TÄYDEN PALVELUN
CNC-KONEISTUSTA

KOKENUT JA KETTERÄ CNC-KONEISTAJA
Suomen CNC-Koneistus Oy on kevyeen ja keskiraskaaseen CNC-koneistukseen erikoistunut konepaja.
Valmistamme alihankintaperiaatteella komponentteja teollisuuden kone- ja laitevalmistajille.
Toimimme Jyväskylässä hyvien liikenneyhteyksien äärellä, lähellä useita kuljetusterminaaleja.
Yrityksemme on perustettu vuonna 2008, ja meillä
on jo sitä edeltävästi pitkä kokemus alalta. Viime
vuosina olemme kasvaneet voimakkaasti rekrytoiden ja kouluttaen jatkuvasti uusia työntekijöitä sekä kasvattaneet toimitilojemme
pinta-alaa.
Olemme vahva, mutta ketterä
toimija, joka on aina valmis
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mukautumaan asiakkaan tarpeisiin. Olemme
joustavia ja tarvittaessa paiskimme töitä
vaikka kellon ympäri, jotta tilaus saadaan
ajoissa valmiiksi. Kehitämme toimintaamme
sen mukaan, mitä asiakkaamme meiltä
toivovat. Voimme tehdä esimerkiksi
kalustoinvestointeja
hyvinkin
nopealla aikataululla, jos asiakkaan tarpeet niin edellyttävät.

Laatu on meille tärkeää,
ja olemme panostaneet
laatujärjestelmäämme
suunnitelmallisesti.
Meille on myönnetty
ISO 9001 -laatusertifikaatti ja
ISO 14001 -ympäristölaatusertifikaatti.

Tehokkaat ja
luotettavat
CNC-työstökoneet

www.duroc.fi | 020 735 0680

Katso kuvagalleria sähköisestä esitteestä!

KOKONAISVALTAISTA
PALVELUA
Ydinosaamistamme ovat keskiraskaat koneistuspalvelut: CNC-sorvaus, CNC-jyrsintä ja 3D-koneistus.
Osaavien yhteistyökumppaneidemme turvin voimme
tarjota myös laajempia palvelukokonaisuuksia kuten
hitsauksia, hammastuksia, lämpökäsittelyjä ja pintakäsittelyjä. Lisäksi voimme hoitaa esi- ja/tai loppukokoonpanon asiakkaamme puolesta
Yksi suosituimmista lisäpalveluistamme on tehokas
ja joustava logistiikkapalvelu. Asiakkaan tuotteita
valmistetaan puskurivarastoon, mistä asiakkaat
voivat tehdä nopeita tilauksia jopa samalle päivälle.
Tämä mahdollistaa asiakkaan toiminnan häiriöttömän
jatkumisen.

Käytämme laadukkaita materiaaleja jotka hankimme laajan verkostomme kautta tunnetuilta ja
sertifioiduilta toimittajilta Suomesta sekä ympäri maailmaa.

TERÄKSIÄ KONEPAJATEOLLISUUDELLE
 Takeet ja valut piirustusten mukaisesti koneistamattomina tai esikoneistettuina
vaaditussa lämpökäsittelytilassa
 Kotimaassa varastoimattomat erikoisteräkset, myös titaanit ja compound -levyt,
tankoina ja levyinä sekä sahattuina tai leikattuina aihioina
 Laaja ja luotettava verkosto laadukkaita eurooppalaisia ja aasialaisia valmistajia
yli kymmenen vuoden kokemuksella
 Kilpailukykyiset tarjoukset asiakaslähtöisesti ja asiantuntevasti
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KONEKANTAMME
Yksi vahvuuksistamme on todella monipuolinen konekanta,
johon olemme investoineet paljon. Voimme valmistaa monenlaisia
ja -kokoisia komponentteja tarkasti asiakkaan toiveiden mukaan.
Konekantaamme kuuluu eri kokoisia karusellisorveja, sorveja ja
moniakselisia työstökeskuksia Olemme valmiita kasvattamaan
konekantamme määrää entisestään jos asiakkaidemme tarpeet
niin edellyttävät. Teemme myös karusellisorvausta sekä
3D-koneistusta 5-akselisilla työstökeskuksilla.

Tutustu tarkemmin konekantaamme ja
sen tarjoamiin mahdollisuuksiin!
www.cnckoneistus.fi/konekanta

TEEMME ARJESTASI HUOLETONTA!
- uudet ja käytetyt metallintyöstökoneet
- rahoitussuunnittelu hankinnoille
- koneasennukset alusta loppuun
- huoltopalvelut
- varaosapalvelut
www.machinery.fi/metallintyosto

SUOMEN CNC-KONEISTUS OY

LAADUKKAAT
TYÖKALUT
KONEPAJOILLE.

Murskaamontie 1
40320 Jyväskylä
014 620 045

MCT-Tech Oy toimittaa 20 vuoden kokemuksella laadukkaat työkalut konepajateollisuuteen. Jyväskylän Seppälänkankaalla sijaitsevasta noutovarastostamme löydät
kattavasti lastuavat työkalut, kiinnittimet, mittavälineet, hiomatarvikkeet sekä
muut konepajoissa käytettävät työkalut.
MCT-Tech – Jotta lastu lentäisi.
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