POWER
WITH
QUALITY

Konepajapalvelut

Metal Workshop Services

Supersteel Oy on voimansiirtoon erikoistunut metalliteollisuuden
ammattilainen. Toimimme kansainvälisillä marine- ja offshoremarkkinoilla, joille toimitamme huippulaadukkaita, räätälöityjä metallituotteita. Tarjoamme myös hitsaukseen, raskaaseen
koneistukseen, kokoonpanoon ja pintakäsittelyyn liittyviä alihankintapalveluita.

Supersteel Oy is an experienced metal industry professional
that specializes in power transmission solutions. We operate in
the international marine and offshore markets, to which we
supply tailored, top-quality metal products. We also provide
subcontracting services related to welding, heavy machining,
assembly and surface treatment.

Meillä on yli 60 vuoden kokemus erilaisista konepajatöistä.
Tuotteet valmistetaan toimitiloissamme Parkanossa, jossa työllistämme noin 70 metalliteollisuuden ammattilaista. Nostokapasiteettimme, monipuolinen konekantamme ja tilamme
mahdollistavat mittavien komponenttien valmistuksen ja käsittelyn. Reagoimme asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti.

We have more than 60 years of experience in metal workshop
services. Our products are manufactured at our premises in
Parkano, where we employ about 70 metal industry professionals.
Our lifting capacity, versatile machinery and premises allow us
to manufacture and process large components. We respond to
customer needs quickly and flexibly.

Tarjoamme asiakkaillemme hyvää palvelua sekä korkeatasoista
osaamista. Valmiit tuotteet toimitamme täsmällisesti ja luotettavasti ympäri maailman.

We offer our customers good service and a high level of expertise.
We deliver finished products accurately and reliably all around the
world.

Sertifikaattimme ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 ja ISO 38342:2005 kattavat raskaat levytyö-, hitsaus-,
koneistus- ja kokoonpanopalvelut. Erikoisosaamisestamme ja laadustamme kertoo
se, että olemme tehneet pitkään yhteistyötä
useiden kansainvälisten luokituslaitosten
kanssa.

Our certificates ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 and ISO 3834-2:2005 cover
heavy plate work, welding, machining and
assembly services. Our special expertise and
quality are evidenced by the fact that we
have cooperated with several international
classification societies for a long time.

Erinomainen
induktiokarkaisu

Excellent
induction hardening

Vuosikymmenten aikana kehittämämme induktiokarkaisuprosessi on erinomainen lämpökäsittelymenetelmä tietyille
teräksille. Käsittely kohdennetaan valituille pinnoille, jolloin
muut pinnat jäävät pehmeiksi koneistusta varten. Karkaisukovuus ja -syvyys valitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

The induction hardening process we have developed over a
number of decades is an excellent heat treatment method for
certain types of steel. The treatment is applied to selected surfaces,
leaving the other surfaces soft for machining. The hardening hardness and depth are selected according to the customer’s needs.

Meillä on Pohjoismaiden suurin kapasiteetti induktiokarkaisukäsittelyihin, ja suunnittelemme ja valmistamme omat induktorimme. Tarjoamme induktiokarkaisupalveluita myös muille
metallialan toimijoille.

We have the largest capacity for induction hardening treatments
in the Nordic countries, and we design and manufacture our own
inductors. We also offer induction hardening services to other
operators in the metal industry.

Edut
✓ Luotettava, nopea ja kustannustehokas
✓ Ympäristöystävällinen
✓ Erinomainen kulutuksenkesto

Sovellukset
✓
✓
✓
✓

Sisä- ja ulkopuoliset hammastukset
Laakereiden vierintäradat
Sylinterimäiset pinnat
Tasopinnat

Benefits
✓ Reliable, fast and cost-effective
✓ Environmentally friendly
✓ Excellent wear resistance

Applications
✓ Internal and external teeth
✓ Bearing raceway
✓ Cylindrical surfaces

Voimansiirto
ja koneistus

Power transmission
and machining

Suunnittelemme ja valmistamme mekaanisen voimansiirron
komponentteja ja asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja mm.
prosessi-, paperi- ja meriteollisuuteen. Tuotteemme ovat
hammastettuja komponentteja: hammaspyöriä, hammaskehiä,
hammasakseleita ja hammaskytkimiä.

We design and manufacture mechanical transmission components
and tailored comprehensive solutions for process, paper and
marine industries for among others. Our products include toothed
components: gear wheels, gear rims, pinions and gear couplings.

Suunnitteluosaamisemme ja vuosikymmenten kokemus varmistavat laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Kehitämme
uusia voimansiirtoratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden ja muiden
asiantuntijoiden, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Tuotteemme kestävät äärimmäisiä olosuhteita.

Our design expertise and decades of experience ensure high-quality
and cost-effective solutions. We develop new power transmission
solutions in collaboration with customers and other experts, such
as universities and research institutes. Our products withstand
extreme conditions.

