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Valmistettu Ruotsissa.  
Toimii kansainvälisesti.

Axelent Group on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, jonka palveluksessa 
on yli 300 henkilöä. Tuotteitamme myydään yli 60 maassa, ja visiomme on 

jatkaa laajentumista edelleen. 

Tehokas tuotanto
Pääkonttorimme sijaitsee Hillerstorpissa, 
Ruotsissa. Myös kaikki tuotekehitys-, tuotanto-, 
varastointi- ja pakkausprosessimme tapahtuvat 
täällä. Tuotantomme on pääosin automatisoitua, 
jotta pystymme vastaamaan suuriin volyymeihin 
lyhyillä toimitusajoilla. Kaikki vakiotuotteemme ovat 
varastotuotteita, joten voimme toimittaa tilauksenne 
5–7 vuorokauden aikana.

Tarjouslaskelmat ja piirustukset 
odottaessasi
Oman SnapperWorks-piirustusohjelmamme avulla 
pystymme nopeasti laatimaan tarjouslaskelman 
piirustuksineen ja materiaaliluetteloineen.

Turvallinen valinta
Axelentilla on laaja ja syvä teollisuuden, varastojen 
ja rakennusalan turvallisuusosaaminen. Ota meihin 
yhteyttä, kun haluat mahdollisimman turvallisen ja 
varman ympäristön tuotteitamme hyödyntämällä.

Axelent on ruotsalainen yritys, jolla on laaja 
kokemus verkkoseinäjärjestelmien valmistuksesta 
teollisuuden, varastoinnin ja rakennusalan suojaus- 
ja osastointitarpeisiin. Organisaatiomme ja 
liiketoimintamme keskiössä ovat nopeus, turvallisuus, 
asiakaslähtöinen palvelu ja älykkäät ratkaisut. 
Olemme markkinajohtaja useilla eri sektoreilla, ja 
tuotteemme ovat edustettuina ympäri maailmaa.

Maailma on muuttunut keltaiseksi ja 
mustaksi
Keltaiset pylväät ja mustat paneelit ovat aina olleet
tunnusomaisia Axelentille. Inspiraatio väreihin on
saatu logostamme. Olimme pitkän aikaa ainoa 
valmistaja, joka käytti tätä väritystä tuotteissaan, ja 
Axelentin tuotteet oli helppo tunnistaa markkinoilla. 
Tänään asiat ovat toisin. Enää et voi olla varma siitä,
että näkemäsi keltamustat konesuojat ovat Axelentin
valmistamia. Voit kuitenkin olla varma siitä, että 
korkealuokkainen turvallisuutemme, nopeutemme ja 
älykkäät ratkaisumme ovat nostaneet meidät yhdeksi 
koneturvallisuuden markkinajohtajista. Olemme 
edustettuna yli 60 maassa ympäri maailmaa, ja 
vaikka käyttämämme värit ovat yleistyneet, Axelent 
on edelleen se aito ja alkuperäinen. 
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Axelent AB Hillerstorp. Tuotekehityksemme, 
tuotantomme, pakkaamomme, varastomme ja 
myyntiosastomme sijaitsevat 31 000 neliömetrin tiloissa. 

Raaka-ainevarasto. Raaka-ainevarastossamme on suuret 
määrät teräslankaa ja neliöputkea, jotka ovat kaikkien 
tuotteidemme perusta.

Tuotanto. Axelentilla on Euroopan uudenaikaisin 
katkaisukeskus. Täällä neliöputki katkaistaan, porataan, 
kierteitetään ja pestään ennen kuin sen matka jatkuu 
X-line™-tuotantolinjallemme, millä vältetään aikaa ja tilaa 
vievää välivarastointia. X-line™-tuotantolinjallamme
valmistetaan verkkopaneeleja järkevän prosessin kautta. 
X-Tray kaapelikourut valmistetaan täysin automatisoidulla 
linjalla Ruotsissa

Axelent AB – Nopeutemme ja palvelumme perustana on

Järkevä tuotanto ja tehokas 
organisaatio
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X-PACK™

Kapasiteetti. Axelentin tuotantokapasiteetti on  
80 000 paneelia kuukaudessa.

Pinnoitus. Pinnoitus tehdään pulverilla, joten liuotinaineita 
ei tarvita.

