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Uusi toimitusjohtaja aloitti Mannerilla s. 2

Vuoden 2016 Manner-jälleenmyyjä valittu s. 2

Mizuho OSI hyödyntää e-SMART-pyörää p. 6

Perinteiset pyöräpäivät 
Hangossa s. 3
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Uutisia tehtaalta

www.manner.fi

Suomalainen kuljetuspyörä- 
valmistaja vuodesta 1890

Manner messuilla 2017
 
KOTIMAA
26.–28.9.2017 Alihankinta,  
Tampere, www.alihankinta.fi

ULKOMAAT

13.–16.11.2017 Medica,  
Düsseldorf, Saksa, www.medica.de

Kuvassa vasemmalla myyntiedustaja Robert Hotanen 
ja oikealla Rollmex Oy Lahden tekninen myyjä Marko 
Hallikainen.

Rollmex Oy Lahti on aktiivisesti 
laajentanut toimintaansa kentällä, 
mikä on näkynyt myönteisesti tarjo-
usten ja ostojen määrässä. Kasva-
neen myynnin lisäksi Rollmex Lahti 
on saanyt asiakkaansa kiinnostu-
maan myös sähköisesti lukittavasta 
e-SMART -pyörästä ja erikoispyöris-
tä. Myös yrityksen tuoteosaaminen 
on hyvällä tasolla.  
 
Kiitämme Rollmex Oy Lahtea hyväs-
tä yhteistyöstä ja onnittelemme täs-
tä ansaitusta kunnianosoituksesta.

Vuoden 2016 Manner-
jälleenmyyjä on 
Rollmex Oy Lahti

Uusi toimitusjohtaja aloitti 
Mannerilla
Olen Mikko Lietzen, Mannerin uusi toimitusjohtaja. Asiakkaiden tar-
peet, asiakaspalvelu ja asiakaslähtöinen ongelmanratkaisu ovat lähellä 
sydäntäni: haluan olla lähellä asiakasta, kuunnella ja oppia sitä kautta 
myös itse lisää kiinnostavasta pyöräalasta. Tulen nykyiseen tehtävääni 
talotekniikan parista, missä olen toiminut yli kymmenen vuotta myynnin, 
markkinoinnin ja tuotekehityksen eri rooleissa. Vapaa-aikani kuluu pal-
lojen perässä juostessa niin koripallo- kuin golfkentilläkin. Viihdyn myös 
luonnossa pyöräillen tai lenkkeillen. 

Tähän mennessä olen Mannerilla oppinut, että meillä on osaavia 
ihmisiä, joilla on aito halu palvella asiakasta. On hienoa tulla töihin 
yhteisöön, jossa on hyvä henki. Täällä arvostetaan työtovereita ja 
haetaan yhdessä ratkaisuja, joilla asiakasta voidaan palvella entistä 
paremmin. Laadukkaat tuotteet, toimitusvarmuus, osaaminen ja aito 
vuoropuhelu yrityksen sisällä ovat asioita, joita tulee kunnioittaa myös 
tulevaisuudessa. 

Tapio Manner ehti olla mukana 39 vuotta. Hänen siirtyessään hallituk-
sen puheenjohtajaksi minulla on edessäni suuri mutta sitäkin mielenkiin-
toisempi haaste. Toivon, että voimme jatkossakin kehittää, valmistaa ja 
toimittaa asiakaslähtöisiä pyöräratkaisuja. 

Otan mielelläni vastaan kaikenlaista palautetta, kysymyksiä ja toiveita. 
Ottakaa yhteyttä suoraan minuun tai vetäkää hihasta, kun nähdään. 
Tulen itsekin toimimaan aktiivisesti asiakkaiden kanssa teitä kuunnellen.

Näin Suomen juhlavuotena 127-vuotias Manner haluaa onnitella 
100-vuotiasta Suomea.

Uuden aikakauden kynnyksellä: Tapio Manner (vasemmalla) ja Mikko Lietzen.
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Uutisia tehtaalta

www.manner.fi

Henkilöstöuutisia

Jesper Lignell on aloittanut myyntiassistenttina 
3.10.2016.

Johanna Lignell on aloittanut ostosihteerinä 
10.10.2016.

Ralph Keller on aloittanut Mannerin Saksan 
myyntipäällikkönä 1.9.2017 . Ralphin asema- 
paikka on Pohjois-Saksassa, Rheinbergissä. 
Myyntialueena on koko Saksa.

Etra Oy Oulun Megacenterissä työskentelevä Aarno Sirviö 
on Manner-pyörien todellinen asiantuntija.

