
YLEISESITE

Lastuavat työkalut

Hiomatarvikkeet

Työkalujen ja työkappaleiden kiinnitys

Tuotannon koneet ja laitteet



2

Lastuavat työkalut 

Allied Machine & Engineering on johtava yhdysvaltalainen reiän valmistamiseen 
erikoistunut työkaluvalmistaja. Heidän tuotemerkkinsä on Amec. 

Alliedin edistyksellinen tuotesuunnittelu ja valmistustekniikka 
antavat mahdollisuuden tarjota laajan valikoiman tuotantoa te-
hostavia työkaluja kaikille teollisuuden aloille ympäri maailman. 
Työkaluratkaisut tarjoavat korkeimman tason tuottavuutta ja 
edullisimman tavan reiän valmistukseen laajalla alueella poraus-
ta, kalvamista, kierteen valmistusta ja avartamista.

Hyvä tuotetuki ja tietämys valmistuksesta tekevät Alliedista 
parhaan vaihtoehdon ratkaistaessa moninaisia reiän valmistus-
haasteita.

ALLIED MACHINE – poraus / lastuavat työkalut

Mapal on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä tai merkittävin työkaluja 
autoteollisuuden tarpeisiin toimittavista valmistajista. Maailmanlaajuisesti yrityksen 
palveluksessa on n. 5000 ammattilaista.

Mapalin osaaminen käsittää laajasti erityppiset koneistukselliset 
haasteet ja se pystyy toimittamaan niin kovametalliporat kuin 
hienoporaustyökalut asiakkaiden haastaviin prosesseihin. 

Mapalin osaamista on myös tarjota kokonaisia työkappaleen 
”avaimet käteen” -koneistusprosesseja, sisältäen kaikki operaatiot 
kappaleen kiinnityksestä työkaluihin ja työkalujen parametreihin. 
Työkaluvalikoima kattaa ratkaisut yksittäiskappaleen ja suursarja-
valmistuksen väliltä.

MAPAL – kalvinta / hienoporaus / lastuavat työkalut

LMT Tools on ryhmä työkaluvalmistajia, johon kuuluvat LMT Belin, LMT Fette, 
LMT Kieninger ja LMT Onsrud. Näiden yritysten tuotteista Maanterä tarjoaa 
lähinnä saksalaisen työkaluvalmistaja LMT Fetten tuotteita.

LMT Fette on tunnettu erityisesti kierteytystyökaluistaan ja 
Maanterän tarjonta keskittyy voimakkaasti kierretappeihin 
ja kierteytyspäihin. Valmistajan ohjelmaan kuuluu myös laaja 
valikoima muita työkaluja, kuten vaihtopalajyrsimiä, kovametalli-
poria ja jyrsintappeja.

.

LMT – kierteytys / lastuavat työkalut 

Maantera.fi

Verkkokauppa

Tuotesivu

Tuotesivu

Verkkokauppa

Tuotesivu

https://maantera.fi/tuotemerkki/fette/
https://maantera.fi/lmt-tools/
https://maantera.fi/
https://maantera.fi/mapal/
https://maantera.fi/tuotemerkki/allied/
https://maantera.fi/allied-machine-wolhaupter/
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Saksassa Horn on ollut markkinajohtajan asemassa segmentissään jo monta 
vuotta ja on alan merkittävä sekä arvostettu toimija työllistäen maailmanlaajui-
sesti 1400 henkilöä. Paul Horn GmbH on kehittänyt ja valmistanut uranpisto- ja 
jyrsintyökaluja vuodesta 1969 lähtien. Nämä työkalut ovat olleet edelläkävijöitä 
luokassaan.

Horn-työkaluja on käytössä monella teollisuuden alalla, kuten 
autoteollisuudessa, konepajateollisuudessa, ilmailuteollisuudessa, 
hydrauliikan komponenttien valmistuksessa sekä lääketieteessä 
tarvittavien komponenttien valmistuksessa. 

Hornin työkalujen maine perustuu niiden teknologiaan, suori-
tuskykyyn ja luotettavuuteen. 

PAUL HORN – uranpisto- ja jyrsintyökalut / lastuavat työkalut

Verkkokauppa

Tuotesivu

Ingersollin erittäin perinteikäs historia ulottuu 1800-luvulle saakka. Valmistajalta 
löytyvät ratkaisut myös erittäin vaativiin kohteisiin. 

