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LAADUKKAITA KOTIMAISIA 
SÄRMÄYSPURISTIMIA 
VAATIVAMPAAN MAKUUN
Alikon vuosikymmenien kokemus tuotekehityksestä ja koneiden valmistuksesta  
mahdollistaa ainutlaatuisen näkemyksen siitä, mikä tuoteratkaisu on juuri  
asiakkaan tarpeisiin ja tuotantoon soveltuva.

Tuotantokoneelta vaadittavat ominaisuudet, kuten tarkkuus ja kestävyys,  
korostuvat äärimmilleen todella raskaassa särmäystyössä. Ympäri- 
vuorokautisessa käytössä olevan laitteen on oltava erittäin 
korkealaatuinen kestääkseen jatkuvaa kuormitusta.

Särmäyspuristimet

Innovatiivinen moduulirakenne 
Asiakastarpeeseen räätälöity kone järkihintaan aina 
perusmallista huippuunsa varusteltuun koneeseen.

Konevalmistaja 40 vuoden kokemuksella 
Olemme hyödyntäneet pitkää kokemustamme uuden 
malliston suunnittelussa ja kehittäneet konettamme entistäkin 
kustannustehokkaammaksi ja helppokäyttöisemmäksi.

Monipuoliset särmäystyökaluratkaisut 
CNC- säädettävä alatyökalu järeään koneeseen ja 
1V-alatyökaluratkaisut pieniin ja keskikokoisiin koneisiin. 
Kattava valikoima vakiotyökaluja varastossa ja modifioidut 
työkalut asiakkaan tarpeen mukaan.

Kotimainen laatukone 
Tarkasti valitut komponentit tulevat pitkäaikaisilta 
kumppaneilta. Luotamme laatuumme ja siksi annamme 
särmäyspuristimille 3 vuoden takuun.

Huoltopalvelut 
Ammattitaitoinen huoltotiimi reagoi ennakoimattomiin  
tuotantohäiriöihin 24h kuluessa yhteydenotosta.

Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen 
Alikon ohjelmoitava eco-mode varmistaa, että energiaa käytetään 
vain silloin kun tarvitaan.Työaseman säädöt voidaan tehdä  
käyttäjä- ja työkohtaisesti nopeasti ja helposti. 

MIKSI ALIKON 
SÄRMÄYS- 
PURISTIN?
Prosessin tuntemusta alan 
ammattilaisilta!
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F-SERIES

 PIENIN  
PERHEENJÄSEN

 
ALIKO F-sarjan koneissa on 3–4,2 metrin särmäysleveys ja 220–400 tonnin puristusvoima. 

Hyvin varusteltu, laadukas peruskone ja kattava valikoima lisävarusteita.

Särmäyspuristimien toimitus asiakkaalle aina koottuina, asennus suoraan lattiatasolle. 
Asennus kestää vain yhden päivän ilman vaativia perustustöitä. Varustevalinnoilla saadaan 
optimoitua asiakkaalle erinomainen kone joko ohutlevytöihin tai raskaaseen särmäykseen.

ALIKO

         3-4,2m

     220-400t

ALIKO F-series
Monipuolinen valikoima varusteita asiakkaan 
tarpeiden mukaan 
 
CNC-ohjaus 
Cybelec CybTouch 12PS / 15PS  
tai VisiTouch 19 2D/3D 

CNC-ohjattu takavaste 
2-, 4-, 5- ja 6-akselinen malli

Ylätyökalukiinnitys 
Mekaaninen, pneumaattinen tai hydraulinen

Alatyökalukiinnitys 
Mekaaninen, pneumaattinen  
tai hydraulinen

Etukannattimet 
Lineaarijohteilla jousikevennetyt  
tai moottoroidut  
sekä CNC taivutusta  
seuraavat etukannattimet

Laaja valikoima apu- ja 
mittalaitteita 
Kulmanmittauslaitteita 
Nosto- ja apuvälineitä

• Kaikki vaadittavat sähkö- ja hydrauliikkalaitteistot
• EcoMode (automaattinen hydrauliikan sammutus)
• Yläpalkin liike ohjelmoitavissa, voidaan asettaa myös vinoon
• LazerSafe laserturvajärjestelmä
• CNC-takavaste ja CNC-tarkkuusbombeeraus
• Cybelec CNC-ohjaus
• Etukannattimet
• Työvalaistus koneen edessä ja takana
• Suomenkieliset käyttöohjeet
• Ylikuormitussuoja

ALIKO F-series sisältää vakiona seuraavat varusteet ja ominaisuudet
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HEAVY DUTY
ALIKO

 RASKAAMPAAN  
SÄRMÄYKSEEN

 
ALIKO Heavy Duty koneissa on 3–10 metrin särmäysleveys ja 500–800 tonnin 
puristusvoima. Laajat ja monipuoliset varusteet takaavat yhden markkinoiden 

parhaista ja kustannustehokkaimmista ratkaisuista.

