
Teemme osia, joita muualla ei pystytä 
kilpailukykyisesti toteuttamaan!  
Pyydä tarjous!

Kunnaksen Metalli tuottaa teräksenlujat ratkaisut valmista-
van teollisuuden tuotantotarpeisiin. Yli 50 vuoden kokemus 
asiakaslähtöisestä konepajatuotannosta tuo varmuutta 
kaikkeen tekemiseen aina koneiden suunnittelusta valmis-
tukseen, kokoonpanoon ja asennukseen.

Palvelemme koneiden ja tuotantolinjojen valmistuksessa, asiakkaiden 
tuotannon tehostamisessa ja alihankintakoneistuksissa tarvittavine 
hitsaustöineen. Myös asennus-, hitsaus-, huolto- ja kokoonpanotyöt 
kuuluvat palveluihimme. Monipuolisella konseptilla palvelemme yli sa-
taa asiakasta eri toimialoilla.

Oma suunnittelumme on tärkeä osa toimintaamme ja asiakaslähtöistä 
palveluamme. Haemme yhdessä asiakkaittemme kanssa eri vaihtoeh-
tojen joukosta parhaiten toimivaa ratkaisua ja kokonaistaloudellisesti 
edullisinta toteuttamistapaa. 

Meillä laatu toteutuu työn kaikissa vaiheissa aina raaka-aineista toi-
miviksi kone- ja laitekokonaisuuksiksi asti. Näin toimien autamme asi-
akkaitamme täyttämään korkeat laatuvaatimukset omassa tuotannos-
saan ja lopputuotteissaan.
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Tarvetta konepajaosaamiselle tai  
luotettavalle alihankintakumppanille?  
Ota yhteyttä, niin katsotaan miten  
voimme auttaa!

MONIPUOLISET KONEPAJAPALVELUT 
TARJOUS- TAI TILAUSTYÖNÄ
Kehitämme ja tehostamme asiakkaidemme tuotantoa sekä tuotanto-
prosesseja monipuolisilla konepajapalveluilla. Koneiden ja laitteiden 
modernisointi ja kehittäminen on meille arkipäivää. Teemme suunnit-
telua mm. Solidworks 3D CAD-suunnitteluna, mikä nopeuttaa suunnit-
teluprosessia ja parantaa tuottavuutta.

• Koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelu, valmistus ja asennus 
• Osaamista teollisuuden tuotantokehitysprojekteihin ja 

laitemodernisointeihin
• Vaativat alihankintakoneistustyöt
• Asennus-, hitsaus-, huolto- ja kokoonpanotyöt 
• Pikatoimitukset, korjaukset ja mallin mukaan tehtävät osat
• Metallin alihankintaa – keskittäminen meille kannattaa!

ÄRHÄKKÄ KONEKAPASITEETTI 
Monipuolinen konekantamme mahdollistaa nopeat toimitukset, korkean 
laadun vaatiman mittatarkkuuden ja kilpailukykyiset hinnat.

• CNC-Sorvit ja -työstökeskukset
• Manuaalisorvi ja hiomakoneet
• Solidworks / 3D CAD-suunnitteluun, MasterCam
• Uutta! DMG Morin 5-akselinen työstökeskus

Lisää mahdollisuuksia suunnitteluun, huippuluokan mittatarkkuus ja 
tehokkuus, monipuolisuutta kappalevalmistukseen entistä vähemmin 
kiinnityksin! Kerro työstötarpeistasi, niin katsotaan mihin DMG MORI 
ja me pystymme! 

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut: 
040 5559 548
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