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Makrumin ohjakset ovat 
varmoissa käsissä, sillä 
operatiivisesta toimin-

nasta vastaavat pitkän kokemuk-
sen omaavat konekauppiaat, Juk-
ka Rantala ja Marno Miettinen. 
Yhtiön kolmas osakas on Joosia 
Miettinen, jolla on kokemusta 
yrittäjyydestä ja myös koneen-
rakennusteollisuudesta yrityk-
sensä Fabrum Oy:n kautta.

MAKRUM DUGARD EAGLEN MAAHANTUOJAKSI

UUSI 
TYÖSTÖKONEKAUPPIAS
Dugard Eagle on saanut uuden maahantuojan. Merkistä 
vastaa Suomessa uusi yritys, Makrum Oy.

Nopeat varastotoimitukset
– Dugard Eagle CNC-työstöko-
neilla on yksi Euroopan suurim-
mista konevarastoista. Tämän 
ansiosta koneet ovat tuotanto-
käytössä asiakkaalla jopa kah-
dessa viikossa tilauksesta. Tämä 
yhdistettynä toimintavarmuu-
teen luo meille kilpailukykyiset 
lähtökohdat Suomen markki-
noilla, kertoo Marno Miettinen. 

Kysyttäessä jälkimarkkinoin-
nin toimivuutta vastaus on yksi-
selitteinen. 

– Huollon toimivuus on niin 
meille kuin asiakkaallekin ensi-
arvoisen tärkeää, vakuuttaa Juk-
ka Rantala. Huollon tukena on 
myös Dugard Eagle, jolta saa 
apua huolto- ja asennustöissä.

Dugard Eagle – maailman 
merkki
Dugard on 1939 perustettu per-
 heyhtiö, jonka tuotanto tapah-
tuu Taiwanissa. Yritys panostaa 
laajaan Englannissa sijaitsevaan 
kone- ja varaosavarastoon. Li-
säksi Englannista löytyvät mene-
telmäsuunnittelu sekä koulutus- 
ja testikäytössä olevat työstö-
koneet. Nämä ovat suomalais-

DUGARD EAGLE TARJOAA KATTAVAN CNC-TYÖSTÖKONEIDEN 
MALLISTON. MAAHANTUOJANA TOIMII MAKRUM OY.



ten asiakkaiden käytettävissä.
Dugard Eagle sorvimallis-

tosta löytyy tällä hetkellä 9 eri 
mallia, CNC tankoautomaatista 
aina järeisiin vinojohteisiin CNC- 
sorveihin asti. Sorvaushalkaisijat 
ovat 32-570 mm:n välillä ja kär-
kivälit 1500 mm asti. Työstökes-
kuksia on tarjolla 8 eri mallia, ai-
na 2000 mm X-liikkeeseen saak-
ka. Ohjausvaihtoehtoina saata-
vissa ovat mm. Fanuc, Heiden-
hain, Siemens sekä PC-pohjai-
nen Syntec.

Dugard Eagle on rantautu-
nut Suomeen tähän asti reilun 

20 koneen voimalla. Maailmalla 
merkin menekki on kovaa, sitä 
myydään 22 Euroopan maassa. 
Uusi maahantuoja Makrum Oy 
lupaa menekille kasvua myös 
Suomessa. 

– Meillä on hyvä tuote no-
peilla toimitusajoilla. Ja Dugard 
Eagle on merkkinä meille jo en-
tuudestaan tuttu, joten tiedäm-
me olevamme tekemisissä luo-
tettavan ja toimivan tuotteen 
kanssa. Asiakaslähtöisen toimin-
tatapamme avulla teemme mer-
kistä menestystarinan myös 
Suomessa, lupaavat Jukka Ranta-
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– HALUAMME, ETTÄ MAKRUM OY TUNNETAAN JOUSTAVANA JA NOPEANA, 
ASIAKASTAAN AIDOSTI KUUNTELEVANA TOIMIJANA, KERTOVAT MARNO 
MIETTINEN (VAS.), JUKKA RANTALA JA JOOSIA MIETTINEN.

la ja Marno Miettinen. Joosia 
Miettinen haluaa, että Makrum 
Oy tunnetaan joustavana ja no-
peana, asiakastaan aidosti kuun-
televana toimijana.

– Meillä oli onni, että löy-
simme Suomesta dynaamisen 
maa hantuojan merkillemme. 
Uusi energinen myyntiorganisaa-
tio tulee nostamaan Dugard   
Eaglen myyntiä myös Suomessa. 
Ensimmäiset koneet uuden or-
ganisaation kautta onkin jo myy-
ty. Tuotettamme kehitetään ko-
ko ajan asiakkaan ajan ja rahan 
säästö mielessä, mikä näkyy 

myös myyntiluvuissa. Vuoden 
2006 alku on ollut Dugard Eag-
lelle hyvä. Tammi- ja maaliskuun 
myyntiluvut olivat todella kovia. 
Hollannin myynti vetää hyvin, 
samoin Venäjälle on kauppa käy-
nyt mukavasti, kertoo Dugard 
Eaglen Euroopan myynnistä vas-
taava Olli Tyrväinen.

Myös Bulmak – manuaaliset 
työstökoneet Makrumilta
Makrum Oy on saanut maahan-
tuontiohjelmaansa myös Bulma-
kin koneet. Bulgarialaisen val-
mistajan mallistosta löytyvät ma-
nuaaliset kärkisorvit 320 – 1320 
mm sorvaushalkaisijoille kärki-
väleillä 750 – 6000 mm.

Valmistusohjelmasta löyty-
vät myös yleisjyrsinkoneet ISO 
40 tai 50 -kartiolla, X-liike 
1250 mm saakka. Pylväspora-
koneita toimitetaan MK 4 ja 5- 
kartiolla. ■

 

DUGARD EAGLEN KATTAVA EUROOPAN VARASTO MAHDOLLISTAA 
NOPEAT TOIMITUKSET SUOMEEN.


