Pintakäsittelyn ammattilainen

Aidosti avaimet
käteen
Pekotek tarjoaa pintakäsittelyratkaisuja konsultoinnista avaimet käteen toimituksiin.
Pekotek Oy on manuaaliseen raepuhallukseen ja automaattiseen sinkopuhallukseen
sekä metallin ja muiden tuotteiden maalausja kuivaustekniikoihin erikoistunut suomalaisyritys. Olemme perustamisvuotemme 1983
jälkeen toimittaneet pitkälti yli 400 järjestelmää eri puolille Eurooppaa.
Omat suunnittelu- ja valmistusosastomme
antavat meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme erittäin joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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Mekaaninen
esikäsittely
Pekotekin patentoitu non-waste rakeenkierrätysjärjestelmä on yksinkertainen ja
toimintavarma järjestelmä eri puhallusmateriaaleille.

Lisätietoa yrityksemme
sivustolta.

4

Märkämaalaus
Pekotekin maalaamo-/kuivaamokammiot
ovat energiatehokkaita ja turvallisia.
 Lämmöntalteenottoyksikkö,
jonka minimitehokkuus on 70 %
 Automaattinen kaasunvalvontajärjestelmä
 Kammiorakenteet asiakkaiden tuotantotarpeiden ja palovaatimusten mukaisesti
 Raitis-/poistoilmalaitteisto moninkertaisella suodatuksella
 ATEX-hyväksytyt valaisimet ja komponentit
Toimitamme
jauhemaalausratkaisuja
yksittäisestä laitteesta
täysin automatisoituihin
linjaratkaisuihin.

Lisätietoa yrityksemme
sivustolta.

Factory Automation on your terms.
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Pekotekin
siirrettävä yhdistelmäkammio
Pekotek Combissa rakeenkierrätysja maalausjärjestelmä sijaitsevat
samassa siirrettävässä kammiossa.
Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja
kustannustehokas ratkaisu on hyödyllinen
myös pienemmille yrityksille.
Huippuominaisuudet:
 Yhdistetty puhallus ja maalaus samassa
siirrettävässä kammiossa.
 Pekotekin non-waste-rakeenkierrätysjärjestelmä mahdollistaa maalauksen
samassa kammiossa
 Kompakti laitteistokoko, joustava sijoitus
ja nopea kasattavuus
 Moniraemahdollisuus
 Helppo siirtää toiseen kohteeseen
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Digital Twin
Pekotekin 3D-mallinnus toimii maalaamon
kojelautana näyttämällä kaiken kriittisen
tiedon yhdellä vilkaisulla. Koko prosessilaitteisto esitetään oikeilla paikoillaan.
Datasyöte
 Käyttöastetiedot
 Olosuhteiden ja tietojen tallennus
tietokantaan
 Ennakoiva huolto
 Digital Twin -palveluraportit
 Selainpohjainen mobiililaitenäkymä
käyttäjille
 Mahdollisuus lisätä tietosyötteeseen
omaa tietoa

Intelligence is not enough
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Pekotek Oy
Tempontie 9
80330 Reijola
Puh. 010 219 2050
pekotek@pekotek.fi
www.pekotek.fi

Toimitusjohtaja
Pasi Piirainen
pasi.piirainen@pekotek.fi
Puh. 0400 609 064
Kehityspäällikkö
Petri Rautiainen
petri.rautiainen@pekotek.fi
Puh. 045 657 8001

• www.jssuomi.fi

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi

Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862
Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Vaalimme vahvoja brändejämme ja olemme ylpeitä pintakäsittelyosaamisestamme,
jossa yhdistyvät yli 150 vuoden kokemus ja modernit teknologiat.
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Me luomme pintoja, joilla on merkitystä. Pintakäsittelytuotteemme kestävät
niin aikaa kuin haastavia sääolosuhteitakin. Luomme jatkuvasti uudenlaisia
ratkaisuja, jotka ovat turvallisia niin ihmisille kuin ympäristöllemme. Haluamme olla vastuullisen toiminnan kärjessä ja tehdä yhdessä osamme puhtaamman ilmaston ja värikkäämmän maapallon puolesta.

Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka
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