LAAKERIT JA
VOIMANSIIRTOTUOTTEET
JOKA TARPEESEEN

Laadukkaat
huippumerkit nopein
täsmätoimituksin
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LAATUA JA AMMATTITAITOA
VUODESTA 1992
Laakeri-Center Oy maahantuo, varastoi ja myy korkealaatuisia laakereita ja voimansiirtotuotteita. Yrityksellä on
toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa,
Kotkassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Uusi keskusvarasto
ja myyntipiste toimii Hollolassa.
Hankimme tuotteet kansainvälisesti tunnetuilta ja arvostetuilta valmistajilta. Varastoimme yli 52 000 erilaista tuotetta – mukana myös monia erikoistuotteita, joita ei muualta
löydy. Uudistamme valikoimaa jatkuvasti asiakkaidemme
toiveiden perusteella. Asiakaskuntamme kattaa kaikki

teollisuuden toimialat, sillä pystymme tarjoamaan sopivat
tuotteet mitä erilaisimpiin tarpeisiin.
Keskeinen vahvuutemme on logistiikkaketjun hallinta:
toimitamme tilatut tuotteet suoraan asiakkaan toimipisteeseen nopeasti ja sujuvasti. Panostamme myös asiakaspalveluun ja tavoitettavuuteen. Pitkään talossa ollut
henkilökuntamme vastaa mielellään asiakkaiden
kysymyksiin ja auttaa sopivien tuotteiden valinnassa.
Tuotteita ja niiden saatavuutta koskevat tiedot löytyvät
myös verkkokaupastamme.

www.laakeri-center.fi / 3

Laakeri-Centerin työntekijät ylläpitävät ammattiosaamistaan muun muassa osallistumalla päämiesten
järjestämiin koulutuksiin.

Toimitukset

24/7
WWW

TILAA TUOTTEET
VERKKOKAUPASTAMME

p. 010 346 6698

laakeri-center.fi/kauppa.

KATSO YRITYSESITTELYMME
VIDEONA!
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KESKUSVARASTO
HOLLOLASSA
Uusi keskusvarastomme sijaitsee
Hollolassa hyvien liikenneyhteyksien
varrella. Keskeinen sijainti mahdollistaa
nopeat ja joustavat toimitukset eri
puolille maata.
Nykyaikaisessa kaksikerrosvarastossa on selkeä tuoteryhmäjaottelu ja tilaa kasvattaa tuotevalikoimaa entisestään.
Varaston yhteydessä asiakkaita
palvelee myös myyntikonttori.

TOIMITUKSET OIKEAAN
AIKAAN KOKO MAAHAN
Keskusvarastossamme Hollolassa on yli 52 000 erilaista
tuotetta. Lisäksi toimipisteidemme yhteydessä on alueelliset varastot, joiden valikoiman rakennamme paikallisten
asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Varastoautomatiikka huolehtii, että keskusvarastoon saadaan tuotteita päämiehiltä riittävä määrä ja että keskusvarastolta toimitetaan paikallisvarastoihin oikeita tuotteita
oikeaan aikaan.

Hyödynnämme nykyaikaista automaatiota, jonka avulla
seuraamme varastosaldoja reaaliajassa ja täydennämme
varastoja viikoittain. Näin asiakkaamme saavat tilaamansa
tuotteet juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat.

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia logistiikkaratkaisuja
tuotteiden toimituksiin ja hyllytykseen. Näin heidän ei
tarvitse investoida varastoon tai pohtia logistiikkaa, vaan
he voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa.
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There’s
a big difference
High-tech production sites, an unrivalled range,
technical reliability, a prompt, accurate service,
56,000 pallets in stock, as well as branches and
distributors all around the world.
ISB, quality that stands out

SINCE 1981 THE GREEN BRAND AT YOUR SERVICE

AVAILABLE THROUGH AUTHORIZED ISB DISTRIBUTORS

isb-industries.com

ISB_bigdifference_186x135.indd 1

10/02/21 10:56

Toimitamme tuotteita 24/7.
Räätälöimme logistiikkaratkaisut
aina asiakaskohtaisesti.
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LAAKERIT
Varastossamme on tunnettujen valmistajien vakiolaakerisarjat ja erikoislaakerit.
Valikoimaamme kuuluu myös muita laakerituotteita, kuten neulalaakereita,
yksikkölaakereita ja pesätuotteita.