Ingersoll on erikoistunut valmistamaan vaihtopalajyrsintyö- 
kaluja, mutta ohjelma kattaa työkalut kaikenlaisiin jyrsinkohtei-
siin. Valmistajan vakio-ohjelma on kattava pienistä varsimallisista 
jyrsimistä aina puoli metriä halkaisijaltaan oleviin kiekkojyrsimiin. 
Lisäksi Ingersoll tekee monenlaisia erikoisjyrsintyökaluja koh-
teisiin, kuten hammaspyörien ja kampi- sekä nokka-akseleiden 
jyrsintään. Valmistajalla on myös erinomainen ohjelma muotin-
valmistuksen työkaluihin.

INGERSOLL – jyrsintä / lastuavat työkalut

Verkkokauppa

Tuotesivu

Boehlerit on perinteikäs lähes 100-vuotias saksalainen yritys, jonka omistamaan 
konserniin kuuluu noin 4000 työntekijää ja jossa panostetaan tuotekehitykseen 
voimakkaasti. 

Valikoimaan kuuluvat myös perinteiset lastuavat työkalut, joista 
Maanterä tuo maahan ja myy erityisesti raskaaseen koneistuk-
seen käytettäviä työkaluja. Työstömenetelmiin ja -kohteisiin 
kuuluvat esimerkiksi kuorimasorvaus, suurten halkaisijoiden 
putkien koneistus, kampiakseleiden koneistus, ratakiskojen 
koneistus ja urien jyrsintä.   

BOEHLERIT – raskas koneistus ja jyrsintä / lastuavat työkalut

Verkkokauppa

Tuotesivu

https://maantera.fi/tuotemerkki/horn/
https://maantera.fi/paul-horn/
https://maantera.fi/tuotemerkki/ingersoll/
https://maantera.fi/ingersoll/
https://maantera.fi/tuotemerkki/boehlerit/
https://maantera.fi/boehlerit-2/
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Wolhaupterin, kuten monen muunkin työkaluvalmistajan tarina alkoi pienenä 
alihankintakonepajana. Alussa toiminta oli lähinnä lävistys- ja leikkaustyökalujen 
huoltoa. Toiminta muuttui ensin alihankinnan piensarjatuotannoksi ja avarrustyö-
kalut tulivat valmistajan ohjelmaan vuonna 1936 UPA -yleisavarruspäiden myötä. 
Yleisavarruspäitä voitiin käyttää erilaisissa koneissa niin yksittäiskappaletuotan-
nossa kuin sarjatyössäkin. Tämän muutoksen myötä UPA- ja Wohlhaupter -nimet  
tulivat tunnetuksi ympäri maailman.

Wohlhaupter on jatkanut edistysaskeleiden ottamista ja innovoin-
tia avarrusteknologian saralla. Wohlhaupter kehitti ensimmäisenä 
modulaarisen avarrustyökalujärjestelmän Multiboren vuonna 1973.

Tämän jälkeen valmistaja on kehittänyt modulaarisia avarrustyö-
kaluja edelleen ja tänä päivänä työkaluihin on integroitu myös 
elektroniikkaa käytön helpottamiseksi.

WOHLHAUPTER – avarrustyökalut

Maantera.fi

Tuotesivu

Gesac on perustettu 1989 ja se on maailman suurimpia volframikarbidin tuottajia. 
Lastuavien työkalujen tuotanto on aloitettu 2009. Gesac on yksi maailman suurim-
mista ja nopeimmin kasvavista yrityksistä alallaan.

Maanterä on toiminut Gesacin partnerina Suomessa vuodesta 
2017. Gesac on laadullaan sekä kustannustehokkuudellaan saavut-
tanut jo muutamassa vuodessa vankan aseman markkinoilla.  

Gesacilla on erittäin laaja valikoima lastuavia työkaluja sorvauk-
seen, jyrsintään ja poraukseen. Nykyaikaiset tuotantomenetelmät 
yhdessä standardoidun laadunvalvonnan kanssa takaavat tuottei-
den korkean ja vakaan tason. 

