Tuotteemme
Valmistamme raskaiden ajoneuvojen putkiosia OEM-valmistajille. Osia valmistetaan paitsi sarjatuotantona uusiin tuotteisaiin, myös joustavasti piensarjoina
esimerkiksi varaosiksi. Valmistamiamme osia käytetään esimerkiksi traktoreissa,
metsäkoneissa, kaivoskoneissa, katujyrissä, generaattoreissa, busseissa ja off-road
-dieselmoottoreissa.

PUTKIOSAT AJONEUVOJEN VALMISTAJILLE
PUTKENTAIVUTUS ALIHANKINTANA
PAKOPUTKET
VESIPUTKET
SUOJAPUTKET
ÄÄNENVAIMENTIMET
SCRKATALYSAATTORIT

Miten
toimimme

“Excellence in
tube bending ”

Finse on kuuluisa korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja pitkistä asiakassuhteista. Korkea asiakastyytyväisyys
ja pitkät asiakassuhteet kertovat
kilpailukykyisestä hinnoittelusta, laadukkaista tuotteista, toimitusvarmuudesta ja joustavasta palvelusta.

Konekanta

Laadukkaiden ja kilpailukykyisten
toimitusten lisäksi huolehdimme tarvittaessa tuotekehityksestä ja jigi-suunnittelusta yhteistyössä asiakkaan tuotekehityksen kanssa. Toimitamme tuotteita erinä, jono-ohjatusti tai asiakkaan tuotannonohjauksesta saadun
tiedon perusteella.

Prima Power Domino 3D- ja Platino 2D -lasersolut.
Ohjelmoitavia ja automaattisia, kummassakin
kaksi syöttöpöytää, kappaleen maksimikoko 1,5
x 3 metriä
Prima Power -särmäin
Täysautomaattinen putkenkatkaisulinja Horizon
Brown 425AP 1500
CNC/IMS -ohjatut kuusiakseliset Bend Master 75ja Bend Master 120 -putkentaivutuskoneet, joilla
pystymme taivuttamaan halkaisijoiltaan 28-127
millimetrin putket
Putkien muokkaukseen kaksi Wecotech Tubex- ja
Manusolve -monitoimikone.
Ohjelmoitava putkien reiʼityskone
Äänenvaimentimien saumauslinja, CNC-mankeleita ja epäkeskopuristimia
Hitsaukseen ja kokoonpanoon on käytössä 30
työpistettä ja hitsausrobottiasema.

Joustavana
perheyrityksenä
pystymme reagoimaan nopeasti vaihtuviin tarpeisiin ja aikatauluihin. Meillä asiakkaan
toiveita ei pallotella osastolta
toiselle, vaan päätökset syntyvät heti ja ne toteutetaan
saman tien.
Erikoistumisen ansiosta voimme
tarjota alan parasta osaamista
ja juuri putkitöihin sopivan
konekannan. Pienen perheyhtiön nopeudella ja tehokkuudella autamme OEM-valmistajia
saavuttamaan omat tavoitteensa.
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Asiakkaitamme
AGCO , Valtra
John Deere Forestry
Sandvik
Proventia Emission Control
Metso Minerals

Kesla
AGCO Power Oy
Caterpillar
Thermamax GmbH
Alan varaosamyymälät
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Finse Oy
Hohontie 14
41400 Lievestuore

HUIPPUOSAAMISTA
PUTKENTAIVUTUKSESSA
Finse Oy on vuonna 1989 perustettu metallialan perheyritys, joka on erikoistunut
raskaan kaluston putkiosien, kuten pakokaasujärjestelmien, vesiputkistojen ja suojaputkien alihankintaan OEM-asiakkaille. Tehtaamme sijaitsevat Lievestuoreella 300
metrin päässä toisistaan. Käytössämme on
yhteensä 4200 neliömetrin tuotantotilat,
joissa työskentelee 60 ammattilaista.
Erikoisosaamiseemme kuuluu putkentaivutus,
äänenvaimentimien valmistus, vesiputkistot,
suojaputket, dieselmoottoreiden pakokaasun
puhdistusjärjestelmät sekä öljyputket. Valmis-

tamiamme osia käytetään esimerkiksi busseissa, metsäkoneissa, traktoreissa, jyrissä,
leikkuupuimureissa ja kaivoskoneissa. Tarjoamme asiakkaillemme huipputekniikalla
valmistetut putkiratkaisut vesi-, ilma- ja pakopuolelle.

Puh. 020 155 1170
finse@finse.fi

Asiakkaan niin halutessa otamme myös vastuun osien tuotekehityksestä ja suunnittelemme esimerkiksi jigit ja muut tuotantomenetelmät niin, että osat voidaan valmistaa mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.
Valmiit tuotteet tarkastetaan 3D-skannauksella 0,06 millimetrin tarkkuudella.

Pystymme jalostamaan valmistamamme tuotteet aina pintakäsittelyä myöten asennusvalmiiksi.
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