Timantinluja kumppanisi

Timanttityökalujen
kotimainen erityisosaaja
Tarinamme alkoi vuonna 1937, kun ryhdyimme valmistamaan ja markkinoimaan kivinäytteiden kairauksessa
käytettäviä timanttikairausteriä ja -välineitä kaivosteollisuudelle. Nyt – 85 vuotta myöhemmin – olemme johtava
suomalainen timanttityökalujen valmistaja ja maahantuoja sekä timanttityökaluihin perustuvien
ratkaisujen tuottaja.
Olemme luotettava kumppani asiakkaillemme niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistamme omana
tuotantonamme sekä vakiotuotteita että räätälöityjä
mittatilaustuotteita. Suunnittelemme ja kehitämme
tuotteet yhdessä asiakkaiden kanssa ja testaamme
ne omassa testauslaboratoriossamme.
Toimimme täysin kotimaisin voimin, lisäksi apunamme
ovat johtavat yhteistyökumppanit ympäri maailman.

kotimaisuus on meille tärkeä arvo. tutustu
tarkemmin avainlippu kampanjaamme nettisivuillamme www.levanto.fi.

Levanto Oy
Venevalkamantie 5, 02700 Kauniainen
puh. 09 511 470
info@levanto.fi
www.levanto.fi

Tuotteemme kaivosteollisuudelle

Valmistamme kaivosteollisuuden toimijoille muun muassa kairausterät, maaterät ja suojaputkenterät kotimaisena laatutyönä.
Annamme asiantuntijuutemme asiakkaidemme käyttöön, ja kehitämme
yhdessä heidän kanssa yhä toimivampia ja suorituskykyisempiä työkaluja. Oma tuotantolaitoksemme mahdollistaa nopean reagoinnin ja
vastaamisen asiakkaidemme erityistarpeisiin.

Lue lisää:
www.levantomining.com

AUTOMATED PRECISION SAW FOR BORE HOLE SAMPLES
Uskalluksesta ja
uteliaisuudesta
mullistavia laitteita
www.ntt.fi

www.nttcoresaw.com

Tuotteemme rakennusalalle

Suunnittelemme ja valmistamme tehokkaat työkalut kaikkiin rakennusalan purku- ja saneeraustöihin – nopeasti ja luotettavasti. Tuotevalikoimamme sisältää esimerkiksi timanttipora- ja -sahanterät sekä -hiomalaikat.
Meiltä onnistuvat erikoisemmatkin ratkaisut: räätälöimme vaikkapa
kaksi erillistä työkalua yhdeksi asiakkaamme niin toivoessa.

Lue lisää:
www.levanto.fi/rakennusalalle

Tuotteemme kiviteollisuudelle

Tunnemme eri kivimateriaalit läpikotaisin. Vuosien mittaan kerääntyneen tietotaitomme avulla valmistamme kiviteollisuuden työkalut
käyttökohteeseen kuin käyttökohteeseen.
Valikoimaamme kuuluvat timanttisahanterät sekä tuotteet ja suojaaineet kiven korjaukseen ja hoitoon. Lisäksi tarjoamme terien huoltopalvelua, jonka tuomme tarvittaessa asiakkaamme luokse.

CONGRATULATIONS
TO LEVANTO OY ON
85 YEARS!
Hyperion Materials & Technologies is a proud global
partner with Levanto Oy, providing saw grit diamonds to
help them deliver high-quality products used in the stone,
construction and mining industries.
Congratulations and looking forward to our partnership for decades to come.

Lue lisää:
www.levanto.fi/kivelle

For more
information
about Hyperion, visit
www.HyperionMT.com
or email
marketing@hyperionmt.com
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