
AtlAs CopCo toolsin koulutukset



koulutuspAketti 1

Koulutuksen tavoite

•	 Antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja kiristysprosessista
•	 Ymmärtää miten kitka,  vääntövoima, asettuminen ja materiaalit vai-

kuttavat puristusvoimaan
•	 Kokoonpanon vaikutus lopputuotteen laatuun
•	 Ulkopuolisten voimien ja rasitusten merkitys liitoksen kestävyyteen
•	 Ymmärtää erilaisten kokoonpanomenetelmien eroja

Koulutus on suunnattu työnjohtajille, tiiminvetäjille, laadusta vas-
taaville sekä kunnossapidon työntekijöille.

Koulutuksen kesto
2 tuntia

KiristysteKniiKKa Basic



koulutuspAketti 2

Koulutuksen tavoite

•	 Syvempi ymmärrys miten erilaiset kokoonpanotyökalut toimivat
•	 Syvempi ymmärrys miten kitka, vääntövoima ja materiaalit vaikutta-

vat puristusvoimaan
•	 Syvempi ymmärrys kokoonpanotekniikasta ja -laitteista
•	 Momentin mittaus; dynaaminen ja staattinen
•	 Muut asiat, jotka vaikuttavat lopputuotteen laatuun
•	 Kitkat, asettuminen, materiaalit, mittaustavat, tilastot, CP ja CPK

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on perustiedot hallussa ja 
jotka haluavat syvempää tietoa kiristytekniikasta ja kokoonpa-
nolaitteista sekä ohjelmoinnin, tiedonkeruun ja ohjausten mahdol-
lisuuksista. Koulutus on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukai-
seksi.

Koulutuksen kesto
4-6 tuntia

KiristysteKniiKKa advance



koulutuspAketti 3

Koulutuksen tavoite

•	 Antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja kiristysprosessista
•	 Kokoonpanon vaikutus lopputuotteen laatuun
•	 Ymmärtää erilaisten kokoonpanomenetelmien eroja
•	 Keskittyy enemmän itse kiristystapahtumaan; mitkä asiat vaikuttavat 

lopputulokseen
•	 Testausta erilaisilla työkaluilla ja testitulosten arviointia
•	 Tavoitteena saavuttaa paras mahdollinen lopputulos käytettävällä 

kokoonpanolaitteella

Koulutus on suunnattu pääasiassa kokoonpanijoille ja henkilöille, 
jotka käyttävät kokoonpanotyökaluja työssään sekä tiiminvetäjille 
että työnjohtajille.

Koulutuksen kesto
3-4 tuntia

KiristysteKniiKKa Hands on



KoulutuspaKetti 4

Koulutuksen tavoite

•	 Antaa tietotaidon turvallisuusnäkökohtiin, joita turvallinen hionta 
edellyttää

•	 Sisäistää paineilmatyökalujen turvallinen käyttö ja varastointi
•	 Vaaratilanteiden tunnistaminen hiottaessa
•	 Taito havaita puutteet ja turvallisuusriskit
•	 Materiaalien ja eri hiomatuotteiden yhteensopivuus
•	 Työsuojaimien oikea käyttö ja niiden merkitys

Koulutus on suunnattu kaikille työntekijöille, jotka käyttävät käsihio-
makoneita sekä työnjohtajille, työsuojelu- ja tuotantopäälliköille.

Koulutuksen kesto
1,5 tuntia

turvallista hiontaa



oy atlas Copco tools ab
huolto / itäinen valkoisenlähteentie 14 a, 01380 vantaa
actools.service@fi.atlascopco.com / p. 0207 189 400
www.atlascopco.fi

sitoutuNut KestÄVÄÄN tuottaVuuteeN

Kannamme toiminnassamme vastuun asiakkaita, ympäristöä ja 
ympärillämme olevia ihmisiä kohtaan. haluamme tarjota tuotteita ja palve-
luita, jotka kestävät aikaa. tätä kutsumme – kestäväksi tuottavuudeksi.


	ACkoulutukset.pdf
	ACkoulutukset_2

