MODERNIA KONEISTUS- JA TERÄSOSAAMISTA
ASIAKKAIDEMME TARPEISIIN MITOITETTUNA

PARHAAT RATKAISUT
TEHDÄÄN YHDESSÄ
Kaskea Group syntyi marraskuussa 2020, kun Laatukilpi Oy
ja Härmän CNC-koneistus Oy yhdistyivät. Näin saimme saman
katon alle vuosikymmenten vahvan osaamisen, parhaan
nykytiedon ja usean alan huippuasiantuntemuksen. Muutos
myös tukee vahvaa kasvutavoitettamme.
Yrityksellämme on kolme liiketoiminta-aluetta: Kaskea
Machinery, Kaskea Traffic ja Kaskea Parking. Yhdessä
ne täydentävät ja tasapainottavat toisiaan ja auttavat meitä
tarjoamaan asiakkaillemme entistä monipuolisempia palveluja
ja kokonaisratkaisuja sekä henkilöstöllemme entistä dynaamisemman ja kiinnostavamman työpaikan.

KASKEA TRAFFIC on opastamisen ja liikenteenohjauksen asiantuntija. Valmistamme ja
asennamme liikennemerkit ja -opasteet,
portaalit, liikenteenohjaustuotteet ja kadunkalusteet yli 50 vuoden kokemuksella.
www.kaskea.fi/liikenteenohjaus

KASKEA PARKING tarjoaa älykkäät ratkaisut
turvalliseen ja sujuvaan pysäköintiin.
Suunnittelemme, toteutamme, asennamme ja
huollamme kaikki pysäköintiin tarvittavat laitteet
yksittäisistä tuotteista laajoihin kokonaisuuksiin.
www.kaskea.fi/pysakointijarjestelmat

KONEISTUKSEN
ERIKOISOSAAJA
Kaskea Machinery on yrityksemme yhdistävä voima.
Omien asiakkaidemme lisäksi palvelemme kaikkia Kaskea
Groupin liiketoimintoja liikenne- ja pysäköintiratkaisujen
tuotevalmistajana. Teemme laadukkaita ja kestäviä teräsja alumiinirakenteita niin suurina osakokonaisuuksina kuin
sarjoina ja yksittäisinäkin kappaleina.
Kiinnitämme paljon huomiota kustannustehokkuuteen ja
hyödynnämme esimerkiksi 3D-mallinnusta. Näin voimme
valmistaa laadukkaita tuotteita nopeammin ja edullisemmin.
Säästöä ja tehokkuutta syntyy siinä, että voimme hoitaa
koneistusta seuraavat työvaiheet, kuten pintakäsittelyn ja
kokoonpanon, asiakkaan puolesta.

Tarjoamme koneistusasiakkaillemme täyden
palvelun materiaalin hankinnasta valmistukseen,
pintakäsittelyyn ja kokoonpanoon.

Toran 3 metallien esikäsittely | www.polarco.fi

Kuljetusliike
ASKI-Trans Oy
arto.kleimola@gmail.com | 040 0362423

CNC-KONEISTUS
Kaskea Machineryn ydintoimintaa on CNC-koneistus,
jota teemme pääosin asiakkaan piirustusten mukaan.
Tarjoamme jyrsin-, sorvi- ja moniakselikoneistusta
tarpeesta riippuen. Moderni ja todella monipuolinen
konekantamme mahdollistaa suurtenkin kappaleiden
työstämisen. Myös metallien lämpökäsittelyt onnistuvat
kauttamme.
Käytössämme on laaja materiaalivarasto, minkä lisäksi
voimme hyödyntää asiakkaan materiaaleja toiveiden
mukaisesti. Työstämme kaikkia materiaaleja muovista
erikoisteräksiin, ja meiltä onnistuvat myös monimutkaiset,
pitkälle viimeistellyt tilaukset.

Polttoleikkauspalveluamittatilaustyönä
mittatilaustyönä
Polttoleikkauspalvelua
4777900
900| tilaukset@laihianlevypala.fi
| tilaukset@laihianlevypala.fi
06064777
0208 690 988 | tilaus@harmankuriiri.fi |harmankuriiri.fi

WWW.LAIHIANLEVYPALA.FI
WWW.LAIHIANLEVYPALA.FI

TERÄS- JA
ALUMIINIRAKENTEET
Valmistamme teräs- ja alumiinirakenteet vuosien kokemuksella ja tarjoamme palvelut suunnittelusta
toteutukseen ja toimitukseen asiakkaan tarpeiden
mukaan. Teemme laserleikkausta, särmäystä ja hitsausta
pienistä kokoonpanohitsauksista raskaisiin palkkija teräsrakennehitsauksiin, nostoväline- ja alumiinihitsauksiin. Menetelminä käytämme MIG/MAG-hitsausta.

PINTAKÄSITTELY
Meidän kauttamme onnistuvat kaikenlaiset pintakäsittelyt joko omissa maalaamoissamme tai luotettavien
yhteistyökumppaneidemme tekeminä. Tarjoamme
pulverimaalausta, märkämaalausta, kuuma- ja sähkösinkitystä sekä mustausta.

KOKOONPANO
Kokoonpano viimeistelee tuotantoprosessin. Meidän
valmistamiemme osien lisäksi kokoonpanoon voidaan
sisällyttää myös muualta hankittuja komponentteja.
Hoidamme niin pienet mekaaniset kokoonpanot kuin
suuret laitekokonaisuudet – myös silloin, kun kokonaisuuteen sisältyy sähköistystä, hydrauliikkaa tai pneumatiikkaa.

”Menestyvä liiketoiminta tarvitsee turvallisen ja
toimivan IT-ympäristön.”

Kaskea Machinery
Yrittäjäntie 18, 62375 Ylihärmä
machinery@kaskea.fi

KERRALLA KUNTOON
– JOKA KERTA

• www.jssuomi.fi

www.kaskea.fi/machinery

Tehokkaita ja luotettavia
CNC-työstökoneita
MACHINING CENTERS
VCF 5000 Series

durocmachinetool.fi | Puh. 020 735 0680

TURNING CENTERS
PUMA SMX Series