Heavy Duty runkorakenteet ovat F-sarjan tavoin toteutettu minimoimalla hitsausrakenteita, jotta 
särmäyspuristimien runkorakenne saadaan mahdollisimman tasalaatuiseksi. Korkean laadun 

lisäksi saavutamme kustannustehokkaan ja nopean valmistusprosessin, joka mahdollistaa 
isojenkin särmäyspuristimien nopeat ja kohtuuhintaiset laitetoimitukset asiakkaillemme.

ALIKO Heavy Duty

        3-10m

Monipuolinen valikoima varusteita asiakkaan 
tarpeiden mukaan 
 
CNC-ohjaus 
Cybelec CybTouch 12PS / 15PS  
tai VisiTouch 19 2D/3D 

CNC-ohjattu takavaste 
2-, 4-, 5- ja 6-akselinen malli

Ylätyökalukiinnitys 
Mekaaninen tai hydraulinen

Alatyökalukiinnitys 
Mekaaninen, pneumaattinen  
tai hydraulinen

Etukannattimet 
Lineaarijohteilla jousikevennetyt  
tai moottoroidut  
sekä CNC taivutusta  
seuraavat etukannattimet

Laaja valikoima apu- ja 
mittalaitteita 
Kulmanmittauslaitteita 
Nosto- ja apuvälineitä

 500-800t

• Kaikki vaadittavat sähkö- ja hydrauliikkalaitteistot
• EcoMode (automaattinen hydrauliikan sammutus)
• Yläpalkin liike ohjelmoitavissa, voidaan asettaa myös vinoon
• LazerSafe laserturvajärjestelmä
• CNC-takavaste ja CNC-tarkkuusbombeeraus
• Cybelec CNC-ohjaus
• Etukannattimet
• Työvalaistus koneen edessä ja takana
• Suomenkieliset käyttöohjeet
• Ylikuormitussuoja

ALIKO Heavy Duty sisältää vakiona seuraavat varusteet ja ominaisuudet
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 YLI 1000 TONNIN 
VOIMAN TARPEESEEN 

 
Tämä yli 1000 tonnin voiman ALIKO Giant särmäyspuristinperhe on kehitetty erittäin suurta 

puristusvoimaa vaativien, sekä haastavien tuotteiden valmistukseen. Laajat lisävaruste- 
mahdollisuudet, kuten järeä Alikon CNC-alatyökalu, varmistavat korkean tuottavuuden.

Käytössä olevat runkorakenteiden edistykselliset liitosratkaisut minimoivat kone- 
rakenteeseen kohdistuvia jännityksiä. Tarkasti toteutetun moduulirakenteen ansiosta 

Giant särmäyspuristimien kuljetus ja asennus on nopeaa ja kohtuuhintaista.

GIANT
ALIKO

ALIKO Giant

           4,2–14m

Monipuolinen valikoima varusteita asiakkaan 
tarpeiden mukaan 
 
CNC-ohjaus 
Cybelec CybTouch 12PS / 15PS  
tai VisiTouch 19 2D/3D 

CNC-ohjattu takavaste 
2-, 4-, 5- ja 6-akselinen malli

Ylätyökalukiinnitys 
Mekaaninen tai hydraulinen

Alatyökalukiinnitys 
Mekaaninen, pneumaattinen  
tai hydraulinen

Etukannattimet 
Lineaarijohteilla jousikevennetyt  
tai moottoroidut  
sekä CNC taivutusta  
seuraavat etukannattimet

Laaja valikoima apu- ja 
mittalaitteita 
Kulmanmittauslaitteita 
Nosto- ja apuvälineitä 
Syöttölaite

