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Teräksinen kumppani
koneistukseen
Timaco on vuonna 1996 perustettu suomalainen
perheyritys, jonka erikoisalaa ovat CNC-jyrsintä
ja -sorvaus. Valmistamme pieniä ja keskisuuria
kappaleita teräksestä, alumiinista ja muovista.
Asiakkaitamme ovat tunnetut kansainväliset
koneenrakennus- ja teknologia-alan yritykset.
Meidän tunnetaan korkeaan laatuun pystyvänä, ketteränä ja tehokkaana konepajana. Kehitämme tuotantoympäristöämme ja otamme käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, jotta voimme
tarjota asiakkaillemme luotettavaa ja joustavaa koneistuspalvelua myös tulevaisuudessa.

Elämäsi uudet yhteydet
Kaisanet Oy on Kainuun, Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla
toimiva verkkopalveluiden, tietoliikenteen, ICT-palveluiden ja
digitalisaation asiantuntijayritys. Meiltä saat digitaaliset ratkaisut
sekä laitteet ja liittymät. Kaikki mitä yhteydenpitoon tarvitset.
www.kaisanet.fi
asiakaspalvelu 0800 391 234
asiakaspalvelu@kaisanet.fi

Pienistä komponenteista suuriin
kokonaisuuksiin
Valmistamme niin erityistä tarkkuutta vaativia pieniä sorvauskappaleita kuin
jopa tuhannen kilon painoisia jyrsintäkappaleitakin. Tärkeä erikoisosaamisalueemme on hydrauliikkalohkojen valmistus. Lisäksi teemme koneistettaviin kappaleisiin liittyvät hitsaus- ja kokoonpanotyöt. Pintakäsittelyt onnistuvat luotettavien kumppaneidemme kautta.
Olemme mielellämme mukana asiakkaan tuotekehitysprosessissa.
Osaavalla henkilökunnallamme on runsaasti tietotaitoa, jota asiakkaamme
voivat hyödyntää kappaleiden laadun ja valmistettavuuden kehittämisessä.
Tätä kautta autamme asiakkaitamme myös saavuttamaan kustannussäästöjä
valmistuksessa.

Tehokkaita ja luotettavia
CNC-työstökoneita
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MACHINING CENTERS
VCF 5000 Series

Olemme
tärkeä lenkki
asiakkaan
tuotekehitysketjussa.

TURNING CENTERS
PUMA SMX Series

Tehokkaat
työskentelytavat
Meillä on monipuolinen ja moderni konekanta, johon
kuuluu muun muassa monitoimisorveja ja kuusi vaakakaraista koneistuskeskusta. Tuotantoon tulevat kappaleet ohjelmoimme 3D-ympäristössä suunnittelijan tekemien mallien pohjalta. Näin varmistamme, että kappaleet
ovat virheettömiä ja kuvien mukaisia. Matrix-työkalunhallintajärjestelmällä takaamme työkalujen saatavuuden
tuotannon aikana.
Seuraamme tuotantoa reaaliajassa, jotta saamme oikeaa
tietoa tuotantokoneiden tilasta ja pystymme reagoimaan
nopeasti mahdollisiin poikkeamiin. Seuranta auttaa
meitä myös parantamaan toimintaamme ja mahdollistaa
häiriöttömän tuotannon. Tämä näkyy asiakkaillemme
kilpailukykyisinä hintoina.

Modernit koneet ovat
tärkeä osa laatua ja
tehokkuutta.

MAAILMA EI MUUTU ITSEKSEEN
METALLINTYÖSTÖ - RAKENTAMINEN - MOOTTORIT, GENERAATTORIT & VAIHTEISTOT

Korkea laatu
Varmistamme tuotteiden laadun nykyaikaisin
menetelmin. Käytössämme on esimerkiksi DEA Global
12.15.10 Performance koordinaattimittauskone ja Romer
Absolute Arm 3D -käsivarsimittalaite. Mittaustulokset
dokumentoimme automaattisilla lähettävillä mittavälineillä, ja valmistuserien mittaraportit toimitamme
asiakkaille sopimuksen mukaan.

Tärkeä osa laatua on luotettavuus ja joustavuus.
Kuuntelemme asiakkaitamme ja pyrimme löytämään
aina kaikille osapuolille parhaan ratkaisun. Olemme
luotettava tavarantoimittaja ja pidämme kiinni sovituista
toimitusajoista tinkimättä korkeista laatuvaatimuksista.
Toimimme ISO 9001 -laatusertifikaatin ja
ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaisesti.
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TIMACO OY
Levytie 6
74510 Iisalmi
+358 (0)10 583 6001
+358 (0)44 755 1401
www.timaco.fi

S1-ryhmän sähköurakointi
Porovedentie 670, 74160 Iisalmi

Raimo Huttunen
0400 363 003

• www.jssuomi.fi

Saat saman katon alta
kaikki sähköpalvelut.

