
Liikkuvat koneet 

Stabiloijat

Ruoppaajat

Kaivoskoneet



Maan alle ja

merelle

Ontec Oy:n henkilöstöllä on

kymmenien vuosien

kokemus erikoisteollisuuden

tarpeista.

stabilointikoneet

kaivoskoneet

ruoppaajat

poralautat.

Tunnemme vaativissa oloissa ja EX-

alueilla liikkuvien erikoiskoneiden

automaatioratkaisut perinpohjaisesti. 

Tällaisia koneita ovat 

Kauttamme saat alalle varta vasten

spesifioidut ohjelmistot ohjausta,

raportointia ja seurantaa varten.
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ERIKOISJÄRJESTELMÄT 



OntecOPR on järjestelmä stabilointikoneiden tekemien pilareiden seurantaa

ja raportointia varten. Ohjelma tuottaa myös tilaajaraportteja, joiden sisältö

on täysin asiakkaan tarpeiden mukaan määriteltävissä.

OntecOPR:n raportit toimivat osana laskutusdokumentaatiota.  Laskutus-

perusteena voi olla esimerkiksi tehtyjen pilareiden lukumäärä tai pituus

järjestelmästä saatavien raporttien perusteella. 

Pilaritietojen siirto onnistuu stabilointikoneelta suoraan internetin välityksellä

järjestelmään WebOPR-selainkäyttöliittymällä. Pilarikohtaiset profiilit voidaan

ladata myös työkoneen käyttöön, jolloin tieto on kätevästi saatavilla

työkohteessa. Koska ohjelma on pilvipohjainen, se on käytettävissä missä

vain millä tahansa mobiililaitteella.

OntecOPR

Pillar Report stabilointikoneille



Stabilointikone tallentaa tehtyjen pilareiden tiedot:

Summatieto sekä pilarikohtaisesti esimerkiksi 20cm välein (määriteltävissä)

Automaattiset GPS-koordinaatit

Työmaiden hallinnointi

Summatietojen tarkastelu ja raportointi

Pilarikohtaisen tiedon tarkastelu ja raportointi

Töiden helppo jakaminen: työmaasuunnitelmat saa tuotua nopeasti

WebOPR:n kautta stabilointikoneelle

Työsuunnitelman muutokset on helppoa tehdä: muuttuneet tiedot voi

päivittää nappia painamalla konekohtaisesti

OPR - Raportointi

Tiedot tuodaan OPR-järjestelmään

Tiedot ovat aina ajantasalla - konekohtaisesti

Tehtyjen pilareiden seuranta ja raportointi asiakkaalle

InfraRYL: Määrittää tiedot, jotka asiakkaalle tulee toimittaa

Tarpeet

OntecOPR
Pillar report stabilointikoneille
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Venttiililohkon ohjaus väylässä

Paalujen ohjaus

Aluksen kallistuksen hallinta

Paalujen syväys

Jarrujen toiminta

Vaijerin voimamittaus

Hätäseis-ratkaisut

Painikkeet

Äänihälyttimet ja vilkut

Ontec automaatio

Ontec-tuotteet

Ruoppaajat ja poralautat





Polttoaineiden seuranta

Räjähdysaineiden käyttö

Eri valmistajien Jumbot

Panostus ja injektointi

OntecMining-järjestelmä kerää tietoa kaivosteollisuudessa käytettäviltä

työkoneilta yhteen ja jalostaa kerätyt tiedot yhtenäiseen muotoon.

Tietoja voidaan tarkastella yhdellä järjestelmällä, josta on helppo seurata

kokonaisuutta sekä tuottaa tarvittavaa tietoa ja raportteja. Tiedon

seuraaminen on helppoa Internet-liittymän kautta millä tahansa

mobiililaitteella.

Järjestelmään kerättävää tietoa

OntecMining

Kaivoskoneiden

seurantajärjestelmä

Räjäytys ja pulttaus

Rusnaus

Lastaus ja pois ajo

Pois pumpatun veden 

      automaattinen seuranta



OntecMining

Poraseuranta

Kaikki Ontecin tuotteet

ovat  integroitavissa

järjestelmään.

