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TEHOSTA - AUTOMATISOI –SELVIYDY

Orfer Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa robottiteknologiaa 
hyödyntäviä kappaleenkäsittelyjärjestelmiä teollisuudelle. Toimi-
tamme asiakkaille helppokäyttöisiä Turnkey-kokonaisuuksia.
 Suunnittelemme omien asiantuntijoidemme voimin asiakas-
räätälöidyt automaatioratkaisut – mekaniikan, ohjauksen, ohjel-
mistot ja käyttöliittymät.
 Valmistamme automaatiokokonaisuudet omilla tehtaillamme 
alusta loppuun. Valmistusprosessimme kattaa teräksen esikä-
sittelyn, koneistuksen, hitsauksen, maalauksen ja laitekokoon-
panon. Hyödynnämme tuotannossa vahvasti omaa automaatio-
osaamistamme.
 Laitteistot toimitetaan asiakkaille koeajettuina ja tuotantoval-
miina. Sitoutunut asiakaspalvelumme jatkuu koulutus-, huolto-  
ja modernisointipalveluina – asiakkaan tuotantoa tehostaen ja 
tukien. 

Suomalainen perheyritys 
Perustettu 1970 
Liikevaihto 10–20 MEur 
Henkilöstö 80–100 
asiantuntijaa 
Tuotantotilat 4000 m2

Päätoimipaikka 
ORIMATTILA
	 •	Automaatiotehdas
	 •	Huoltokeskus
	 •	Tuotanto
KEURUU
	 •	Huoltokeskus
PIETARI
	 •	Venäjän	myynti
 
Virallinen	Kawasaki	ja	
Toshiba -robottien 
maahantuoja

TUOTANTOTEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJA

 Arla Foods Ab, Jönköping, Ruotsi



ENEMMÄN ÄLYÄ KUIN RAUTAA        Robostiikka on ratkaisu

Varma	valinta	kilpailukyvyn	lisäämiseen
• YLI 1000 TOIMITUSTA  maailmanlaajuisesti
• OSAAVAT ASIAKKAAT valitsevat oikean kumppanin
• OIKEAT RATKAISUT  asiakastarpeeseen
• KAWASAKI & TOSHIBA  teollisuusrobotit

VISIOSTA VALMIIKSI          Kaikki	työ	voidaan	automatisoida

Aito automaation asiantuntija
• ROBOTIIKKA  osaamisen ytimessä
• AUTOMAATIO  kokonaisuuden asiantuntija
• MEKANIIKKA  varmat ratkaisuvalinnat
• KONENÄKÖ  lisäarvoa valvontaan 

NOPEUS KATTAVUUS 
JOUSTAVUUS                    Mielenrauhaa ja tuotantovarmuutta

Paras suorituskyky läpi koko elinkaaren
• ENNAKKO- JA KORJAUSHUOLLOT sopimuksen mukaan
• 24/7-TEKNINEN TUKI  aina tukenanne
• MODERNISOINNIT  jatkavat elinkaarta
• KOULUTUKSET  parantavat kyvykkyyttä
• VARAOSAT  varmuutta tuotantoon

TEEMME SEN PAREMMIN                  Valitse	elinkaarituotto

Poikkeuksellista kumppanuutta
• VALMISTETTAVUUS  suora vaikutus hintaan
• LASERLEIKKAUS  turvaa saatavuuden
• ROBOTTIHITSAUS takaa tasaisen laadun
• VALMISTUSPALVELU  asiakkaan ehdoilla

 L I IKETOIMINTAPALVELUT

 Orfer Oy Huoltopalvelut, Orimattila



Orfer Oy 
Vaakatie 9
16300 Orimattila
Puh. 03 884 11   

1970-luku
Päätuotteina ovat alihankintana valmistetut osat sekä sahateolli-
suuden koneet ja laitteet. Orfer Oy aloittaa toimintansa nykyisen 
Orimattilan Kehräämön tiloissa 1.6.1970. Tärkeän asiakkaan toivo-
muksesta perustetaan toimipiste Lapinlahdelle v.-74. Orimattilan 
toimipiste siirtyy nykyiseen osoitteeseen Vaakatielle vuosikymmen 
puolivälissä. 

