Valves you
can trust

PALLOVENTTIILEITÄ
VAKAALLA OTTEELLA
Jouka Oy on kotimainen venttiilivalmistaja, joka on perustettu vuonna 1957. Suunnittelemme ja valmistamme
palloventtiileitä tehtaassamme Ylöjärvellä noin 30 hengen
voimin.
Asiakkaamme luottavat tuotteidemme laatuun ja kykyymme
löytää sopivat venttiiliratkaisut myös haastaviin kohteisiin.
Tämä on mahdollistanut liiketoimintamme tasaisen kasvun
ja yrityksen pitkäjänteisen kehittämisen.
Vakioventtiileiden valikoimamme on laaja. Lisäksi voimme
valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä venttiiliratkaisuja. Tarjoamme asiakkaillemme myös tuki- ja huoltopalvelut venttiilien koko elinkaarelle.
Meillä on pitkät suhteet asiakkaisiimme ympäri maailman. Kehitämme venttiileitä jatkuvasti heiltä saamamme
palautteen perusteella. Hyvän yhteistyön kautta meille on
muodostunut monipuolista toimialaosaamista meri-, metsä-,
prosessi- ja ajoneuvoteollisuudesta.
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LAATU
Jatkuva kehitys ja pitkä kokemus takaavat
korkean laadun.

DESIGN
Räätälöidyt venttiiliratkaisumme perustuvat
laajaan komponenttivalikoimaan.

LUOTTAMUS
Yhteistyömme perustuu luottamukselle
ja arvostukselle.
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VASTUULLISUUS JOUKALLA

– Ytimessä ihmiset, ympäristö ja kestävä kasvu
KESTÄVÄ KASVU
Tavoitteemme on kestävä ja kannattava kasvu, jonka saavutamme toimimalla vastuullisesti. Ymmärrämme, että vastuullisuus edellyttää jatkuvaa työtä ja säännöllistä toiminnan tarkastelua. Sitoutumalla tähän kannamme osaltamme
vastuun yhteiskunnasta, ympäristöstä ja taloudesta sekä
autamme myös asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti.
Noudatamme standardeja
ja määräyksiä
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IHMISET
Tuomme työtä Suomeen.
Tarjoamme mahdollisuuksia kehittää osaamista.
Varmistamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.
Ylläpidämme reilua työkulttuuria.

YMPÄRISTÖ
Valmistamme laadukkaita ja kestäviä tuotteita.
Minimoimme materiaalihukan.
Kierrätämme jätteet.
Vähennämme muovin käyttöä.

Indutrade on allekirjoittanut YK:n Global
Compact -yritysvastuualoitteen (UNGC).
Jouka osana Indutradea on sitoutunut Global
Compact -aloitteen periaatteisiin, jotka liittyvät
ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja
korruptionvastaisuuteen.
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NÄIN TOIMIMME
Kaikki toimintamme myynnistä ja suunnittelusta tuotantoon
on keskitetty tehtaallemme Ylöjärvelle. Tämän ansiosta
voimme tehdä työtä aidosti yhdessä ja hakea asiakkaalle
sopivinta ratkaisua joustavasti. Asiakkaalle tämä näkyy niin
tuotteiden laatuna, luotettavuutena, nopeina toimitusaikoina
kuin kustannustietoisuutenakin.

Katso videomme

MOISIOLAMMENTIE 22
37550 LEMPÄÄLÄ
PUH. 010 666 4016
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Epäkeskopuristimien monipuoliset korjaukset, huollot ja varaosat.
Levytyökoneiden korjaukset ja huollot.

MYYNTI
Myynti on asiakkaan kontaktipinta meihin. Asiantuntevat
myyjämme kartoittavat asiakkaan tarpeet, auttavat sopivien
ratkaisujen valinnassa sekä toimivat linkkinä suunnittelun ja
tuotannon suuntaan.

SUUNNITTELU
Suunnittelijoillamme on käytössä modernit työkalut.
He vastaavat tuotekehityksestä tiiviissä yhteistyössä myynnin
ja tuotannon kanssa.

TUOTANTO
Omien tuotteidemme lisäksi valmistamme metallipuristeita,
koneenosia ja kokoonpanoja alihankintana.

Meille asiakkaan aika on arvokasta –
siksi pyrimme olemaan markkinoiden
nopein ja joustavin toimittaja.

KUMIOSAT -JA TIIVISTEET
sales@teknisetkumit.fi | www.teknisetkumit.fi | Tel. +358 45 2010 499
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PALLOVENTTIILIT
Palloventtiilimme soveltuvat monenlaisiin kohteisiin ja
kestävät käytössä vuosikymmeniä. Kolmiosainen purettava
rakenne helpottaa venttiilien kunnossapitoa. Venttiilin keskiosa on irrotettavissa yhdellä pultilla, mikä mahdollistaa
nopean ja kustannustehokkaan huoltotoiminnan.