Käyttötuntien seuranta

Tehdyt huoltotoimenpiteet (huoltopäiväkirja)

Porakohtaisten tuntien seuranta

Muistiinpanot
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OntecOPR

Pillar report 

stabilointi-

koneille

OntecMining

Kulunvalvonta-

järjestelmä

Kaivoskoneiden 

seuranta-

järjestelmä

Ontec-

prosessi-

käyttöliittymä

OntecRTA

OntecRTS

Real time service

-tukipalvelut

24/7

RAKENNAMME

MODUULEISTAMME

tarvitsemasi kokonaisuuden
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Koulutus &

konsultointi

Laitteet

Sertifikaatit OGC Ilmailu

Liikkuvat

koneet

OnatexMID
Muiden nesteiden kuin

veden mittausjärjestelmä

OntecMilo
Nesteiden lastausjärjestelmä

OntecOGC

Prosessikäyttöliittymä

OntecAir
Prosessikäyttöliittymä

OntecJetAir
Huoltoseurantajärjestelmä

OntecRTA
Turvallisuuden ja kulunvalvontajärjestelmä

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

OntecReport
Raportointiohjelmisto

OntecDiary

Päiväkirjaohjelmisto

OnatexHeat
Saattolämmitysjärjestelmä

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

OntecMining
Kaivoskonieden 

seurantajärjestelmä

OntecOPR
Pillar report stabilointikoneille

OntecRTS
Huolto- ja tukipalvelut 24/7

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

MID

ATEX

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX



Olemme kokenut ohjausjärjestelmien kokonaistoimittaja. Tuotteemme on

tarkoitettu erityisesti öljy-, kaasu- ja kemikaaliteollisuuden  tarpeisiin. 

ONTEC-TUOTTEET

Tuotemoduuleista voidaan rakentaa nopeasti ja

kustannustehokkaasti täysin yhteensopivia ammattikäyttöön

sopivia kokonaisuuksia

Moduulit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina

Voidaan käyttää osana pilvipalveluita

Käytettävissä tarvittaessa selainpohjaisesti kaikista

mobiililaitteista

Helposti integroitavissa muihin järjestelmiin

Korkea tietoturvallisuus

Suomalaista laatua - olemme lähellä ja seisomme

tekemistemme takana
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REFERENSSIMME

Meillä on yli 100 tyytyväistä globaalisti toimivaa asiakasta. 

 



ME TEEMME

TURVALLISUUTTA

Ontec on turvallisuusalan luotettu toimittaja ja kumppani. 

Olemme mukana varmistamassa Suomen huoltovarmuutta ja puolustuksen

toimintakykyä. 

Meillä on Lentoasematarvikkeiden Tunnettu Toimittaja -status.

Yhtiössämme on kokemusta ydinvoimalaympäristössä työskentelystä. 

Henkilökuntamme on turvaselvitettyä.

Ilmailun lisäksi osaamisemme turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvissä

ympäristöissä on ainutlaatuista.



ONTEC OY

Ontec Oy on kotkalainen v. 2002

perustettu korkean teknologian yritys,

joka on erikoistunut vaativaan

nestelogistiikkaan liittyvien ohjelma- ja

ohjausjärjestelmien

kokonaistoimituksiin.

Ontec-tuotteilla on mahdollista käsitellä

polttoainetoimitus jalostamolta aina

asiakkaan tankkiin katkeamattomana 

ketjuna. Asiakkaamme ovat etupäässä

öljy-, kaasu-, kemian- ja

energiateollisuuden maailmanlaajuisia

teknologiajohtajia, joille on yhteistä

tinkimätön suhtautuminen

ympäristöturvallisuuteen.

ISO

 9001 

T10

Ontec Oy:llä on myös kansainvälistä

lentopolttoaineiden käsittelyä ja

varastointia koskevan JIG-standardin

mukaisia erikoistuotteita ilmailun

tarpeisiin. Yhtiömme keskittyy 2020-

luvulla yhä enemmän biopohjaisten

polttoaineiden käsittelyyn.
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ONTEC.FI

ATEX

QMS

LAATUJÄRJESTELMÄT JA

HYVÄKSYNNÄT

LENTOASEMATARVIKKEIDEN

TUNNETTU TOIMITTAJA



ONTEC OY

Sutelantie 277

48400 KOTKA

MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

kare.kupiainen@ontec.fi

PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

esa.kayhty@ontec.fi

OTA 

YHTEYTTÄ


