VAHVAA METALLIALAN OSAAMISTA
KEURUSSEUDULLA
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automatisointiratkaisut
hitsaus (mig/mag/tig)
hst ja rst -rakenteiden peittaus
jyrsintä
järjestelmätoimitukset
koneistuspalvelut
laserhitsaus
lasermerkkaus
levyn esikäsittely ja teräskomponentit
logistiset palvelut
maalaus, pulverimaalaus
mallinrakennus
meistäminen
metallinruiskutus
plasmaleikkaus
poraus
sinkopuhdistus
suunnittelun automatisointi
sähkökaapeleiden valmistus
sähkösinkitys
särmäys
teräksiset säilytyskalusteet
tuotekehityspalvelut
työkalujen valmistus ja myynti

Konepajapalvelut, omat tuotteet
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laser- ja vesileikkaus
ohutlevytyöstö
koneistus
pintakäsittelyt
tuotekokoonpano
antennien asennustelineet, mastotelineet
generaattorit
kaapelit
kaapistot ja puhdastilakaapit
bioenergiakattilat ja pellettipolttimet oheislaitteineen
kirkkaat teräsrakenteet
konesuojalaitteet
kuljettimien osavalmistus
murskainten osavalmistus
nestekaasu- ja varastointikaapit
teräsrakenteet
työstökoneet, rakennuskoneet

Materiaalien käsittely
•
•
•
•

alumiini
erikoismateriaalit
rakenneteräkset
ruostumattomat teräkset

Suunnittelupalvelut
•
•
•
•

3D-suunnittelu
3D-tuotemallinnus
tuotesuunnittelu
tuotannonsuunnittelu

Laatu
• ISO 9002
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www.keulink.fi

ESIMERKKEJÄ OSAAJAYRITYKSISTÄ

www.elekmerk.fi
www.htlaser.fi
• Vesileikkaus, laserleikkaus, plasmaleikkaus, polttoleikkaus ja 3D-robottileikkaus
• paksuusalueella 0,1-200 mm.
• Jatkotyövaiheina mm. robotti-, alumiini-, laser- ja paineastiahitsaukset,
särmäys, koneistus, pinnoitus, kokoonpano, pakkaus sekä logistiikka.

• Pintakäsittelyt, lasermerkkaukset sekä seripainatukset.
• Ohutlevymekaniikan ja koneistuksen alihankintavalmistus pienissä ja
keskisuurissa erissä sekä laitteiden sopimusvalmistus.
• Omia tuotteita mm. nestekaasu- ja varastointikaapit.

• Konserniin kuuluva Elekmerk Oy tarjoaa levytyöstökeskuspohjaista
ohutlevytuotteiden valmistusta.

www.finnsafety.com
www.htenerco.fi
• Keskuslämmityslaitteet ja lämpökeskukset kiinteille biopolttoaineille, valmistus ja maahantuonti.
• Omat tuotteet: Tulimax-bioenergiakattilat 15 - 1000 kW,
Velmax-pellettipolttimet 15-500
kW, Tulimax-siilot.

www.timcosteel.fi
• Plasmaleikkaus, särmäys,

ohjauskaapeleita sekä voimakaapeleita asuin-, toimisto- ja
teollisuuden rakentamiseen
sekä sähkönsiirron tarpeisiin.
• Tuotteita ovat mm. vakiokaapelit, halogeenittomat kaapelit,
palonkestävät kaapelit, keski- ja
suurjännitekaapelit.

• Suojat suunnitellaan ja mitoitetaan kohteen vaatimusten mukaisiksi.

12 metrinen sahauslinjasto,
mig/mag/tig-hitsaus.
• Erityisosaamista louhinta- ja kuljetinteollisuuden
tarpeisiin.

www.reka.fi
• Yritys tuottaa keski- ja suurjännitekaapeleita, asennus- ja

• Konesuojalaitteet erilaisiin tarpeisiin; hiomakoneet, jyrsinkoneet,
porakoneet, sorvit, pyörösahat, vannesahat, levyleikkurit, oikohöylät jne.
• Valikoimaan kuuluu myös erikoissuojia käyttökohteisiin joissa standardisuojat eivät tule kyseeseen.

www.machinery.fi
• Metallintyöstökoneet, rakennuskoneet, moottorit ja varavoima sekä
puolustusvälineet ja ilmailu.
• Koneiden asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut.
• Varaosat
• Koulutus- ja käyttöönottopalvelut
• Asiakaskohtaiset räätälöintipalvelut
konetarpeisiin

www.suomentekniikkapalvelu.fi
• Alihankintatyöt osavalmistuksesta laitekokonaisuuksiin
• Levyntyöstö, koneistus, pintakäsittely ja asennuskokoonpano
• Palveluna vuosisopimusvalmistus, piensarjatuotanto,
yksittäistuotanto ja valmistustekniikan asiantuntija-apu.

www.finlead.fi
• Palveluja metalliteollisuuden alihankintaan; yksittäiskappaleet, protosarjat, sarjatuotanto, osavalmistus,
pulverimaalaus ja laitekokoonpano.
• Omia tuotteita Pesutekno-tuotemerkillä: vaativan käytön pesu- ja desinfiointikoneet elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön.
• Veto- ja laitekaapit.

www.multimek.fi
• Kevyen ja keskiraskaan metallin
alihankintavalmistus
• Sopimusvalmistus
• Järjestelmätoimittajayhteistyö
• Pintakäsittelypalvelut
www.suomenvesileikkaus.fi
• Laserleikkaus, vesisuihkuleikkaus,
putken leikkaus laserilla, särmäys.
• Vaativat metallinleikkaukset
erilaisille alihankintatöille.
• Monipuolinen materiaalivarasto
mahdollistaa nopeat toimitukset.
• Valmiiden tuotteiden välivarastointi.

www.multilaser.fi
• Metallialan 2D- ja 3D-laserleikkaus
• Kumien ja muovien vesileikkaus
• Kumien (SBR, NBR, kulutuskumit) myynti, maahantuonti ja
leikkauspalvelu
• Levytyökeskus

www.linjalaser.fi
• Laserleikkaus, lasermerkkaus, särmäys, hitsaus, senkkaus,
kierteytys, metallituotteiden kokoonpano ja pintakäsittely.
• Erikoistuminen piensarjoihin ja protoihin.
• Valmistuksessa on koneosia, rautarakenteita, kaiverrukset ja merkkaukset, laitteiden levyosat,
putkirakenteet, piiput, piipunhatut ja putket, teräsrakenteet, kilvet ja pellit sekä säiliöt ja tankit.

