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KENTTÄKONEISTUS

Kenttäkoneistus ei ole tulityötä, jolloin ei synny paloriskiä, eikä töihin tarvita 
erillistä tulityövartijaa. Laitteita käytetään yleensä joko paineilmalla tai 
hydraulisesti, joten laitteilla voi työskennellä jopa veden alla.

Lisätietoja laitteista ja palvelusta saat 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

koneistus@klinger.fi

Laitteet mahdollistavat kentällä tehtävät 
koneistukset ja testaukset kohteissa, joissa 
laitteiden tai osien siirtäminen on kallista, hankalaa 
tai jopa mahdotonta.

On-Site koneistuspalvelumme kattaa laitteiden 
vuokrauksen lisäksi perehdytykset ja koulutukset. 
Voimme myös suorittaa koneistustyön kokonaan 
puolestanne.

Jakotason koneistus jyrsimellä (vas.). Laippapinnan koneistus SpeedFacerilla. (oik.)

KENTTÄKONEISTUSLAITTEILLA TYÖT VOIDAAN TEHDÄ 
NOPEASTI, EDULLISESTI JA TURVALLISESTI. 

ON-SITE KONEISTUSPALVELU



Linjaporauslaitteet ovat monipuolisia laitteita 
mm. akselilinjojen, laakeri- tai turbiinipesien jne. 
koneistuksiin. Useita malleja erilaisiin kohteisiin. 

Koneistusala:
38,00 – 2174,20 mm

Laippa- ja tasopintojen koneistus tarkasti ja 
nopeasti. Laitteen asetus on helppoa ja nopeaa. 
Yhdellä koneella voidaan koneistaa useita eri 
halkaisijoita.

Koneistusala: 
19,00 mm – 4500,00 mm

Tasomaisten pintojen koneistukseen kohteessa. 
Kenttäjyrsinkoneet ovat erittäin modulaarisia ja 
johteita pystytään muokkaamaan hyvin vapaasti.

Koneistusala: 
X: 4470,40 mm, Y: 2692,40 mm, Z: 203,20 mm

Akselisorveilla koneistetaan akseleiden 
laakeripinnat, lukkorengasurat, täyttöhitsaukset jne. 

Koneistusala: 38,00 mm – 606,00 mm 

Venttiilien hionta- ja läppäyskoneilla voidaan 
koneistaa luisti-, istukka- ja mäntämalliset 
venttiilit. Venttiilien huolto kohteessa mahdollistaa 
merkittävän ajansäästön ja lyhyemmän 
tuotantokatkoksen.

Koneistusala: 10,00 – 1000,00 mm

Laitteilla voidaan täyttöhitsata mm. laippapinnat, 
laakeripesät, akselipesät, akselit, kiilaurat. jne. 
Voidaan käyttää lisälaitteena linjaporauslaitteen 
kanssa tai erikseen.

Hitsattavan kohteen halkaisija: 
22,00 mm – 3048,00 mm

Ulkokiinnitteinen kone ei vaadi tilaa putken 
sisältä ja koneistus voidaan tehdä kerralla koko 
halkaisijalle. Ulkokiinnitteisen koneen asetus- 
ja koneistusnopeus n. 30% sisäkiinnitteistä 
nopeampi. 

Koneistusala: 0,00 mm – 5331,00 mm

Laite mahdollistaa putken leikkuun turvallisesti ja 
tarkasti. Putken pään viimeistelyviiste hitsausta 
varten onnistuu samalla leikkauksella. 

Koneistusala: 15,00 mm – 2184,00 mm

Kiilaurajyrsimellä voidaan tehdä monipuolisesti 
koneistuksia akseleihin. Työstöliikkeen iskunpituus 
203,20 mm.

Akselin halkaisija: 19,00 mm – 609,00 mm

Putkenpään työstökoneilla putkenpäät koneistetaan 
hitsauskuntoon nopeasti ja tarkasti ilman kipinöivää 
työstöä. Viisteen mitoitus on helppoa ja tarkkaa. 
Käyttöenergia voi olla paineilma, akku- tai 
verkkovirta.

LINJAPORAUS- JA AVARRUSKONEET

LAIPPASORVIT - SISÄKIINNITYS

JYRSINKONEET

AKSELISORVIT

VENTTIILIEN HIONTA- 
JA LÄPPÄYSKONEET

TÄYTTÖHITSAUSLAITTEET

LAIPPASORVIT - ULKOKIINNITYS

HALKAISTAVAT 
ORBITAALIPUTKILEIKKURIT

KIILAURAJYRSIMET

PUTKENPÄÄN VIISTEKONEET 
JA VALSSAIMET

LAITEKANTA  JA SOVELLUKSET

KENTTÄKONEISTUSLAITTEET
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