
100 %  
hydrauliikkaa Suomesta



SUOMALAINEN  
LAATUTUOTE  
kansainvälisesti kilpailukykyiseen hintaan

ST-koneistus on Suomen suurin vaativiin pieniin ja keskisuuriin sarjoihin  
erikoistunut hydrauliikkalohko- ja komponenttitoimittaja. 

Autamme hydrauliikkayrityksiä ja koneenrakennusteollisuutta valmistamaan  
laadukkaita lopputuotteita kansainvälisesti kilpailukykyiseen hintaan. 

Lähes 50-vuotiaan perheyrityksemme tunnusmerkkejä ovat tinkimätön työnjälki,  
moderni konekanta sekä jatkuva laadun, teknologian ja prosessien kehittäminen.

Erikoisosaaminen          hydrauliikkalohkojen ja -komponenttien erikoissarjat   

Avaintuotteet         pohjalaatat, alikokoonpanot, erikoissylinterit ja –lohkot    

Vuosikapasiteetti          185 000 lohkoa ja 12 000 sylinteriä

Henkilöstö         50

Perustettu          1970



Toimitamme puhtaita ja käyttövalmiita

Tunnemme koko valmistusprosessin aina suunnittelupöydältä,  
hallin lattialle ja neuvottelupöytiin.

Olemme haka ratkomaan ongelmia ja minimoimaan kustannuksia.  Siksi tarjoamme 
suunnittelu-, valmistus-, kokoonpano-, testaus- ja varastointipalvelut saman katon 
alta. Laatu paranee, kannattavuus kasvaa ja ympäristö kiittää.

KOMPONENTTEJA SAMAN KATON ALTA
Koko toimitusketju 

PROTOTYYPIN 
VALMISTUS

VALMISTUS MODERNILLA 
KONEKANNALLA

Valmistamme yksittäiskappaleet 
ja piensarjat kustannustehokkaasti 
Fast Track -protosolulla. 

Miehittämättömän koneistuksen ansiosta  
tuotantokapasiteettimme on jopa nelin-
kertainen työvuoroa kohti.

TUOTESUUNNITTELU  
JA TUOTANNON OPTIMOINTI

Valitsemme parhaat raaka-aineet  
ja ratkaisut vastaamaan tuotteen käyttö-
tarkoitusta ja konekantaa.

KOKOONPANO JA  
TESTAUS PUHDASTILASSA

100 % PUHDISTUS JA  
LAADUNVALVONTA

NOPEA TOIMITUS  
OMASTA VARASTOSTA

Jokainen komponentti kootaan ja testa-
taan tuotantotiloista eristetyllä alueella.

Kaikki tuotteemme puhdistetaan  
TEM-P350-jäysteenpoistokoneella.

Toimitamme varastotuotteet jopa  
kolmessa päivässä tilauksesta.

Meillä on laaja varastovalikoima eri laitevalmistajien sertifioimia erikoistyökaluja,  
mikä takaa erittäin nopeat toimitukset työkoneen rikkoutuessa.  



Investoimme ennakkoluulottomasti uusiin  
toimintatapoihin ja konekantaan. 

Valmistamme monimutkaisia komponentteja suurella kapasiteetilla. Miehit-
tämättömän koneistuksen ansiosta pystymme ajamaan priimatavaraa neljä 
kertaa tehokkaammin työvuoroa kohti. Varastotuotteet lupaamme sopimus-
asiakkaille jopa kolmen päivän päästä tilauksesta.

Laitekantamme eliittiä edustavat Suomen ainoa i-200 ST -monitoimisorvi 
robottisolulla sekä pohjoismaalaisittainkin harvinaiset TEM-P350 -jäysteen-
poistokone ja robottisolulla varustetettu NC-koordi  n aattimittakone Mitutoyo 
Crysta-Apex S 9108.

LAATUA AJALLAAN 

  TINKIMÄTÖNTÄ
   Lupaamme

Venttiililohkot Ryhmälaatat |  rinnankytkentä Venttiilit

Peitelevyt Huuhtelulevyt Muunnoslaatat, adapterit  
ja mittalevyt

Sylinterit

 VARASTOSTA
   Laadukkaat vakiotuotteet suoraan

Ryhmälaatat | sarjakytkentä

Tilaa verkosta

st-koneistus.fi/tuotteet

Vakiotuotteet ovat ST-Koneistuksen omaa tuotantoa ja ne toimitetaan  
sopimusasiakkaille jopa kolmessa päivässä. Sähköisen tilausjärjestelmämme  
kautta tilaat vakiotuotteita helposti ja joustavasti ympäri vuorokauden. 