X-Pack™. Oman pakkausjärjestelmämme avulla 
asetamme kaikki verkkopaneelimme erityissuunnitelluille 
lavoille nopeaa ja sujuvaa kokoonpanoa silmällä 
pitäen. X-Guardiin tilattu X-tray toimitetaan samassa 
pakkauksessa. Kaikki toimitukset pakataan muoviin 
kokoamisohjeiden ja muun toimitusdokumentaation 
kanssa.

Varastotuotteet. Kaikki vakiotuotteemme ovat 
varastotuotteita, joten voimme toimittaa tilauksenne 
nopeasti.
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X-Tray kaapelikouru on täydellisen yhteensopiva 
Axelentin X-Guard konesuojajärjestelmän kanssa. 
Yhdessä X-Tray ja X-Guard ovat ylivoimaisesti paras 
valinta. 

X-Tray kaapelikouru on vahva mutta sujuva ja helppo 
asentaa. Kaapelikourusta on helppo rakentaa 
järkeviä ratkaisuja ilman erikoistyökaluja; X-Guard 
konesuojaverkkoonkin asennettaessa tarvitaan vain 
muutama kannatin ja työkalu. X-Tray -kaaplikourun 
ja X-Guard -konesuojajärjestelmän yhdistelmä 
tarjoaa joustavuutta ja tehokkuutta - yksinkertainen 
mutta ennen kaikkea älykäs! Lähes loputtomien 
vaihtohtojen vuoksi X-Tray kaapelikourujärjestelmä 
täydentää projektisi ilman turhia ja monimutkaisia 
tilauksia ja komponentteja. 

X-Tray -kaapelikourut pakataan X-Guard 
-konesuojaverkkojen kanssa samalle lavalle. Nopeaa, 
ketterää ja taloudellista! 

X-Tray®-kaapelikouru  
X-Guard® järjestelmään

X-Tray -kaaplikouru X-Guard -konesuojajärjestelmään

X-Guard -konesuojajärjestelmä on markkinoiden täydellisin 
konesuojajärjestelmä, johon kuuluu yhteensopivat 
kaapelikourut ja -reititykset. X-Guard on konesuojien 
ykkönen, ja se täyttää 29.12.2009 voimaan astuneen 
konedirektiivin pysyviä suojia koskevat vaatimukset.
Laajan vakiokomponentti- ja lisävarustevalikoimansa 
ansiosta X-Guard täyttää takuulla kaikki mahdolliset 
konesuojaustarpeet. Tarjontaamme kuuluu myös  
X-Guard Contour, markkinoiden ensimmäinen konesuoja, 
jossa on pyöristetyt kulmat. 

Turvallinen
Axelentin konesuojukset on suunniteltu täyttämään kaikki 
toimivien konesuojien vaatimukset. 

Käytännöllinen ja älykäs
Turvallisuuden lisäksi on erittäin tärkeää, että tuotteemme 
toimivat mahdollisimman sujuvasti. Konesuojissamme on 
monia älykkäitä ratkaisuja, jotka edistävät koneiden sisällä 
ja ympärillä tapahtuvia virtoja, jotka edellyttävät suojausta.

Yksinkertainen
Konesuojamme perustuvat vakiomalleihin paneelien, 
pylväiden, lisävarusteiden ja värien osalta. Näin voit 
vaivatta täydentää nykyisiä suojuksia, jos tarvetta ilmenee.

Täydellinen
X-Guard-konesuojat ovat saatavilla 
verkkopaneelielementteinä tai teräs- ja 
muovipaneelielementteinä (katso X-Guardin tekninen  
opas s. 4-7). Axelentin suuren ovi-, lukko- ja 
lisävarustevalikoiman avulla saat täydellisen 
konesuojaratkaisun, joka on räätälöity juuri sinun 
tarpeisiisi.

Kustannustehokas
Joustava ja helppo käsittely sekä nopea toimitus ja 
kokoonpano merkitsevät, että Axelentin konesuojat  
ovat kokonaistaloudellisesti kannattavin ratkaisu.