Tuotteitamme:

Our products include:

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Hammaspyörät
Hammaskytkimet
Hammaskehät
Hammasakselit
Muut koneistettavat kappaleet

Gear wheels
Gear couplings
Gear rims
Pinions
Other machined parts

Dimensiot

Dimensions

Räätälöityjä tuotteita
vaativiin olosuhteisiin
Tailored products for
demanding conditions
✓
✓
✓
✓

Käyttöjen mitoitus
Suunnittelu ja valmistus
Osto ja kokoonpano
Tarkastus ja testaus

✓
✓
✓
✓

Dimensioning of drives
Design and manufacturing
Purchase and assembly
Inspection and testing

HAMMASTUS

HAMPAAN HIONTA

SISÄPUOLINEN
HAMMASTUS

INDUKTIOKARKAISU

SORVAUS

Max. halkaisija

8 000 mm

2 400 mm

1 400 mm

~ 8 000 mm

~ 6 300 mm

Moduuli

1–32

1–40

1–12

~ 50

Hampaan leveys

1 200 mm

1 000 mm

260 mm

> 1 200 mm

Max. paino

40 000 kg

20 000 kg

1 600 kg

30 000 kg

50 000 kg

GEAR HOBBING

PROFILE GRINDING

INTERNAL GEAR
SHAPING

INDUCTION
HARDENING

TURNING

Max. diameter

8 000 mm

2 400 mm

1 400 mm

~ 8,000 mm

~ 6 300 mm

Module

1–32

1–40

1–12

~ 50

Face width

1 200 mm

1 000 mm

260 mm

> 1 200 mm

Max. weight

40 000 kg

20 000 kg

1 600 kg

30 000 kg

Max. korkeus
~ 3 000

Max Height
~ 3 000
50 000 kg

Levy- ja hitsaustyöt

Plate work and welding

Teemme levy- ja hitsaustyöt asiakasvaatimusten mukaisesti,
kustannustehokkaasti ja nopeasti. Hyvän pyörityskalustomme
avulla voimme käsitellä suuria ja hankalan muotoisia kappaleita.
Nostokapasiteettia meiltä löytyy tarvittaessa 200 tonniin asti.

We perform plate and welding work cost-effectively and expediently
in accordance with customer requirements. We can handle
large and intractably shaped parts using our versatile handling
equipment. Our maximum lifting capacity is 200 tons.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jauhekaarihitsaus
TIG-hitsaus
MIG/MAG-hitsaus
Pintakäsittelyt
Nostokapasiteetti 100 t (200 t)
Pyöritysrullasto 100 t
Nostokorkeus 10 m, ovi 7 x 14 m

Submerged arc welding
TIG welding
MIG/MAG welding
Surface treatments
Lifting capacity 100 tons (200 tons)
Turning rollers 100 tons
Lifting height 10 m, 7 x 14 m door

Kokoonpanopalvelut

Assembly services

Tarjoamme asiakkaillemme hydrauliikka- ja sähköasennuksia
kustannustehokkaasti ja asiakkaiden vaatimusten mukaan. Meiltä
hoituvat luotettavasti sekä osa- ja loppukokoonpanot että koekäytöt. Pakkaamme valmiit tuotteet ja toimitamme ne luotettavasti ja täsmällisesti perille asti.

We offer hydraulic and electrical installations to our customers
cost-effectively and according to customer requirements. We can
reliably handle both subassembly and final assembly work as
well as test runs. We pack the finished products and deliver them
reliably and accurately to their destination.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mekaaniset asennukset
Hydrauliasennukset
Sähköistykset
Testaukset
Koekäytöt
Viimeistelyt
Pakkaukset ja lähetykset

Palvelutarjontaamme täydentää
joukko luotettavia yhteistyökumppaneita. Teemme yhteistyötä
muun muassa samalla tontilla
toimivan kuljetusalan yrityksen sekä
märkämaalaamon kanssa.

Mechanical installations
Hydraulic installations
Electrification
Testing
Test runs
Finishing
Packaging and shipping

Our services are
complemented by a number of
reliable partners. We co-operate
e.g. with a transport company
operating on the same site, as
well as with a wet paint shop.

Supersteel Oy
Vanhantalontie 3
FI-39700 Parkano Finland
Tel. +358 (0)20 184 7400

sales@supersteel.fi
firstname.lastname@supersteel.fi
etunimi.sukunimi@supersteel.fi
www.supersteel.fi

  

Katso kaikki yhteystietomme
nettisivuiltamme:
www.supersteel.fi
Check our contact details
on our website:
www.supersteel.fi/en/

VASTUU ASIAKKAAN ONNISTUMISESTA

hertek.fi

Sivuhonka Oy on vuonna 1978 perustettu porilainen perheyritys.

Pakkaus- ja puulaatikot
 puupakkauslaatikot
 merikuljetuslaatikot
 kuormalavat
 alustat

 urapuut
 lavakaulukset
 pakkaushäkit

Palveluihimme kuuluvat lisäksi tuotteiden
pakkaus ja lastaus, neuvonta ja mittaus sekä
puutavaran myynti.

Sivuhonka Oy | Puh. 0400 128 883 | Honkapuistontie 81, PORI | www.sivuhonka.fi

• www.jssuomi.fi
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