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PÄÄKIRJOITUS

tuotealueelle. Laitteiden kunnonvalvonta tulee mullistamaan
meidän palvelumahdollisuuksia huollossa ja kunnossapidossa. Myös ns. pilvipalveluihin tukeutuva valvonta on
jatkossa mahdollisuus tilata suoraan meiltä.

vaa työntekijää. Olemme ylpeitä siitä, että työntekijämme
kokevat perheyritys Hydoringin omakseen. Työurat ovat
pitkiä, pisimmät ovat olleet mukana yrityksen perustamisesta saakka ja tarjoamme työmahdollisuuden vuosittain
usealle paikalliselle nuorelle tekijälle. Voidaankin todeta,
että Hydoring on vahva osa kyröläistä arkea.

Vahva kokonaisuus takaa laadun
Vuonna 1987 perustettu perheyritys
Hydoring Oy juhlii tänä vuonna
30-vuotista taivaltaan.
Toimimme Kyrössä Varsinais-Suomessa pitkät perinteet
omaavalla Sampsan teollisuusalueella, jossa on ollut teollisuutta jo toista sataa vuotta - vuodesta 1890 alkaen. Valmistamme korkealaatuisia hydraulisylintereitä ja –koneikkoja räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin niin kotimaahan
kuin kaikkialle maailmaan useille eri teollisuuden aloille.

Kaikki Kyröstä
Yksi toimintamme peruskivistä on kokonaisvaltainen
palvelu. Kaikki toimintomme myynnistä, suunnitteluun ja
tuotantoon ovat saman katon alla Kyrössä. Näin pystymme
takaamaan asiakkaalle joustavaa ja laadukasta palvelua
omien korkeiden standardiemme puitteissa. Kokonaisvaltaiseen palveluun kuuluvat oleellisesti myös asennus- ja
huoltopalvelut – pystymme tarvittaessa toimittamaan
tuotteet asennettuina minne päin maailmaa tahansa.

Osaava ja sitoutunut henkilökuntaa luo
pohjan menestykselle
Kaikkia menestyviä yrityksiä yhdistää yksi asia – osaava
ja sitoutunut henkilökunta. Tämä pätee myös Hydoringin
osalta. Palveluksessamme on 111 ammattitaitoista ja osaa-
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Meille mieluista on niin suunnittelupuolen kuin toteuttamisen haasteet. Etsimme, suunnittelemme ja toteutamme
asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaat sekä tuottavimmat ratkaisut. Oli tarpeesi siis kuinka vaativa tahansa,
laita meille kysely ja haasta meidät ratkaisemaan se!

Haluamme myös omalta osaltamme luoda työntekijöillemme mielenkiintoisen ja kehittyvän työympäristön.
Panostamme jatkuvasti henkilökuntamme kouluttamiseen
pysyäksemme alan kehityksen aallonharjalla ja luodaksemme työntekijöillemme pitkän sekä eteenpäin menevän
työuran. Kaikilla asentajillamme on myös Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen auditoima Putkistopassi
-koulutus, joka on tae hydrauliikkaputkiston ja –letkuston
perusteellisesta tuntemisesta.

Tulevaisuus perheyhtiönä taattu
Hydoring perustettiin 30 vuotta sitten tavoitteena perheyhtiö ja on sitä tänä päivänäkin. Itse yhtenä perustajana
ylpeänä katson, kun vastuuta ovat ottamassa myyntipäällikkönä toimiva Janne sekä tuotantopäällikkönä tehdaspuolesta vastaava Jussi.

Investointeja ja tuotekehitystä
Hydoring on kasvava yritys ja yksi Suomen johtavista
hydrauliikkavalmistajista. Käytössämme on sertifioidut
laatujärjestelmät ja haluamme jatkossakin tarjota
asiakkaillemme parhaat tuotteet nykyaikaisin menetelmin valmistettuna kehittäen toimintaamme pelkäämättä suuriakaan investointeja. Liikevaihtomme vuonna
2017 tulee olemaan 16 miljoonaa euroa ja vuodesta 2008
kuluvan vuoden 2017 loppuun olemme tehneet investointeja tehtaallamme yli 10 miljoonalla eurolla. Mittavien
laiteinvestointien lisäksi yksi näkyvimmistä on loppuvuodesta valmistuva tuotannon lisärakennus, johon valmistuu
huippunykyaikainen maalaamo sekä koneikkojen kokoonpanolinja. Uusien tilojen sekä nykyaikaisen ERP-järjestelmän
avulla pystymme nopeuttamaan tuotteiden läpimenoaikoja
ja kehittämään sarjatuotantoa palvellammeksi asiakkaitamme entistäkin tehokkaammin.