X-Guard® – tulevaisuuden   konetu rvallisuutta
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Vuonna 2012 Axelent lanseerasi ainutlaatuisen 
konesuojan X-Guard Contourin, josta on tullut 
suosittu vaihtoehto perinteisten suojien rinnalle. 
Pyöristetyt paneelit ovat osa X-Guard-mallistoamme, 
ja ne voidaan yhdistää muihin X-Guard-
komponentteihin. X-Guard Contour ei ole pelkästään 
täydellinen ratkaisu suljettuihin tiloihin, vaan se on  
yksi sulavimmista. 

X-Guard® Contour

Axelent  X-Guard ® Contour
 
Paneeleista on saatavilla kolme eri korkeusvaihto-
ehtoa, 1 300, 1 900 ja 2 200 mm sekä  
kulmavaihtoehto 90°.

Vakiolevyjen väri on RAL 9011, mutta se on  
valittavissa yksilöllisten vaatimusten mukaan.

Katso lisätietoja X-Guardin teknisestä oppaasta. 

Konesuoja, joka kasvaa mukanasi
X-Guard lanseerattiin vuonna 2008, minkä jälkeen 
järjestelmään on lisätty uusia mittavaihtoehtoja 
paneeleihin, pylväisiin sekä lisävarusteisiin. Kuuntelemme 
asiakkaitamme, jotta voimme kehitellä mallistoa uusien 
tarpeiden ilmetessä.

Tilaa säästävä
Kehitys voi tuntua pieneltä, mutta kukaan ei ole 
aiemmin uskaltanut poiketa konesuojien perinteisestä 
suunnittelutavasta, joka perustuu suorakulmaisiin 90° 
rakenteisiin.
 Uusien muotojen ansiosta konesuojat ovat jatkossa 
houkutteleva mutta silti yhtenäinen osa kokonaisuutta. 
X-Guard Contour malliston ystävällisemmän muotoilun 
ansiosta sinun ei enää tarvitse sietää suorakulmaisia, tilaa 
vieviä nurkkia, ja lopputuloksena on konesuoja, joka istuu 
sulavasti osaksi tuotantoympäristöä.

X-Guard® – tulevaisuuden   konetu rvallisuutta
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Konesuojausta ilman rajoituksia
X-Guard®
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Me Axelentilla tiedämme, mitä 
tuotantokatkokset voivat maksaa, ja 
me tiedostamme tuotannossa olevien 
turvallisuuspuutteiden seuraukset. Me 
tiedämme myös, että koneturvallisuuteen 
liittyvät säädökset voivat aiheuttaa  
päänvaivaa. 
 

Tämän vuoksi me tarjoamme kaikille 
asiakkaillemme turvallisuuspakettia. Se 
on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka 
perustuu testattuihin ja hyväksyttyihin 
konesuojiin sekä laajaan osaamiseemme 
ja palveluumme, joiden tuloksena sinä 
saat toimivan ja nopeasti toimitetun 
koneturvallisuusratkaisun. Me Axelentilla 
haluamme toimia kumppaninasi 
turvallisuuskysymyksissä, olinpaikastasi 
riippumatta.

Liiketoimintakonseptimme on  
sinun turvallisuutesi
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X-Guardilla
®

 on monia etuja,  
jotka näkyvät älykkäinä

 X-Guard on nopea koota lävistettyjen reikien  
 ja esiasennettujen kiinnitinten ansiosta    

 X-Guard Lite on yksinkertaisempi versio  
 X-Guard-mallistosta ja hyvä vaihtoehto silloin, 
 kun tarvitset kustannustehokkaampaa    
 ratkaisua.

 X-Guardin älykkäiden oviratkaisujen ansiosta  
 sinun ei tarvitse etukäteen tietää oven 
 kätisyyttäkään (ei koske tuotteita X-Lock  
 eikä X-It).   

 X-Guard Contour on pyöristetyillä kulmilla 
 varustettu vaihtoehto. Kaikki tarvittava 
 sulavalinjaisen ja käytännöllisen    
 kokoonpanon rakentamiseen! 

 Axelentin X-tray on kaapelikourumallisto, 
 joka on helppo yhdistää X-Guardkonesuojiin. 

 X-Guard-elementeistä on saatavilla 13  
 eri leveys- ja 4 eri korkeusvaihtoehtoa.  

