TEOLLISUUDEN TIIVISTEET
Teollisuuden vaativissa olosuhteissa tiivisteet
joutuvat koville mm. muuttuvien paineiden,
lämpötilojen ja kemikaalien vuoksi.
Pohjanmaan Tehdaspalvelu on keskittynyt
tiivisteosaamiseen jo 25 vuoden ajan.
Tietotaitoa on kertynyt käytännön kokemuksista
sekä olosuhteiden ja prosessien tuntemuksesta.
Perusajatuksemme on, että meillä on tietotaito ja
valmiudet tuotteiden asentamiseen sekä myyntiin.
Tukenamme on 125-vuotiaan Chestertonin
maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Heidän
tunnuslauseensa on ”globaali ratkaisu - paikallinen palvelu”.
---Me olemme se palvelu.---

ASIAKKAITAMME OVAT :

• sellu/paperiteollisuus
• prosessiteollisuus
• elintarviketeollisuus
• kemianteollisuus
• voimalaitokset
• vesi-/

jätevesilaitokset

• konepajateollisuus

Asennuspalvelut

PUNOSTIIVISTEET:
Olemme tehneet punostiivisteasennuksia jo 90-luvun alusta alkaen mm. sellupaperitehtaiden seisakeissa. Vuosien
varrella olemme kehittäneet tehokkaat
purkumenetelmät punoksille. Sekä kokemukseen, että prosessin tuntemukseen perustuen, osaamme valita juuri
oikean Chesterton-punoksen oikeaan
kohteeseen. Tärkeintä on saada laitteet
toimimaan mahdollisimman pitkään
ilman turhia seisakkeja.

Massatornin pohjakaavarin poksin pakkaus.

LIUKURENGASTIIVISTEET:
Asennamme myymiämme Chestertonliukurengastiivisteitä pumppuihin ja sekoittimiin ym. Asennuksissa käytämme
alan ammattilaisia, joilla on käytössään
oikea kalusto, mm. laser-rihtauslaitteet
yms.
Teemme myös mahdolliset koneistukset
ja muutostyöt esim. pumpuille, jotka
muutetaan vuotavasta punospoksista
vuotamattomaan liukurengastiivisteeseen.

Punostiivistys muutetaan vuotamattomaan
liukurengastiivisteeseen.

ASIANTUNTIJAPALVELUT:
Raportointi, jälkiseuranta ja korjaus- ja parannusehdotukset kuuluvat myös palveluumme.

Asiantuntijapalvelut

Palveluihimme kuuluvat myös
suositusten tekeminen erilaisiin
prosessiteollisuuden vaativiin kohteisiin,
mm. punostiivisteistä,
liukurengastiivisteistä,taso/laippatiivisteistä sekä hydrauliikka/
pneumatiikka-tiivisteistä.
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TIEDUSTELUT
0400 267941
toimisto@tehdaspalvelu.com

TUOTTEET

P U N O S T I I V I S T E ET
Pyörivät laitteet

-pumput, sekoittimet, ruuvit yms.

Staattiset laitteet

-venttiilit yms.
-lasikuitu-/keramiikkatiivisteet

MEKAANISET TIIVISTEET
Pumput, sekoittimet, ruuvit yms.
− patruunatiivisteet
− sovitetiivisteet
− halkaistut tiivisteet
− Din-normitiivisteet
TASOTIIVISTEET
Tiivistelevyt ja valmiit
laippatiivisteet
− kemikaalitiivisteet (Ptfe)
− höyrytiivisteet (Grafiitti)

Tiivisteiden leikkaus
mittojen mukaan

− yleistiivisteet

− metallitiivisteet

- ptfe nauhatiivisteet

HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA
TIIVISTEET
− sylintereiden tiivistys
− vaihteistojen akselitiivistys
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POHJANMAAN
TEHDASPALVELU OY
Vaihdetie 6,
60120 Seinäjoki
Y-0856548-7
Puhelin: 0400 267941

Lehtimaa Ari
Toimitusjohtaja
Tiivisteasiantuntija
Puhelin: 0400 267941
Sähköposti:
ari.lehtimaa@tehdaspalvelu.com

Sähköposti:
toimisto@tehdaspalvelu.com
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