Mazak Integrex i-200 ST  
monitoimisorvi robottisolulla 

Suuretkin kappaleet kerralla valmiiksi  
yhdellä koneella. 

ST-Koneistus ylpeänä esittää:

 
Vaakakaraiset työstökeskukset

Mittakone

 
Pystykaraiset työstökeskukset

NC-sorvit   

automaatioina robottisoluja
ja tankosyöttölaitteita

Jäysteenpoistokone 

KONEKANTA

Mazak Hyper Quadrex 200MSY  
- monitoimisorvi robottisolulla 

Laatua ja toimitusvarmuutta vaativien  
pyörähdyskappaleiden valmistukseen.

 



Uutta ST-Koneistuksella

FAST TRACK-

Fast Track -protosolu on suunniteltu 
yksittäistilausten ja alle 10 kpl sarjojen 
nopeaan ja kustannustehokkaaseen val-
mistukseen. Kolmesta eri työstökoneesta 
muodostuvan erikoissolun ohjelmoinnis-
ta vastaavat parhaat suunnittelijat. 
Työstöohjelmat ovat skaalattavissa  
suoraan massatuotantoon. 

TEM-P350 -jäysteenpoistokone 
Nykyaikainen ja tehokas menetelmä laadukkaiden 

ja purseettomien tuotteiden valmistamiseen.
 

PROTOSOLU
työstää yksittäiskappaleet  
ja piensarjat ennätysajassa 

 Mitutoyo 3D-Coordinate Measuring Machine 
Koordinaattimittakone tuotteiden mittaukseen ja dokumentointiin. 

 



Aaltovoimalat

Meihin luottavat lukuisat toimialansa johtavat hydrauliikka - ja konevalmistajat eri puolilla maailmaa.

Tehtävämme on toimittaa äärimmilleen toimiva ja viimeistelty tuote ajallaan. Valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa 
parhaat ratkaisut kappalekohtaisesti. CAD/CAM-tekniikan ansiosta suunnittelussa huomioidaan sekä lopputuotteen 
kustannustehokkuus että tuotannon ja raaka-aineiden optimointi kone kannallemme.

 Lopputuotteet  
PUHUVAT PUOLESTAAN

Autoteollisuus Henkilönostimet  
(jopa 100 m)

LaivateollisuusKaivosteollisuus Metsä- ja 
paperikoneet

Tuotteitamme käyttävät mm. 



Tommi Peltonen
Yrittäjä ja omistaja 2. sukupolvessa

Pärjäämme, koska erikoistumme. 

Henki löstömme osaaminen, kone-

kanta sekä tuotanto- ja kokoonpa-

notilat on omistettu yksinoikeudella 

hydrauliikalle. 

100 %  
hydrauliikkaa Suomesta

Jokainen tuotteemme syntyy osaavan ja työlleen  
omistautuneen ammattilaisen käsissä. 

Kaikki työntekijämme koulutetaan tehtäväänsä henkilökohtaisesti  
yli 40 vuoden hydrauliikkaosaamisen tuomalla varmuudella.

Suomalaiseen tapaan olemme sisukkaita ja sanamme mittaisia. 
Yrittäjävetoisessa yrityksessä pelissä ovat paitsi oma, myös 
aikaisempien sukupolvien maine ja perintö. 

VIIHDYMME  
SORVIN ÄÄRESSÄ



ST-KONEISTUS OY  

Hopeatie 3, 33470 Ylöjärvi  |   Puh. 010 229 3100  |   info@st-koneistus.fi   |   www.st-koneistus.fi 

TEEMU MÄÄTTÄ | myynti

050 453 2425
teemu.maatta@st-koneistus.fi  
 

Kuinka voimme palvella?

V
är

ik
äs

  /
 U

n
fa

ir
 

JARKKO SELIN | toimitusjohtaja 

040 701 1851
jarkko.selin@st-koneistus.fi  
 

TARJOUKSET | TILAUKSET

quotations@st-koneistus.fi
orders@st-koneistus.fi  
 


