
Mänttä Pump Works Oy on teollisuuden pumppuihin ja prosessilait-
teisiin keskittynyt yritys. Toimintamme kattaa laajan palvelun uusista 
tuotteista vanhojen laitteiden kunnostukseen ja yksittäisestä varaosas-
ta aina suuremman projektin toimitukseen.
 
Teemme yhteistyötä tunnettujen laitevalmistajien kanssa, joiden tuote-
valikoimilla voimme täyttää lähes kaikki pumpputarpeet.
 
Toimimme Suomessa virallisena L&M-pumpenin maahantuojana ja
ylläpidämme pumppujen varaosavarastoa. Andritz-, Axflow-, Xylem- ja
Krebs-tuotteiden myynti ja huolto teollisuuden parissa kuuluu myös
kattavaan palveluumme. Tiivistyksen ja pinnoituksen tarpeissa on
tukenamme tunnettujen kumppaniemme laajat tuotteistot.
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Kauttamme löytyvät monen tyyppiset tuotteet puunjalostus-, metalli-,
kaivos- ja kemianteollisuuden sekä yhteiskuntatekniikan ja voima-
laitosten tarpeisiin.

L&M Pumpen  Vaihtoehto moneen tarpeeseen www.lm-pumpen.de 
Andritz   Puunjalostusteollisuuden mestari  www.andritz.com
Axflow Useiden merkkien valikoima   www.axflow.fi
Xylem Vesi- ja jätevesipumppujen taitaja  www.xylem.com/fi-fi/
Krebs Kaivosalan raskassarjalainen  www.flsmidth.com/en-gb/products/pumps

Meillä on erittäin kattava valmius varaosien suhteen: 

L&M Pumpen Varaosia moneen malliin ja merkkiin
Andritz Alkuperäisosat prosessiteollisuuden tarpeisiin
Axflow  Varaosat todella moniin merkkeihin
Xylem  Alkuperäisosat vesi- ja jätevesipumppujen laajaan mallistoon
Krebs Alkuperäiset kulutusosat koko mallistoon

Monen prosessi- tai kaivospumpun korvausvaraosat loytävät teille meidän
kauttamme. Autamme teitä myös niiden merkkien kanssa joilla ei ole
jälleenmyyntiä tai varaosahuoltoa Suomessa. Voimme myös valmistaa osia
mallista tai piirustuksesta aina valukappaleita myöten. Näiden lisäksi
L&M:n tuotteisiin kuuluvat mekaaniset Chemopac-korvaustiivisteet.

Kattava huoltopalvelumme palvelee oman toimipisteemme lisäksi myös 
asiakkaan luona. Isommat huollot pyritään tekemään keskitetysti omissa 
tiloissamme laajaa työkalustoa ja valmisteltuja tiloja hyödyntäen, mutta 
yksittäiset huollot ja osien vaihdot onnistuvat helposti asiakkaankin tiloissa. 
Sovitamme työmme aina asiakkaan tarpeen mukaan. Huollamme kaiken 
merkkiset ja malliset pumput valmistajaan ja tyyppiin katsomatta. Laaja 
kokemuksemme tuo mukanaan useiden merkkien ja tyyppien tuntemuksen 
ja sen myötä varmuuden ryhtyä empimättä huoltoon.

Pumput

Varaosat

Kunnostamalla saavutetaan säästöä ja kestoa niin 
yksittäisten osien kuin kokonaisten laitteiden kanssa
.  Täytehitsaukset alkuperäisen materiaalin mukaan (myös titaani ja pronssi).
.  Koneistus alkuperäiseen tai tarvittavaan mittaan mallin, vastakappaleen 
 tai piirustuksen mukaan.
.  Mahdollisuus pinnoittaa kestävyyden lisäämiseksi.
.  Usein huomattavasti uutta osaa edullisempaa.

Suosituimpia kunnostettavia osia ovat mm. MC-pyörät, isot juoksupyörät, 
pesän kannet ja akselit. Suurien raakavesi- ja pystypumppujen sekä NASH. 
imupumppujen kunnostuksilla saadaan suuret edut.

Kunnostus

Huolto