GESAC – kustannustehokkaat lastuavat työkalut

Verkkokauppa

Tuotesivu

Heule on sveitsiläinen työkaluvalmistaja, jonka erityisosaamisalueita ovat purseen-
poisto, viisteytys ja takatasaus. 

Purseenpoisto on monta kertaa työkappaleessa viimeistelyvaihe, 
joka on tehtävä, mutta sen tekeminen manuaalisesti on tehotonta 
tai pääsy työkappaleen sisällä olevaan yksityiskohtaan hankalaa. 
Heule tarjoaa ratkaisuja näihin haasteisiin Cofa-purseenpoistotyö-
kaluillaan.

Puhtaasti viisteytykseen valmistajalla on tarjota SNAP, jossa palan 
geometrialla voidaan määrätä viisteen koko. Takatasauksiin on 
vastaavasti tarjolla leikkuunestepainetta hyväksi käyttävä BSF ja 
keskipakovoimaan perustuva Solo.

HEULE – purseenpoisto

Tuotesivu

Maantera.fi

Saksalainen Reime Noris on kierretappiteknologian edelläkävijä, jonka intohimona on 
alusta asti ollut laatu, jatkuva tuotekehitys ja korkea tarkkuus. Yli 100-vuotisen histo-
riansa aikana valmistaja on patentoinut useita kierretappeihin liittyviä ominaisuuksia. 

Yhtenä valmistajan tuotekehityksen helmistä oli aikanaan Innespan 
kruunutappi, joka oli kansainvälinen sensaatio vuonna 1936. Kysei-
sessä tapissa lastu muodostetaan tapin sisälle, tällöin se ei vahingoita 
valmistettua kierrettä ja tappi toimii osittain manglaavana, jolloin 
kierteestä tulee hyvälaatuinen.

Uudet työkalumateriaalit ja pinnoitteet yhdistettynä tekniseen 
osaamisen tarjoavat asiakkaalle erittäin kilpailukykyisen vaihtoeh-
don kierteytykseen.

Verkkokauppa

Tuotesivu

REIME NORIS – kierteytys 

https://maantera.fi/
https://maantera.fi/allied-machine-wolhaupter/
https://maantera.fi/gesac/
https://maantera.fi/tuotemerkki/gesac/
https://maantera.fi/
https://maantera.fi/heule-2/
https://maantera.fi/reime-noris/
https://maantera.fi/tuotemerkki/noris/
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Hiomatarvikkeet

Saksalainen VSM Abrasivesin historia ulottuu vuoteen 1864. Se on ansaitusti yksi 
maailman johtavia hiomatarviketuottajia ja valmistaa metalliteollisuudessa käytet-
täviä hiomakankaita sekä näiden jatkojalosteita, kuten hiomanauhoja, fiiberikiek-
koja ja -arkkeja. 

VSM on erityisesti tunnettu asiakkaiden prosesseihin liittyvästä 
asiantuntemuksestaan, josta kertoo myös Saksassa sijaitseva yri-
tyksen oma VSM Technical Center. 

VSM valmistaa itse tuotteiden hiomajyvät, joka takaa tuotteiden 
toimintavarmuuden ja valmistajan itsensä edellyttämän tasaisen 
korkean laadun sekä edelleen asiakkaalle kustannustehokkaan 
aineenpoiston.

VSM – hionta 

BRM Co. (Brush Research Manufacturing Co.) on vuonna 1958 perustettu me-
talliteollisuuden harjausjärjestelmien edelläkävijä, pääpaikkanaan Los Angeles, 
Yhdysvallat. 

BRM keskittyy tuotteillaan ratkaisemaan valmistuksen viimeis-
telyn haasteita ja se tunnetaan Suomen metalliteollisuudessa 
erityisesti Flex-Hone -tuotesarjastaan. Valmistaja tekee myös 
teräs- ja nylonharjoja.

BRM – harjaus / hoonaus

Verkkokauppa

Tuotesivu

Verkkokauppa

Tuotesivu

Weiler on yksi Pohjois-Amerikan johtavista harjavalmistajista. Weiler pyrkii ymmär-
tämään asiakkaidensa tarpeet globaalilla markkinalla ja tarjoamaan oikeat sekä 
suorituskyvyltään tehokkaat ratkaisut pintakäsittelyn eri tarpeisiin. 