 X-Guard-pylväissä on älykäs rakenne ja 
 tehdasporatut reiät kolmella neljästä 
 seinämästä, joten se on monipuolinen 
 ratkaisu, joka ei edellytä erityispylväitä   
 kulmiin.
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Ainutlaatuinen yksityiskohta

Ainutlaatuinen avain nopeaa paneelin 
vapautusta varten. Unohda työkalut. Tarvitset 
vain X-Key-avaimen. 

Nopea irrotus ja vaihto

X-Guard-paneelit voidaan irrottaa vain
erityisellä X-Key-avaimella. X-Key mahdollistaa 
osien nopean irrotuksen ja vaihdon. Vakiona 
toimenpide on mahdollinen vain vaara-alueen 
sisäpuolelta. Tämä on myös Axelentin suositus, 

sillä se varmistaa, että asianomainen kone 
pysähtyy, kun liikutettava suojaus avataan. 
Näin ollen kiinteät suojaukset voidaan irrottaa 
vain turvallisissa olosuhteissa. Paneelit 
voidaan tarvittaessa myös irrottaa suojaalueen 
ulkopuolelta esimerkiksi erityisten huoltotöiden 
tai tilarajoitteiden vuoksi. X-Guard-järjestelmän 
asennus tämäntyyppistä käyntimahdollisuutta 
varten edellyttää lisävarusteisia osia.  

X-Key. Avain menestykseen
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X-Guard® – joustava järjestelmä 
älykkäillä ratkaisuilla
Axelentin X-Guard tarjoaa rajattomasti yhdistelmiä ja 
ratkaisuja – se on joustavin konesuojausjärjestelmä

Ovet ja paneelit on suunniteltu siten, että voit vaihtaa niitä 
aina kun se on tarpeen. Voit vaihtaa saranoiden ja lukon 

kätisyyttä yhdellä helpolla toimenpiteellä. Näin ollen voit 
vaihtaa konesuojaa nopeasti aina, kun tarvetta ilmenee. 

Ota X-Key, aseta se 
yläkiinnittimeen ...

...  ja työnnä sivulle ... ... jolloin paneeli irtoaa.  
Valmista tuli! 
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X-Tray on täydellinen kaapelikourujärjestelmä kaikkiin kaapelireititystarpeisiin. 
X-Tray on älykäs ja joustava kaapelikourujärjestelmä, joka on muokattavissa ja yhteensopiva 
X-Guard -konesuojajärjestelmän kanssa.  
Kaikki X-Guard kaaplikourut ovat mustia ja sinkittyjä. 

 Axelentin oma SnapperWorks -piirustusohjelma yhdistää X-Tray    
 kaapelikourujärjestelmän suoraan X-Guard konesuojajärjestelmään.  
 Näin ollen, saat helposti kaapelikourujärjestelmän ja kaapelisi ovat  
 järjestyksessä kerralla! Kaikki tuotteet ovat helposti pakattuina  
 samalla lavalla.

!  



15

X-Tray® viimeistelee 
konesuojausratkaisun
X-Tray-kaapelikourut on helppo yhdistää 
Axelent X-Guard konesuojiin. 
Yhdessä ne muodostavat ihanteellisen 
kokonaisuuden.

Kaapelikourumme ovat vahvoja, joustavia ja 
helppoja asentaa. Voit luoda elegantteja ratkaisuja 
ilman erikoistyökaluja. X-Guard-järjestelmän tapaan 
toimenpiteeseen tarvitaan vain muutama kiinnike ja 
työkaluja. X-Tray- ja X-Guard-ratkaisut yhdistämällä 
käytettävissäsi on erittäin joustava kokonaisuus, 
joka säästää materiaalia. Yksinkertainen ja älykäs. 
Komponentteja on vain muutama, mutta lähes rajattomien 
mahdollisuuksien ansiosta sinun ei tarvitse kuluttaa aikaa 
eikä rahaa lisätilauksiin projektin loppuun viemiseksi.

Helppo yhdistellä
Axelentin X-Tray on täydellinen kaapelikoururatkaisu
yhdessä X-Guard-konesuojan kanssa.

Ei tarvetta erikoistyökaluille
Yhdistelmä on helppo koota, ei työssä tarvita 
erikoistyökaluja.

Yksi toimittaja
Projekti on helppo ja nopea toteuttaa yhdeltä toimittajalta 
saatavan Avaimet käteen -ratkaisun ansiosta.

