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Euroopan johtava ergonomisten teollisuuskalusteiden valmistaja 

– Ergonomiset työpisteet: pöydät, tuolit, vaunut, kaapit, laatikostot, säilytysratkaisut, valaisimet. 
Markkinoiden laajin valikoima varusteluosia.

• Modulaariset tuotteet soveltuvat useimpiin tarpeisiin. 

• Räätälöidyt ratkaisut palvelevat erityistarpeita

– Asiantuntevaa palvelua – Ergonomia, ESD ja Lean

– Luotettava, nopea ja joustava kumppani

Suomalainen – tehtaat Turussa ja Jyväskylässä

Asiakkainamme sekä suuria että pieniä teollisuusyrityksiä eri toimialoilta, 
elektroniikkateollisuudesta raskaaseen teollisuuteen, logistiikkasektorin toimijoista 
oppilaitoksiin

Liikevaihto 2019 45M€, henkilöstöä 280. Tytäryhtiöt kuudessa maassa, jälleenmyyntiverkosto 
palvelee 30+ maata. 

Treston – Paremman työympäristön puolesta
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Yritysesittely
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Ergonomiaan kannattaa panostaa

– kolme viidestä työntekijästä kärsii työperäisistä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista

– Yhä pidempiä työuria ja niissä jaksamista kannattaa tukea

– Sairauspoissaolot vähenevät, työturvallisuus paranee, 
työntekijöiden suorituskyky ja tyytyväisyys kasvaa

Cobotit auttavat työntekijää

– Cobotit voivat suorittaa vaikeat, tylsät, toistuvat ja helposti 
rasitusvammoja aiheuttavat työvaiheet sekä parantaa 
työturvallisuutta

– Ergonomisesti haastavat työvaiheet kuten liimaus, ruuvaus, 
pakkaus sekä kurottelua vaativat työvaiheet sopivat siirrettäviksi 
cobotille

– Ihmiset voivat keskittyä vaativampiin ja enemmän taitoa vaativiin 
työvaiheisiin

Cobotit eli yhteistyörobotit teollisuuden työpisteissä
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Ergonomiaa ja tuottavuutta 
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Palvelee useaa työpistettä – lyhentää takaisinmaksuaikaa

– Cobottikokonaisuus integroitu kestävään korkeussäädettävään vaunuun 

– Cobotti voidaan helposti siirtää sinne missä apua tarvitaan

Säästää työpinta-alaa

– Vaunu asemoituu työpöydän takaosaan

– Useita kiinnityspaikkoja, lukittuu työpisteeseen pikalukkojen avulla

– Tarkka asemointi, mahdollistaa tarkan työn  

Ergonominen ratkaisu

– Pöytä korkeussäädettävä – Cobot-vaunu säätyy mukana

– Concept työpöydän varusteluosilla työympäristöstä saadaan tehokas 
kokonaisuus joka palvelee työntekijää  

– Cobot-vaunun avulla yksi cobotti voi palvella istuma- ja seisomatyöpistettä

>> KATSO VIDEO

Treston Cobot-vaunu 
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Valmis kokonaisratkaisu lyhentää Cobotin takaisinmaksuaikaa

https://vimeo.com/482964492/774b7e15bf
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”Työpisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa 

lähdemme aina liikkeelle työn tekijästä. 

Lopputuotteessa huomioidaan sekä 

ergonomianäkökohdat että työn toiminnallisuus ja 

tehokkuus.”

Treston

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Mikko Sinipaasi mikko.sinipaasi@treston.com

mailto:mikko.sinipaasi@treston.com
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