TOIMILAITTEET
Varustamme venttiilit asiakkaan tarpeiden mukaan pneumaattisilla, hydraulisilla ja sähköisillä toimilaitteilla. Venttiilimme täyttävät olennaisten standardien ja määräysten
vaatimukset. Voimme tehdä myös luokitettuja laitteita asiakkaan tarpeen mukaan. Jokainen valmistamamme venttiili
on yksilöity, minkä ansiosta valmistusmateriaalit voidaan
jäljittää EU-painelaitedirektiivin mukaisesti.

Certificate
No. 6077-07

Jouka valmistaa venttiilien lisäksi
niiden varaosat ja tiivistesarjat.
Valitsemalla Joukan venttiilin saa
tuen venttiilin koko elinkaarelle.

Inspecta Tarkastus Oy as Notified Body No. 0424 hereby certifies
that the company

Jouka Oy

Somerotie 4, FI-33470 YLÖJÄRVI
has the technical capability, personnel and procedures to design and
manufacture pressure equipment in accordance with
the Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

Module A2
(Module A2: internal production control plus supervised pressure equipment checks
at random intervals)

The scope of the certificate

Manufacturing of ball valves, DN 25-300, PN 10-40 according to SFS-EN 1983.
Materials: carbon steels, austenitic stainless steels, austenitic ferritic
stainless steels, aluminium alloys, titanium Gr2.
The organization is authorized to mark the pressure equipment manufactured
within the range of this module with Inspecta Tarkastus Oy Notified Body
Identification Number “CE 0424”.
The certification is based on report SERHEK0443.
Date of issue 2021-11-08 (first issue 2011-05-05).
The certificate is valid until 2023-05-05.

Jussi Vikström, Notified Body No. 0424

Inspecta Tarkastus Oy
P.O. Box 1000,
Sörnäistenkatu 2
FI-00581 Helsinki,
Finland
Tel. +358 10 521 600

Jouka on sertifioitu painelaitevalmistaja.
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LNG-SOVELLUKSET
Ympäristöystävällisen ja rikittömän LNG-kaasun käyttö
yleistyy jatkuvasti polttoaineena. Valmistamme venttiileitä ja
venttiilikokoonpanoja nesteytetyn maakaasun sovelluksiin,
kuten LNG-alusten propulsio- ja kaasujärjestelmiin sekä
LNG-terminaaleihin. Venttiilimme on suunniteltu näihin erityisen haastaviin sekä laajoja lämpötilavaihteluita sisältäviin
sovelluksiin. Venttiileillemme on mahdollisuus saada myös
erilaiset luokitukset ja materiaalien jäljitettävyystodistukset.

STELLIITTIVENTTIILIT
Stelliittiventtiilimme on kehitetty erityisesti kuitupitoisille
väliaineille. Metallitiivisteillä ja kovakromatulla pallolla
varustetut venttiilimme soveltuvat erinomaisesti haastaviin
olosuhteisiin, joissa ollaan tekemisessä kovien lämpötilojen
ja kuluttavien väliaineiden kanssa.

Kovakromattu pallo ja metalliset
pallontiivisteet sovitetaan toisiinsa
parhaan tiiveyden varmistamiseksi.
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JOUKA Integrated Valve Systems
Sys
(IVS)
Tehokkaampi venttiilijärjestelmä auttaa nostamaan kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Liikkuupa sovelluksessa
neste, kaasu tai jauhe, räätälöimme asiakkaalle parhaiten
soveltuvan Jouka IVS-palloventtiiliratkaisun.
Suunnittelemme integroitavat venttiilimme asiakkaiden
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimitamme venttiilijärjestelmät täysin testattuina ja sertifioituina asiakkaillemme.
Palvelumme kattaa elinikäisen kumppanuuden: kannamme
vastuun valmistamastamme ratkaisusta ja jaamme riskin
asiakkaamme kanssa.
Jouka IVS vähentää myös hallittavia tuotenimikkeitä. Tämä
helpottaa ja tehostaa tuotehallintaa.
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KOKONAISPALVELU

KARTOITAMME
• Tutustumme asiakkaan tarpeisiin
• Teemme teknisen määrittelyn
RATKAISEMME
• Suunnittelemme asiakkaan tarpeiden
mukaisen palloventtiilin
• Toteutamme prototyypin
• Toteutamme kokonaisratkaisun
kustannustehokkaasti

KARTOITAMME

PIDÄMME
HUOLTA

RATKAISEMME

VALMISTAMME

TOIMITAMME

VALMISTAMME
• Käynnistämme räätälöidyn
palloventtiilinjärjestelmän sarjatuotannon
(tarvittaessa)
• Käytämme vain laadukkaimpia materiaaleja
• Kannamme vastuun tuotteidemme
toimivuudesta
TOIMITAMME
• Pakkaamme tuotteet
• Toimitamme nopeallakin aikataululla
tuotteet suoraan kohteeseen
PIDÄMME HUOLTA
• Dokumentoinnista
• Tuotetuesta
• Komponenteista ja varaosapaketeista
huollolle