1980-luku
Tuotanto painottuu automaattisiin materiaalinkäsittelyjärjestelmiin. 
Vuosikymmenen alussa Orfer Oy työllistää 60 henkilöä ja liikevaihto 
12Mmk. Vuonna -89 Orfer Oy myy Lapinlahden toimipisteen asiakas-
tarpeiden muututtua ja Vaakatien hallia laajennetaan samana vuonna. 

1990-luku
Automaatiosovelluksien vuosikymmen. Lapinlahdelta siirretty sarja-
valmistus käynnistyy Orimattilassa. Vuosikymmenen alussa laiteval-
mistuksen osuus liikevaihdosta on 65% ja liikevaihto liki 15Mmk. 
Vuonna 1995 alkaa Kawasaki-robottien maahantuonti. 

2000-luku
Robottiautomaation rinnalla elettiin apteekkiautomaation vahvaa 
kasvua. Uusi halli Vaakatielle valmistuu v. 2001. Toshiba scara- 
robottien maahantuonti alkaa -04. Ensimmäinen ROWA-keräilyvarasto- 
automaatti Heinolan keskusapteekille toimitetaan 2006, jonka jäl-
keen niitä toimitettiin lähes 10 vuoden ajan. 

2010-luku
Robottiautomaatio ei ole enää tuote, vaan olemassaolon elinehto. 
1.4.2010 Paul Stucki aloitti toimitusjohtajan tehtävässä. Elokuussa 
2010 luovutettiin Orfer Oy:n historian suurin yksittäinen tehdasauto-
maatioprojekti. Syksyllä 2010 perustettiin uudet liiketoimintayksiköt 
palvelemaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Samalla toteu-
tettiin organisaatiouudistus ja aloitettiin mittavat panostukset kil-
pailukyvyn parantamiseksi. Henkilöstön kouluttamisen ja uudelleen-
järjestelyiden lisäksi investoitiin oman tuotannon automatisointiin: 
hitsausrobotteja, maalaamo, levykoneita ja laserleikkauskone. 2014 
perustettiin OOO Orfer tytäryhtiö Pietariin sekä avattiin huollon  
sivutoimipiste Keuruulle.  

AUTOMAATIOSTA TULI ELINEHTO

Orfer Oy, 
Miilutie 8
42700 Keuruu
Puh. 03 884 1200

Orfer Oy, 
191186, St. Petersburg
Nevsky Prospekt 22–24 lit. A pom.24/9
Tel. +7 812 967 80 10

ORFER LAATUPOLITIIKKA

Asiakaslähtöisesti optimoitu palve-
lumme perustuu välittömään ja  
välittävään verkostoyhteistyöhön.
 Osaaminen, motivaatio ja luova 
rohkeus ovat pääomaa, jota kartu-
tamme ja johon investoimme. Tämä 
mahdollistaa parhaan tarve- ja ta- 
voiteperusteisen ratkaisun löytämi-
sen jokaiseen asiakkaan meille tar-
joamaan haasteeseen.
 Huolehdimme työn tekemisen 
edellytyksistä tehokkaan toimin-
nan takaamiseksi. Asiakkaiden ja 
henkilöstön tyytyväisyys, verkoston 
laaduntuottokyky sekä ratkaisujen 
kannattavuus ovat jatkuvassa seu-
rannassa.
 Asiakas- ja yksilölähtöisesti joh-
dettu laatutietoinen organisaati-
omme takaa kilpailukykyä kehittä-
vät optimiratkaisut.

ISO9001 
LAATUSERTIFIKAATTI

”Sertifikaatti kattaa robottiauto-
maatioratkaisujen, valmistuspalve-
luiden ja huoltopalveluiden suun-
nittelun ja toteutuksen.”


