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Skirp Oy on Lappeenrantaan 2022 pe-
rustettu yritys, jonka erikoistuotteena on 
hitsaukseen kehitetty paloturvallinen kyy-
närsuoja. Yritys esitteli uutuustuotettaan 
NWE-messuilla 2022 ja yleisön mielenkiin-
to tuotetta kohtaa oli suuri. EU:n työolo-
suhdetutkimuksessa (ESENER v. 2019), 
jossa oli mukana 45 000 yritystä, työnte-
kijät kokivat yläraajojen toistotyön aiheut-

Kyynärsuoja - joustava paineenkantaja teollisuuteen

Kyynärsuoja on helppo ottaa käyttöön.

tavan eniten haittaa terveydelle. Kyynär-
suojaa on helppo ja miellyttävä käyttää, 
minkä vuoksi vastaanotto hitsaavassa 
tuotannossa on ollut hyvä. Tuote on ke-
hitetty yhteistyössä Etelä-Karjalan alueen 
teollisuuden yritysten, Saimaan ammatti-
opiston sekä LAB-ammattikorkeakoulun 
osuuskunnan kanssa.

Kierrätysmuovipulloista valmistetun, 
paloturvallisen kyynärsuojan tarkoitukse-
na on sujuvoittaa työntekoa ja vähentää 
tuki- ja liikuntaelimistöstä johtuvia sairaus-
poissaoloja. Tämä mahdollistaa yrityksille 
paremman tuottavuuden. Keksintö on teh-
ty teollisuuden työympäristöihin keventä-
mään työntekijöiden fyysistä kuormittumis-
ta. Yrityksemme on ympäristövastuullinen 
toimija, jonka spesifioitu tuote vähentää 
hitsaajien, kunnossapitoasentajien ja teol-
lisuuden tarkastajien yläraajoihin tulevaa 
painekuormitusta ja hankausta, kertoo yri-
tyksen toinen omistaja, työfysioterapeutti 
Harri Spets. 

Hitsauksessa työasennot saattavat olla 
hankalia ja työn toistuvuus rasittaa yläraa-
joja, niskahartiaseutua ja selkää. Tukeutu-
malla käsivarteen kevennetään kuormaa 
ja rasitusta. Suoja keventää kyynärvarren 
ja kyynärpään alueen pistemäistä kuor-
maa, tasaa painetta ja vähentää hanka-
usta. Näin tehtäessä se pienentää myös 
selän kuormittumista, joka on tyypillistä 
fyysisesti raskaissa teollisuuden työteh-
tävissä. Samalla kun parannetaan hitsaa-
jan työoloja ja jaksamista, parannetaan 
myös hitsaustyönlaatua. Kyynärsuoja mah-
tuu työhaalarin alle, eikä rajoita käyttäjien 
mukaan käden liikkuvuutta ja työn teke-
mistä. Skirp Oy:n kehittämä kyynärsuoja 
hyödyntää valmistuksessa kierrätystä ja 
kehitystyö on tehty yhteistyössä hitsaa-
van teollisuuden kanssa. Tarve on syntynyt 
teollisuuden tarpeista. 

Lisätietoa: 
www.skirp.fi

Woikosken monipuolisesta tuotevalikoi-
masta löydät Optrelin huippulaadukkaat 
tuotteet henkilösuojaukseen. 

Optrelin helix on käänteentekevä hit-
sauskypärä, jossa on erittäin laaja pano-
ramanäkökenttä ja kirkastakin kirkkaampi 
suojalasi. Kypärän ulkopuolella vasemmal-
la sivulla on kääntöpyörä, jota kääntämäl-
lä nostetaan ja lasketaan kypärän sisällä 
olevaa hitsaussuojalasia. Yhdellä käden 
liikkeellä voit käyttää samaa kypärää niin 
hitsauksessa kuin hionnassa. 

Optrelin helix toimii vaikeimmissa-
kin olosuhteissa. helix-kypärän suoja-
lasin ADF:ssä (Auto Darkening Filter) 
on kaikki Optrelin hienoimmat tekniset 
ominaisuudet:

Woikoskelta sveitsiläisen Optrelin 
käänteentekevät helix-kypärät 
hitsaukseen ja hiontaan

Kirkkaassa tilassa suojalasi ylhäällä näkökent-
tä on ennen näkemättömän kirkas ja laaja.