VAKIOLAAKERIT

MUUT LAAKERIT

› urakuulalaakerit
› pallomaiset
rullalaakerit
› lieriörullalaakerit
› kartiorullalaakerit
› viistokuulalaakerit
› pallomaiset kuulalaakerit
› nelipistelaakerit
› tynnyrirullalaakerit
› täysrullalaakerit

›
›
›
›
›
›
›
›

miniatyyrilaakerit
sähköeristetyt laakerit
lämmönkestävät laakerit
ruostumattomat laakerit
tuumamittaiset laakerit
muoviset laakerit
jaetut pallomaiset rullalaakerit
vapaakytkimet, jarrulaakerit
ja takaisinpyörinnän estimet
› suojatut pallomaiset rullalaakerit

› INA-FAG, IBC, ISB, NTN-SNR, NKE

› A&S, INA-FAG, IBC, NTN-SNR, ISB, BECO, NKE

Can machine tools think or feel happy?
If they could, it would be about smooth and precisely
running IBC high precision bearings.

ibc@ibc-waelzlager.com
www.ibc-waelzlager.com
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TARKKUUSLAAKERIT
› työstökonelaakerit
› vakiolaakerit tarkkuusversioin
› INA-FAG, IBC,
NTN-SNR

LINEAARILAAKEROINNIT
› lineaarijohteet
› pyöröjohteet, myös
ruostumattomina ja
kovakromattuina
› lineaarivaunut
› kuulaholkit
› INA, ISB, EWELLIX,
BOSCH REXROTH

NEULALAAKERIT
› milli- ja tuumamittaisina
› INA, MCGILL,
ISB, NTN-SNR

LIUKULAAKERIT
› suorat ja laipalliset
› huoltovapaat,
rasvavoideltavat
› pronssiset ja öljypronssiset
› INA, ISB

DOC_I_AP_SRB2020_186x135mm_FI © 02/2021 - Photos: NTN-SNR / PEDRO STUDIO PHOTO / SHUTTERSTOCK

PALLOMAISET
RULLALAAKERIT

DOC_I_AP_SRB2020_186x135mm_FI.indd 1

Tarjoamalla laajimman pallomaisten
rullalaakereiden valikoiman
markkinoilla, voimme täyttää
kaikki laakeri tarpeet
käyttökohteesta riippumatta.
Meidän moderneissa tehtaissa, niin
Euroopassa kuin Japanissa, asiantuntijat
suunnittelevat ja valmistavat laakereita,
joiden akselikoot 25 mm:stä aina 1400
mm asti. Uusimmassa luettelossamme on
meidän koko tuotevalikoima, mukaan lukien
meidän ainutlaatuinen KIZEI®️
Valittujen materiaalien laatu ja korkeat
valmistusstandardit ja meidän uniikit
konstruktiot takaavat huippuluokan
suorituskyvyn.
Ylivoimaisesti laajin tuotevalikoima!

www.ntn-snr.com

With You

25/02/2021 08:58

8 / www.laakeri-center.fi

LAAKERIT

NIVELLAAKERIT JA NIVELPÄÄT
› säteis-, aksiaali- ja viistonivellaakerit
kestovoideltuina tai jälkivoideltavina
› saatavana myös tuumamittaisina
ja ruostumattomina
› INA, ISB, RODOBAL

PESÄLAAKERIYKSIKÖT
› kaikki japanilaisen JIS-standardin ja
eurooppalaisen mitoituksen mukaiset
pesälaakeriyksiköt
› lämmönkestävät pesälaakeriyksiköt
› ruostumattomat pesälaakeriyksiköt
› muoviset pesälaakeriyksiköt
› tuumamittaiset pesälaakeriyksiköt
› FYH, INA-FAG, NTN- SNR, HFB, ISB, BECO

Toimitukset

24/7
p. 010 346 6698

LAAKERIPESÄT JA TARVIKKEET
›
›
›
›

myös teräksisiä ja pallografiittisia
holkit
mutterit
tarkkuusmutterit

› FAG, NTN-SNR, HFB, ISB
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VOIMANSIIRTO
Kattavaan valikoimaamme kuuluu voimansiirtotuotteita ketjuista hihnoihin
ja kytkimiin. Edustamme korkealaatuisia kansainvälisiä merkkejä.

