TYÖVÄLINEITÄ TEHOKKAASEEN TUOTANTOON

TOOLS FOR HIGHLY EFFECTIVE PRODUCTION
Suomalainen työvälineosaaja Oitti Tools hallitsee
vaativien taivutustyökalujen valmistuksen ja kunnostuksen
asiakaslähtöisesti, joustavalla ja osaavalla otteella.
Laadukkaat työvälineet – suurempaa lisäarvoa tuotantoonne.

The Finnish professional tool workshop Oitti Tools masters
exclusive bending tool production and repair
with client-oriented flexible approach and knowledgeable grip.
Quality tools – extra added value for your production.
Koneistamme nykyaikaisessa tuotantoympäristössä
työkaluteräksiä, alumiinipronssia ja
muita erikoislaatuisia metalliseoksia sopivin menetelmin.
Asianmukainen pinnan käsittely parantaa arvokkaan työkalun
suorituskykyä ja pidentää sen elinkaarta.
Tukevammat rungot voimakkaan taivutuksen aikaansaamiseksi.
Enemmän pinnan liukkautta kulutusvyöhykkeeseen.

Our modern manufacturing environment with proper machining methods
enables to shape varieties of instrument steel,
aluminium bronze and other specialized metal alloys.
Appropriate surface treatment
enhances performance and extends the life time of the valuable tool.
Robuster body to carry out powerful bending.
Slicker surface for wearing areas.

Teemme kestäviä putkentaivutusmuotteja ja niveltuurnia
parempaa tuottavuutta varten.
Erinomainen muotoilu ja viimeistely.
Meiltä muitta mutkitta räätälöidyt työvälineet
suurempiinkin putkien kokoluokkiin.

We make durable dies and flex mandrels for better
performance with tube bending.
Excellent fit and finish.
Also tailor-made bending tools
for larger sized tubes available from us.

TYÖVÄLINEITÄ TEHOKKAASEEN TUOTANTOON

Ask for manufacturing of
•

Bend dies

•

Pressure dies

•

Mandrels

•

Clamp dies

•

Wiper dies

•

Collets

Olemme avoimia innovatiiviselle, joustavalle yhteistyölle
Oitti Tools Oy:n tehdas on kestävien ja varmatoimisten muottien valmistaja, jonka asiakkaina ovat useat suomalaiset
edelläkävijät sähkö- ja elektroniikka-alalla, LVI- ja valaisintekniikan komponenttien valmistajat,
kodintekniikan ja kylpyhuonetuotteiden muoviosien sekä pakkausratkaisujen tuottajat.
Valmistamme myös monentyyppisiä erikoistyökaluja, apuvälineitä eri teollisuusaloille, ja tarjoamme tarkkoja
erikoiskoneistuksia konekomponenteille. ISO 9001:2015 johtamisjärjestelmä on DNV GL:n sertifioima.
Pietarilaisella partnerillamme on myös erinomaista uutta tai uudehkoa Hermle -merkistä jyrsintäkalustoa.
Meidän kautta saatte lisää koneistuskapasiteettia ja teknistä tukea Venäjällä toimivalle tuotannollenne. Myös
tyhjiölämpökäsittely, elektroniikan ja automaation komponenttien kunnostukset ja kuumakanavien korjaukset.

We are open to innovative, flexible cooperation.
Oitti Tools Oy factory is a maker of durable and reliable moulds and other tools for such clients as numerous Finnish
electric and electronic industry forerunners, as well as manufacturers of polymer components
for HVAC, lighting solutions, home appliances, bathroom products and packaging industry.
We also manufacture a wide range of special tools, instrument appliances for several industrial fields, and do
subcontracting such as precise machining. Our management system ISO 9001:2015 is certified by DNV GL.
Our sister company in Saint-Petersburg is running new and almost new Hermle milling machines.
If needed, they may offer you more machining resources and technical support for your production unit in Russia,
including vacuum heat treatment, overhaul of electronic and automation components and hot runners repairs.
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