Lisää teknisiä tietoja X-Traystä on  
X-Guardin teknisen oppaan sivuilla 32-41. 
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Axelentin pääpaino on, ja on aina ollut, asiakkaan 
turvallisuus. Me tiedämme, että asiakkaidemme 
suurimpana haasteena on tiedon ja ratkaisujen  
puute työpaikan turvallisuuden takaamiseksi kone-  
ja automaatiotiloissa. Tästä johtuen päätimme laatia 
ainutlaatuisen oppaan, joka sisältää tarvitsemasi 
vastaukset. Yhdistimme kovan faktan  
ja asiantuntemuksemme, ja tuloksena on selkeä  
ja helposti ymmärrettävä turvallisuusopas. 

Turvallisuutta, 
palvelua ja tietoa
Täydellistä turvallisuutta ei voida saavuttaa pelkillä tuotteilla, 
vaan luotettavien tuotteiden lisäksi se edellyttää laaja-
alaista tietoa ja kokemusta. Axelentilla on käytettävissään 
valtava määrä tietoa ja kokemusta koneturvallisuudesta. Me 
seuraamme tarkasti teollisuuden kehitysaskelia ja olemme 
aina käytettävissäsi, kun pidät koneitasi ajan tasalla.

Safety Book 

Koetko olevasi hukassa koneturvallisuusnormien 
viidakossa? 
Ota yhteyttä lähimpään myyntikonttoriin ja hanki tämä 
ainutlaatuinen opas ensimmäisten joukossa. 
Sitä ei voi tilata eikä ladata. 
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Axelentilla me teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme 
saa parasta mahdollista palvelua. Älä epäröi 
ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on tuotteitamme, 
kokoonpanoa yms. koskevia kysymyksiä. Voit myös 
soittaa meille, jos tarvitset yleisiä ohjeita konesuojista 
tai koneturvallisuudesta. 

Axelent, avaimet käteen -konsepti  

Asiakastuki
Me takaamme, toimitamme  
ja kokoamme!

Axelent tarjoaa enemmän kuin säleikköä ja 
verkkoa. Konseptimme rakentuu avaimet 
käteen -ratkaisuun, joka kattaa useamman 
kuin yhden tuotteen. Teemme kaikkemme, 
jotta asiakkaamme saavat parasta mahdollista 
palvelua. 

Pyrimme aina täyttämään tuotteisiin ja 
palveluun kohdistuvat odotuksesi. Mottomme 
on Axelent-laatu – palvelua, turvallisuutta, 
nopeutta, asennetta ja osaamista. 

 Me lähetämme sinulle tarjouksen piirustuksineen  
 neljässä tunnissa.

 Illalla tai yöllä saapuneisiin kyselyihin vastataan   
 aamuyhteentoista mennessä seuraavana päivänä.

 Me tarjoamme ammattimaista asennuspalvelua   
 pitkällä kokemuksella mielenrauhan    
 takaamiseksi.
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Axelentin kehittämän, käyttäjäystävällisen 
piirustusohjelman, SnapperWorksin avulla 
asiakkaamme saavat layout-piirustukset 
esimerkiksi X-Guardista hyvin nopeasti.  

Samalla kun piirrät konesuojaverkkoja  
voit valita myös kaapelikourut  
(X-Tray-kaapelikourujärjestelmä X-Guard-
konesuojajärjestelmään).

SnapperWorks, yksinkertainen ja loistava

SnapperWorks tarjoaa monia etuja ...
Lue lisää SnapperWorksista: www.snapperworks.com 

• SnapperWorks on räätälöity Axelentin 
elementteihin ja sisältää kaikki verkkopaneelit, 
konesuojajärjestelmät sekä X-Tray 
-kaapelikourujärjestelmän

• Sen käyttö on helppo oppia.

• Ohjelman avulla voit tuoda DWG- ja DXF-tiedostoja ja 
piirtää esimerkiksi paneeleja suoraan piirustukseen.

• Voit antaa sovelluksen määritellä taloudellisimman 
paneeliasettelun valmiiksi määritetyillä pituuksilla.

• Se tuottaa nopeasti täydellisen piirustuksen  
materiaaliluetteloineen. 

