Solmaster on teollisuuden
partneri Pohjoismaissa
Solmaster Oy on yksi Pohjoismaiden johtavista teollisuuskemikaalien
valmistajista. Päätuotteisiin kuuluvat
esimerkiksi metalliteollisuden työstönesteet. Yli 35 vuoden ajan Suomessa ja Skandinaviassa toiminut
yritys on oppinut, että menestyksen
avaimet löytyvät tiiviistä yhteistyöstä
asiakkaiden kanssa - myös rajojen
yli.
Virikkeet uusiin tuotteisiin ja parannuksiin
tulevat usein kansainvälisestä yhteistyöstä.
Minne tahansa asiakkaat menevät, sinne Solmaster on valmis tulemaan avustamaan heitä
saavuttamaan parempia tuloksia.
- Viisaus on sitä, että oppii sekä omasta toiminnastaan että muilta saamastaan palautteesta. Toimintamme aikana on kirkastunut
pari asiaa. Ensinnäkin Pohjoismaiden luonto
on arka ja vaatii ympäristöystävällisten kemikaalien kehittämistä ja käyttöä. Toiseksi teollisuuden kilpailukyky täällä kaukana Pohjolassa vaatii, että laatumme on tinkimätön. Siinä
oma tuotekehitysosastomme on vuosien varrella tehnyt mahtavaa työtä. Yhdessä asiakkaiden kanssa ideoimme, kehitämme ja testaamme uusia tuotteita lähellä niiden käyttökohteita. Palkintomme on ollut erinomainen palaute
sekä koti- että vientimarkkinoilta esimerkiksi
lehtien vertailutestien voittojen muodossa.
Viimeksi testivoiton saavutti käsienpesuaine
Koura, Pasi Korkkinen sanoo.
- Toinen tärkeä avainkysymys on syksyllä
2012 käyttöön otettu tuotantolaitoksemme
Lahdessa. Olemme voineet laajentaa tuotan-

tomääriä ja varmistaa toimitusvarmuutemme.
Yli 12 000 asiakastamme saavat entistä parempaa palvelua.
Vihreämpi tulevaisuus

- Emme ole sinisilmäisiä vaan realisteja, kun
väitämme, että tulevaisuus on entistä vihreämpi. On olennaista, että kannamme vastuuta
ympäristöstämme esimerkiksi uusiutuvien
raaka-aineiden käytöllä, mutta myös työsuojelun ja kierrätettävyyden merkeissä, Korkkinen
toteaa.
Solmaster aloitti jo varhain puhtaan rypsiöljyn käyttöä raaka-aineena. Nykyisin monet tuotesarjat perustuvat biohajoaviin raakaaineisiin. GREEN LINE on yhteinen nimike
usealle tuoteryhmälle. Työstönesteiden vihreä
EKO-sarja sisältää leikkuuöljyjä, hydrauliöljyjä, johdeöljyjä, kierretahnoja ja työstöemulsioita. CUT LINE on moderni ja kasvava sarja
lähes kaikkia metalleja varten sorvaukseen,
jyrsintään ja muuhun vaativaan lastuavaan
työstöön. Työstönesteet on kehitetty käytettäviksi kaikissa nykyaikaisissa työstökoneissa.
CUT LINE -sarjan tuotteissa ei ole vaarallisia
aineita kuten klooria, fosforia, rikkiä, fenoleja
ja triatsiinia.
Korkkinen korostaa, että ympäristölle paremmat tuotteet eivät kuitenkaan johda heikompiin teknisiin ominaisuuksiin. Erinomainen voitelevuus on säilynyt, samoin työkalujen
pitkäikäisyys. Jatkuvan kehitystyön ansiosta
työstönesteet ovat matalavaahtoisia ja sietokyky bakteereiden ja itiöiden kasvua vastaan on
entistä parempi. Tulevaisuudessa nanotekniikka tuo todennäköisesti uusia mahdollisuuksia
parantaa tuotteiden ominaisuuksia.

Käsi kädessä ulkomaille

Kansainvälisyys on tänään elinehto suomalaiselle metalliteollisuudelle. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa tuotteiden tai
työympäristön laatuun. Korkkinen huomauttaa, että suomalaiset asiakkaat voivat kätevästi saada samat turvalliset teollisuuskemikaalit
käyttöönsä myös muissa Pohjoismaissa Solmasterin Ruotsin tytäryhtiön kautta.
- Meillä on toimiva organisaatio ja logistiikkajärjestelmä. Asiakkaan halutessa voimme
antaa koulutuksen tuotteiden ominaisuuksista myös suomalaisten tytäryhtiöiden tai ulkomaisten alihankkijoiden henkilökunnalle.
Mitkä ovat sitten Solmasterin parhaat valtit
ympäristöosaamisen ja markkinoiden läheisyyden lisäksi?
- Uskon, että innovaatiokykymme ja yrityk-

sen kohtuullinen koko auttavat meitä kovassa
kansainvälisessä kilpailussa. Solmaster on laajan edustajaverkostonsa kautta kasvanut yhdessä asiakkaidensa kanssa ja pyrimme aina
kuuntelemaan palautetta, kehuja ja rakentavaa arvostelua. Haluamme olla partneri, joka
osaamisellaan ja henkilökohtaisella palvelulla
vie asioita eteenpäin, eikä ole kansainvälinen
kasvoton suuryritys.
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