Teollisuuden kunnossapitoa
www.eth.fi

TEOLLISUUDEN HUOLTO
JA KUNNOSSAPITO
TEEMME MONIPUOLISESTI ERILAISIA MEKAANISEN KUNNOSSAPIDON TÖITÄ
paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, voimalaitoksissa ja julkisella sektorilla
vuosien kokemuksen kartuttamalla ammattitaidolla.

PUMPPUHUOLTO
KORJAAMME, HUOLLAMME JA ASENNAMME

teollisuuden pumput kautta linjan monen vuoden
kokemuksella paperi- ja kemianteollisuudessa,
voimalaitoksissa sekä julkisella sektorilla.
•
•
•
•
•
•

vesilaitosten ja puhdistamojen uppopumput
ruuvipumput
keskipakoispumput
erilaiset sekoittimet
turbiinit
sähkömoottorit

Käytössämme on S2 ryhmän sähköurakointioikeudet ja omat ammattitaitoiset sähköasentajat.

VUOSIHUOLTOSEISAKIT
PALVELEMME ÄKILLISISSÄ SEISAKKITÖISSÄ ja

vuosihuoltoseisakeissa paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja voimalaitoksilla.
Vuosihuoltoseisakkitöiden sujuvuuden ja laadun
takaamiseksi suunnittelu tilaajan kanssa aloitetaan
ajoissa ennen seisakkiaikaa aina mahdollisuuksien
mukaan, ja riskit tapaturmiin minimoidaan.

KALUSTO
Yhtiöllämme on Eurasssa
n. 2400 m2 nykyaikaista
konepajatilaa kahdessa hallissa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 kpl kärkisorvi
Yleisjyrsimet
Särmärit 200 ton / 3 m
Levyleikkurit s= 10 mm
Mankelit s= 20 mm / 2,5 m
2 varoventtiilien
koeponnistuspenkkiä
Venttiilihiomakoneet
Nostokalustoa
Kylmäkontteja
Noin 30 huoltoautoa

KÄYTÖSSÄMME ON LAAJA MUIDEN AMMATTILAISTEN VERKOSTO.
Pystymme palvelemaan asiakasta varaosahankinnoissa, koneistuksessa
ja suunnittelussa. Huollamme myös vaihteistot, sekä muut voimansiirtolaitteet.

VENTTIILIHUOLTO
KORJAAMME JA HUOLLAMME säätö-, sulkuja varoventtiilit ym. venttiilit luotettavasti
pitkäaikaisella ammattitaitoisella kokemuksella
työkohteessa, sekä hyvin varustetulla
konepajallamme.

KONEPAJATYÖT JA
TEOLLISUUDEN PUTKISTOT
KÄYTÖSSÄMME ON 2400 M² TUOTANTOTILAA

kolmessa hallissa, joiden läpi kulkevat nosturit.
Uudemman hallimme työskentelykorkeus on jopa 8
metriä.

Käytössämme on siirrettävä varoventtiileille
tarkoitettu koeponnistusvälineistö, joka soveltuu
myös muiden venttiileiden koeponnistukseen.
Varoventtiileiden koeponnistuksessa meillä on PCpohjainen ohjelma, joka piirtää venttiilin avautumisja sulkeutumispaineesta kaavion asiakkaalle.
Varoventtiileiden asetuspaineet tarkastamme
INSPECTA OY:n valvomana aina tarvittaessa.

Teemme pitkällä kokemuksella teollisuuden metallirakenteet, hoitotasot, voimalaitosten hiilimyllyjen korjaukset, erilaisien kuljettimien varaosat,
puhaltimien rungot, teollisuuden putkistojen
esivalmistusta ja erilaisia säiliöitä sekä monenlaisten laitteiden varaosien valmistusta. Olemme myös
toimittaneet teollisuuden voimalaitosten veden laadun tarkkailuun näytteenottolaitteita.

Korjaamme venttiileiden toimilaitteet, ja meiltä
löytyy myös venttiilihiomakoneet, kiilaluisti
lautasventtiileille ja kartioistukkaventtiileille.

Meidän kautta saat lisäksi suunnittelupalvelua ja
maalauspalvelua metallirakenteille.

LAIVARAKENTAMINEN

KYLMÄ- JA SÄHKÖLAITEASENNUKSET

MEILTÄ LÖYTYY MYÖS TAITOA ruostumattomiin ja

OLEMME TURVALLISUUS JA KEMIKAALIVIRASTON

haponkestäviin levytöihin – ja putkituotteisiin sekä
kalusteasennukseen.

(Tukes) rekistöröimä kylmäalan yritys luokassa y3,
ja meillä on S2 ryhmän sähköurakointioikeudet.

Kokeneiden asentajiemme ammattitaitoa on tarvittu aluksilla ja telakoilla ympäri maailman.

Meiltä saat täyden palvelun kaikkiin kylmäalan
sovelluksiin. Asennamme ja huollamme laitteita
suurtalouskeittiöistä aina isoihin vedenjäähdyttimiin.

www.eth.fi

ASIAKKAITAMME OVAT MM. SUURET JA KESKISUURET TEOLLISUUSLAITOKSET,
ENERGIATEOLLISUUS JA JULKINEN SEKTORI

TOIMINTA
Euran Teollisuushuolto Oy on vuonna 2006 perustettu teollisuuden ja voimaloiden asennusta, huoltoa ja kunnossapitoa
tekevä yhtiö.
Yhtiön perustajien monipuolinen, yhteensä vuosikymmenien
kokemus alalta varmistaa työn luotettavan ja asianmukaisen
lopputuloksen.

LAATU
ETH:n laatu- ja toimintajärjestelmää on rakennettu yhtiön kasvun ohessa, mikä noudattaa pitkälti jo hyviksi todettuja käytäntöjä ja toimintatapoja.
Tavoitteemme on ollut myös se, että laatujärjestelmän myötä
asiakkaamme näkevät yrityksen toiminnan järjestelmällisenä ja
laadukkaana.
ISO9001:2008 lisäksi teräsrakentamistamme ohjaa EN-1090
tuotesertifiointi.

TYÖTURVALLISUUS
Panostamme erityisesti työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen, ja tavoitteenamme on 0 työtapaturmaa.

LISÄTIETOA
Pentti Niemi | 044 254 1990
Marko Weman | 0400 825 264
Kristo-Pekka Niemi | 044 084 8764
www.eth.fi | etunimi.sukunimi@eth.fi

T EOL L ISUUDEN KUN NOSSA PI TOA

