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Johtava vaihteistotekniikan
asiantuntija
David Brown Santasalo tarjoaa mekaanisia voimansiirto
ratkaisuja kaikkialla maailmassa. Olemme luotettava
kumppani monille tunnetuille globaaleille yrityksille, ja
olemme mukana toteuttamassa asiakkaidemme visioita
aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitotöihin asti.

PALVELUMME
• Vaihteistojen suunnittelu
• Vaihteistojen ja komponenttien valmistus
• Vaihteistojen elinkaaripalvelut
LÄHES 300 VUOTTA YHDISTETTYÄ KOKEMUSTA

Perinteikkäät vaihteistovalmistajat, brittiläinen David
Brown ja suomalainen Santasalo, fuusioituivat yhdeksi
yritykseksi vuonna 2016, minkä jälkeen meidät on
tunnettu nimellä David Brown Santasalo tai lyhyemmin
DBSantasalo. Nykypäivänä edustamme useita tunnettuja
brändejä ja kymmeniä tuotemerkkejä ja meillä on tuhansia
tyytyväisiä asiakkaita.

• Toimintaa kuudessa maanosassa
• 7 tuotantolaitosta
• 14 palvelukeskusta
• 6 myyntipistettä
• Yli 1 100 työntekijää
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Tärkeiden teollisuudenalojen
luottotoimittaja
Meillä on asiantuntemusta useilta keskeisiltä teolli
suudenaloilta, ja valmistamme kaiken kokoiset voi
mansiirtoratkaisut aina mittatilaustyönä asiakkaan
tarpeet huomioiden.

•
•
•
•
•
•
•

Kaivosteollisuus
Energiateollisuus
Paperiteollisuus

• Raideteollisuus
• Sokerin tuotanto
• Puolustusteollisuus

Kumiteollisuus
Metalliteollisuus
Sementin valmistus
Meriliikenne ja satamateollisuus

VAHVUUTEMME
• Pitkä kokemus ja asiantuntijuus
• Laaja tuotevalikoima
• Luotettavat toimitusketjut
• Nopea palvelu lähellä asiakasta
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DBSantasalo Suomi
DBSantasalolla on Suomessa kolme toimi
pistettä ja melkein kaksisataa työntekijää,
joista noin kolme neljäsosaa työskentelee pää
toimipisteessämme Jyväskylässä.

HYVINKÄÄ
Hämeenkatu 9 B, 05800 Hyvinkää
Eteläisessä Suomessa sijaitsee osa myynti-,
suunnittelu- ja tukipalveluistamme.

TORNIO
Metallimiehenkatu 6, 95450 Tornio
Toimipisteemme Suomen ja Ruotsin rajalla
tarjoaa huolto- ja elinkaaripalveluja pohjoisen
asiakkaillemme.

TORNIO

JYVÄSKYLÄ
Eteläportintie 7, 40530 Jyväskylä
Keski-Suomessa valmistamme komponentteja
ja vaihteistoja. Jyväskylästä käsin tarjoamme
myös kattavat elinkaari- ja etävalvontapalvelut
maailmanlaajuisesti.

JYVÄSKYLÄ

HYVINKÄÄ

maansiirto suuronen.fi
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Jyväskylän tehdashanke
Uudet tuotantotilat takaavat entistä paremman palvelun
Jyväskylän uudet tuotantotilat ovat konsernimme
toistaiseksi suurin yksittäinen investointi, jonka arvo
on yli 20 miljoonaa euroa. Konsernin teollisuus
vaihteiden päätehdas tulee palvelemaan asiakkaita
maailmanlaajuisesti. Uusien tuotantotilojen ansiosta
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lyhyemmät
toimitusajat.

• 10 000 m² uutta tehdaspinta-alaa
• ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit
SUUNNITELTU KESTÄVÄKSI

DBSantasalo on sitoutunut raportoimaan ja seuraamaan
hiilijalanjälkeään kaikessa toiminnassaan. Olemme
huomioineet tehdashankkeen ympäristövaikutukset
tehtaan suunnittelun jokaisessa vaiheessa. Käytämme
kiinteistössä ympäristösertifioitua vesivoimaa.

HANKEAIKATAULU
Suunnittelu / H1 2020
Vaihe 1 / lokakuu 2021
• Välitysosatuotanto käynnistetään tiloissa
Vaihe 2 / marraskuu 2022
• Kokoonpanotuotanto ja loput toiminnot siirre
tään uusiin tiloihin vanhasta toimipisteestä
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Kattavat ja korkealaatuiset
palvelut
Uusissa tuotantotiloissa valmistamme ja huollamme
kaikenkokoisia teollisuusvaihteita ja niiden kompo
nentteja.

•
•
•
•

Vaihdekomponentit ja segmenttihammaskehät
Vaihteiden kokoonpano, testaus ja laadunvalvonta
Varaosat
Korjaus- ja huoltopalvelut

ELINKAARIPALVELUT

Tarjoamme Jyväskylästä käsin laajat elinkaaripalvelut,
jotka on integroitu osaksi tehtaan ydintoimintoja.
Paikallisessa huoltoverstaassamme huollamme ja
tarkastamme käytössä olevia tuotteita. Toimitamme
tehtaalta myös kaikki tarvittavat varaosat minne päin
maailmaa tahansa.

KENTTÄHUOLTO

Voimme jalkautua asiakkaan tiloihin ja tehdä kaiken
laiset asennus- ja huoltotoimenpiteet sekä tarkas
tukset paikan päällä. Yhdessä asiakkaan kanssa
kokeneet asiantuntijamme paikantavat ongelman
ja tarjoavat siihen ratkaisun. Noudatamme aina
tarkkoja turvatoimenpiteitä.

• Asiantuntevat asennus-, verstas- ja

kenttähuoltopalvelut alkuperäisestä
valmistajasta riippumatta.
• Huoltohistorian ylläpito ja vahva

tekninen tuki asiakkaalle sekä
yhteistyökumppaneille.
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GearWatch Centre
Reaaliaikaista tietoa vaihteistojen toiminnasta
Jyväskylässä toimivassa GearWatch Centressä
valvomme ympäri maailmaa sijaitsevien vaihteiden ja
muiden pyörivien koneiden toimintaa reaaliaikaisesti.
Etäkunnonvalvontajärjestelmän avulla autamme asiakkaitamme parantamaan vaihteiden ja sitä kautta koko
prosessin käyttövarmuutta ja luotettavuutta.
Ennakoivalla toiminnalla säästämme
asiakkaamme aikaa ja rahaa ja
käytämme vähemmän
varaosia.

Pohjoismainen
teollisuusrakentamisen
kumppani

www.ncc.com

LUE LISÄÄ
ETÄPALVELUISTAMME:
dbsantasalo.com/
condition-monitoring

finland@dbsantasalo.com
Vaihde:
+358 293 401 000
24/7 päivystys:
+358 400 47 66 99

dbsantasalo.com

twitter.com/DBSantasalo

youtube.com/c/DavidBrownSantasalo

• www.jssuomi.fi

linkedin.com/company/david-brown-santasalo

