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Supply Chain Evolution
Nykyaikaisessa jatkuvasti kehittyvässä kansainvälisessä teollisuusympäristössä sopimusvalmistajan
rooli korostuu: asiakkaiden ja loppuasiakkaiden asettamat vaatimukset tuotteiden
ja palveluiden toimitusketjuille kasvavat ja muuttuvat yhä kiihtyvässä tahdissa.
Dynaamisessa toimintaympäristössä sopimusvalmistajan tulee mukautua
muuttuviin vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin uusiutumalla ja sopeutumalla.
Kyseessä on toimitusketjuissa tapahtuva evoluutio. Asiakkaamme tarvitsevat rinnalleen uusiutumiskykyisen kumppanin, joka tarjoaa palveluita koko toimitusketjun ajan suunnittelu- ja hankintatoimesta
aina massatuotantoon tai yksittäisiin testattuihin lopputuotteisiin,
ja joka hyödyntää uusimpia teknologioita ja digitalisaation keinoja.
Stera on sellainen kumppani. Toimimme asiakkaidemme kanssa tiiviissä yhteistyössä
tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja,
joista asiakkaalle syntyy merkittävää lisäarvoa. Meille asiakkaan jokainen ylivertaisesti laadukas tuote
ja toimitusketjun lenkki on intohimo, joka ohjaa kaikkea tekemistämme.
Siksi Stera on sopimusvalmistuksen aatelia.

Avainluvut
• 800 työntekijää Suomessa, Virossa ja Intiassa
• 65 000 m2 tuotantotilaa seitsemässä tehtaassa
• vuoden 2017 liikevaihto 80 M€

Noudatamme tiukkoja laatu- ja ympäristöstandardeja
kaikessa toiminnassamme.
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ASIAKKAALLE RÄÄTÄLÖITYÄ GLOBAALIA SOPIMUSVALMISTUSTA
PALVELUMME

PARAS SIJAINTI

+ TUTKIMUS JA SUUNNITTELU
+ TYÖKALUVALMISTUS & PROTOTYYPIT
+ HANKINTA
+ VALMISTUS

+

+ POHJOIS-EUROOPPA (SUOMI)
+ ITÄ-EUROOPPA (VIRO)
+ AASIA

+ LOGISTIIKKAPALVELUT
+ JÄRJESTELMÄTOIMITUKSET

STERA tarjoaa parhaan yhdistelmän: teknologia, valmistusmenetelmät ja sijainti.
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Palveluvalikoimamme

Suunnittelupalvelut
• olemme mukana asiakkaan tuotekehitysprosessissa
• tarjoamme tukea ja ratkaisuja tuotteen tuotannollistamiseen 		
ja valmistettavuuteen
Mekaniikkavalmistus
• ohutlevymekaniikan, myös haastavimpien tuotteiden, osaaminen
• suursarjatuotanto nauhalinjoilla ja niihin liittyvien työkalujen
suunnittelu ja valmistus
• viimeistelemme tuotteemme omilla pulveri- ja märkämaalauslinjoillamme
• täysin automatisoidut laitteemme ovat uusinta teknologiaa,
mikä tekee meistä korkeatasoisen ja kilpailukykyisen kumppanin
Hitsatut rakenteet ja koneistus
• hitsattujen, valmiiksi varusteltujen kokonaisuuksien valmistus
• vaativat hitsaustyöt ISO 3834-2 -hitsausstandardin mukaisesti
Elektroniikka ja johdinsarjat
• pitkä kokemus ja laaja osaaminen piirikorttien ladonnasta
sekä johdinsarjojen ja muiden elektromekaanisten
kokonaisuuksien valmistuksesta
• vuosien kokemus elektroniikan suunnittelusta ja tuotekehityksistä eri toimialoille

Elektromekaaniset kokonaisuudet
• integroimme mekaniikan, elektroniikan ja johdinsarjat
korkealaatuisiksi elektromekaanisiksi kokonaisuuksiksi
• suunnittelemme ja toteutamme myös vaativat laitekokonaisuudet kuten säähavaintoasemat ja työkoneiden ohjaamot
Autoteollisuuden IATF 16949 -sertifioitu sopimusvalmistaja
• osien valmistus ja kokoonpano sekä niiden automatisoiminen
• valmistettujen osien testaaminen ja 3D-mittaukset