Heidän valikoimiinsa kuuluu teräs- ja nylonharjat, joita voidaan 
hyödyntää epäpuhtauksien poistossa tai kiillotuksessa. Valikoima 
on laaja ja siitä löytyvät ratkaisut monenlaisiin metallityyppeihin 
sekä olosuhteisiin.

WEILER – harjaus 

Verkkokauppa

Tuotesivu

https://maantera.fi/tuotemerkki/vsm/
https://maantera.fi/vsm-6/
https://maantera.fi/tuotemerkki/brm/
https://maantera.fi/brm/
https://maantera.fi/tuotemerkki/weiler/
https://maantera.fi/weiler-2/
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Cranden Diamond Products valmistaa erittäin kestäviä ja te-
hokkaita sähköpinnoitettuja timanttikatkaisu- ja hiontalaikkoja 
komposiittimateriaalien, kuten lasi- ja hiilikuitujen sahaukseen ja 
hiontaan. 

Myös sähköpinnoitettujen hiontalaikkojen uudelleenpinnoitus-
palvelu.

CRANDEN – timanttikatkaisu- ja hiontalaikat 

Diprotex perustettiin Ranskassa vuonna 1969 ja yritys keskittyy erityisesti tark-
kuushiontatuotteisiin, kuten timantti- ja CBN-laikkoihin. Diprotex on kasvanut 
johtavaksi valmistajaksi näissä tuotteissa. 

Yli 50 vuoden kokemuksen turvin, yritys on tunnettu ympäri maa-
ilman teknisestä osaamisestaan kaikissa hiontaan liittyvissä sovel-
luksissa. Diprotexilta löytyy standardituotteiden lisäksi joustavat 
ratkaisut haastaviinkin asiakaskohtaisiin erityistarpeisiin.

DIPROTEX – Tarkkuushionta / timantti- ja CBN -laikat

Norton & Winter -brändeistä tuli yksi innovatiivinen teknologiajohtaja. Tuotemer-
keiltä löytyvät ratkaisut niin katkaisuun, hiontaan, pyörivien työkalujen teroi-
tukseen kuin valmistukseenkin - aina, kun tarvitaan korkeinta suorituskykyä ja 
laatua. Korkealla teknologialla pyritään optimoimaan tuotannon prosesseja, jolla 
puolestaan säästetään aikaa, rahaa ja hukkaa.

Erittäin laaja valikoima tuotteita joustavalla toimitusajalla muun 
muassa seuraaviin tarpeisiin: keraamiset laikat pyörö-, taso- ja 
työkaluhiontaan, timantti- ja CBN-laikat, katkaisu- ja kiillotuslai-
kat, timanttityökalut keraamisten laikkojen oikaisuun ja avauk-
seen.

NORTON / WINTER – hionta-, katkaisu- ja kiillotuslaikat 

Verkkokauppa

Tuotesivu

Verkkokauppa

Tuotesivu

Tuotesivu

Verkkokauppa

https://maantera.fi/tuotemerkki/diprotex/
https://maantera.fi/diprotex-2/
https://maantera.fi/norton-winter/
https://maantera.fi/?s=norton
https://maantera.fi/tuotemerkki/cranden/
https://maantera.fi/cranden-2/
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Weiler on yksi Pohjois-Amerikan johtavista hionnan ja harjauksen valmistajis-
ta, joka pyrkii ymmärtämään asiakkaidensa tarpeet globaalilla markkinalla ja 
tarjoamaan oikeat sekä suorituskyvyltään tehokkaat ratkaisut pintakäsittelyn eri 
tarpeisiin.

Weiler Abrasives Slovenia valmistaa keraamisesti sidottuja ja 
bakeliittisidottuja tarkkuushiontalaikkoja. Laikat soveltuvat vaati-
vaan metallien hiontaan ja ne valmistetaan tilauksesta käyttökoh-
teen vaatimusten mukaan. 

Hiontajyvinä toimivat alumiinioksidi, piikarbidi sekä keraaminen 
alumiinioksidi. Saatavilla myös timantti- ja CBN-laikat.

SWATYCOMET – tarkkuushiontalaikat 

Suhner Abrasives AG on yli 100 vuotta vanha sveitsiläinen, erittäin laadukkaita ja 
kovaan ammattikäyttöön tarkoitettujen paineilma-, sähkö-, akku- ja taipuva- 
akselisten hiomakoneiden valmistaja. 

