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GESAC
omistajat

XCT 70%
A.L.M.T 30%

• Perustettu 1989
• Yhteistyö Maanterän kanssa alkanut 2017
• XCT -liikevaihto 3000 M€
• Gesac –liikevaihto 600 M€
• Työllistää 3200 henkilöä
• 8 tehdasta
• Tuottaa volframikarbidia 10000 t/v (20% koko maailman tuotannosta)
• Tuotanto 45 miljoonaa teräpalaa vuodessa
• Tuotanto 11,5 miljoonaa kovametallijyrsintä vuodessa
• Kasvaa nopeiten suurista valmistajista

Kustannustehokkaat työkalut yhdeltä mailman suurimmista toimittajista
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• Kustannustehokkaat lastuavat työkalut
• Laaja ohjelma
• Varastoimme Vantaalla kaikki volyymituotteet asiakastarpeiden mukaisesti
• Helppo ostaa verkkokaupastamme
• Tuotteille ja ratkaisuille vahva tekninen tuki
• Tehtaalla vahva panostus tuotekehitykseen

Multifunctional and cost
effective HNGU

SS600 & US260
Endmill for Stainless steel

New Geometry and Grade
for Superalloy

Kolme uutta tuoteperhettä vuonna 2021



Oy Maanterä Ab on metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja,hiomatar
vikkeita ja tuotantokoneita maahantuova sekä myyvä yritys.Tarjoamme alan 
toimijoille kattavan ja ammattimaisen kokonaispalvelun, laadukkaat tuotteet 
sekä  parhaat tekniset ratkaisut.Oy MaanteräAb on perustettu vuonna 1941 ja
on  nykyisin osa ruotsalaista IndutradeAb konsernia, johon kuuluu yli 200 
yritystä  yli 30:ssä eri maassa ja joka työllistää yli 7 000 teollisuuden
ammattilaista.

Erikoisosaamistamme ovat metalli ja konepajateollisuudessa käytettävät 
pora,kierre, jyrsintä,sorvaus, sahaus.hionta,harjaus ja hoonaustyökalut.

Tuotevalikoimamme kattaa myös vanne ja pyörösahat, magneetit, kone
pajojen ilmanpuhdistusjärjestelmät, varastologistiikan järjestelmät sekä
monet muut metalliteollisuudessa tarvittavat laitteet.

Tavoitteemme on olla vastuullinen ja ratkaiseva kumppani Suomen metalli
teollisuuden menestyksessä.Pyrimme tavoitteeseen parantamalla yhdessä  
asiakkaidemme kanssa kilpailukykyä ja tuottavuutta laadukkailla valinnoilla sekä 
vahvalla ammattiosaamisella.Tässä meitä auttaa vuosikymmenien aikana
hankittu tekninen tietotaito ja kokemus sekä toimittajien vankka ja osaava
tuotekehitys.

Vastuullisuus on yksi yrityksemme arvoista ja sen edistäminen juontuu myös 
konsernimme eettisen toiminnan säännöistä.Edistämme vastuullista toimintaa  
edellyttäen sitä toimittajiltamme,tarjoten kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme,  
omilla arjen valinnoillamme sekä huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta.

Verkkokauppamme palvelee 24/7 asiakaskohtaisilla 
ehdoilla ja saatavuustiedoilla.

MAANTERÄ OY

+358 29 006 130 
maantera@maantera.fi 
www.maantera.fi

Linkedin-tilimme kertoo viimeisimmistä tuote
uutuuksista ja tiedottaa muista 
toimintaympäristömme asioista.

Facebook-tilimme kertoo viimeisimmistä tuote
uutuuksista ja tiedottaa muista 
toimintaympäristömme asioista.

Maanterän päätoimipaikka ja varasto sijaitsevat Vantaalla, mutta
aluemyyntimme palvelee paikallisesti.

Kaikki tämän kampanjaesitteen tuotteiden hinnat eur alv 0% vapaasti maahantuojan
varastossa. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

mailto:maantera@maantera.fi
https://maantera.fi/
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