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KELAUSKONEET

Valmistamme kelauskoneita asiakastarpeen mukaan suunnittelusta käyttöön-
ottoon. Toimitamme kelauskoneet asiakkaalle räätälöitynä yksittäistuotteina 
suunnittelusta käyttöönottoon. Kokonaistoimitusten lisäksi valikoimaamme 
kuuluu vakiomoduulit sekä modernisoinnit.



HIOMAKONEET

Toimitamme komposiittiteollisuudelle yksittäisiä hiomakoneita 
suunnittelusta käyttöönottoon. Vakiotuotteemme näet alla:

KH1 - HIOMAKONE

KH2 - HIOMAKONE

KH1 -hiomakone on tarkoitettu prosessiputkien kartion 
hiontaan muhviliitosta varten. Konetta on uudistettu vuonna 
2011. Koneella voidaan hioa DN50 - DN600 kokoisia putkia 
ja kartiokulma on asetettavissa joko 2,7 tai 3,7 asteeseen.

Tekniset tiedot:
- 230V/16A
- paino 109 kg
- hiontakoot DN50…DN600

KH2 -hiomakone on tarkoitettu prosessiputkien kartion hiontaan 
muhviliitosta varten. Konetta on uudistettu vuonna 2011. Ko-
neella voidaan hioa DN20 – DN40 kokoisia putkia ja kartiokulma 
on asetettavissa joko 2,7 tai 3,7 asteeseen.

Tekniset tiedot:
- 230V/16A
- paino 25kg
- hiontakoot DN20…DN40



MK1 - HIOMAKONE

MK2 - HIOMAKONE

RLH1 – LAIPAN HIONTALAITE

MK1 -hiomakone on tarkoitettu lujitemuoviputkien kartion hiontaan
muhviliitosta varten. Kone on suunniteltu käytettäväksi tehdasolo-
suhteissa asennus- ja korjaustöissä. Koneella voidaan hioa DN50 
– DN200 kokoisia putkia ja vaihtoterät mahdollistavat kartion hion-
nan joko 2,7 tai 3,7 asteeseen. Konetta käytetään käsiporakoneella.

Tekniset tiedot:
- hiontapituus 120mm
- hiontakoot DN50…DN200
- teräkiekon paino (max) 15kg)

MK2 -hiomakone on tarkoitettu lujitemuoviputkien ja osien kartion 
hiontaan muhviliitosta varten. Kone on suunniteltu käytettäväksi 
tehdasolosuhteissa asennus- ja korjaustöissä.

Tekniset tiedot:
- hiontapituus 60mm
- hiontakoot DN25…DN40

RLH1 säiliön hiontalaite on tarkoitettu lujitemuovisäiliön alapohjan 
liitospinnan hiontaan. Laitetta on saatavilla erikokoisten säiliöiden 
hiontaan. Laitteeseen sisältyy mittausyksikkö, jolla voidaan mitata 
liitospinnan tasaisuus.

Tekniset tiedot:
- 230V/16A
- paino 109 kg
- koot D1500…D3000

HIOMAKONEET



MUOTIT

Muottivalikoimamme koostuu prosessiteollisuuden tuotteista urheiluväline-
teollisuuteen. Alla esimerkkejä muottityypeistä.

SUKSIMUOTIT

KÄYRÄMUOTIT

PUTKIMUOTIT

SÄILIÖMUOTIT

Toimitamme urheiluvälineteollisuudelle erilaiset suksen valmistuk-
sessa tarvittavat muotit asiakkaan piirustusten mukaan tai tarpeen 
mukaan suunnittelemme itse.

Toimitamme standardikokoisten lujitemuovikäyrien valmis-
tukseen tarvittavat muotit. käyrien koot DN50…DN800.

Teräksestä valmistettavat putkimuotit kokoalueelle DN50…
DN1200 6m pitkien putkien kelaukseen.