Hitsaustilassa suojalasi alhaalla ADF sijoittuu 
lähelle silmiä ja myös hitsaustilassa näkökenttä 
pysyy vaikuttavan laajana. 

 � Panorama XXL -näkökenttä (6 x 
perinteistä hitsauskypärää laajempi)

 � ShadeTronic®
 � Fadetronic
 � ladattava akkuyksikkö latauksella 
hitsauskaaren kautta ja

 � 5-pisteen tunnistintekniikka.

helix on ainutlaatuinen ratkaisu, kun halu-
at vaihtaa nopeasti hitsaustilasta kirkkaa-
seen näkymään ja takaisin. Lisäksi saat 
laajan näkökentän erittäin kirkkaalla ja 
aidolla värinäkymällä hitsauksen aikana. 
Kypärän ADF:n sijoittuminen lähelle silmiä 
mahdollistaa erittäin laajan näkökentän 
perinteiseen hitsauskypärään verrattuna.

helix-kypärästä on kolme 
vaihtoehtoa; quattro, clt ja 2.5

Kaikissa kolmessa helix-kypärässä on laa-
jan katselualueen ja laadukkaan optiikan 
lisäksi hyödynnetty viimeisintä digitaalista 
elektroniikkaa. Mm. patentoidut ShadeTro-
nic- ja FadeTronic-teknologiat ja kehittynyt 
akkujen lataustekniikka antavat hitsarille 
mahdollisuuden keskittyä työhönsä ilman 
keskeytyksiä. Kehittynyt viiden pisteen 
sensorointi ohjaa tarkasti kypärän toimin-
taa kaikissa hitsaustilanteissa. Uuden Iso-
Fit-pääpannan ansiosta helix-kypärä on ke-
vyt ja ergonominen.

helix quattro – äärimmäisen 
vaativiin olosuhteisiin 

Kypärä raskaaseen hitsaukseen, haas-
taviin olosuhteisiin ja vaikeisiin hitsaus-
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Kyynärsuojan käyttö hitsaustyössä.

Hitsausmanipulaattori 
helpottamaan hitsaustyötä

MV-Welding esittelee tuotettaan messuilla.

Hitsausmanipulaattorin hitsaama lieriömäinen 
kappale.

Hitsausmanipulaattori voidaan asemoida 
nopeasti ja hitsausnopeus säätää tarkasti 
kaukosäätimen avulla. 

MV-Welding on 2010 perustettu yri-
tys, joka on vaativiin hitsaustöihin ja 
asiantuntijapalveluihin erikoistunut 
hitsausalan yritys Pieksämäellä. Yri-
tyksen toimitusjohtaja toimii Markus 
Vepsäläinen ja sen liikevaihto on noin 
1-2 m€/vuosi. Yritys on kehittänyt hit-
sausmanipulaattorin, jonka avulla hit-
saustyötä voidaan siirtää helposti ja 
nopeasti mekanisointilaitteelle. 

Käytännön hitsaustyön kautta yri-
tys on kehittänyt Best Welder hitsaus-
manipulaattorin, jonka avulla voidaan 
tehostaa hitsaustyön tuottavuutta ja 
parantaa hitsaustyön laatua. Mani-
pulaattorin etuina ovat sen helppo ja 
nopea käyttöönotto, sillä se voidaan 
siirtää kappaleen luokse ja asemoida 
tarkasti hitsattavaan  hitsausrailoon. 
Tästä on hyötyä mm. suurilla kappa-
leilla, joiden siirtäminen on hankalaa 
ja jos halutaan hyödyntää manipulaat-
toria tuotantotilaoissa erilaisten kap-
paleiden valmistuksessa. Toistuvat 
hitsaukset ja hankalat työasennot li-
säävät rasitusta mm. yläraajojen nis-
ka ja hartiaseutuja, sekä käsivarsiin. 
Mekanisointilaiteen avulla saadaan 
aikaan merkittäviä parannuksia työ-
ergonomiassa ja hitsaajan työhyvin-
voinnissa. Tämä vähentää rasituksis-
ta johtuvia työpoissaoloja. 

