistettu laserleikatusta kulutusteräksestä, joten se kestää 
tavallista paremmin kulutusta. Leikkausvarressa on puolestaan käytetty erikoislujaa 
terästä, jotta se olisi mahdollisimman kevyt. 

”Pyrimme luomaan ratkaisun, joka on perinteisiä ketjuleikkureita kestävämpi. 
Kehitysprosessin aikana totesimme kulutusteräksen sopivimmaksi materiaaliksi. Ilman sitä 
Spiral Cutter -terää ei olisi voitu valmistaa. Kulutusteräs on kestävä ja vahva materiaali, 
jonka avulla terä oli helppo pitää myös kevyenä”, Tossavainen toteaa. 

Swedish Steel Prize -tuomariston perustelut JAK-Metallin valinnalle Swedish Steel Prize 
2018 -finalistiksi ovat:  

JAK-Metalli 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. 

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. 
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