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Excellence in tube bending

HUIPPUOSAAMISTA
PUTKENTAIVUTUKSESSA
Finse Oy on vuonna 1989 perustettu metal
li  alan perheyritys, joka on erikoistunut ras
kaan kaluston putkiosien, kuten pakokaasu
järjestelmien, vesiputkistojen ja suoja putkien 
alihankintaan OEMasiakkaille. Tehtaamme 
sijaitsevat Lievestuoreella 300 metrin päässä 
toisistaan. Käytössämme on yhteensä 4200 
neliömetrin tuotantotilat, joissa työskentelee 
60 ammattilaista.

Erikoisosaamiseemme kuuluu putkentaivu
tus, äänenvaimentimien valmistus, vesi
putkistot, suojaputket, dieselmoottoreiden 
pakokaasun puhdistusjärjestelmät sekä 

öljyputket. Valmistamiamme osia käyte
tään esimerkiksi busseissa, metsäkoneissa, 
trakto reissa, jyrissä, leikkuupuimureissa ja 
kaivos koneissa. Tarjoamme asiakkaillemme 
huipputekniikalla valmistetut putkiratkaisut 
vesi, ilma ja pakopuolelle.

Asiakkaan niin halutessa otamme myös 
vastuun osien tuotekehityksestä ja suun nit
telemme esimerkiksi jigit ja muut tuotanto
menetelmät niin, että osat voidaan valmis
taa mahdollisimman tehokkaasti ja laaduk
kaasti. Valmiit tuotteet tarkastetaan 3Dskan
nauksella 0,06 millimetrin tarkkuudella.

Pystymme jalostamaan valmistamamme tuotteet aina pintakäsittelyä myöten asennusvalmiiksi.
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Tuotteemme
Miten 
toimimme

Konekanta

Asiakkaitamme

Valmistamme raskaiden ajoneuvojen putkiosia OEMvalmistajille. Osia valmistetaan 
paitsi sarjatuotantona uusiin tuotteisiin, myös joustavasti piensarjoina esimerkiksi  
varaosiksi. Valmistamiamme osia käytetään esimerkiksi traktoreissa, metsäkoneissa, 
kaivoskoneissa, katujyrissä, generaattoreissa, busseissa ja offroad dieselmoottoreissa.

 PUTKIOSAT AJONEUVOJEN VALMISTAJILLE
 PUTKENTAIVUTUS ALIHANKINTANA
 PAKOPUTKET
 VESIPUTKET
 SUOJAPUTKET
 ÄÄNENVAIMENTIMET
 SCRKATALYSAATTORIT
 LÄMPÖERISTETYT PAKOPUTKET

Finse on kuuluisa korkeasta asiakas 
tyytyväisyydestä ja pitkistä asiakas 
suhteista. Korkea asiakastyytyväisyys 
ja pitkät asiakassuhteet kertovat 
kilpailukykyisestä hinnoittelusta, laa 
dukkaista tuotteista, toimitusvarmuu 
desta ja joustavasta palvelusta.

Laadukkaiden ja kilpailukykyisten toi
mi tusten lisäksi huolehdimme tarvit 
taessa tuotekehityksestä ja jigisuun 
nittelusta yhteistyössä asiakkaan tuote  
kehityksen kanssa. Toimitamme tuot 
teita erinä, jonoohjatusti tai asiakkaan 
tuotannonohjauksesta saadun tiedon 
perusteella.

Joustavana perheyrityksenä pys
tymme reagoimaan nopeasti vaih  
 tu viin tarpeisiin ja aikatau luihin. 
Meillä asiakkaan toiveita ei pal
lo tella osastolta toiselle, vaan 
päätökset syntyvät heti ja ne toteu
tetaan saman tien.

Erikoistumisen ansiosta voimme 
tar jota alan parasta osaamista 
ja juuri putkitöihin sopivan kone
kannan. Pienen perheyhtiön no
peu   della ja tehokkuudella autamme 
OEMvalmistajia saavuttamaan 
omat tavoitteensa.

 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 75- ja Bend Master 120 -putken-
taivutuskoneet, joilla pystymme taivuttamaan halkaisi-
joiltaan 28–127 millimetrin putket

 Putkien muokkaukseen kaksi Wecotech Tubex- ja  
Manusolve -monitoimikone

 Macring-hydraulinen puristin. Puristusvoima  
100 tonnia.
 Äänenvaimenti mien saumauslinja, CNC-mankeleita  
ja epäkeskopuristimia

 Hitsaukseen ja kokoonpanoon on käytössä  
30 työ pistettä ja hitsausrobottiasema.
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