Hitsausmanipulaattori on mekani-
sointilaite, jossa hitsaus-/leikkaus-
polttimen liike saadaan aikaan kau-
ko-ohjattavan mekanisointilaitteen 
avulla. Laite on kauko-ohjattavissa x-
,y- ja z-suuntaan, ja asemoitavissa hit-
sausrailoon nopeasti. Hitsausnopeus 
(polttimen kuljetusnopeus) on säädet-
tävissä tarkasti ja se mahdollistaa 
näin tarkan lämmöntuonnin hallinnan. 
Laitteen ulottuvuus pituussuunnas-
sa on 2550 mm (syöttöliikkeen pi-
tuus 2190 mm) ja korkeussuunnassa 
2900. Siirrettävän laitteen työalueelle 
mahtuu isompikin kappale. 

Mekanisointilaite mahdollistaa hitsa-
uksen tasaisen laadun ja hyvän toistetta-
vuuden. Kun hitsausnopeus on hallittu ja 
polttimen etäisyys ja asema hitsausrailoon 
on vakio, voidaan hitsausohjeita noudat-
taa tarkasta. Hitsaajan rooli muuttuu hit-
sausoperaattoriksi, joka valvoo ja säätää 
hitsausparametreja tarvittaessa. Hitsi on 
tasaista ja parantaa täten hitsauksen laa-
tua, kun esim. hitsaajan ”käsialavirheet” 
vähenevät. Pitkäkestoiset hitsaustyöt on 
mahdollista suorittaa keskeytyksettä, jol-
loin vähennetään aloitus/lopetuskohtien 
syntymistä.

Hitsausmanipulaattori mahdollistaa 
suuremmat hitsausnopeudet ja lisää näin 
tuottavuutta. Pienahitseissä voidaan hitsin 
a-mitta mitoittaa tarkemmin ja hitsin tun-
keuma voidaan hyödyntää a-mittaa. Nämä 
pienentävät mm. hitsauksen aiheuttamia 
muodonmuutoksia, parantavat tuottavuut-
ta. Muodonmuutosten hallinta kokonaisuu-
dessaan on helpompaa, kun hitsaus voi-
daan toistaa aina samalla tavalla. Työn 
laatu on myös tasaisempaa, eikä vaihtele 
eri hitsaajien välillä. Hitsauksen prosessi-
parametrit voidaan optimoida tarkemmin, 
jolloin voidaan vähentää hitsauksen sivu-
aikoja, esim. roiskeiden tai hitsin muoto-
virheiden hiontaa. 

Lisätietoa
www.mvwelding.fi/bestwelder/

asentoihin. Laaja näkökenttä ja tasaisen 
kirkas näkymä hitsauskohteeseen helpot-
tavat työskentelyä.

helix clt – kristallin kirkas 
näkymä Crystal Lens 
Technologyn (CLT) ansiosta 

Optrelin Crystal Lens Technology 2.0 (CLT) 
on saatavilla nyt myös helix-hitsauskypä-
rässä; helix clt -kypärän CLT-teknologia var-
mistaa kirkkaimman ja tarkimman näky-
män työkohteeseen. 

helix 2.5 
– ihanteellinen valinta 

helix 2.5 yhdistää erittäin laajan näky-
män optrelin 2.5-teknologiaan. Se tarjo-
aa erinomaisen näkyvyyden jokaisessa ti-
lanteessa, olipa kyseessä hitsaus, hionta 
tai leikkaus.

Woikosken monipuolisesta 
tuotevalikoimasta löydät 
Optrelin huippulaadukkaat 
tuotteet henkilösuojaukseen

Sveitsiläinen Optrel on maailman johtavia 
suojainvalmistajia. Optrel on automaattiky-
pärien ADF-teknologiassa (Auto Darkening 
Filter) edelläkävijä. Optrelin suojainvalikoi-
maan kuuluvat mm. hitsaus- ja hiontaky-
pärät, hengityssuojaimet sekä niiden va-
raosat ja lisävarusteet. 

www.woikoski.fi


