VERKTYG FÖR EFFEKTIV TILLVERKNING

TOOLS FOR HIGHLY EFFECTIVE PRODUCTION
Finsk professionell verktygsverkstad Oitti Tools behärskar
krävande böjningsverktygsproduktion och reparering med
kundorienterat, flexibelt och kunnigt grepp.
Kvalitetsverktyg – större mervärde för er produktion.

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.
Vår moderna tillverkningsmiljö med lämpliga bearbetningsmetoder
möjliggör att forma sorter av verktygsstål, aluminiumbrons och andra
specialiserade metallegeringar.
Behörig ytbehandling förbättrar prestanda och förlänger livscykeln för
det värdefulla verktyget.
Stadigare stomme för att utföra kraftig böjning.
Halare ytor för slitområden.

Our modern manufacturing environment with suitable machining methods
enables to shape varieties of instrument steel, aluminium bronze and other
specialized metal alloys.
Proper 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.

Vi tillverkar hållbara rörböjformar och flexibel dornar för
bättre produktivitet.
Utmärkt utformning och appretering.
Även skräddarsydda böjeverktyg för rör av större storlek
tillgängliga hos oss.

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.
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Ask for manufacturing of
•

Bend dies

•

Pressure dies

•

Mandrels

•

Clamp dies

•

Wiper dies

•

Collets

Vi är öppna för innovativ, flexibelt samarbete
Oitti Tools Oy fabriken är en tillverkare av slitstarka och pålitliga formar och andra verktyg för sådana kunder som flera
finska elektriska och elektroniska industrins föregångare, samt tillverkare av polymerkomponenter för VVS,
belysningsanordning, hushållsapparater, badrumsprodukter och förpackningsindustrin.
Vi tillverkar också ett brett utbud av specialverktyg, hjälpmedel för olika industrier, och erbjuder exakta
speciellbearbetning för maskinkomponenter. Vår ledningssystem ISO 9001:2015 är certifierad av DNV GL.
Vårt systerbolag i Sankt Petersburg har flera nya och nästan nya Hermle fräsmaskiner, och kan erbjuda vakuum
värmebehandling kapacitet. Genom oss får er produktion i Ryssland mer tillgänglig bearbetningskapacitet och tekniskt
stöd, samt med reparation av elektroniks- och automationskomponenter, och varmkanaler.

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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