KETJUT
›
›
›
›
›
›

rullaketjut
ANSI-ketjut
kuljetinketjut
ruostumattomat, huoltovapaat ja voitelemattomat ketjut
levykimppuketjut
erikoisketjut

› ELITE, IWIS

KETJUPYÖRÄT
›
›
›
›
›

Taper Lock -ketjupyörät
esiporatut napa- ja levypyörät
karkaistut ja ruostumattomat ketjupyörät
erikoisketjupyörät koneistettuina
kiristyspyörät, ketjunkiristimet,
kiristysketjupyörät

› SATI

HIHNAT
› kiilahihnat: Z, A, B, C, SPZ, SPA, SPB, SPC, 5V,
XPZ, XPA, XPB ja XPC -profiilien kiilahihnoja
› hammashihnat: HTD-hammashihnat,
tuumajakoiset, polyuretaanihihnat T2.5,
T5, T10, AT10, AT5
› variaattorihihnat
› CONCAR, OPTIBELT
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VOIMANSIIRTO

HIHNAPYÖRÄT

KITKALIITOS- JA
KARTIOKIINNITYSHOLKIT

› kiilahihnapyörät Taper Lock-kiinnityksellä
sekä piirustusten mukaan
› hammashihnapyörät: HTD-hihnapyörät 8M,
5M, 3M, 14M ja T-jakoiset pyörät

› Taper Lock-holkit
› kitkaliitosholkit
› hitsattavat navat

› SATI

› SATI

ConCar laadukkaat kiilahihnat ja hihnapyörät – yli 40 vuoden ajan.
Yksi Euroopan suurimmista hihnavarastoista.
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KYTKIMET

VAPAAPYÖRÄT

› sakarakytkimet ja -elementit
› pitkä- ja lyhytnapaiset hammaskytkimet
› teollisuuskytkimet

› vapaapyörät
› takaisinpyörinnän estäjät jarruilla sekä
voiman- ja momentinrajoittajilla

› SATI, KOP-FLEX

› RINGSPANN, ISB

MODUULIHAMMASPYÖRÄT
JA -TANGOT
› suorahampaiset hammaspyörät
eri moduuleille
› kartiohammaspyöräparit
› hammastangot
› SATI
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VOIMANSIIRTO

VAIHTEET

SÄHKÖMOOTTORIT

› hammas-, kartio-,
lieriökierukka- ja tappivaihteet
› kierukkavaihteet
› BENZLERS, SATI

›
›
›
›
›

oikosulkumoottorit
IEC-mitoitus, kotelointiluokka IP55
rakenteet B3, B5, B14, B34, B35
2-napaiset (3 000 rpm) ja 4-napaiset (1 500 rpm)
6-napaiset (1 000 rpm) ja 8-napaiset (750 rpm)

› ABB, SATI

Voimansiirtoa vuosikymmenien kokemuksella

www.laakeri-center.fi
Lisätietoja tuotteistamme

www.benzlers.fi

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löydämme parhaat
ratkaisut voimansiirron tarpeisiin.
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PALVELUT
AKSELIEN KATKAISUPALVELU
› Meillä on kattava valikoima lineaarijohteita
ja akseleita. Katkaisemme johteet ja akselit
asiakkaan vaatimusten mukaan.
› INA, EWELLIX, BOSCH REXROTH

VAIHTEIDEN KASAUSPALVELU
› Kasaamme asiakkaiden tarpeisiin sopivat
vaihdemoottorit nopeasti ja ammattitaidolla.
Tarvittavat komponentit löytyvät laajasta
varastostamme.
› BENZLERS

LOGISTIIKKARATKAISUT
› Räätälöimme tehokkaat logistiikkaratkaisut
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kysy lisää
edustajiltamme!

Optimise your
automation
50 years of experience – a future of
innovation
Ewellix develops linear guides and actuators for industrial
automation. Our experienced engineers design ﬂexible
solutions that increase productivity, quality and safety while,
at the same time, reduce operational and maintenance costs.
We have a wide range of products that can make your
business more eﬃcient.
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TYÖKALUT
KUNNOSSAPITOTYÖKALUT
› laakerien asennus- ja irrotustyökalut
› voiteluautomaatit
› kunnonvalvontalaitteet
› SCHAEFFLER, BAHCO, FERVI

KÄSITYÖKALUT
› laaja valikoima ammattitason
käsityökaluja heti varastosta
› FERVI, BAHCO

