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Laserkeskus Oy

Vuonna 2003 Laitilaan perustettu Laserkeskus Oy on 

erikoistunut metalliteollisuudessa toimivien tuotannollisten 

yritysten esikäsittelypalveluiden tuottamiseen.  Ajanmukainen 

konekanta sekä sitoutunut henkilöstö on meidän takeemme 

toimiville asiakkuuksille ympäri maata.

Tulevaisuudessakin vahvuutemme on olla luotettavana 

kumppanina asiakkaan tuotannon osana. Varmistamme 

osaltamme ammattitaidolla, lyhyillä toimitusajoilla sekä 

hiotulla logistiikalla parhaan mahdollisen lopputuloksen. 

Hyödyt on todettavissa niin pienissä osavalmistuksissa kuin 

suuremmissakin kokonaisuuksissa.

Valmisosassa ON särmää - kuten toiminnassammekin.

kuStAnnuStEhOA
esikäsittelypalveluihin

Laserkeskukselta

Haluamme 
vastaisuudessakin olla 

asiakkaidemme arvostettu 
yhteistyökumppani, jonka 

osaamiseen, palveluhaluun, 
toimitusaikaan ja tuotteiden 

laatuun voi luottaa. 

  LASERKESKUKSEN         
  VALMISOSA
• kustannustehokkuutta
• kilpailukykyä
• toimintavarmuutta
• tuotannon joustavuutta
• tuotekehitystä

LASERLEIKE

Asiakassuhteet • toimitusvarmuus • Laatu • Jatkojalostus 



 Laserleikattuja, särmättyjä ja kokoonpanohitsattuja valmisosia max. 6 metriä

Yhteistyökumppaninamme vapautat 
resurssit omaan ydinosaamiseesi.

Olemme nuorekas, 
innovatiivinen  

laserpalveluiden edelläkävijä.

Olemme kustannustehokas ratkaisu, jos haluat ulkoistaa tuotannon esikäsittelypalvelut ja keskittyä 

ydintoimintojesi kehittämiseen. 

Jatkuvalla laaduntarkkailulla sekä toimintojen kehittämisellä jalostamme rooliamme varmana ja 

laadukkaana kumppanina.  Tuotannon läpimeno tarjouksen antamisesta valmiin tuotteen lastaamiseen 

on hallittua ja nopeudessaan erittäin kilpailukykyistä.

Haluamme jatkaa kulkuamme tunnettuna 

laserteknologian edelläkävijänä. Haastamme 

itsemme ratkomaan asiakkaidemme 

tuotannon ongelmakohtia sekä kiireisen 

työelämän aikatauluja. 

Olemme lisäarvona asiakkaidemme 

tuotantoketjussa. Sitoudemme arvoihimme 

luotettavana, avoimena ja ekologisena 

kumppanina - nyt ja jatkossakin. 

varmuutta ja

edellä

laatua

kävijä



kuitulaser 3 kWuutuus!

Laserkeskuksen valmisosa 
 on yrityksellesi paljon enemmän  

kuin pelkkä laserleike.

Joustavuus ja 
toimintavarmuus taataan 

kustannustehokkaaksi 
ajanmukaisella konekannalla. •	 Ensimmäisten joukossa Suomessa otamme CO2 

laserkoneidemme lisäksi käyttöön kuitulaserin, joka parantaa 

ja nopeuttaa erityisesti ohuiden materiaalien työstöä.

•	 Särmäyskoneilla pääsemme jopa 6 m:n tuotteisiin ja 

kappaleidenkäsittelyrobotilla pystymme käsittelemään 

hankalampiakin osia vaivattomasti.

•	 Robottihitsaus vie jatkokäsittelyssä asiakkaan tuotteet 

mittatarkkuudessa sekä tehokkuudessa aivan uudelle tasolle.

Haluamme tuottaa palveluja yhä monipuolisemmin ja kattavammin. Jalostamme 

tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan. Tasokkaasti tuotetun laserleikkeen koneistukset ja 

pintakäsittelyt onnistuvat myös kauttamme.

Laserkeskuksen toimintoihin kuuluvat myös pakkaus- , varastointi- ja kuljetuspalvelut. 

Asiakkaan toiveita kuuntelemalla varmistamme tuotteiden siirtymisen särmästi seuraavaan 

kohteeseen. 

Kuitulasertekniikalla haetaan energiate-

hokkuutta ja nopeutta ohuemman pään 

tuotteiden leikkaamiseen. Näin taataan 

koneen korkeampi käyttöaste. 

Laserkaasuja, sisäistä ja ulkoista optiik-

kaa, turbiinia ja lasiputkia ei tarvita, vaan 

säde luodaan valokuidussa ja kuljetetaan 

valokaapelilla leikkauspäähän.

yhä enemmän

huippu

särmää

teknologiaa



valmisosassa
on särmää

• Luotettavuus 
• Avoimuus 
• Sitoutuneisuus 
• Ekologisuus 
• Rehellisyys

Laserkeskus Oy
Turuntie 11, 23800 Laitila

Puh. (02) 858 4400   Fax (02) 858 4419

myynti@laserkeskus.fi  www.laserkeskus.fi

www.

laserkeskus.fi
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