X-Guard®  
3D-näkymällä

Napsauta ja vedä! Saat yleiskuvan
tarvitsemistasi osista sekä lopullisesta 
verkkopaneelijärjestelmästäsi helposti 
ja nopeasti. Piirustusta voidaan käyttää 
tilauksen pohjana.
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X-Guard® – Referenssit

Axelent on nyt Avaimet käteen -toimittaja. Tiedämme, että henkilöstön turvallisuus on aina 

etusijalla, mutta liiketoiminnan on myös oltava tehokasta. Tästä syystä tarkastelemme aina 

kokonaiskuvaa, ja voimme huolehtia kaikista tuotantolinjaa ja varastoa koskevista toimista aina 

riskianalyyseistä turvalaitteiden asennukseen ja hyväksyntään. Tarjoamme myös seuranta- ja 

ohjelmistopalveluja parhaan mahdollisen turvallisuustason ylläpitämiseksi yrityksessäsi.

Kuvat Evomatic AB, Karlshamn, Ruotsi

Ruotsissa toteuttamiamme projekteja
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X-Guard® – Referenssit

NLR kehittelee innovatiivisia avaimet käteen -ratkaisuja ilmailualan monimutkaisiin haasteisiin. 

Laitos kattaa koko ketjun tutkimuksesta, kehitystyöstä, testauksesta ja arvioinnista aina 

vaatimustenmukaisuuden vahvistukseen, simulointiin ja seurantaan. NLR rakentaa sillan 

tutkimuksen ja käytännön sovellusten välille ja työskentelee sekä yksityisen että julkisen sektorin 

kanssa Alankomaissa ja ulkomailla.

NLR, Alankomaiden ilmailukeskus 
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Esimerkkejä NLR:n laboratoriossa suoritetusta 
työstä

Stefan Grudelbach, Sales Manager, Axelent Netherlands B.V: 
– Joidenkin lentokonemallien laskeutumistelineessä on 
hiilikuidusta valmistettu vahvike. Laskeutumistelineessä 
on hiilikuidusta valmistettu vahvike. Kuidut on kudottu 
tähän vahvikkeeseen punontakoneella, jonka näet 
X-Guardin muoviseinien takana. Hiilikuituvahvikkeita 
käytetään vain protovalmistuksessa. Punontakonetta 
käytetään vain tuotekehityksessä. NLR valmistaa ja 
testaa ilmailualan tuotteita yhdessä eri valmistajien,  
kuten Fokkerin, Boeingin, Airbusin ja Lockheed Martinin, 
kanssa.

Axelentin tuotteet NLR:n laboratoriossa

– NLR:n laboratorio hyödyntää puhdastilojen 
ilmavirtausperiaatetta, joten ilmassa on vain pieniä määriä 
pölyä, lentäviä hiukkasia ja kemikaaleja. Tämän vuoksi 
valitsimme X-Guard-muoviseinät, jotta pölyä kertyisi 
mahdollisimman vähän. Seinien hyöty tulee esiin myös 
silloin, kun asiakas haluaa tarkistaa laboratoriossa olevan 
tuotteensa, koska ne eivät häiritse näkyvyyttä lainkaan 
– lisäetuna ne myös luovat puhtaan ja laadukkaan 
vaikutelman. Konesuojuksen korkeus on 2 300 mm, 
mutta asiakas valitsi pienemmän korkeuden (1 400 

mm) koneen etupuolelle, jotta projekti ja punontaprosessi 
erottuisivat paremmin. Pylväät ovat 50x50-tyyppiset ja 
niiden väri on vakio keltainen (RAL 1018). Sijoitimme koneen 
etupuolelle myös oven salpalukolla.

X-Guard takaa, että konesolut voivat toimia ilman 
keskeytyksiä

– Punontakonetta käyttää yksi henkilö, joka tuntee hyvin 
koneen riskit. Tämä on yksi syy siihen, miksi etuoviin 
ei ole asiakkaan toivomuksesta asennettu katkaisijaa. 
Kuten aiemmin mainitsin, hiilikuitutuotteita hallitaan käsin 
ensimmäisessä konesolussa (punontakone). Toisessa 
solussa on useita erilaisia automatisoituja prosesseja. 
Ensimmäinen niistä on robotti, joka poimii katkaisukoneen 
katkaisemia viiluja hiilikuitukankaasta. Tämän jälkeen 
nämä hiilikuituaihiot muotoillaan haluttuun muotoon 
infrapunalämmittimellä. Tämä näennäisesti yksinkertainen 
prosessi antaa hiilikuidulle erinomaisen kestävyyden.

