KUMPPANISI
KUNNOSSAPITOON
WE MIND YOUR BUSINESS

PÄÄMÄÄRÄNÄMME ON
ASIAKKAAMME LIIKETOIMINNAN EDISTÄMINEN.

ASIANTUNTEVA JA
KETTERÄ TOIMIJA
SSG Sahala on teollisuuden elinkaaripalveluihin erikoistunut yritys. Palvelumme kattavat kokonaiskunnossapidon,
kunnonvalvonnan sekä laajat kunnossapito- ja asennusprojektit. Lisäksi konepajamme valmistavat tuotantoprosesseihin ja koneisiin liittyviä asiakaskohtaisia tuotteita, muun
muassa lämmönvaihtimia. Meillä on pitkä käytännön kokemus teollisuudesta ja teollisuuden toimintamalleista. Lisäksi
olemme edelläkävijä uuden teknologian hyödyntämisessä.

Olemme toimineet alalla vuodesta 2008 lähtien, ja
yritysostojen myötä toimintamme on laajentunut kattamaan koko Suomen. Tulevaisuuden tavoitteisiimme
kuuluu laajentuminen pohjoismaisille markkinoille.
Tällä hetkellä Oulun toimipisteemme palvelee PohjoisSuomen ohella myös Pohjois-Ruotsin asiakkaita.

LUOTETTAVAA JA
OIKEA-AIKAISTA
KUNNOSSAPITOA
Kunnossapito- ja asennuspalvelumme merkitsevät
asiakkaillemme helppoutta: töiden huolellinen
esisuunnittelu ja ammattitaitoinen sekä kokenut
henkilökuntamme varmistavat toimivan lopputuloksen. Huolehdimme työturvallisuuden toteutumisesta ja toimitamme projektin jälkeen asiakkaallemme asianmukaiset dokumentit. Tekemällä oikeat
asiat oikeaan aikaan varmistamme, että huolto- ja
ylläpitotoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita.
Jatkuvan kunnossapidon ohella olemme erikoistuneet teollisuuslaitosten vaativiin kunnossapitoprojekteihin, kuten vuosi- ja seisokkihuoltoihin,
lämmönvaihdinten, kattilalaitosten ja teollisuuspeltien huoltoihin sekä suuriin korjaushankkeisiin.
Vaativatkin projektit sujuvat meiltä luotettavasti
tinkimättömällä laadulla.
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Lue lisää:
sahala.fi/kunnossapito

» PROJEKTIN JOHTAMINEN
» SUUNNITTELU
» ASENNUSVALVONTA
» LAITEASENNUKSET
» RAPORTOINTI

Pro-Machining Oy

HALUATKO OSASI JO HUOMISEKSI?

Yrityksemme on keskittynyt proto- ja
piensarja valmistukseen.
Teitä palvelee meidän tehokas ja
joustava työntekijätiimimme.
050 3006140 | petri.saarelainen@pro-machining.fi

PILVIPALVELUUN KERÄTTÄVÄ
DATA ON TARKASTELTAVISSA
MYÖS MOBIILISTI.

INNOVATIIVISTA TEKNOLOGIAA
KUNNOSSAPIDON TUEKSI
SSG Anywhere on kehittämämme pilvipalvelupohjainen
tiedonkeruu-, analysointi- ja kunnonvalvontajärjestelmä,
joka on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huoltoja mittauspalvelut anturista raportointiin- ja analysointiin
saakka. Järjestelmä mahdollistaa tuotannon ongelmakohtien löytämisen, nopean reagoinnin poikkeamiin sekä
tuotannon syvällisen ymmärtämisen.
SSG Anywherestä saatavaa dataa voidaan muokata,
analysoida, jalostaa ja jakaa myös kolmannen osapuolen

järjestelmiin. Data on käytettävissä ajasta ja paikasta
riippumatta pilvipalvelun kautta. Järjestelmä on helppo
asentaa, ja sen käyttö on sujuvaa. Saatavilla on neljä
eri sovellusvaihtoehtoa erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin.

Lue lisää SSG Anywherestä.