Avautuvat säiliömuotit erikokoisten lujitemuovisäiliöiden 
valmistukseen



ERIKOISTUOTTEET

Laaja yhteistyöverkosto ja monipuolinen tuotanto mahdollistavat erilaisten 
erikoistuotteiden asiakaslähtöisen toteuttamisen niin teollisuusyrityksille 
kuin yksityisasiakkaillekin. 
Seuraavilla sivuilla esimerkkejä toteutetuista projekteista. 

KAAVARINTERÄNTEKOLAITE

VENEENKÄÄNTÖLAITE

HAKKEENSYÖTTÖJÄRJESTELMÄ

Automaattinen paperikoneen kaavarinterän valmistukseen tarkoi-
tettu monitoimilaite tekee reseptin mukaisia kaavarin teriä miehit-
tämättömänä. Kone purkaa haspelilta tasalevyistä rainaa, lävistää 
niiteille reiät, syöttää ja niittaa niitit reikiin sekä katkoo rainat 
määrämittaan reseptin mukaan.

Alunperin kirkkoveneen kääntöä varten toteutettua veneenkääntö-
laitetta voidaan soveltaa myös muiden veneiden kääntöön. 
Veneenkääntölaite toimii täysin manuaalisesti ja on oiva apuväline 
veneen valmistuksessa tai huoltamisessa.

Hakkeensyöttöjärjestelmä sisältäen kaksi syöttöruuvia, sulkusyöt-
timen ja automatiikan näiden synkroniseen toimintaan on toimitet-
tu modernisointina olemassa olevaan lämpölaitokseen.
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HYLSYSIRKKELIT

PAKKAUSKEHIKOT

Toimitamme paperirullien hylsyjen sahaukseen ja näytteenottoon
asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä sirkkeleitä. Vakiomallimme CS1
kattaa kokoalueen D=21…632mm.

Toimitamme paperirullien hylsyjen pakkaukseen säädettäviä kehi-
koita. Kehikossa on säätövarsi, jonka avulla pakkauksen leveyttä 
voidaan säätää alueella 950…1200mm. Kehikon kokonaismitat ovat 
500x1584x1335mm. Kehikot voidaan varustaa suorilla pyörillä tai 
kiskopyörillä.



KASTELUALTAAT

LANKAHYLLYT

Toimitamme erilaiset asiakasräätälöidyt kudosten - ja lankojen 
kastelualtaat kelauskoneisiin.
Vakiomallimme kuuluvat KA–sarjan kastelualtaat soveltuvat 
komposiittituotteiden kelaukseen, joissa vaaditaan tarkkaa hartsi-
nannostelua. Hartsin syöttö on toteutettu annostelukaavarin avulla, 
jonka kolme asentoa voidaan asettaa halutusti. Optimoitu rummun 
halkaisija ja kastelukulma takaavat oikeanlaisen hartsin imeyty-
misen. Komponenttien pesu on vaivatonta erillisen kasteluyksikön 
ansiosta. Kasteluyksikköä suojaava huuva mahdollistaa tehokkaan 
kohdeilmastoinnin. Altaan kokovaihtoehdot näet taulukosta.

Lankavarastojen vakiomallimme LH-sarjassa on saatavilla hyllyt eri 
lankojen lukumäärille. Lukumäärät näet alla olevasta taulukosta.
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Pituus  Rummun halkaisija  Lankojen lkm  Koodi

L=150 mm  D=212 mm  48  KA1-L150

L=300 mm  D=212 mm  98  KA2-L300

L=450 mm  D=212 mm  148  KA3-L450

Lankojen lkm  Koodi

48  LH1

98  LH2

148  LH3



KIREYDEN MITTAUS

LANKA- JA KUDOSJARRUT

Toimitamme ratkaisut kudoksen kireyden mittaamisen.
Mahdollisuus kireyden mittaamisen molemmilta reunoilta erikseen 
sekä summana.

Toimitamme räätälöidyt ratkaisut kudosten ja lankojen jarrutta-
miseen. Servotekniikkaan perustuvilla jarruilla päästään erittäin 
tarkkaan kudoksen kireydenhallintaan
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