Maanterän toimintamalliin kuuluu tuotteiden demonstrointi  
asiakkaiden luona. Tätä varten käytössämme on Suhner-demo- 
auto, josta löytyy laaja valikoima hiomakoneita. Näin testaami-
nen onnistuu suoraan asiakkaan omissa tiloissa. 

Esittelyajan sopiminen paikan päälle onnistuu helpoiten 
ottamalla yhteys suoraan tuotepäällikkö Vesa Ehariin  
p. 040 757 6287, vesa.ehari@maantera.fi

SUHNER – hiomakoneet ja -tarvikkeet ammattikäyttöön

Rodcraft on saksalainen, vuodesta 1974 lähtien toiminut paineilmakoneita ja 
korjaamolaitteita toimittava yritys, joka keskittyy teollisuus- ja autosektorin huol-
toratkaisuihin. Yrityksellä on toimintaa päivittäin yli 80 eri maassa ja se pyrkii toi-
mimaan lähellä asiakasrajapintaa, mahdollistaen nopeat huolto- ja tukitoiminnot.

Valikoimasta löytyvät pulttipyssyt, ruuvinvääntimet, porakoneet, 
räikät, neulahakkurit, kuonavasarat, hiomakoneet sekä monia 
muita tuotteita.

Yhteyshenkilö:  Vesa Ehari p. 040 757 6287, 
vesa.ehari@maantera.fi

RODCRAFT – kustannustehokkaat paineilmakoneet  

Maantera.fi

Tuotesivu

Verkkokauppa

Verkkokauppa

Tuotesivu

Tuotesivu

https://maantera.fi/
https://maantera.fi/weiler-2/
mailto:vesa.ehari%40maantera.fi?subject=
https://maantera.fi/tuotemerkki/suhner/
mailto:vesa.ehari%40maantera.fi%20?subject=
https://maantera.fi/tuotemerkki/rodcraft/
https://maantera.fi/rodcraft/
https://maantera.fi/suhner-2/
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Työkappaleiden ja työkalujen kiinnitys

Hainbuch on työkappaleen kiinnittämisen asiantuntija, oli sitten kyseessä työkappa-
leen valmistaminen sorvissa tai työstökeskuksessa. Hainbuchilla on kattava valikoima 
kiinnityselementtejä, joista löytyy useimpiin kohteisiin sopivia vaihtoehtoja.

Työkappaleen kiinnittäminen työstökoneessa on avainasemassa, 
jotta saadaan paras tuottavuus kalliin investoinnin työstökoneesta ja 
pystytään valmistamaan korkealaatuisia koneistustuotteita. 

Hainbuchin perustavaa laatua oleva ydinosaaminen keskittyy vulka-
noidun, joustavan teräsholkin ympärille. Holkilla voidaan istukassa 
kiinnittää raaka-aine tai työkappale joko ulkopuolelta tai paisun-
tatuurnalla sisäpuolelta. Valmistajan kiinnitysmenetelmät takaavat 
tukevan ja tarkan kiinnityksen työkappaleille koneistuksen aikana.

HAINBUCH – työkappaleen kiinnitys 

Verkkokauppa

Tuotesivu

Noin 100-vuotias saksalainen Forkardt on ollut teollisuuden luottovalmistaja erilaisille 
2-, 3- ja 4 -leukaistukoille historiansa aikana. 

Valmistajan laatu on erittäin korkea ja osaaminen erinomaista tämän 
tyyppisissä kiinnittimissä. Syystä valmistajaa voidaan kutsua “3-leuka- 
istukoiden mersuksi”.

FORKARDT – leukaistukat

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Bilz on kansainvälinen työkalupidinvalmistaja, jolla on tuotantoa Saksan lisäksi 
Englannissa, Ranskassa, Intiassa ja USA:ssa. Valmistaja on tullut tunnetuksi Suomessa 
alkujaan kierreistukoistaan.

Tänä päivänä valmistajan ohjelmaan kuuluvat mainittujen kierre- 
istukoiden lisäksi normaalit peruspitimet. Lisäksi valmistajalla on laa-
ja valikoima kutistusistukkalaitteita sekä esiasetuslaitteita työkalujen 
käsittelyyn ja mittaamiseen.

