
Roclan ja Orferin yhteistyö syveni 
laaja-alaiseksi, automatisoiduksi 
kumppanuudeksi. 

Suomalaisia menestystarinoita

Varastotrukkien valmistaja Rocla Oy on 
tehnyt Orferin kanssa monipuolista yh-
teistyötä yli kahdenkymmenen vuoden 
ajan. Kumppanuus laajentui entisestään 
molemmille osapuolille kooltaan merkit- 
tävän valmistussopimuksen myötä.    
 ”Orfer on kokemuksemme mukaan dy-
naaminen ja luotettava toimija. Ja laatu 
on tullut vuosien myötä tutuksi”, Roclan 
hankintapäällikkö Jarmo Seppänen toteaa. 
 ”Kilpailutamme valmistuksen aina 
tuotteiden uusiutuessa sekä vanhoilla  
että uusilla toimittajilla. Tällä yhteis-
työmme uudella tuotteella, uudistu-
neella nostokelkalla, on paljon varioitu- 

vuutta, joten sen valmistus on vaati-
vaa. Ja tilausmäärät vaihtelevat, niin-
pä toimittajan pitää olla joustava. Lisäk-
si hintapaine tulee jatkossa vielä kove-
nemaan, joten automaation jatkuva ke-
hittäminen on yhteistyölle elintärkeää”. 
 ”Vaadimme toimittajalta korkean laa-
dun lisäksi ketteryyttä ja näppäryyttä, 
sillä tuotteidemme valmistus tehdään 
aina tilausten mukaisesti. Lyhimmillään 
toimitusaika on ollut viisi päivää. Olem-
me olleet Orferiin aina hyvin tyytyväisiä, 
joten odotamme tältä yhteistyöltä pal-
jon.” 



”Orfer on ketterä kumppani.” 
Jarmo Seppänen, hankintapäällikkö, Rocla Oy

Optimoitu ja 
automatisoitu valmistus

Kumppanuussopimuksen yhtenä osana 
Orfer kehitti tuotteen valmistettavuut-
ta. 
 ”Tuotekehitys tehtiin pääasiassa 
Roclalla, mutta tässä tapauksessa halu-
simme hyödyntää myös Orferin valmis-
tusteknistä osaamista. Meitä kiinnostaa 
toimittajissa se, että heillä on jotain 
erityisosaamista josta on meille hyö-
tyä.”
 Orfer investoi sopimuksen myötä val-
mistusautomaatioon.
 ”Orfer hyödyntää nostokelkan valmis- 
tuksessa robottiteknologiaa, jonka ansi-
osta se pystyi tarjoamaan kansainväli-

sesti kilpailukykyistä hintaa. Totuushan 
on, että hinta se loppupelissä ratkaisee 
toimittajan.”
 Nyt allekirjoitettu kumppanuussopi-
mus on tehty molemmin puolin pitkällä 
tähtäimellä. 
 ”Luonnollisesti kilpailutamme val-
mistuksen 2-3 vuoden välein, mutta us- 
kon Orferin automaatio-osaamisen ja 
kehitystyön vastaavan hintapaineeseen 
positiivisesti.”

Kumppanuudesta  
globaalia kilpailukykyä

Kolmisenkymmentä vuotta alihankin-
nasta vastannut Seppänen on nähnyt 
teollisuuden muutokset. 

 ”Nyt toiminnasta on tullut kauttaal-
taan globaalia, ei ole enää rajoja hankin-
tojen suhteen. Ollaksemme kansainväli-
sesti kilpailukykyisiä toiminnassamme, 
sopivien alihankkijoiden löytäminen 
Suomesta on osoittautunut haasteelli-
seksi. Parhaimmillaan kotimainen han-
kintayhteistyö helpottaa ja nopeuttaa 
tuotantoprosessin aloittamista”, Jarmo 
Seppänen kiteyttää. 
 Roclan Suomen tehdas tekee tuot-
teita pääsääntöisesti Euroopan markki-
noille, vientiin menee yli 90 prosent-
tia. Roclan valmistamia varastotrukkeja 
myydään myös Mitsubishi Forklift Truck- 
ja Cat® Lift Truck -merkeillä globaalin 
jälleenmyyjäverkoston kautta.
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