LÄMMÖNVAIHTIMET
KAIKKIIN
OLOSUHTEISIIN
SSG Sahala HEX -lämmönvaihtimet täyttävät energiateollisuuden prosessien kaikki vaatimukset ja tarpeet.
Lämmönvaihtimemme tunnetaan kehittyneistä termodynaamisista ratkaisuistaan, jotka tekevät niistä tehokkaita ja taloudellisia.
SSG Sahala HEX -lämmönvaihtimet valmistetaan omalla
tehtaallamme, ja ne räätälöidään tarkasti asiakkaan
tarpeita vastaaviksi. Vastaamme myös tuotteidemme
asennuksesta sekä korjauksesta. Lisäksi valmistamme
painelaitteita, kuorima- ja prosessirumpujen varaosia sekä
huollamme vanhojen brändien lämmönvaihtimia.
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Lue lisää:
sahala.fi/lammonvaihtimet

ÄLYLÄMMÖNVAIHDIN
REAGOI PUOLESTASI
Kehitämme älylämmönvaihtimia, joihin
SSG Anywhere -järjestelmä integroidaan
valmiiksi. SSG Anywhere tuottaa
käytönaikaista tietoa lämmönvaihdinten
värähtelyistä ja muista odottamattomista
prosessinaikaisista tapahtumista. Tämä
mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon
ja prosessin optimoinnin entistä
tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.

Painelaiteosien erikoisosaaja
 Säiliönpäädyt
 Paljetasaimet
 Kalotit
 Kartiot
 Painosorvaus
 Hydraulipuristus
Pinotie 7, 33470 Ylöjärvi
tel. +358 3 348 4666 / +358 40 740 8364
www.sailionpaaty.com

PALJON ENEMMÄN
KUIN KONEPAJA
SSG Pajaservice on konepajateollisuuden, prosessiteollisuuden ja voimalaitosteollisuuden yhteistyökumppani. Meillä on vankka ammattitaito ja pitkä kokemus
koneiden ja laitteiden huolloista, kunnossapidosta sekä
vikakorjauksista. Palveluihimme kuuluu myös erikoiskoneiden valmistus.
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Lue lisää:
pajaservice.com

Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita huolellisesti ja
toteutamme sovitut suunnitelmat valmiiksi tuotteeksi.
Asiakkaita sekä projektikohteita meillä on eri puolella
Suomea sekä muissa Euroopan maissa. Pitkäikäiset
asiakkuutemme useilta eri toimialoilta kertovat osaamisemme ja palvelumme korkeasta laadusta.

TULE MUKAAN
OSAAVAAN
PORUKKAAN!
Meillä on hyvä tekemisen meininki.
Tämä näkyy paitsi ammatillisena
osaamisena myös asenteena: työt tehdään aina
turvallisesti, laadukkaasti ja joustavasti.”
Timo Rahikainen
aluejohtaja
SSG Sahala Oy, Varkauden yksikkö
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Lue lisää ja lähetä hakemus!
sahala.fi/rekrytointi

Tulin taloon oppisopimuskoulutuksen
kautta, jonka jälkeen sain täältä vakituisen
työpaikan. SSG:llä on mukavat työkaverit, joilta
voi aina pyytää apua tarvittaessa.”
Vinski Tokola,
levyseppähitsaaja

House& Marine
Finland

AUTOMAATIORATKAISUT TEOLLISUUDELLE

JO 30 VUOTTA
YRITYSMAJOITUSTA
YMPÄRI MAAN
040 538 7902 | www.housemarine.fi

www.cmesolutions.fi

WE MIND YOUR BUSINESS
SSG Sahala

Kiertotie 21–23, 78300 Varkaus
tilaukset.varkaus@sahala.fi
sahala.fi
OULU

JOENSUU
VARKAUS
LAUKAA
PIRKKALA

MÄNTYHARJU

KOUVOLA
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Katso kaikki yhteystietomme
sahala.fi/yhteystiedot

MYLLYKOSKI

Meiltä löydät oikeat tekijät.

• www.jssuomi.fi

Oikeita töitä etsimässä?

Vahvaa paikallista henkilöstövuokrausta jo vuodesta 2002 alkaen | www.lisapalvelu.net