BILZ – pitimet / kutistusistukat / esiasetuslaitteet

Verkkokauppa

Tuotesivu

Italialainen OML tarjoaa työstökeskuksen kappalekiinnitykseen perus-
puristimia eri tarpeisiin. Valmistajan ohjelmasta löytyvät työstökes-
kusten kiinnityspilarit sekä vakio-ohjelmien teräksestä, valuraudasta 
tai alumiinista valmistettuna että räätälöitynä nimenomaan asiakkaan 
tarpeisiin halutuilla muodoilla ja reikämatriiseilla. 

Erityisesti huomioitavia asioita ovat valmistajan 0-pistejärjestelmän 
komponentit sekä Sintegrip-tarrainpalat peruspuristimissa. Näillä voi-
daan hyvin matalalla kiinnityksellä saada kappaleesta tukevasti kiinni.

OML – työstökeskuksen kappalekiinnitys / 0-pistejärjestelmä

Valmistajan sivut

Tuotesivu

https://maantera.fi/tuotemerkki/hainbuch/
https://maantera.fi/hainbuch/
https://maantera.fi/forkardt-2/
https://www.forkardt.com/
https://maantera.fi/tuotemerkki/bilz/
https://maantera.fi/bilz/
http://www.omlspa.it/index.php/en/
https://maantera.fi/oml/
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Tuotannon koneet ja laitteet

Wikusin valikoima kattaa bi- ja kovametalli -vannesahanterät eri teräs-
laatujen sahaukseen. Asiantuntijamme valitsevat sahattavan materiaalin 
ja nopeusvaatimusten mukaisesti oikeat terälaadut sahallesi. Autamme 
tarvittaessa myös sahausparametrien valinnassa. Wikus Paramaster 
sahausarvojen optimointisovellus (www.paramaster.de) auttaa sinua 
halutessasi parantamaan sahauksen suorituskykyä ja terän kestoikää.

Varastoimme satoja eri terälaatuja ja hammastuksia. Liitämme terät 
omassa pajassamme aina 41 mm selkäkorkeuteen asti yli 30 vuoden 
kokemuksella ja voimme tarvittaessa toimittaa terät jopa seuraavaksi 
päiväksi.

WIKUS – vannesahanterät

Tuotesivu

Verkkokauppa

Varastoimme ja myymme tunnettuja pyörösahanterämerkkejä Julia (ITA) sekä ja 
Kanefusa (JAP). Julia Utensili SRL on vuonna 1978 perustettu, pyörösahanteriin 
erikoistunut valmistaja, joka keskittyy laadun parantamiseen sekä asiakkaiden 
sahaukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. 

Autamme sopivien pyörösahanterien valinnassa tarpeen mukaan.
• HSS-yleisterät
• Pinnoitetut terät
• Cermet- ja kovapalaterät

JULIA – pyörösahanterät

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Italialaisen, yli 60 vuotta toimineen Sthemma Machine Toolsin val-
mistaman Thomasin tuotevalikoimasta löytyvät niin vannesahat kuin 
pyörösahatkin nopealla toimitusajalla. Valikoima kattaa niin manuaa-
liset kuin semi-automaattiset ja laadukkaat sahat konepajakäyttöön.

Varastoimme myös sahaustarvikkeita kuten vannesahanteriä ja terä-
harjoja. Vannesahanterät toimitamme tarvittaessa mittojen mukaan 
nopeasti omasta hitsaamostamme. 

THOMAS – sahat 

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Maanterä tekee yhteistyötä yhden johtavan sahatoimittajan, 1975 perustetun, Karmetalin 
kanssa. Osoituksena laadusta yritys on sertifioitu ISO 9001:2008 standardin mukaisesti.

Karmetalin yli 70 mallin valikoimasta löytyy sahoja lähes jokaiseen tarpee-
seen, kattaen niin manuaaliset, automaattiset kuin suurnopeussahatkin. 
Karmetalin kaikissa sahoissa on takuu 24kk mekaanisten osien osalta. 
Sahat joissa on esiasetetut sahausparametrit, on valmiiksi optimoitu toimi-
maan sahanterätoimittajamme Wikuksen tuotteilla. Useimmissa sahoissa 
käytetään hydrauliikan sijaan servo-ohjausta kappaleen syötössä. Tämä 
takaa huomattavasti tarkemman kappaleen paikoituksen verrattuna perin-
teiseen hydrauliikan sijaan. Karmetalin lähes kaikkien mallien vakiovarus-
teina on jo mukana on kaksi kappaletta 2m rullaratoja ja nippusahauslaite. 

