
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 20 cm 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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 sertifioitu

laatujärjestelmä

 jo vuodesta 2012

ISO 9001

Räjähdysvaarallisten

alueiden

laatujärjestelmä

(direktiivi 2014/34/EU)

ATEX
Ontec Oy:n tilat,

toimintatavat ja

sähköisen tiedon-

käsittelyn laitteet 

ovat Katakri 2020 -

hyväksyttyjä

KATAKRI

T10

Turvallisuus-kymppi

työtuvallisuus arviointi 

on osa Neste Oyj:n

auditoinneista

alihankkijoilleen

TUNNETTU

TOIMITTAJA

Lentoasema-

tarvikkeiden tunnettu

toimittaja

LAATUJÄRJESTELMÄT

JA SERTIFIKAATIT
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Yrityksen laatu pohjautuu siihen, että koko henkilökunta on sitoutunut

laatuajatteluun Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään

sisäisellä koulutuksella ja muulla tarvittavalla koulutuksella. Olennaista on

toimintatapojen ja menetelmien jatkuva kehittäminen. Ontec Oy:n

vahvuuksia ovat: kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan

tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja,

osaaminen, ketteryys ja vasteaika.
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