Tulevaisuus Kyrössä näyttää siis hyvältä: perheyhtiön
taival jatkuu alan johtavana osaajana varmasti vielä myös
seuraavina vuosikymmeninä vastuuta johtamisessa siirrettäessä pikkuhiljaa seuraavalle sukupolvelle.

Investointien lisäksi myös tuotepuolella tehdään jatkuvasti kehitystyötä suunnitteluosaston ja tuotannon saumattomalla yhteistyöllä. Tästä osoituksena on mm. täysin
uudistunut pienkoneikkosarja ja myös isompiin koneikkoihin sekä sylinteripuolelle saadaan päivitetyt tuoteryhmät
lähiaikoina. Kysy myös meiltä erikoismäntäpainevaraajia,
jotka ovat uusina tuotteina valikoimassamme. Uusinta
uutta on digitekniikan hyödyntäminen täysin uudelle

Timo Raikko
Talousneuvos, toimitusjohtaja
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Asiakaslähtöistä suunnittelua

Hydoring Oy
päätoimialat

Meriteollisuus ja offshore. Valmistamme sylintereitä ja
koneikkoja myös vaativiin meriolosuhteisiin, erityyppisiin
laivoihin ja öljynporaussovelluksiin.

Mekaaninen puunjalostus. Kun puun täytyy liikkua.

Hydoring on voimakkaasti panostanut
asiakasräätälöityihin tuotteisiin ja auttaa
asiakkaitamme kaikissa teknisissä haasteissa, oli sitten kyse uudesta projektista
tai vanhan tuotteen kehitystyöstä.

Prosessiteollisuus. Hydrauliikkaa vaativimpiinkin
olosuhteisiin.

Suunnitteluosasto on Hydoringin tehtaan sydän. Se toimii
itsenäisenä yksikkönä myynnin ja tuotannon välisellä
kentällä pohjustaen materiaalia sekä tietoa tuotannolle
tehtäväksi.
− Teemme paljon räätälöityjä erikoistuotteita ja jo tarjousvaiheessa asiakkaalle tarvitaan suunnitelmaa tuotteesta
tai kokonaisratkaisusta. Mietimme yhdessä myynnin kanssa parhaat ratkaisut kuhunkin tarpeeseen, kertoo Hydoring
Oy:n suunnittelupäällikkö Marko Suominen.
Nykyisin Hydoring pyrkii omavaraisuuteen myös suunnittelun osalta.

Liikkuva kalusto Sylinterit liikkuvan kaluston
hydrauliikkaan.

HYDORING OY 30-v JUHLAJULKAISU
Kustantaja: Hydoring Oy
Ulkoasu ja sisältö: Taneli Jokela / Ammattilehti.fi
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Hydoring Oyon täysin omavarainen suunnittelun osalta työllistäen Kyrössä kuusi suunnittelijaa.
Myynnin ja tuotannon kanssa samoissa tiloissa toimiminen on iso synergiaetu kaikille.

nittelija myös näkee konkreettisesti työnsä tulokset ja
fyysisesti tuotteen näkeminen auttaa myös ymmärtämään
sitä paremmin.

− Aikaisemmin suunnitelua suunnittelu ostettiin myös
ulkopuolelta, mutta nykyisin olemme kohtalaisen omavaraisia. Toki ruuhkahuippujen purussa ja esim. vaativissa elinikä- ja lujuuslaskelmissa käytämme myös ulkopuolisia alan
asianatuntijoita. Vankan kokemuksen omaavat suunnittelijamme ovat keskittyneet sekä sylinteri- että koneikkosuunnitteluun, jolloin pystymme mahdollisimman tehokkaaseen
työskentelyyn.
Myös sylintereiden ja koneikkojen kanssa tehdään jatkuvaa
tuotekehittelyä.
− Pyrimme kehittämään olemassa olevia tuotteita ja tuoteryhmiä koko ajan paremmiksi sekä kustannustehokkaammiksi. On iso etu, että toimimme myynnin ja tuotannon
kanssa samoissa tiloissa pystyen käyttämään toistemme
tietotaitoa sekä ajatuksia asiakkaidemme hyväksi. Suun-