KARMETAL – sahat

Tuotesivu

Valmistajan sivut

https://maantera.fi/wikus-2/
https://maantera.fi/tuoteryhma/sahaus/
https://maantera.fi/julia-2/
https://www.juliautensili.com/
https://maantera.fi/thomas-2/
https://www.sthemma.com/PRODUCTS/THOMAS/2,1,0,0,0/
https://maantera.fi/karmetal/
https://www.karmetal.com.tr/
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Scantool on perinteikäs ja tunnettu tanskalainen valmistaja/valmistuttaja. Perheyri-
tyksen valikoimiin kuuluvat esimerkiksi penkkihioma- ja nauhahiomakoneet sekä 
magneetti-, pylväspora- ja levykoneet.

Scantool on aina pitänyt korkeaa laatua erittäin tärkeänä, josta 
toimii hyvänä esimerkkinä teollisuuteen tarkoitettujen penkki- ja 
nauhahiomakoneiden 5 vuoden moottoritakuut.

SCANTOOL – hiomakoneet

Verkkokauppa

Tuotesivu

Dormatec on hollantilainen yritys ja yksi alan johtavista toimijoista koko  
maailmassa.

Dormatecin valikoimaan kuuluvat mm. öljysumuerottimet, 
erilaiset leikkuunesteen puhdistusjärjestelmät, sekä paljon muita 
työympäristöä ja tuottavuutta parantavia tuotteita. Dormatecin 
tuotteilla parannetaan työstön tehokkuutta sekä työympäristön 
puhtautta.

DORMATEC – työympäristön puhdistus 

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Assfalg GmbH on saksalainen yritys, jolla on pitkät perinteet teollisuusmagneeteista 

ja niihin liittyvistä tarvikkeista. 

Assfalg valmistaa erilaisia magneetteja metalliteollisuuden tarpei-
siin, mm. nosto- ja pöytämagneetteja, hitsausapumagneetteja sekä 
erilaisia seinämagneetteja. Magneettien lisäksi Assfalg valmistaa 
erilaisia koneita, mm. rummutuskoneita purseenpoistoon.

ASSFALG – magneetit 

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Sveitsiläinen Suhner on perustamisestaan lähtien toiminut matalan kustannuksen 
tuotantoautomaation kanssa. Valmistajaa pidetään tänä päivänä asiantuntijana 
poraus-, jyrsin- ja kierteytysyksiköissä. 

Suhnerin tuotteita voidaan käyttää ja yhdistellä moduuleina tuo-
tantolinjoille.

SUHNER – työstöyksiköt

Valmistajan sivut

Tuotesivu

https://maantera.fi/tuotemerkki/scantool/
https://maantera.fi/scantool/
https://maantera.fi/dormatec/
https://www.dormatec.eu
https://maantera.fi/assfalg/
https://www.assfalg-metal.com
https://spindles.suhner-machining.com/en/
https://maantera.fi/suhner-machining-2/
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Kingsland monitoimileikkurit ovat käsite maailmalla. Kingsland-koneita on valmis-
tettu jo yli 60 vuotta. 

Valikoimaan kuuluvat monitoimileikkureiden lisäksi myös erilaiset 
lävistyskoneet ja automaattiset lävistyslinjat, sekä putken lävistys-
koneet. Koneita on saatavilla manuaalitoimisena sekä CNC-ohjat-
tuina. Tarvittaessa koneita on mahdollista myös räätälöidä asiakas-
kohtaisten tarpeiden mukaisiksi.

HACO KINGSLAND – monitoimileikkurit ja lävistinkoneet 

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Euromac on maailmankuulu italialainen ohutlevyteollisuuden konevalmistaja, joka 
on toiminut jo 35 vuoden ajan. Suomeen Euromacin koneita on maahantuotu koko 
Euromacin historian ajan ja tuotteet valmistetaan edelleen Italiassa.

