EVETCO OY PALVELUKSESSANNE
Olemme koneistuspalvelujen asiantunteva toimittaja Länsi-Suomessa. Koneistuksen lisäksi toimitamme erilaisia metallialan kokonaistoimituksia mm. koneen- ja laivanrakennusteollisuuteen sekä offshore-alalle. Kokonaistoimituksemme sisältävät mm. kokoonpanoa, hitsausta, koneistusta, maalausta ja muita palveluja.
Olemme läheisessä yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa ja yhteiskumppaniemme kanssa voimme
tarjota laajoja kokonaisuuksia aina suunnittelusta loppukokoonpanoon.

Kykenemme toteuttamaan vaativat koneistustyöt nykyaikaisilla alansa kärkeä edustavilla pitkäjyrsinkoneilla.
Hitsauksemme valvoo IIW:n hyväksymä hitsausinsinööri. Kaksi konepajaamme mahdollistavat eri kokoisten
kappaleiden tuotannon yksittäiskappaleina sekä sarjoina. Toimintaamme kuuluvat myös valmistus- ja
konttoritilojen vuokraus sekä materiaalin käsittely- ja nostokoneiden myynti ja vuokraus. Toimintajärjestelmämme on ISO 9001 ja 14001 standardien mukainen ja DNV GL:n sertifioma.

HI-TEC®-TUOTTEET
Valmistamme ja kehitämme HI-TEC-tuoteperheen tuotteita, kuten kaivureita, puomistoja, vesakkomurskaimia ja muita työvälineitä. HI-TEC-tuotteet tunnetaan korkeasta laadustaan ja erinomaisesta käytettävyydestään. Laitteita voidaan asentaa
erilaisiin peruskoneisiin, mm. traktoreihin, ympäristö- ja kiinteistöhuoltokoneisiin
sekä kuormaajiin. Myymme myös vanhoihin HI-TEC-tuotteisiin varaosia.

TOIMITILAMME JA TILANVUOKRAUS
Palveluihimme kuuluvat myös varastointipalvelut. Omat tilamme mahdollistavat
varastoinnin lämpimässä varastossa, katetuissa tiloissa, ulkona sekä tullivarastossa.
Volttitie 18, Rauma

Latomäentie 2, Rauma

Konepaja ja koneistamo 3200 m2, joka on varustettu
2x10 t, 20 t ja 25 t siltanostureilla.

Hitsaus- ja kokoonpanohallit 3200 m2 sekä 680 m2
toimisto- ja sosiaalitilaa. Konepaja on varustettu
3x10 t, 16 t ja 25 t siltanostureilla.

ASIAKKAITAMME
Muun muassa ABB, Areva, Bellmer Vaahto Paper Machinery, Finnrobotics, Hollming, Luvata, Raumaster, Rauma Marine Constructions, Rolls-Royce Marine, Sandvik Mining and Construction, Steerprop ja Wärtsilä

PITKÄJYRSINKONEET/AARPORAT
Fpt Spirit

Fpt Area

Fpt Tessen

Vaakaliike (X)

14000 mm

10000 mm

3500 mm

Pystyliike (Y)

4000 mm

3500 mm

1500 mm

Poikittaisliike (Z)

1500 mm

1500 mm

1020 mm

Akselien
toiminta

hydrostaattinen

hydrostaattinen

lineaarinen

Karamoottori

62,5 kW

37,0 kW

27,0 kW

Jyrsinpää

mikroindeksoitu,
kaikki asennot
0,01 mm tarkkuudella

mikroindeksoitu,
kaikki asennot
0,01 mm tarkkuudella

mikroindeksoitu,
kaikki asennot
0,01 mm tarkkuudella

Ohjelmisto

CNC Heidenhain
iTNC530 HSCI

CNC Heidenhain
iTNC530 HSCI

CNC Heidenhain
iTNC530 HSCI

Pyörityspöytä

3000 x 3000 mm,
kantavuus 30000 kg

2500 x 3000 mm,
kantavuus 30000 kg

1000 x 1000 mm,
kantavuus 8000 kg

Pyörityspöydän
pituusliike

2000 mm

1500 mm

-

Vuosi

2015

2007

2008

KONEIDEN VUOKRAUS JA MYYNTI
Trukit mm. 37 t, 16 t, 10 t, 8 t
Vetomestarit ja pumppukärryt
Kuukulkijat ja saksilavat
Siltanosturit

EVETCO OY LYHYESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

metalliteollisuusyritys, joka tuottaa koneistus- ja konepajapalveluja
vuokraa ja myy materiaalinkäsittely- sekä nostokoneita
vuokraa toimitiloja
tarjoaa varastointia sisällä, lämmitetyissä tiloissa, ulkona ja tullivarastossa
perustettu vuonna 2004
sijaitsee Raumalla hyvien maa- ja meriyhteyksien äärellä
ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukainen DNV GL:n sertifioima toimintajärjestelmä
IIW:n hyväksymän hitsausinsinöörin hitsauksen valvonta ja tarkastus
nykyaikaiset ja alansa huippua edustavat pitkäjyrsinkoneet
toimivat ja hyvin varustellut tuotantotilat.

YHTEYSTIEDOT
•

Postiosoite

Volttitie 18, 26100 Rauma, FINLAND

•

Esa Lehtinen, toimitusjohtaja
kotimaan myynti

esa.lehtinen@evetco.fi
+358 440 124 114

•

Toni Lehtinen, kansainvälinen myynti
kielet: FIN, ENG, GER, RUS

toni.lehtinen@evetco.fi
+358 44 766 6977

•

Jori Mäkinen, HI-TEC-tuotteet/myynti
kielet: FIN, ENG, SWE, GER

jori.makinen@evetco.fi
+358 45 676 0311

•

Koneistamo ja pääkonttori:

Volttitie 18, 26100 Rauma, FINLAND

•

Hitsaus- ja kokoonpanokonepaja:

Latomäentie 2, 26510 Rauma, FINLAND

•

Internet:

www.evetco.fi

HI-TEC® on Evetco Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