Yli 20 vuotta talossa työskennellyt Suominen on seurannut suunnittelupuolen kehitystä läheltä.
− Menetelmät ja ohjelmat ovat menneet paljon eteenpäin,
esimerkiksi 3D-suunnittelu on ollut jo pitkään käytössä.
Myös piirrosstandardit on menneet eteenpäin ja dokumentoinnin taso sekä vaatimukset ovat kasvaneet. Me
Hydoringillä koulutamme suunnittelijoitamme ja kehitämme toimintojamme pysyäksemme jatkossakin kehityksen
huipulla, päättää Suominen.
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Timo Saari viihtyy
Hydoringilla
Hydoring Oy on tunnettu
pitkistä työurista ja satsauksista työntekijöidensä viihtyvyyteen sekä
koulutukseen. CNCkoneistaja Timo Saari on
työskennellyt yrityksessä sen koko 30-vuotisen
historian ajan.
me henkilöstöämme jatkuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kaikilla asentajillamme on mm. Suomen
Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen auditoima
Putkistopassi.

Hydoring Oy tarjoaa sylinteriratkaisut kaikkiin asiakkaan tarpeisiin - sarjatuotannosta räätälöityihin sylintereihin.

Kotimaista laatua räätälöitynä
asiakkaan tarpeisiin
Nykyisin asiakkaat haluavat sylinterit ja
hydraulikoneikot samalta valmistajalta.
Hydoring Oy:hyn luotetaan teollisuuden
laitteiden ja liikkuvan kaluston valmistajien piirissä vaativien hydrauliikkasovelluksien luotettavana toimittajana. Sylinterivalikoima kattaa niin vakiosylinterit,
ISO-standardin mukaiset sylinterit kuin
paikoitussylinterit asemantunnistuksella
sekä asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt erikoissylinterit.

jatkuva panostus tuotantoon mahdollistaa myös järeidenkin erikoistuotteiden valmistuksen sekä myös sarjavalmistukset suurella volyymilla kustannustehokkaasti.
- Oma osaava suunnitteluosastomme mahdollistaa asiakaslähtöisen suunnittelun ja kokonaisuuksien hallitsemisen
sylinteri- ja järjestelmätoimituksissa. Räätälöidyt erikoissylinterit ja järjestelmät ovatkin viime vuosina merkittävästi
kasvattaneet osuutta liikevaihdostamme.

Mukana kehityksen aallonharjalla
Hydoring Oy haluaa
pysyä jatkossa alan
kehityksen kärjessä.
Työntekijöiden jatkuva
koulutus sekä laite- ja
toimitilainvestoinnit takaavat laadun. Hydoring
Oy:n sylinterituotannossa työskentelee noin 70
henkilöä ja yrityksessä
satsataan vahvasti koulutukseen.
- Laatu on meille ykkösasia ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa
sen parhaiten. Koulutam-

Hydoring Oy tuottaa vuosittain 25-30 000 sylinteriä
asiakkaidensa tarpeisiin useissa eri kokoluokissa.
- Valikoimamme on erittäin kattava. Sylinterin männän
halkaisijat ovat 25 millimetristä 700 millimetriin ja iskunpituus kahdesta millistä jopa 12 000 millimetriin, kertoo
Hydoring Oy:n tehdaspäällikkö Jussi Raikko.
Hydoring Oy tunnetaan erityisesti asiakaskohtaisesti
räätälöidyistä tuotteista vaativiin käyttökohteisiin, mutta
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Timo Saaren työura alkoi itse asiassa jo 39 vuotta sitten Hydoring Oy:n edeltäjän Konepaja M.Virtasen palveluksessa, johon
Saari tuli suoraan ammattikoulun penkiltä ja vuodesta 1987
mies on työskennellyt Hydoring Oy:ssa.
- Viihtyisä ja monipuolinen työ sekä hyvät työkaverit, vastaa
mies kysyttäessä pitkän työuran salaisuutta.
Hydoring on kolmen vuosikymmenen aikana kasvanut henkilöstömäärän osalta rajusti.
- Kun aloitimme, meitä oli 20-30 henkilö ja tänä päivänä meitä
on yli 110. Lisäksi konekantaan on tehty jatkuvasti satsauksia
ja automatisoituminen näkyy myös. Alkuun meillä oli kaksi automaattisorvia ja nyt niitä on yli kaksikymmentä mukaan lukien
työstökeskukset ja monitoimisorvit, kertoo Saari.
Päätyönään Saari hoitaa manipulaattorilla varustettua Nakamuran sorvia.
- Vaikka työ on automatisoitunut paljonkin alkuajoista, niin
työntekijä on edelleen keskiössä ja isossa roolissa. Laatu on
meille tärkein asia ja hyvä työporukka takaa sen, ettei kukaan
päästä käsistään huonoa tuotetta asiakkaille.
Työntekijöiden koulutus ja nuorten rekrytointi saa myös Saarelta kiitosta.
- Uusia koneita ja menetelmiä tulee käyttöön tasaisin väliajoin. Hydoring satsaa vahvasti työntekijöiden koulutukseen,
jotta ammattitaito pysyy koko ajan huipussaan. Pitempään
talossa ollutta lämmittää myös se, että työllistämme paljon
alueen nuoria niin kesätöiden kuin pitempien työsuhteiden
merkeissä, päättää Saari.