     1000t+
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• Kaikki vaadittavat sähkö- ja hydrauliikkalaitteistot
• EcoMode (automaattinen hydrauliikan sammutus)
• Yläpalkin liike ohjelmoitavissa, voidaan asettaa myös vinoon
• LazerSafe laserturvajärjestelmä
• CNC-takavaste ja CNC-tarkkuusbombeeraus
• Cybelec CNC-ohjaus
• Etukannattimet
• Työvalaistus koneen edessä ja takana
• Suomenkieliset käyttöohjeet
• Ylikuormitussuoja

ALIKO Giant sisältää vakiona seuraavat varusteet ja ominaisuudet



HUOLESTUTTAAKO  
IÄKKÄÄN SÄRMÄRIN  
TOIMINTAVARMUUS? Särmäyslaatu 

 
Iäkkäiden koneiden särmäyslaatu ei 
välttämättä enää vastaa nykypäivän 

vaatimuksia, Alikon modernisointituotteet 
parantavatkin aina särmäyslaatua 

tuottavuuden lisäksi.

 

Tuottavuus 
 

Särmäysprosessin tuottavuuteen 
vaikuttaa pääosin ohjelmointi- ja 

asetusajat. Esimerkiksi ohjauspäivitys, 
takavasteakseleiden lisäys, automaattinen 

bombeeraus ja työkaluratkaisut 
nopeuttavat särmäysprosessia 

merkittävästi.

Työergonomia 
 

Entistäkin tärkeämpään rooliin on noussut 
särmääjien työergonomia. Meillä on useita 

särmäystyötä helpottavia apuvälineitä, kuten 
manuaalisesti/sähköisesti säädettävät etu-
kannattimet, taivutusta seuraavat etukan-

nattimet, integroidut työkappaleiden nosto-
laitteistot ja työkalujen siirtojärjestelmät.

Aliko tarjoaa monipuolisia konemodernisointipalveluita.

Alikon särmäyspuristimien lisäksi modernisoinnit voidaan toteuttaa myös 
monien muiden laitevalmistajien koneisiin.

Meillä on kattava valikoima valmiita moduuleja, kuten esimerkiksi 
takavasteet, työkalukiinnitykset, bombeerauslaitteet ja ohjaukset, 
jotka voimme ilman kallisarvoista räätälöintiä asentaa 
asiakkaidemme iäkkäisiin koneisiin.

Modernisointipalvelut
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HUOLTOPALVELU LISÄÄ 
TEHOKKUUTTA JA 
YLLÄPITÄÄ TUOTANTOA

Huoltopalvelu
Alikon tehokas huoltopalvelu panostaa 
ylläpitoon, jotta voidaan välttyä odot-

tamattomilta tuotantokatkoksilta.

Alikon huoltohenkilöstö koostuu alansa 
parhaista huippuammattilaisista, 

joita koulutetaan säännöllisesti muun 
muassa päämiehemme järjestämissä 

koulutuksissa Euroopassa.

Tarjoamme huoltopalveluita jatkuvilla 
sopimuksilla tai yksittäiskäyntinä. Liikkuva 

huolto mahdollistaa konehuollot koko 
maan alueella lyhyellä varoajalla.

Koulutuspalvelu
Aliko tarjoaa koulutuspalveluita myös 

laitetoimitusten ulkopuolella sekä yhteis-
työssä muiden laitetoimittajien kanssa.

Jokainen Alikon tarjoama koulutus on 
asiakkaan tarpeisiin räätälöity. Oli kyse 
sitten vanhasta tai uudesta koneesta, 
pystymme tarjoamaan ammattimaista 

koulutusta omiin ja päämiehemme laitteisiin.

Yli 30 vuoden yhteistyö takaa sen, että 
Alikolla on Suomen vahvin osaaminen 

Cybelec-ohjauksissa. Oli kyseessä sitten 
uusi tai vanha ohjaus, voimme auttaa 
käyttöopastuksella tai kattavammalla 

särmäyskoulutuksella.

Varaosapalvelu
Ylläpidämme laajaa vara- ja kulutusosa- 
varastoa, joka kattaa lähes kaikki Aliko- 

ja Messer-perusosat.

Ympärivuotinen ja koko maan kattava 
huoltotoiminta varmistaa varaosien saa-
tavuuden juuri silloin kuin niitä tarvitaan.