Jälleenmyyjät kokoontuivat huhti-
kuussa perinteisille Pyöräpäiville

Mittarissa yli 40 vuotta kokemusta 
pyörien myynnistä

UUSIA JÄLLEENMYYJIÄ

Etra Oy Nokia ja Karjalan Pultti 
ovat liittyneet Mannerin jälleen- 
myyjien joukkoon:  
www.manner.fi/fi/myynti/ 
myynti-suomessa.

Tällä kertaa kokoonnuttiin aurinkoisessa 
Hangossa hotelli Regatan ja juuri ava-
tun Regatta Spa -kylpylän tiloissa. Päi-
vän aikana tutustuttiin Mannerin laajaan 
tuotevalikoimaan ja viimeaikaisiin uu-

Aarno Sirviö on pitkän linjan Manner-
myyjä, joka aloitti myyntiuransa Pohjo-
lan Kumissa vuonna 1973. Yrityskau-
pan kautta taloon tuli Manner-pyöräva-
rasto, mistä yhteistyö Mannerin kanssa 
alkoi. Aarnon mukaan yhteistyö on 
ollut aina mukavaa, ja Manner on ollut 
hyvä ja luotettava kumppani. Tuotteista 
ovat erityisesti jääneet mieleen Wheel 
2000 ja Tango, joiden pääraaka-aine 
on muovi, ja joille ovat tunnusomaisia 
muotoilu ja herkkäliikkeisyys. Nämä 
uudistukset olivat merkittävässä roolissa 
Mannerin vahvistaessa asemaansa 
innovatiivisena ja tulevaisuuteen tähtää-
vänä pyörätoimittajana.

tuuksiin, käytiin tehtaalla seuraamassa 
tuotantoa  sekä keskusteltiin kotimaan 
pyörämarkkinoista ja jälleenmyyjäyh-
teistyöstä. Vieraamme viihtyivät ja olivat 
tyytyväisiä koulutuspäivän antiin.
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Pyöräuutisia

Käsijarru-Tangossa on kolme värivaihtoehtoa

Tango-perhe uudistuu

Mannerin mittatarkat erikoispyörät — profiilipyörät

75 mm:n Tango-pyörän muotoilua on 
uudistettu 100 mm:n ja 125 mm:n 
Tangon ulkonäköä ja ominaisuuksia 
vastaavaksi. Uudistuksen ansiosta 
Tango 75 tarjoaa jatkossa samat 
hienot edut:

• jarrupolkimen sormisuoja
• jarrupolkimen kaksi erilaista muotoa
• haarukan uudenaikainen siro  
 ulkonäkö ja kaarevat muodot
• uuden muotoilun ansiosta puhdistet- 
 tavuus helpottuu

Pyörän ulkoiset mitat ja tekniset 
ominaisuudet säilyvät entisellään. 
Myös kiinnitys-, pyörä- ja vakio-
värivaihtoehdot ovat samat kuin 
nykyisessä mallissa. Uudistettu 
tuote korvaa nykyisen Tango  
75 -pyörän, joka poistuu tuotanto- 
ohjelmastamme.

Olemme suunnitelleet ja valmistaneet usealle 
asiakkaalle erikoismitoilla ja muodoilla profiili-
pyöriksi kutsuttuja erikoispyöriä. Profiilipyörää 
(kutsutaan myös liuku- tai telipyöräksi) käytetään 
muun muassa kattonostureissa, liukuporteissa, 
pesuloiden ja maalaamoiden kattokuljettimissa 
sekä erilaisissa sairaala- ja kuntoutuslaitteiden 
kattokuljettimissa. 

Manner on onnistunut pitkäaikaisella pyörän-
suunnittelu- ja ruiskupuristustekniikan osaami-
sellaan valmistamaan mittatarkkuudeltaan ja 
muodoltaan teknisesti haastavia profiilipyöriä 
erittäin kustannustehokkaasti.

Käsijarrulla varustettu Tango on 
suunniteltu kävelypöytiin sekä 
muihin apuvälineisiin ja laitteisiin, 
joiden käyttäjän on päästävä käsin 
jarruttamaan pyörää. Tango-pyörää 
jarrutetaan käsin jarrukahvan avulla. 
Pyörä asennetaan vaakasuoraan 
putkeen putkisovitteen avulla. 
Vakiosovitteen, joka on soikea,  
voi asentaa soikeaan tai 
nelikulmaiseen putkeen. 

