
 
 

 
 

MoveRoll – innovaatio muuttaa paperiteollisuutta 
 
PORVOO, Suomi huhtikuu 2013 /PRNewswire/ -- MoveRoll Oy, innovatiivinen 
suomalainen yritys, on kehittänyt täysin uuden tavan paperirullien käsittelyyn. Tämä 
uusi tapa muuttaa täysin alan vallitsevan tason turvallisuudessa ja 
energiankulutuksessa paperitehtaissa. Nyt kehitys jatkuu ja MoveRoll lanseeraa 
uudet vielä kehittyneemmät tuotteet. 
   
 
MoveRoll Oy, joka sijaitsee Porvoossa, jatkaa uusien innovatiivisten tuotteiden 
lanseerausta rullankäsittelyyn. Viime vuosien aikana yritys on keskittynyt kehittämään 
kokonaan uudenlaisia tapoja haastaen asiakkaat ja loppukäyttäjät tuotekehitykseen. Tämä 
muodostaakin ison ja tärkeän osan yrityksen toiminnasta. Nämä yhteistyössä 
paperitehtaiden kanssa saavutetut tulokset julkaistaan PaperCon 2013 messuilla USA:n 
Atlantassa sekä Zellcheming Expo 2013 messuilla Saksan Wiesbadenissa. Uudet tuotteet 
sisältävät uuden sukupolven MoveRoll – kuljetinjärjestelmät, uudet rullanvastaanotossa 
käytettävät vasteet sekä uutena mullistavana tuotteena 0 – energia 
vastaanottimet. ”Kehitimme vastaanottimet tyhjästä ilman ennakkoluuloja, testasimme niitä 
tehtaissa ja tulos on erinomainen. Normaali vastaanotin voi käyttää jopa 20 MWH energiaa 
vuodessa. Kehittämämme vastaanotin ei kuluta energiaa lainkaan.” Sanoo MoveRoll Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Mikko Rantanen. 
 
 
On olemassa selkeät näytöt, että MoveRollin tuotteet ovat alkaneet muuttaa teollisuuden 
käsitystä rullankäsittelystä. MoveRollin patentoitu painekuljetinjärjestelmä on testattu ja 
kehitetty yhdessä teollisuuden kanssa ja yrityksellä on asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 
ympäri maailman. Mittaustulokset ovat osoittaneet, että perinteisiin järjestelmiin verrattuna 
MoveRoll -tuotteet säästävät jopa 85 % energiankulutuksesta. Asiakkailta saadun 
palautteen perusteella voi todeta, että kehitetty modulaarisuus ja yksinkertainen varma 
rakenne tekevät kuljettimista joustavan, helpon ja kestävän käyttää. Perinteisiin 
menetelmiin verrattuna MoveRoll – kuljettimien on todettu vievän turvallisuuden aivan 
uudelle tasolle. ” MoveRoll on uskomaton tuote! En ole koskaan nähnyt niin turvallista 
tapaa paperirullan kuljetukseen. Tuote soveltuu tuotevalikoimaamme hyvin.” Sanoo 
MoveRollin asiakas Peter Hanna, Advance Dynamicsin toimitusjohtaja. 
 
 
MoveRoll Oy on globaali toimittaja korkealaatuisille rullankäsittelytuotteille. Yritys on 
voimakkaasti keskittynyt tuotekehitykseen ja se on kehittänyt lukuisia tuotteita yhdessä 
skandinaavisten paperitehtaiden kanssa. Tämä yhteistyö varmistaa tuotekehityksen 
keskittyvän paperiteollisuuden haasteisiin, kuten turvallisuuteen, energiatehokkuuteen, 
tuottavuuteen ja käytettävyyteen. ”Yrityksen lähtökohtana on ollut koko ajan kehittää uusia 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat perinteiset käsitykset rullankäsittelystä. Me 
kehitämme uusia ratkaisuja rullankäsittelyn ongelmiin.” Mikko Rantanen kertoo. 
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