Hydoring tarjoaa työntekijöilleen kehittyvän ja monipuolisen
työympäristön.
- Pisimmät edelleen menossa olevat työurat ovat alkaneet yrityksen toimitiloissa jo 40 vuotta sitten. Tämäkin
kertoo työntekijöiden sitoutumisesta ja halusta olla osana
yritystämme. Lisäksi työllistämme jatkuvasti uusia alan
osaajia ja haluamme tarjota tulevaisuudessakin arvostetun
työpaikan teollisuuden ammattilaisille.
Viimeisten vuosien aikana yrityksessä on tehty isoja investointeja niin konekantaan kuin tuotantotiloihin ja –menetelmiin. Investoinnit jatkuvat nyt ja tulevaisuudessakin.
- Olemme tasaisesti nostaneet automaatiotasoa ja mm.
hitsauspuolella robotisointia. Kaikkiin tuotantoprosesseihin
kehitetään menetelmiä toiminnan tehostamiseksi ja laadun
parantamiseksi entisestään. Esimerkiksi hitsausteknologiaa seurataan ja tutkitaan tulevaisuutta silmälläpitäen.
Tulemme siis jatkossakin investoimaan niin konekantaan
kuin valmistusteknologiaan vahvasti ja tarkoituksenamme
on tehdä Hydoringista entistäkin kiinnostavampi isojen
asiakkaiden silmissä. Olemme menneet kaikilla osa-alueilla hurjalla vauhdilla eteenpäin ja tavoite on jatkossa vain
lisätä vauhtia, kertoo Raikko.

Vakiosylintereistä räätälöityihin ratkaisuihin
Hydoring on erikoistunut asiakaskohtaisesti räätälöityihin
sylinteriratkaisuihin, mutta tarjoaa myös vakiosylinterit
laajalla valikoimalla.
- Meillä löytyy kahteen mallistoon jaetut kaksitoimiset
vakiosylinterit männänhalkaisijaltaan 25-250 mm
(HD2250) ja 320-500 mm (HD9000). Kaksitoimiset vakiosylinterit ovat myös helposti varioitavissa eri tarpeisiin.
ISO-standardin mukaisia vakiosylinterisarjoja ovat raskaaseen teollisuuskäyttöön tarkoitetut HD6120 ja HD6022
-sylinterit, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä
huomiota sylinterin tiiveyteen. Lisäksi valikoimassamme on
asematunnistuksella varustetut paikoitussylinterit, jotka
ovat raskaaseen teollisuuskäyttöön suunniteltuja kaksitoimisia servosylintereitä, listaa Raikko.

Yksi suurista investoinneista on ollut myös nykyisen
ERP-toiminnanohjauksen käyttöönotto.
- Lean-toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa toimintaamme ja antaa mahdollisuuden samalla henkilöstömäärällä
isompiin volyymeihin ja toimitusmääriin. Näin pystymme
vastaamaan aiempaa isompaan kysyntään.
Kyrössä tehdas saa syksyllä myös kaivattua lisätilaa.
- Laajennuksen myötä saamme uuden kokoonpanohallin
sekä isommat, uusimmalla tekniikalla varustetut maalaustilat, jotka tehostavat tuotantoamme merkittävästi.
Lisätilojen myötä myös logistiikka paranee.
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Hydoring tekee huolto- ja asennustöitä ympäri maailman.

