OSAAVAA KONEPAJA
TUOTANTOA YLI 60
VUODEN KOKEMUKSELLA
Valmistamme, kokoamme ja asennamme
monipuoliset konepajatuotteet asiakkaidemme
tarpeiden mukaisesti
Katera Steel Oy on Kajaanissa toimiva alihankinta- ja tilauskone
paja. Omaan tuotevalikoimaamme kuuluvat mm. vaativat ponttonirakenteet, joiden tuotekehitykseen panostamme jatkuvasti. Meillä
on yli 60 vuoden kokemus vaativista metallitöistä ja asiakkaille
räätälöidyistä palveluista. Pitkäaikaiset asiakkaamme luottavat
korkeaan laatuumme ja toimitusvarmuuteemme.
Asiakkaisiimme lukeutuu sekä kotimaisia että ulkomaisia kone
valmistajia, tuotantolaitoksia, laitetoimittajia ja muita toimijoita.

� Energiateollisuus
� Kaivosteollisuus
� Prosessi- ja kemianteollisuus

� Terästeollisuus
� Metsä- ja puuteollisuus
� Rakennusteollisuus

Meillä on seuraavat laatusertifikaatit:

� ISO 9001:2015

�EN 1090

�.
EN 15085

MONIPUOLISET KOKONAISPALVELUT
Tarjoamme kaiken tarvittavan saman katon alta, aina valmistuksesta
testaukseen ja toimitukseen
SOPIMUSVALMISTUS
Erityisosaamistamme on vaativien koneiden ja laitteiden
valmistus alusta loppuun. Moderneissa tuotantotiloissamme
valmistamme, kokoonpanemme ja lopputestaamme laitteet ja
lopuksi pakkaamme ne kuljetusvalmiiksi.

Laajaan palvelurepertuaariimme kuuluvat myös vaativat levy-,
hitsaus,- koneistustyöt ja pintakäsittely. Laadimme aina yksilölliset palvelukokonaisuudet, jotta asiakkaamme saavat kaiken
tarvittavan palvelun saman katon alta.

KORKEALAATUISET TUOTTEET
AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA
TERÄSPONTTONILAITURIT JA -SILLAT
Oman tuotevalikoimamme teräsponttonivalmisteiset laiturit ja
sillat kasvattavat yhä enemmän suosiotaan, ja niistä ollaan kiinnostuneita ulkomaita myöten. Teräsponttoniratkaisu on kestävä,
vakaa ja kantava. Teräs on myös täysin kierrätettävä materiaali.
Laitureiden lisäksi toimitamme ankkuroinnit ja kulkusillat.

LAUTTAPUMPPAAMOT
Kelluva lauttapumppaamomme on kustannustehokas ratkaisu,
joka toimii myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. Optimaalisen
mitoituksen ansiosta imukorkeus pysyy vakiona ja siten pumppausteho on maksimaalinen. Suunnittelemme ja valmistamme
lauttapumppaamot täydellisesti asiakkaan vaatimusten mukaan
ja halutessa asennamme ne käyttövalmiiksi paikoilleen.

Tutustu
valikoimaamme:

MEKANEX
LINEAARIJOHTEET | KOMPONENTIT | RUUVINOSTIMET
KARAMOOTTORIT | VAIHTEET JA MOOTTORIT

0400 384 967 | jari.nostojakuljetus@qteam.fi

info@mekanex.fi 019 32 831 www.mekanex.fi

EN 1090 -REFERENSSEJÄMME
KEMIN BIOTUOTETEHDAS

LAHDEN MALLASTUSLAITOS

Asiakas: Metsä Fibre Oy
� Työ aloitettu vuonna 2021
� Työ valmistuu vuonna 2022

Asiakas: Viking Malt Oy
� Työ aloitettu vuonna 2021
� Työ valmistuu vuonna 2022

Olemme toimittaneet metsäalan tehtaaseen vaativat,
EN 1090 -standardin mukaiset teräsrakenteet. Tehdas
on valtakunnallisesti huomattava investointi.

Olemme toimittaneet Viking Maltin laitokseen EN 1090
-standardin mukaisia teräsrakenteita. Laitos on
elintarvikealalla merkittävä investointi.

� Porin Teollisuusputki Oy: putkisiltoja
� St1 Oy, bioetanolilaitos: teräsrakenteita
� Useita rakennusteollisuuden kohteita,
mm. hallien runkoja

Kuljetusliike Tema Trans Ky
Maantierahtien kuljetuksiin erikoistunut ammattilainen.

TERRAFAMEN KAIVOSALUE
Asiakas: Terrafame Oy
� Useita projekteja vuodesta 2017 alkaen

Olemme toimittaneet Terrafamelle erilaisia EN 1090
-standardin mukaisia teräsrakenteita sekä putki- ja
kuljetinsiltoja. Pisin toimittamamme putkisilta yhteen
projektiin on ollut yli 1,3 km.

Hoidamme perinteiset- ja
erikoiskuljetukset
vankalla ammattitaidolla ja
luotettavalla kalustolla.
• perinteiset kuljetuspalvelut
• lavettikuljetukset
• erikoiskuljetukset; mm. leveät ja pitkät kuljetukset
• liikenteenohjaukset
Härköläntie 2 B
88490 POHJAVAARA
Jari Huusko 050 526 7758
Markku Huusko 0400 191 639
tematrans@tematrans.fi

Tehdaskatu 15
87100 Kajaani
etunimi.sukunimi@katerasteel.fi
katerasteel.com

Ota yhteyttä ja
pyydä tarjous!

Mikko Julkunen
Toimitusjohtaja
Myynti ja markkinointi

+358 (0) 40 187 6621

mikko.julkunen@katerasteel.fi