Täydellinen koneturvallisuus kolmessa päivässä

– NLR-projekti jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa robottisolu suojattiin X-Guardin avulla. Kun 
kaikki oli käyttöönotettu ja täysin toiminnassa, suojattiin 
punontakone. Koko projektin läpivientiin kului yhteensä 
kolme päivää.
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Työkaluvalmistaja Formteknikin kolme keskeistä 
asiakassegmenttiä ovat ohutseinämäpakkaukset, korkit ja 
sulkijat sekä sairaalatarvikkeet. Yrityksellä on toimipisteet 
Anderstorpissa Ruotsissa sekä Roskildessa Tanskassa. 
Kun Formteknik teki päätöksen konesuojien hankinnasta 
uudelle robottiyksikölleen, tärkeimpinä valintaperusteina 
olivat muotoilu ja toimivuus. Valinta osui Axelent X-Guard 
Contouriin ilman pienintäkään epäilystä. 

Jan Aronsson, toimitusjohtaja: 
”Näimme jo ensi silmäyksellä, että Axelentin X-Guard Contour  
järjestelmä on täydellinen suoja uudelle robottiyksiköllemme. Pyöristetyt 
kulmat ovat tyylikkäät mutta myös erittäin toimivat. Ne säästävät tilaa 
ja niiden ansiosta suojien ympärillä on helpompi liikkua. Toimivien 
ratkaisujen ohella suoja näyttää tyylikkäältä ja hyvin suunnitellulta, mikä 
sopii meille erinomaisesti, sillä se istuu täydellisesti tuotantotiloihimme. 
Haluamme parasta, sekä itsellemme että asiakkaillemme.”

Ruotsalainen Formteknik pyöristää 
kulmat mutta ei oio niitä

X-Guard® – Referenssit
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X-Guard® – Referenssit



27

2

1 800 pylväästä ja paneelista (X-Guard) sekä monipuolisista  
  oviratkaisuista koostuva, räätälöity projekti. Projektin   
  toteutus kesti kolme kuukautta ensimmäisen tilauksen   
  vastaanottamisesta valmistumiseen.

2 Sama projekti kuin yllä.  

3 Mukautettuja ratkaisuja erikoiskorkeilla paneeleilla, jotta  
  haluttu 5,25 metrin korkeus saavutettaisiin Projektin  
  kesto tilauksen vastaanottamisesta valmistumiseen 
  oli 12 kuukautta.

Axelent Australia PTY LTD 
toteuttamia projekteja Australiassa
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CODE of 
CONDUCT
Ethical, Social and Environmental Guidelines • v 2.0

Ympäristöä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevat 
kysymykset ovat keskeisiä Axelentin toiminnassa. 
Tavoitteiden hallinnan avulla saavutamme jatkuvia 
parannuksia näillä osa-alueilla. 

Sovellamme lähestymistapaa, joka johtaa pitkäkestoiseen 
kestävään kehitykseen, ja saavutamme jatkuvia 
edistysaskeleita, jotka yhdessä vähentävät ympäristöön 
kohdistuvaa rasitusta:

Ympäristö ja  
kestävä kehitys

• Tarjoamme resursseja ja kustannustehokkaita ratkaisuja. 

• Noudatamme lakeja ja säädöksiä sekä asiakkaan    
 ympäristövastuuta koskevia vaatimuksia.

• Pyrimme korkeaan hyötysuhteeseen  
 energian ja raaka-aineiden käytössä.

• Suosimme järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalien  
 kierrätykseen ja uusintakäyttöön.

• Saasteiden rajoittaminen ja ehkäisy.

Axelentin perusajatus on, että kaikki toimintamme on 
eettistä sekä yhteisöä ja ympäristöä kunnioittavaa, 
toimipaikkamme sijainnista riippumatta. Pyrimme 
edistämään kestävää kehitystä yhteiskunnassa, ja se on 
avainasemassa myös tulevalle menestyksellemme. 
Otamme täyden vastuun kaikesta, mitä teemme – 
liiketoimintasuhteista ihmisoikeuksien kautta ympäristöön. 