Pelikenttänä
koko maailma
Hydoringin huolto- ja asennusorganisaatio
auttaa asiakkaitamme kaikissa teknisisssä
ongelmissa niin käyttöönotossa kuin laitteen
elinkaaren loppuvaiheessakin. Tarjoamme
myös kattavat koulutuspalvelut.

Hydoring Oy valmistaa räätälöityjä koneikkoja 10 - 10 000 litran säiliökokoluokissa.
Koko prosessi myynnistä suunnitteluun, tuotantoon ja testaukseen tehdään saman katon alla.

Hydoring Oy:n palvelukokonaisuuteen kuuluu oleellisena osana
myös asennus- ja huoltopalvelut.
−Pyrimme olemaan joustava yhteistyökumppani asiakkaallemme – oli kohde sitten kotimaassa tai toisella puolella maapalloa.
Tarvittaessa tuotetta toimittaessa paikalle menee meiltä tuotteen lisäksi myös asentaja. Vahvuutemme on se, että asentaja
on sama kaveri, joka on ollut kokoamassa tuotetta tehtaallamme
Kyrössä. Näin asentaja tuntee laitteen jo valmiiksi läpikohtaisin
ja asentaminen sujuu oikein sekä nopeasti, kertoo Hydoring Oy:n
tuotantopäällikkö Antti Huhtamo.

Tuotantopäällikkö Antti Huhtamo (vas.) ja suunnittelupäällikkö Marko
Suominen suunnittelevat yhdessä parhaat ratkaisut asiakkaille.

Hydraulikoneikkoja ja kokonaisia hydraulijärjestelmiä
venttiiliryhmineen erilaisiin käyttökohteisiin
Hydoring Oy toimittaa laadukkaat, täysin
kotimaiset hydrauliikkajärjestelmät ns.
yhden luukun taktiikalla myynnin, suunnittelun, tuotannon, kokoamisen ja testaamisen toimiessa saman katon alla.

Tuotekehitykseen satsataan jatkuvasti ja tällä hetkellä
työn alla on pienkoneikkosarjan päivitys.
− Uudistuksen kautta pienkoneikkosarjasta tulee huomattavasti kustannustehokkaampi sekä rakenteeltaan
”simppelimpi”. Tulevaisuudessa tulemme päivittämään koko
portfoliomme uudelleen, entistä korkeammalle tasolle.
Haluamme pysyä kehityksen kärjessä toimialoillamme ja
tutkimme koko ajan erilaisia vaihtoehtoja, tuotteiden valmistusmenetelmien kuin koko prosessin kehittämiseen.
Koneikot ovat pääsääntöisesti aina asiakaslähtöisiä.
− Perusajatus kaikissa koneikoissa on yleensä sama,
joista räätälöidään asiakkaan tarpeeseen sopivia. Kuitenkin voidaan sanoa, että jokainen koneikko on uniikki.
Esimerkiksi suuremman, HDK-koneikkosarjan ympärille on
helppo muodostaa kattava kokonaisuus vaativammankin
asiakkaan tarpeisiin esimerkiksi mekaaniselle puunjalostusteollisuudelle. Yksi suurista eduista meille on se, että
suunnitteluosasto toimii samoissa tiloissa Kyrössä. Näin

Hydoringin koneikkovalikoima on laaja, säiliökokojen ollessa
10 – 10 000 litran välillä.
- Valikoimaamme kuuluvat 10-75 litran säiliöllä varustettu
HDK100-pienkoneikkosarja sekä isompien säiliökokojen
HDK-koneikkosarja. Lisäksi suunnitteluosastomme toteuttaa asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin ja kohteisiin räätälöidyt koneikot sekä järjestelmät, kertoo Hydoring Oy:n
tuotantopäällikkö Antti Huhtamo.
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Oman asentajan lähettäminen takaa tuotteen toimivuuden.
− Asentaja tekee mm. putkitukset asiakkaan tiloissa. Asennusvaiheessa puhtaus on usein ongelma ja sen laiminlyöminen voi
käydä kalliiksi. Oman asentajan avulla pystymme varmistamaan
ettei järjestelmiin pääse likaa asennusvaiheessa ja samalla saavutamme varmasti laatutason, mitä haluamme asiakkaillemme
tarjota.