Messer Cutting Systemsin laitteissa 
käytössämme on Messerin oman 

varaosavaraston tuki Gross-Umsstadissa 
Keski-Saksassa. Sekä päämiehemme 

että oma keskeinen sijaintimme 
varmistavat nopeat varasosa- 
toimitukset loppuasiakkaalle.

Asiakkaan kokonaisvaltaisen tuotantoprosessin ongelmaton toiminta on 
yksi Alikon tärkeimmistä tavoitteista.

Aliko panostaa huolto- ja varaosapalveluiden toimivuuteen ja 
kehittämiseen. Pitkä kokemus takaa laajan laitetuntemuksen 
ja mahdollistaa tilanteiden ennakoinnin.

Huolto & varaosat
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MONIPUOLISIA SÄRMÄYS-
TYÖKALUJA ASIAKKAAN 
TARPEIDEN MUKAAN Perustyökalut

Työkaluvalikoimassamme on nopeat ja helppokäyttöiset 
vaihtokärkiset ylätyökalut (työkalurungot ja vaihtokärki- 
mallit). Alatyökaluratkaisuksi suosittelemme 1V-alatyökalu- 
järjestelmäämme sen nopeakäyttöisyyden ja monipuoli- 
suuden vuoksi.

1V alatyökalut

Yksiaukkoisilla alatyökaluilla on itsekeskittävä kiinnitys, joka 
mahdollistaa palasarjojen käytön ja lyhentää asetusaikoja 
merkittävästi. Kapealla 1V-alatyökalulla voidaan taivuttaa 
vaikeampia muotoja.

Kaikki toimittamamme työkalut valmistetaan 42CrMo4 materiaalista, 
hiottuna ja karkaistuna. Tällä takaamme, että toimittamamme 
työkalut ovat laadukkaita ja kulutusta kestäviä.

Varastostamme löytyy jatkuvasti monipuolinen valikoima leikkuuteriä 
ja särmäyspuristimien työkaluja. Lisäksi varmistamme työkalujen 
kuormituskestävyydet nykyaikaisilla simulointiohjelmistoilla.

Särmäystyökalut
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Moniaukkoiset alatyökalut

Moniaukkoisia alatyökaluja valmistetaan asiakkaan toiveiden 
mukaan laajassa kokoluokassa 60x60–350x350 mm. 
V-aukkoja voidaan valmistaa kulmilla 60°–85°. Työkalun äärimitat 
määräävät suurimman mahdollisen aukon koon.

Ylätyökalut

Työkaluvalikoimassamme on nopeat ja helppokäyttöiset vaihto- 
kärkiset ylätyökalut (työkalurungot ja vaihtokärkimallit). 
Ylätyökaluvalikoimaamme kuuluvat pikakiinnitteiset kiinteäkärkiset 
suorat ylä- ja joutsenkaulaylätyökalut.
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•   

MUUTTUVA-AUKKOISILLA 
TYÖKALUILLA TUOTTA- 
VUUTTA SÄRMÄYKSEEN

Manuaaliset muuttuva-aukkoiset alatyökalut

Erityisesti suuren kokoluokan särmäyspuristimissa asiakkaamme 
ovat suosineet manuaalisesti säädettävää alatyökalua erityisesti 
laajan käyttöalueen vuoksi. Työkalun aukkoa muutetaan siirtämällä 
säätöliuskoja aukon sisälle.

Työkaluratkaisu on erittäin kustannustehokas; yhdellä työkalulla  
voidaan korvata lukuisia yksiaukkoisia alatyökaluja. Vahva runko ja 
rullat aukon kulmissa takaavat pitkän käyttöiän työkalulle.

Miksi valita Aliko Man-MA-alatyökalu?

   - säädön tarkka porrastus, V-aukot 10 mm välein 
   - voidaan taivuttaa jopa 30° taivutuksia 
   - CNC MA-alatyökalua edullisempi ratkaisu

Muuttuva-aukkoiset alatyökalut

Työkaluvalikoimassamme on CNC- ja manuaalisia ratkaisuja.

CNC muuttuva-aukkoiset alatyökalut

Työkalun rakenteessa on kiinnitetty erityisesti huomiota kestävyteen 
ja säätötarkkuuteen. V-aukon säätöalue ja työkalun pituus on 
räätälöitävissä asiakastarpeen mukaan.