Axelentin maailma  

Jos haluat lisätietoja 
ponnisteluistamme  
kestävän yhteiskunnan 
eteen eettisestä, 
sosiaalisesta ja 
ympäristönäkökulmasta 
katsottuna, vieraile 
osoitteessa  
www.axelent.com ja  
lataa toimintaohjeemme.  
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Axelent AB

Axelent AB on johtava kansainvälinen konesuojien 
ja osastoinnin verkkopaneelijärjestelmien 
toimittaja teollisuuden ja varastoinnin aloilla. 
Pääkonttorimme sekä tuotekehityksemme, 
tuotantomme ja varastomme sijaitsevat 
Hillerstorpissa, Ruotsissa. Axelentilla on 
myyntipisteet yli 60 maassa, ja meillä on 
tytäryhtiöitä yli 10 maassa. 

www.axelent.com

Axelent Engineering AB

Axelent Engineering AB tarjoaa automaatiopalveluja 
ja -tuotteita ensisijaisesti valmistavan 
teollisuuden tarpeisiin Skandinaviassa. Yrityksen 
ydinliiketoimintaa ovat räätälöidyt laitteisto- 
ja robottiratkaisut, jotka tuottavat lisäarvoa 
koneasennuksen koko elinkaaren ajalle. 
Yhteistyössä maailman johtavan 3D- ja PLM 
(Product Lifecycle Management) -ratkaisujen 
tarjoajan Dassault Systèmesin kanssa me 
pystymme myös tarjoamaan PLM-palveluja ja 
-tuotteita, kuten CATIA, 3DVIA, DELMIA ja ENOVIA. 
Tämän ansiosta Axelent Engineering pystyy 
tarjoamaan entistä kattavampia ja suurempaa 
lisäarvoa tuottavia ratkaisuja kumppaneilleen eri 
teollisuudenaloilla.

www.axelentengineering.se
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   Axelent  
Group
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Axelent Software AB

Axelent Software kehittää ja markkinoi 
käyttäjälisenssejä itse kehittämiinsä 
SnapperWorks- ja SafetyWorks-sovelluksiin. 
Ohjelmat perustuvat jaettuihin alustoihin ja 
normeihin, jotka takaavat pitkän käyttöiän, 
jatkuvan kehityksen ja helpon liitettävyyden 
muihin järjestelmiin. Axelent Softwaren tuotteet 
perustuvat käytön selkeyteen ja helppouteen, 
ja alun perin se on kehitetty Axelentin omille 
tuotteille, mutta se on mukautettavissa useille  
eri teollisuudenaloille, joissa käytetään 
vakiomallisia tuotteita.

www.axelentsoftware.com

Axelent Safe-X AB

Safe-X tarjoaa laajan tuotevalikoiman 
pihaympäristöön, teollisuuteen, varastoon ja 
työpaikoille. Axelentin varastokoppijärjestelmien 
lisäksi valikoimaan kuuluu pyörätelineet,  
roska-astiat, hidastustöyssyt, ritilätasot, 
törmäyssuojat sekä paljon muuta. 

www.axelentsafex.se



Axelent Quality

Service
Safety

Speed · Spirit
Know-how

Meille Axelentilla on tärkeää, että luomme 
positiivisen kokonaisvaikutelman asiakkaalle, alkaen 
ensikosketuksesta tiimiimme aina asennuksen kautta 
jälkimarkkinointiin asti. Palautteesi on tärkeää, sillä 
sen avulla me voimme huolehtia maineestamme 
laadukkaana toimittajana. 

Nopeutemme, yrityskulttuurimme ja 
asiantuntemuksemme avulla voimme palvella 
sinua nopeasti ja tarjota parhaat mahdolliset 
suojausratkaisut. Tämä toimii perustana 
yksinkertaiselle mutta ainutlaatuiselle 
liiketoimintamallillemme – mallille, jonka ansiosta 
Axelent on yksi alan johtavista brändeistä.  
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AXELENT AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN  
+46 (0)370 37 37 30 · SALES@AXELENT.SE · WWW.AXELENT.SE