Levytyökeskuksien lisäksi valikoimasta löytyvät hydrauliset vaakapu-
ristimet, elektroniset särmäyspuristimet sekä kulmintakoneet.

Myös erilaiset räätälöidyt robottisolut kuuluvat Euromacin valikoimaan. 

EUROMAC – levytyökoneet ja taivutuskoneet

Tuotesivu

Valmistajan sivut

HM Machinery on tanskalainen Scantool Groupiin kuuluva yritys, 
jonka valikoimiin kuuluvat erityisesti levytyökoneet. Yhtiö on 
toiminut alalla yli 35 vuoden ajan ja on tunnettu korkealaatuisista 
tuotteistaan. 

HM MACHINERY – levyntaittokoneet  

Valmistajan sivut

Tuotesivu

Saksalainen kumppanimme Böckelt on erikoistunut erilaisiin metalliteollisuuden 
varastointijärjestelmiin. Erittäin laajassa valikoimassa on useita erilaisia varastointi-
järjestelmiä niin levy- kuin tankomateriaaleillekin kilpailukykyisin hinnoin. 

Böckelt-varastojärjestelmiä on myös mahdollista räätälöidä 
asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta.

BÖCKELT – varastointijärjestelmät

Tuotesivu

Valmistajan sivut

Couth on vuonna 1954 perustettu yritys, jolla on toimintaa 66 eri maassa ja heidän 
toimittamiaan koneita on käytössä yli 25.000 kappaletta. Yritys on erikoistunut 
korkean teknologian merkintäkoneisiin monilla eri teollisuuden aloilla, kuten auto-, 
lentokone-, rautatie-, metalli- ja öljy- sekä kaasuteollisuudessa.

Couth valmistaa niin standardituotteita kuin asiakkaan tarpeiden 
mukaan räätälöityjä ratkaisuja. Menetelmissä on vaihtoehtoja perin-
teisestä mekaanisesta merkinnästä aina lasermerkintään saakka. Lait-
teita pystytään käyttämään käsin tai integroimaan osaksi tuotantoa.

COUTH – merkintäkoneet

Tuotesivu

Valmistajan sivut

https://maantera.fi/haco-kingsland/
https://www.kingsland.com
https://maantera.fi/euromac/
https://www.euromac.com
https://www.scantoolgroup.dk
https://maantera.fi/hm-machinery/
https://maantera.fi/bockelt/
https://www.boeckelt-tower.de/en/
https://maantera.fi/couth/
https://www.couth.com/en/


Lisätietoja  
tuotteistamme

MAANTERÄ OY
Tiilenlyöjänkuja 9 B
01720 Vantaa
+358 29 006 130
maantera@maantera.fi
www.maantera.fi

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 Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja on 
nykyisin osa ruotsalaista Indutrade Ab -konsernia, johon kuuluu yli 200 yritystä 
yli 30:ssä eri maassa ja joka työllistää yli 7 000 teollisuuden ammattilaista. 

Erikoisosaamistamme on löytää ratkaisu metalli-, konepaja- sekä valmis-
tavassa teollisuudessa käytettäviin pora-, kierre-, jyrsintä-, sorvaus-, sahaus-. 
hionta-, harjaus- ja hoonaustyökaluhaasteisiin.  

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

Tavoitteemme on olla asiakkaillemme vastuullinen ja kestäviä ratkaisuja 
tarjoava pitkäaikainen kumppani. Poikkeuksellisen laaja ja laadukas toimittajaver-
kostomme varmistaa parhaan ratkaisun löytymisen asiakkaidemme tuottavuuden 
ja kilpailukyvyn nostamiseksi. Onnistumista tukee yli 80 vuoden aikana hankittu 
oma ammattiosaamisemme sekä toimittajiemme 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 asiakas-
kohtaisilla ehdoilla ja saatavuustiedoilla.

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

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

Facebook-tilimme kertoo viimeisimmistä  
tuoteuutuuksista ja tiedottaa muista toiminta-
ympäristömme asioista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

https://maantera.fi/tuote-esittelyt/
https://www.maantera.fi
https://www.facebook.com/OyMaanteraAb
https://maantera.fi/kaikki-tuotteet
https://www.linkedin.com/company/oy-maanter%C3%A4-ab/

