METALLIN LUJA
AMMATTILAINEN
VAATIVAT PÄÄTYRAKENTEET
JA SYVÄVETOTUOTTEET

Tarjoamme asiakkaillemme
metallin kylmämuovausta
yli 25 vuoden kokemuksella.

Standardipäädyt

SÄILIÖNPÄÄDYT JA PÄÄTYRAKENTEET
Päätytuote on erikoistunut kuperien tuotteiden, kuten säiliöiden ja paineastioiden päätyjen, kartioiden ja kalottien valmistukseen. Valmistamme tuotteet kaikista yleisistä materiaaleista. Työmenetelminä käytämme
painosorvausta, syvävetoa, reunantaivutusta ja kalottipuristusta.

Kalottipäädyt

Palvelemme asiakkaitamme usealla eri teollisuudenalalla, mm. energia-,
elintarvike- ja kemianteollisuudessa, laivanrakennuksessa ja meritekniikassa.
Tuotantomme soveltuu hyvin sekä pieniin että suuriin sarjoihin,
vaativiinkin kohteisiin. Valmistamme kuperia tuotteita halkaisijaltaan
216–4200 mm. Tätä suuremmat päädyt valmistamme segmenteistä.
Suurimmat valmistamamme puolipallot ovat halkaisijaltaan 10,6 metriä.
Standardimuotojen lisäksi voimme valmistaa tuotteet asiakkaan vaatimusten mukaisesti räätälöitynä. Toimitamme tuotteet lämpökäsiteltynä,
peitattuna ja pintakäsiteltynä asiakkaan tarpeen mukaan. Paineastiadirektiivin mukaiset päädyt toimitamme PED laatustandardin mukaisesti.

Käytämme mm. seuraavia materiaaleja:
Hiiliteräkset:
Rakenneteräkset • Hienoraeteräkset
Painelaiteteräkset • Säänkestävät teräkset (Corten)

Kartiot

Puolipallot

Ruostumattomat teräkset:
Austeniittiset • Ferriittiset • Austeniittis-ferriittiset (Duplex)
Super Duplexit • Martensiittiset
Muut teräkset:
Alumiini • Nikkeli • Seokset

SYVÄVETO
Syvävetotekniikka soveltuu erinomaisesti sarjatuotteille.
Tuotteen laatu ja kestävyys saadaan tällä tekniikalla
uudelle tasolle. Hyvällä suunnittelulla osan jäykkyys
paranee ilman ainevahvuuden kasvattamista. Myös
hitsaussaumoista päästään eroon.
Päätytuote Oy on luotettava syvävedettyjen terästuotteiden
toimittaja. Konekantamme mahdollistaa huippulaadukkaiden,
vaativien ohutlevytuotteiden valmistuksen.
Suurimmassa syvävetopuristimessamme on voimaa 1200
tonnia. Puristimen pitkän pidätysmatkan ansioista tuotantomme soveltuu hyvin myös suurien ja syvien tuotteiden
valmistukseen. Kysy referenssejämme.

SOPIMUSVALMISTUSKUMPPANI
Tuotantoomme soveltuvat myös erilaiset metallituotteet,
kuten ohutlevytuotteet, paineastiat ja kokoonpanotuotteet.
Palvelemme alan johtavia yrityksiä ja kehitämme tuotteita
yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarjoamme mielellämme tuotteita myös pidemmälle jalostettuina.

PÄÄTYTUOTE LYHYESTI
Saarijärven Päätytuote Oy on vuonna 1988 perustettu
perheyritys, joka on vahvasti erikoistunut erilaisten
säiliöiden päätyjen ja ohutlevytuotteiden valmistukseen.

VAHVUUTEMME

1

Asiakaspalvelu ja yhteistyö

Haluamme palvella asiakkaitamme parhaiten. Menestys
tehdään yhdessä, lähellä asiakasta

2

Nopeus

Nopeat toimitukset tuovat asiakkaalle tärkeää lisäetua. Mittaamme
toimitusvarmuuttamme jatkuvasti ja pidämme tason korkealla.

3

Joustavuus

Olemme valmiita nopeisiin muutoksiin ja teemme jatkuvasti
uudistuksia, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti.

4

Laatu

Valmistamme tuotteet asiakkaan laatuvaatimusten mukaisesti.
Toimintaamme ohjaa DNV:n sertifioimat ISO9001 laatujärjestelmä
sekä painelaitedirektiivin PED sertifikaatti.

5

PALVELUMME

Teemme sen mitä lupaamme

Toimintamme on asiakaslähtöistä,
nopeaa ja täsmällistä. Yhteistyökumppanina
toimiminen edellyttää meiltä jatkuvaa
toiminnan laadun kehittämistä.

SAARIJÄRVEN PÄÄTYTUOTE
Vaihde:
010 841 2400
info@paatytuote.com

Sara-ahontie 5, 43100 SAARIJÄRVI
www.paatytuote.com

Päädyt
Kuperat tuotteet,
kalotit ja kartiot
Syväveto
Metallituotteiden
sopimusvalmistus
IBC-pakkausten
määräaikaistarkastukset

