
Koneiden ja tuotantolinjojen valmistus

Työkaluvalmistus

Alihankintakoneistus

Asennus- ja hitsaustyöt

KO R K E A N  L AA D U N  JA  O S AA M I S E N  KO N E PA JAYR I T YS



Palvelut

Solidworks / 3D CAD-suunnittelu

Kunnaksen Metalli Oy:n toiminta jakautuu kolmeen 
pääryhmään;

    * Asennus ja kokoonpano
    * Koneiden ja tuotantolinjojen valmistus
    * Työkaluvalmistus
    * Alihankintakoneistus
    * Hitsaustyöt, -koneet ja -laitteet

Koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelu ja valmistus

    * Muoviputkiteollisuuden laitteet ja työkalut
    * Ruostumattomien putkien valmistuslinjojen koneet,
       laitteet ja työkalut
    * Tarjous- ja tilaustyönä tehtävät koneet ja laitteet sekä
       tuotantolinjat teollisuuden eri aloille
    * Laitekokoneisuuksien suunnittelu ja valmistus
       tarjous- tai tilaustyönä
    * Vaativat koneistus-, varaosa- ja korjaustyöt
    * Sarja- ja yksittäistuotantoon soveltuvaa tehokasta
       sekä monipuolista koneistusta ja hiontatyötä
    * Tuotekohtaista suunnittelua, tuotekehitystä ja
       asiakkaiden tuotevalmistuksen kokonaisratkaisuja
    * Ajanmukainen konekantamme tarjoaa nopeat
       toimitukset, korkean laadun vaatimat mittatarkkuudet ja
       kilpailukykyiset hinnat asiakkaillemme

Työkaluvalmistus

    * Epäkeskopuristintyökalut
    * Kokillivalumuotit
    * Lämpökäsiteltyjen osien koneistukset
    * Leikkaustyökalut
    * Syvävetotyökalut

Alihankintakoneistus

    * Sorvaus, jyrsintä avarrus ja poraus
    * Taso- ja pyöröhionta
    * Kiilauran pisto
    * 3D-CNC-koneistus

Asennus- ja hitsaustyöt

    * Laitekokonaisuuksien ja teräsrakenteiden hitsaus
    * Laitekokonaisuuksien kokoonpano
    * Kaikkien osakokonaisuuksien asennus ja testaus
       avaimet käteen periaatteella
    * Asennus ja testaus omalla verstaalla ja installointi 
       loppuasiakkaan luona
    * Huolto ja varaosapalvelu sekä laitteiden peruskorjaukset
    * Kaikkiin laitetoimituksiimme ylläpidämme huollon ja
       varaosien saannin sekä teemme laitteiden 
       peruskorjaukset.



Kunnaksen Metalli Oy

Kunnaksen Metalli Oy on Lahden talousalueella Hol-
lolassa sijaitseva koneiden, tuotantolinjojen ja työka-
lujen valmistukseen keskittynyt korkeaa
ammattitaitoa edustava konepajayritys. 

Toimialaamme kuuluu myös tarkkojen ja vaativien koneen
osien alihankintakoneistus.

Koneiden ja laitteiden suunnittelu

Yhteistyö asiakkaidemme toimeksiannosta alkaa koneiden 
ja laitteiden teknisten vaatimusten käsittelyllä, jossa kir-
jataan asiakkaan laitteille asettamat tekniset ja toiminnalliset 
vaatimukset, optimoidaan materiaalinkulkua ja sopeutetaan 
laite toimintaympäristöönsä.

Tämän jälkeen laaditaan piirustukset ja 3D-mallinnus. 

Jo suunnittelussa huomioidaan valmistettavien koneiden, 
laitteiden ja komponenttien huolto-, korjaus- ja vara-
osapalvelu, sekä ergonomiset näkökohdat ja turvallisuus-
määräykset. 

Yritys
Yhtiö on perustettu vuonna 1971 neljän koneistus ammattilaisen toimesta. Nykyisiin 800 m2 Hollolan Salpakankaan tiloihin
muutettiin 1980-luvun alussa.

Toimintamallimme on ollut alusta lähtien kiinteä yhteistyö asiakkaan kanssa, yhteistyössä haemme eri vaihtoehtojen välillä 
parhaiten toimivaa ratkaisua ja kokonaistaloudellisesti edullisinta toteuttamistapaa.

Kunnaksen Metallin keskittyminen asiakaslähtöiseen toimintamalliin on edesauttanut yhtiötä menestymään, lähes 40 vuotta 
jatkunut kannattava liiketoiminta on perustunut monipuoliseen osaamiseen, hyviin asiakas- ja liikesuhteisiin aina komponenttien 
ja raaka-aineiden toimittajia myöten. Vahvin tukipilari on ollut ja tulee edelleen olemaan vahva ammattitaitomme ja nopea reago-
inti asiakkaiden tarpeisiin. 



Kunnaksen Metalli Oy

Tiiriskankaantie 9
15860 Hollola

Puh: +358 3 780 2288
Fax: +358 3 780 2360

www.kunnaksenmetalli.fi

Laatu

Koko toimintamme ajan olemme kouluttamalla kehittäneet 
henkilökuntaamme yhä laatutietoisemmiksi osaajiksi. 
Vuoden 2005 aikana otettiin käyttöön laatukäsikirja.

Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin monipuolisella ja ajanmukaisella 
konekannalla sekä tiedostamalla laadun merkityksen työn kaikissa vaiheissa 

aina raaka-aineista toimiviksi kone- ja laitekokonaisuuksiksi asti.