Luotettavat ja laadukkaat, ympäristöystävälliset, uudelleen täytettävät sähkömekaaniset- ja
kaasuvoiteluannostelijat laakereiden luotettavaan voiteluun sekä laakeripesien tiivistyksen tukemiseen.
Vähemmän odottamattomia laiterikkoja ja pidempää käyntiaikaa koneillesi.
Tyypillisiä käyttökohteita







Tuulettimet
Kompressorit
Sähkömoottorit
Pumput
Vaihteet

Schaefflerilta myös
vierintälaakereilla
testatut korkealaatuiset
Arcanol rasvat

Lisätietoja harri.kanninen@schaeffler.com
Tutustu tuotteisiimme laakeri-center.fi/kauppa
www.schaeffler.fi
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KONEET JA LAITTEET
› useita merkkejä sähkökäyttöisiä,
akkukäyttöisiä ja mekaanisia koneita
› koneiden tarvikkeet
› mittalaitteet
› työpöydät, kaapistot ja työkaluvaunut
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TYÖKALUT

LASTUAVAT TYÖKALUT
›
›
›
›
›

poranterät ja sarjat
jyrsimien terät
kierretapit ja kierretappisarjat
vannesahanterät puulle ja metallille
Helicoil-kierteenkorjaussarjat

› DORMER PRAMET, FERVI

LEGENDAARINEN

PORA

A002-pora 20 vuotta

Dormer Prametin A002-pora on edelleen yksi
suosituimpia HSS-pikateräspora vaihtoehtoja
ympäri maailman. Tarjoamme A002-poraa
useissa eri sarjoissa. Simply Reliable.

www.dormerpramet.com
LAAKERI-CENTER OY AB, (Dormer Pramet, Ad 2021).indd 1

2021-02-25 14:23:53

www.laakeri-center.fi / 17

MUUT TUOTTEET
Laajaan valikoimaamme täydentävät muun muassa henkilösuojaimet,
kemikaalit, tiivisteet ja tarvikkeet.

HIOMATARVIKKEET
›
›
›
›
›

katkaisulaikat
hiomalaikat
hiomanauhat
teräsharjat
kiillotustarvikkeet

HENKILÖSUOJAIMET
›
›
›
›
›
›

työkäsineet
suojalasit ja -maskit
hengityssuojaimet
kuulosuojaimet
turvakengät ja suojavaatteet
päänsuojaimet

Kysy lisää
edustajiltamme!
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MUUT TUOTTEET

TIIVISTEET
›
›
›
›

akseli-, O-rengas- ja V-rengastiivisteet myös tuumamittaisina
materiaaleina NBR, Viton ja erikoismateriaalit
hydraulitiivisteet
korjausholkit

VARMISTINRENKAAT
› DIN 471- ja DIN 472 -varmistinrenkaat, myös ruostumattomina

TEOLLISUUSKEMIKAALIT
› CRC:n koko teollisuustuotevalikoima erilaisia öljyjä,
puhdistusaineita, liukasteita ja korroosiosuojia
› Loctiten lukitteet, tiivisteet, tasotiivisteet ja liimat
› laakerirasvat
› elintarvikehyväksytyt kemikaalit
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PNEUMATIIKKA
›
›
›
›

sylinterit
venttiilit
pneumatiikkaletkut ja -liittimet
huoltolaitteet

› FESTO

HELSINKI
Puh. 010 3466 690
Laippatie 7, 00880 HELSINKI
HOLLOLA
puh. 020 1113 610
Tiiriskankaantie 4, 15860 HOLLOLA

LAAKERI-CENTER OY
myynti@laakeri-center.fi
www.laakeri-center.fi

TAMPERE
Puh. 010 3466 699
Nuutisarankatu 14 A, 33900 TAMPERE

Toimipaikat avoinna
arkisin klo 8.00–16.30

TURKU
Puh. 010 4006 710
Harmokatu 3, 20380 TURKU
VAASA
Puh. 020 7559 570
Silmukkatie 21, 65100 VAASA
KOTKA
Puh. 05 2607 000
Kyyhkylänkuja 2, 48600 KOTKA
JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 1113 660
Vasarakatu 22, 40320 JYVÄSKYLÄ
KUOPIO
Puh. 020 1113 670
Suvannontie 7, 70780 KUOPIO
SEINÄJOKI
Puh. 010 4006 716
• www.jssuomi.fi

Toimitukset

24/7
p. 010 346 6698

TILAA TUOTTEET
VERKKOKAUPASTAMME
laakeri-center.fi/kauppa.
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