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Kaarinan Trimet uudistaa toimintaansa
Voimakkaasti muuttuvan Avantin alueella toimiva Kaarinan
Trimet Oy elää myös muutoksen aikaa. Teollisuuden vaativien ohutlevyosien valmistajana
tunnettu perheyritys Kaarinan
Trimet Oy palkkasi viime joulukuussa ensimmäistä kertaa perheen ulkopuolisen toimitusjohtajan.
- Tällä halutaan kääntää hieman suuntaa ja ehkä tuoda yritykseen myös uutta virtaa, toteaa Kari Rouvali, joka on tosin ollut oman, diesellämmittimiä valmistavan yrityksensä kautta Trimet Oy:n yhteistyökumppani jo
vuosien ajan.
- Pyrkimyksenä on kehittää
toiminnan laatua muun muassa sisäisiä toimintoja selkeyttämällä sekä toiminnanohjausjärjestelmän tehokkaammalla käytöllä, Rouvali linjaa.
Trimetiin on nimetty myös
projektisuunnittelun vastuuhenkilö ja maaliskuun alussa yrityksen palveluksessa aloitti uusi tuotantopäällikkö.
Uusi toimitusjohtaja keskittyy
alkuun jo olemassa olevien asiakassuhteiden
kehittämiseen,
mutta tuo toki mukanaan myös
omaa metallialan yhteistyöverkostoaan 25 vuoden ajalta.
- Tavoittelemme maltillista
kasvua, vaikka nyt epävarmoja
aikoja eletäänkin. Pyrkimyksenä on tehdä jatkossa pidemmälle jalostettuja tuotteita ja enemmän avaimet käteen -ratkaisuja, vaikka tosin jo nytkin teemme asiakkaillemme paljon myös
valmiita lopputuotteita.
Avantin alueen kehittyminen
saattaa Rouvalin mukaan pitkäl-

Kaarinan Trimetin konekantaan
on muutaman vuoden kuulunut
myös Trumpf TruLaser Robot
5020 -laserhitsaussolu. Janne
Nousiainen ja toimitusjohtaja
Kari Rouvali.

lä tähtäimellä tuoda myös Trimetille uusia asiakkuuksia.

Huippuluokan
ohutlevytuotantoa
Vuonna 1986 toimintansa aloittanut Kaarinan Trimet Oy on
pitkän linjan alihankintayritys,

Tuulissuontie 29, 21420 Lieto | puh. 02 489 0111
www.kaarinantrimet.fi | myynti@kaarinantrimet.fi

jonka asiakaskuntaan kuuluu
muun muassa lääketeollisuuden instrumenttituotantoa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuutta.
Se kuvastaa yrityksen laatutasoa A-kategorian ohutlevytoimittajana, Kari Rouvali sanoo.

- Korkealuokkainen ja ajantasainen konekantamme mahdollistaa vaativankin tuotannon.
Trimet vahvisti konekantaansa entisestään viime syksynä
hankitulla Amadan 9 kW:n Ensis-kuitulaserilla, joka on Amadalta Suomen ensimmäinen tämän teholuokan kone ja Euroopassakin vasta toinen.
- Se mahdollistaa nopean
levynleikkauksen 25 milliin asti - ja pitkälti kaikissa metalleissa. Kaikkiaan meillä on nyt neljä kuitulaseryksikköä, mikä takaa kattavan ja nopean asiakaspalvelun.
Kaarinan Trimet tekee paljon myös pelkkää leikkausalihankintaa muun muassa telakkateollisuudelle. Uusi tehokas
miehittämättömänä käyvä ja
automaattivarastolla varustettu
9 kW:n kuitulaser pystyy kilpailemaan volyymituotteissa jopa
aasialaisten toimittajien kanssa, Rouvali toteaa.
Trimet työllistää 35 henkilöä
pariin kertaan laajennetuissa tiloissaan Liedon Tuulisuolla.
- Meillä on tuotannossa
osaava ja erittäin motivoitunut
henkilöstö, mikä on aina ollut
yksi Trimetin laadun tae, itsekin
parikymmentä vuotta alihankintateollisuudessa työskennellyt
Kari Rouvali kiittää.