Säädön nopeuden ansiosta pienten sarjojen valmistaminen on 
kustannustehokasta ja koneenkäyttäjille huomattavasti 
mieluisampaa perinteisiin työkaluratkaisuihin verrattuna.

Miksi valita Alikon CNC-MA-alatyökalu?

   - säädön tarkka porrastus, V-aukot 10 mm välein 
   - nopea V-aukon säätö suoraan ohjauksesta 
   - rullat V-aukon kulmissa vähentävät särmäyksessä tarvittavia 
     voimia ja parantavat työkalun kestoa

Särmäystyökalut
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Muuttuva-aukkoinen alatyökalu helpottaa tuotannon suunnittelua 
ja minimoi työkalujen vaihtoajan. Tämä korostuu erityisesti 
suuren kokoluokan särmäyspuristimissa.

Tämän vuoksi olemme suuren kokoluokan särmäyspuristimeen kehittä- 
neet erittäin kestävän ja nopean CNC – säädettävän alatyökalun, jolla 
V-aukon muutos tapahtuu sekunneissa ja täysin automaattisesti 
särmäyspuristimen ohjauksen kautta. Valikoimissa on myös 
käsin säädettäviä muuttuva-aukkoisia alatyökaluratkaisuja.
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Aliko Oy Ltd

Yritys käynnistyi yhteistyössä isä Simo Alita-
lon kanssa vuonna 1978, ja jo samana vuonna 
tehtiin ensimmäinen konetoimitus, itse toteu-
tettu levyleikkuri. Ensimmäinen asiakkaalle 
toimitettu särmäyspuristin syntyi kaksi vuotta 
myöhemmin. Tuotenimi syntyi yrityksen nimeä 
sopivasti yhdistelemällä, ja sinä se on pysynyt 
siitä lähtien: Aliko.

Vuosien varrella on koettu ylä- ja alamäkiä, 
kaikesta kuitenkin aina selviten hyvällä poru-
kalla, suomalaisella sisulla ja hieman hullun- 
rohkeudellakin.

1990-luku ja 2000-luvun alku olivat meille eri-
laisten tuotesovellusten ja kasvun aikaa. Yritys 
uudisti tuotepalettiaan mm. Aliko Giant-sär-
mäyspuristimet kärkenään ja panosti vienti-
markkinoille. Aina on kuitenkin menty asiak-
kaan tarpeet edellä, mikä näkyy vuosikymmeniä 
kestäneissä asiakassuhteissa.

Tämän päivän Aliko on vahvassa iskussa, 
kiitos viime vuosikymmenen oikeiden strate-
gisten ratkaisujen. Hannu Alitalo on edelleen 
pääomistajana mukana yrityksen hallitukses-
sa, mutta käytännön arkea pyörittää nyt uusi 

sukupolvi loistavia alikolaisia toimitusjohtaja 
Stanislav Deminin ohjatessa laivaa. Yrityksel-
lämme on takanaan jo yli 1300 konetoimitusta, 
Suomeen ja ympäri maailmaa.

Alikon vahvuutena on aina ollut innovatiivi-
nen tuotekehittely, suunnittelu ja joustavuus. 
Suomessa valmistetut koneet edustavat alansa 
huipputeknologiaa ja laatua. Useat ensimmäi-
sistä koneistamme ovat edelleen aktiivises-
sa tuotantokäytössä. Aliko pyrkii vastamaan 
tarjonnallaan ja osaamisellaan yhä paremmin 
levyntyöstöalan muuttuviin tarpeisiin.

SUOMALAISTA LEVYN- 
TYÖSTÖKONEOSAAMISTA  
VUODESTA 1978!
Alitalon Konepajan perustaja Hannu Alitalo aloitti koneenrakentajan 
uransa siellä missä moni muukin pitkälle päässyt yritys on joskus 
aloittanut: autotallissa. Siellä vahvaa yrittäjänpoltetta tuntenut 
nuori taitava tekijä suunnitteli ja toteutti ensimmäiset koneensa. 
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Konemyynti
0207 280 370
info@aliko.fi

Huolto ja varaosat
0207 280 370

huolto@aliko.fi

Särmäystyökalut
0207 280 370
tools@aliko.fi

Yrittäjänkulma 5,
33710 Tampere