pystymme yhdessä miettimään ja toteuttamaan parhaat
ratkaisut asiakkaalle, sanoo Huhtamo.
Koneikkopuolella työskentelee 11 henkilöä.
− Meillä on hyvä, osaava ja sitoutunut ryhmä. Tuotantomme tällä hetkellä on 500 hydrauliyksikköä ja 700 venttiiliryhmää vuodessa ja uusien tehdastilojen kautta pystymme
tarvittaessa myös sitä nostamaan. Laadusta emme tingi,
koskaan ei saa olla niin kiire ettei pysty tekemään työtä
kunnolla.

Skandinavian lisäksi asennus- ja huoltotöitä tehdään laajalla
sektorilla.
- Asiakkaillamme on asennuskohteita ympäri maailman ja
miehemme reissaavat niin Euroopassa, Aasiassa, Australiassa
kuin Pohjois- ja Etelä-Amerikassakin. Kenttähuoltomme pystyy
reagoimaan lyhyellä vasteajalla asiakkaiden tarpeisiin kotimaan
lisäksi myös vientimaissa. Huoltoyksikkömme toimii Hydoring:in
itsenäisenä osastona ja sillä on käytössään tarkoituksenmukaisesti varusteltuja huoltoautoja uudenaikaisine kalustoineen,
päättää Huhtamo.

Kaikki koneikot testataan ja koeajetaan täysin ennen asiakkaalle toimittamista.
- Meillä on oma testipenkki, jossa teemme koneikoille
100% testaukset ennen sen luovuttamista asiakkaan käyttöön. Näin varmistamme, että asiakas saa täysin toimivan
laitteen heti käyttöön, päättää Huhtamo.

Täysin varustellut huoltoautot palveluksessanne.
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Ammattitaito ja kokemus myyntihenkilökunnan valtteja
alueelle, mutta kasvamme koko ajan tasaisesti globaalimmaksi toimijaksi. Myyntitiimimme kieliosaaminen on vahvaa
ja sitäkin puolta vahvistamme koko ajan erilaisten koulutusohjelmien kautta. Vientipuoleen satsaaminen onkin yksi
tulevaisuuden tärkeistä projekteista, kertoo Raikko.
Myös tuotepuolella kehitystyö on jatkuvaa ja tavoitteena
entistä kustannustehokkaammat sekä laadukkaammat
tuotteet.
- Päivitämme koko ajan niin koneikko- kuin sylinteripuolen
tuotteita ja tuotannon konekantaa nykyisiä sekä uusia
markkina-alueita ajatellen. Lisäksi uudet toimitilalaajennukset lisäävät varastointikykyämme entisestään ja sitä
kautta pystymme tarvittaessa erittäin lyhyisiin toimitusaikoihin. Näillä kaikilla toimilla parannamme kokonaisvaltaista asiakaspalveluamme entisestään, päättää Raikko.

Hydoring Oy:n Janne Raikko (vas.), Mikko Ruostejoki ja Toini Korjus
messuosastolla Nor-Shipping 2017 -messuilla Norjassa.

Hydoring Oy:n myyntipäällikkö Janne Raikko (vas.) sekä myynti-insinöörit Matti Kaurila, Mika Laiho ja Ilkka Luokkamäki
esittelemässä uudistettua pienkoneikkosarjaa.

Hydoring Oy tarjoaa asiakkailleen usein
räätälöityjä ratkaisuja ja myyntityö on
ratkaisukeskeistä, jossa koko palvelukokonaisuuden arvo nousee vahvasti esille.
Osaava ja koulutettu myyntihenkilökunta
yhdistettynä samoissa tiloissa toimiviin
suunnitteluun sekä tuotantoon takaavat
asiakkaalle parhaat palvelut.

asiakkaat voivat tulla katsomaan valmiin tuotteen ennen
toimitusta.
Tiivis yhteistyö on myös asiakkaan eduksi.
- Myyntipuoli suunnittelee yhdessä suunnitteluosaston
kanssa etukäteen asiakkaan tarpeisiin sopivat parhaat
ratkaisut, joiden pohjalta tarjoukset tehdään. Yhdistämällä
myynnin, suunnittelun sekä tuotannon osaamisen saadaan
asiakkaalle heti toimiva kokonaisuus käyttöön.