Käsijarruominaisuus on saatavilla 
jarrullisiin ja suuntalukollisiin Tango-
pyöriin. Käsijarruominaisuuden 
voi yhdistää myös kaksivaiheiseen 
jarrulliseen Tango-pyörään, jossa on 
kaksitoiminen jarru ja suuntalukko 

samassa pyörässä. Pyörä on testattu 
ja hyväksytty kävelypöytästandardin 
ISO 11199 mukaisesti. Käsijarrulla 
varustettua Tangoa saa mustana, 
harmaana ja vaalean harmaana.



     Manner on myös Facebookissa ja LinkedInissä

Tuote-esittelyjä
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Raskaan sarjan pyörät — laaja valikoima ja 
joustavat toimitukset

Tuotevalikoimassamme on tarjolla useita 
pyörämalleja, joilla on keskimääräistä 
suurempi kantavuus. Myymämme raskaat 
pyörät ovat toiminnaltaan ja ominaisuuksil-
taan laadukkaita ja luotettavia. Pääosan 
raskaan sarjan pyöristä valmistaa Mannerin 
pitkäaikainen italialainen yhteistyökumppani 
LAG.

Viime aikoina LAG on tuonut markkinoille 
tuoteuutuuksia ja täydennyksiä nykyisiin 
tuotesarjoihin. Kuvastossamme ja kotisivuil-
lamme on esitelty vain osa Mannerilta 
saatavista raskaista pyöristä. 

Parannamme jatkuvasti tuotteiden saata-
vuutta, toimitusvalmiutta ja palvelua jotta 
voimme tarjota asiakkaillemme entistä 
laajempaa tuotevalikoimaa kilpailukykyisin 
ja joustavin toimitusajoin.

Ota yhteyttä jälleenmyyjimme ja tiedustele 
lisää. Muistathan, että suunnittelemme myös 
asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja.

Raskaan sarjan pyöräuutuuksia.



Manner-pyörien jälleenmyynti:  
www.manner.fi/fi/myynti/myynti-suomessa

Mizuho OSIn leikkauspöytäratkaisu hyödyntää 
e-SMART –pyöriä

Trios®-leikkauspöytäratkaisut tekevät 
alkuperäisestä, maailmanlaajuisesti 
käytössä olevasta selkäleikkaustasosta 
entistä toimivamman. Trios-selänkuvanta-
mistasot on valmistettu niin, että ne kan-
tavat jopa 295 kg painavan potilaan 
painon mutta päästävät silti läpi kaikki 
röntgensäteet. Sähköisen lattialukituk-
sen (e-SMART-pyörät), ainutlaatuisen 
pöytälevykiinnityksen ja virtaviivaisen 
180 asteen kiertomekanismin ansiosta 
Trios tehostaa ja helpottaa leikkaussalin 
käyttöä.

Selän leikkaus- ja kuvantamistasojen 
lisäksi Triosiin saa tason, joka on suun-
niteltu pitämään paikallaan ja oikeassa 
asennossa potilaat, joille tehdään 
tuki- ja liikuntaelintoimenpiteitä. Turvalli-
suuden ja tarkkuuden lisäämiseksi Trios 
tarjoaa erityisen käyttöliittymän, joka on 
suunniteltu tehostamaan leikkaussalin 
työskentelyrutiineja.

”Etsimme sähköisesti lukittavaa kuljetus-
pyörää, joka täyttäisi suunnittelemamme 
mallin kantokykykriteerit, näyttäisi nyky-
aikaiselta ja olisi sopivan hintainen”, 
kertovat Mizuho OSIn insinöörit. ”Manner 
on ollut palvelualtis yhteistyökumppa-
ni ja valmis antamaan tukeaan. 
Mannerin pyörät olivat ainutlaa-
tuiset siinä mielessä, että ne 
täyttivät vaatimuksemme 
hyötykuormakapasiteetista 
ja esteettisyydestä. Pyö-
rässä on pyörimisen ja 
kulkusuunnan sähköinen 
lukitus ja manuaalinen 
vapautustoiminto. Lisäksi 
asentaminen on help-
poa.”

Mizuho OSI

Mizuho OSIn pääkonttori on Yhdysvalloissa. 
Erikoisleikkauksia ja erityisiä leikkausa-
sentoja varten suunniteltavien laitteiden 
markkinoilla yritys on markkinajohtaja. 
Mizuho OSIn tuotevalikoimaan kuuluvat 
muun muassa tiettyjä toimenpiteitä varten 
suunnitellut erikoisleikkauspöydät, jotka 
parantavat potilaan ennustetta selkäleik-
kausten sekä tuki- ja liikuntaelinleikkausten 
jälkeen. Mizuho OSI on Japanin Tokiossa 
sijaitsevan Mizuho Ikakogyo Co., Ltd 
-yrityksen tytäryhtiö.

Tuote-esittelyjä