OMAT TUOTTEET:
SteraLux LED-valaistusjärjestelmät
• energiatehokkaat led-valaisimet ja valaistusjärjestelmät
suunnittelusta toteutukseen
Stera Laite- ja jakokaapit
• laaja valikoima laitekaappeja ja -kalusteita eri tarkoituksiin
Stera SmartFactory
• Stera SmartFactory -järjestelmä reaaliaikaiseen
tuotannon seurantaan
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Kirkkaasti älykkäintä valaistusta

Laite- ja jakokaapit kovaankin käyttöön
Suomessa valmistetut laitekaapit on mitoitettu vastaamaan
nykyteknologian tarpeita. Pulverimaalatut, kylmävalssatut
ja kuumasinkityt kaapit on suunniteltu kestämään kovaakin
käyttöä pitkään. Ulkokäyttöön tarkoitetut Steran telejakokaapit
on valmistettu alumiinista, minkä ansiosta ne ovat kevyitä ja
helppoja asentaa, mutta silti tukevia.
SmartFactory – Tuotannon seurannan
asiantuntija
Steran SmartFactory, reaaliaikainen ja skaalattavissa oleva
monitorointijärjestelmä, helpottaa tuotannon valvomista ja
auttaa asiakasta tunnistamaan ja reagoimaan mahdollisiin
poikkeamiin tuotanto-olosuhteissa.
SmartFactory mittaa luotettavasti haluttuja suureita. Järjestelmällä voidaan kerätä kaikkien laitteiden seurantatiedot yhteen
paikkaan. Se sopii hyvin myös valvontaan, sillä se lähettää käyttäjälleen sähköpostia, kun jokin suure ylittää tai alittaa sille asetetut raja-arvot. Järjestelmä hälyttää poikkeamista ja huolehtii
mm. huoltokutsuista ajallaan ja siten vapauttaa resursseja ja
vähentää turhaa huolta.
SmartFactory seuraa mm.
- lämpötilaa
- suhteellista kosteutta
- kiihtyvyyttä

- kappalemääriä / tuotettuja tuotteita /
liikkeiden lukumäärää
- koneen pois / päällä oloa
- koneen käyntiastetta
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Ratkaisemme asiakkaidemme valaistustarpeet kokonaisvaltaisesti:
kartoitamme lähtötilanteen, suunnittelemme uuden valaistusratkaisun, asennamme laitteet paikoilleen, opastamme niiden käyttöön ja laadimme huolto-ohjelman. Tulevaisuutesi on valoisa!

Ge

Energiatehokkaat SteraLux-led-valaisimet ja valaistusjärjestelmät
valmistetaan Suomessa laadukkaista komponenteista.
SteraLux tarkoittaa asiakkaalle viimeistä teknologiaa: monipuolista, turvallista ja korkealaatuista valaistusteknologiaa teollisuuteen, kauppaan ja piha-alueille – myös vaativiin kohteisiin
kuten teollisuustiloihin, urheiluhalleihin ja kauppakeskuksiin.
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SUOMI
Turku Tammela
Kaarina Kaavi
Paimio

VIRO
Allika

INTIA
Chennai

Toimimme paikallisesti, palvelemme globaalisti.
Korkealaatuiset elektromekaniikan ratkaisut kaikkialle maailmaan!
Steralla on tuotantoa Suomessa ja Virossa sekä toimihenkilöpalveluja Intiassa,
joten pystymme palvelemaan globaalia asiakaskuntaa.
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Mitä tarvitsetkin, me teemme sen!
Steran laajasta palveluvalikoimasta löytyy
ratkaisut useille eri teollisuudenaloille.
Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityä
mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistusta.
Olipa tarpeesi mikä tahansa, me löydämme siihen
korkeatasoisen ratkaisun
– ja aina ajallaan. Joustavasti toimien
sopeudumme nopeasti
muuttuviin olosuhteisiin.

Ota yhteyttä:
www.stera.com
www.steralux.fi
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