Paikallinen, globaali osaaja
Hydoring Oy on 30-vuotisen historiansa aikana noussut
tunnetuksi ja arvostetuksi kokonaisvaltaisten tuotteiden ja
ratkaisujen toimittajaksi.
- Tarjoamme koneikot ja sylinterit sekä niiden huollot ja
asennukset ympäri maapallon. Tällä hetkellä toimitamme
tuotteitamme suoravientinä pääasiassa Skandinavian

Hydoring Oy:n myyntitiimi on hyvä sekoitus pitkään talossa
ollutta ja uutta henkilökuntaa.
- Myymme tuotteitamme mekaaniseen puunjalostukseen,
kaivos- ja prosessiteollisuuteen, konerakentamiseen sekä
Marine-Offshorepuolelle. Kaikki myyjämme ovat koulutukseltaan myynti-insinöörejä ja eri alojen tuntemus on
isossa roolissa myyntityötä tehtäessä. Lisäksi meillä on ja
pyrimme pitkiin asiakassuhteisiin, jolloin puhutaan enemmän asiakkuuden hoitajista kuin pelkistä myyjistä, kertoo
Hydoring Oy:n myyntipäällikkö Janne Raikko.

Myynnin yhteystiedot

UUTTA!

Myyntipäällikkö
Myyntisihteeri
Myynti-insinööri
Myynti-insinööri
Myynti-insinööri
Myynti-insinööri
Myynti-insinööri
Projekti-insinööri

Janne Raikko
Nina Kytölä
Matti Kaurila
Ilkka Luokkamäki
Mika Laiho
Mikko Ruostejoki
Toini Korjus
Tuomas Häyrinen

Established partner in hydraulics

Malibu TM – valvonnan, huollon ja analytiikan
mahdollistava työkalu
Reaaliaikaista tietoa laitteiston toiminnasta
• Malibu TM on helppokäyttöinen ja visuaalinen käyttöliittymä hydraulijärjestelmien kunnonvalvontaan.
• Monipuoliset online-mittaukset on helppo räätälöidä
asiakkaiden tarpeiden mukaan.
• Huoltojen parempi ennakointi ja mahdollisten vikojen
nopea diagnosointi säästävät rahaa ja aikaa, sekä
mahdollistavat välttämään odottamattomat
huoltoseisokit.
• Laaja dokumentointi on helposti saatavilla ja
päivitettävissä.

Raikko näkee tärkeänä samoissa tiloissa toimivien myynnin, suunnittelun ja tuotannon tuoman synergian.
- Käytämme eri osastojen yhteistyötä kaikessa toiminnassa hyväksi. Meillä esimerkiksi myyjä näkee tuotteen
valmistumisen aina suunnitteluvaiheesta valmiiseen tuotteeseen ja näin tietää tarkalleen mitä on myymässä. Myös

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Hydoring Oy | Porakalliontie 2 | 21800 KYRÖ | FINLAND
Phone +358 207 656 900 | sales@hydoring.com | www.hydoring.com
Hydoring Oy:n myynti-insinöörit Mika Laiho (vas.) ja Ilkka Luokkamäki
sekä myyntisihteeri Nina Kytölä.
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janne.raikko@hydoring.com		
nina.kytola@hydoring.com		
matti.kaurila@hydoring.com		
ilkka.luokkamaki@hydoring.com
mika.laiho@hydoring.com		
mikko.ruostejoki@hydoring.com
toni.korjus@hydoring.com		
tuomas.hayrynen@hydoring.com
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+358 207 656 994
+358 207 656 912
+358 207 656 911
+358 207 656 925
+358 207 656 913
+358 207 656 955
+358 207 656 916
+358 207 656 922

Site
Plant
Process
Equipment

HYDORING - made in Finland.

HYDORING Oy
Porakalliontie 2, 21800 Kyrö
Puh. +358 20 7656 900 Fax +358 20 7656 901
sales@hydoring.com

Vuodesta 1890 toimineesta Sampsan
teollisuusalueesta on vuonna 2007
tehty historiateos, joita on saatavilla
rajoitettu erä Hydoring Oy:ltä.