Laadukasta koneistusta nykyaikaisin menetelmin.

aisikon.fi

wirmet.fi
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MERITEOLLISUUS

– Sertifioidut ja luokitetut venttiilijärjestelmät
Meriteollisuudelle valmistamme venttiileitä alumiinista,
hiiliteräksestä, haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä, duplexista, titaanista ja elastomeerista. Valikoimaamme kuuluvat myös venttiilit LNG-sovelluksiin sekä muovirunkoiset venttiilit, jotka kestävät erityisen hyvin kosketusta
meriveden kanssa. Meriteollisuuden toimijoille on tärkeää,
että toiminta luokituslaitosten kanssa on meille tuttua.

Tutustu meriteollisuuden
venttiilijärjestelmiin

Valmistamme monipuolisia
voimansiirtoon liittyviä
komponentteja ja
hammastuksia.

Tyyppikilvet, etulevyt, kaiverrustyöt,
merkkaukset ja tarrat.
kilpikaivertajat@kilpikaivertajat.com | www.kilpikaivertajat.com
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Dentemetal OÜ
Väike-Posti 13, Pärnu
puh. 0400 484 595
dentemetal@gmail.com
www.dentemetal.com

METSÄTEOLLISUUS

– Vaativiin prosesseihin kehitetyt ratkaisut
Toimitamme metsäteollisuuteen varsinkin stelliittiventtiileitä sekä Joukan näytteenottolaipallisia venttiileitä, jotka
voidaan hitsata suoraan runkolinjaan.

Lue lisää Joukan
näytteenottolaipallisista
venttiileistä

Veljekset

WALLENIUS OY

TERÄSPUTKET – PYÖRÖTERÄKSET
Salmitie 8, 02430 Masala
Salmitie 8, 02430 Masala • puh. (09) 276 4350
www.rolate.com
www.rolate.com

KOVAKROMAUSTA
SIURO

puh. 03 340 6616 • 0400 621 230
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PROSESSITEOLLISUUS

– Erikoismateriaalit ja -ratkaisut haastaviin sovelluksiin
Prosessiteollisuuden valikoimastamme löytyvät esimerkiksi
Duplex- ja RST-venttiilit sekä kolmitieventtiilit ja V-aukkoiset säätöventtiilit. Lisäksi valmistamme täytetiivisteisiä
venttiileitä, joissa väliainetta ei pääse kertymään pallon ja
rungon väliin.

Lue lisää
prosessiteollisuuden
tuotteista

AJONEUVOKÄYTÖT

– Alumiiniventtiilit vaativiin kohteisiin
Alumiiniventtiilimme ovat kustannustehokas ja luotettava
ratkaisu ajoneuvokäytöissä, joissa arvostetaan keveyttä ja
soveltuvuutta ahtaisiin tiloihin. Haponkestävästä teräksestä tehdyt venttiilit kestävät myös ongelmalliset väliaineet.
Alumiinirunkoisia käytetään muun muassa kuljetusajoneuvoissa ja imuautojen erittäin vaativissa käytöissä.

Lue lisää
alumiiniventtiileistä

Toimilaitteet yli 600 000 Nm:n saakka
Läppäventtiilit DN 25 - 1500
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www.swoy.fi / info@swoy.fi / Kattava valikoima toimilaitteita ja läppäventtiileitä.

KORKEALAATUISET TOP-TIIVISTEET
MITTATILAUKSENA

Suunnittelemme ja valmistamme
hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteitä
toivottujen mallien ja mittojen mukaan.

Valmistamm
e
myös asiak
kaiden
omilla kuvil
la
erilaisia kap
paleita.

•

Kymmenistä eri materiaalivaihtoehdosta, halkaisijaltaan
muutamasta millimetristä neljään metriin.

•

Tiivisteet valmistetaan nopeasti, mutta huolellisesti viimeisintä
tekniikkaa hyödyntävillä CNC-sorveilla.

•

Materiaaleja, joita koneistamme, meiltä löytyy mm. NBR, EPDM, FPM,
Silikoni, PEEK, POM, UHMW-PE näiden lisäksi Polyuretaaneja ja
Tefloneita meiltä löytyy useita erilaisia, käyttökohteiden mukaan.
Laajan yhteistyöverkostomme kautta maailmalta saamme hankittua
erittäin kattavasti myös harvinaisempia aineita.

TOP-OSA OY

|

03 383 3700

|

top-osa@top-osa.fi

|

TOP-OSA.FI

Jouka Oy

•

•

Somerotie 4
33470 Ylöjärvi
puh. 03 359 7500
info@jouka.fi
www.jouka.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot
kotisivuiltamme

