
Mänttä PumpWorks
PALVELEVA PUMPPUTALO



PYSTYVÄ KUMPPANI

OLEMME TEOLLISUUDEN PUMPPUIHIN JA 
PROSESSILAITTESIIN KESKITTYNYT YRITYS  

MPW on perinteikäs pumpputalo jonka asiakaslähtöinen 
toimintaperiaate ja kokenut henkilökunta takaavat luotettavan 
ja kustannustehokkaan palvelun. Meillä on …

• Pitkä pumppualan kokemus yli 25 vuoden ajalta

• Monipuolinen toimitila keskeisellä sijainnilla

• Korkealaatuiset ja monipuoliset edustukset

• Teollisuus-partner sopimukset – Andritz AG, Xylem Inc.

• Kattava ja kykenevä alihankintaverkosto

• Kustannustehokkaat ratkaisut

• Tahtoa palvella

Toimitilassamme on … 

• 1115 m² pinta-ala. 

• 4,5 m  / 6 m sisäkorkeus

• 2 x 25 t + 3 x 500 kg nostokapasiteetit 

• PUMA 700 CNC-sorvi + 2 m manuaalisorvi

• Pylväsporakone

• Erillinen hitsaustila,  TIC / MIC / puikkohitsaus / 
titaanihitsauskaappi

• Hiekkapuhallus

• Pinnoitusvälineet

• Varustellut purku- ja asennuspisteet 

• Puhdasilmavarasto
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PUMPPUEDUSTUKSET

L&M Pumpen – ANDRITZ – RITZ – FLYGT –
LOWARA – VOGEL – PPI-Pumps 

• L&M Pumpen GmbH – Saksalainen pumppu- ja 
varaosavalmistaja, jonka valikoimasta löytyvät uudet 
prosessipumput ja korvauspumput useisiin malleihin,   
kattavat varaosapalvelut keskipako- ja ruuvipumppuihin
sekä mekaaniset akselitiivisteet pyöriviin prosessilaitteisiin    

• ANDRITZ AG - johtava prosessitekniikan toimittaja, jonka 
valikoima kattaa lähes kaikki prosessi- ja kemian teollisuuden 
pumpputarpeet

• ANDRITZ Ritz GmbH – Saksalainen vesi- ja jätevesipumppujen 
valmistaja. Pumppuja normi-pumpuista aina suuriin 
uppoasenteisiin korkeapainepumppuihin

• FLYGT (Xylem Inc.) – erittäin tunnettu jätevesi- ja 
lietepumppujen spesialisti, jonka uppopumput ovat käsite 
ympäri maailman

• LOWARA / VOGEL (Xylem Inc.) – Euroopan johtava vesi- ja 
kemiannormipumppujen sekä korkeapainepumppujen 
valmistaja 

• PPI Pumps Pvt. Ltd– suurien prosessiteollisuuden 
imupumppujen ja niiden varaosien valmistaja

• Vaikka edustamiemme merkkien kirjo on erittäin kattava, 
emme rajaa toimintaamme vain näihin merkkeihin. Toimimme 
yhteistyössä useiden valmistajien kanssa, joiden valikoima 
vain lisää kykyämme palvella erittäin kattavasti kaikkia 
asiakkaidemme pumpputarpeita.
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KATTAVAT  
VARAOSAPALVELUMME

PYRIMME MYÖS VARAOSIEN SUHTEEN AINA 
ASIAKASLÄHTÖISESTI LAADUKKAASEEN JA 

KUSTANNUSTEHOKKAIMPAAN RATKAISUUN

• L&M Pumpen GmbH:n Suomen myyntiedustus -
kattavat varaosapalvelut keskipako- ja 
ruuvipumppuihin sekä mekaaniset Chemopac-
akselitiivisteet prosessilaitteisiin 

• Alkuperäisosat ja huoltosarjat kaikkiin 
edustamiimme merkkeihin

• Kaupintavarastot (L&M Pumpen ja ANDRITZ AG) 

• Alkuperäiset varaosat myös muihin 
pumppumerkkeihin

• Akselitiivisteet ja niiden kunnostukset yhteistyössä 
tiivistetoimittajien kanssa

• Korvausvaraosia moniin merkkeihin ja malleihin

• Myös erikoismateriaaliset korvausvaraosat

• Varaosien valmistus mallin ja piirustuksen mukaan 

• Mahdollisuudet myös asiakkaan varaosien 
varastointiin

• Laaja käytettyjen varaosien toimittajaverkosto

• Varaosien muutostyöt ja sovittaminen asiakkaan 
tarpeen mukaan
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HUOLTOPALVELUMME

HUOLLAMME JA KUNNOSTAMME PUMPUT 
MERKKIN TAI MALLIIN KATSOMATTA 

• Omaamme pitkän ja laajan kokemuksen pumppuhuolloista ja 
kunnostuksista aina prosessiteollisuudesta voimalaitoksiin, 
lähes kaiken tyyppisten ja merkkisten pumppujen parissa 

• Määräaikaishuollot kaiken tyyppisiin keskipako-, vesirengas-, 
alipaine-, uppo-, pysty-, MC- ja korkeapaine pumppuihin 

• Täydelliset kunnostukset lähes kaiken tyyppisiin malleihin ja 
merkkeihin

• Huollot niin omassa toimipisteessämme kuin myös asiakkaan 
tiloissa

• Seisokkihuoltopalvelut kautta Suomen

• Akselitiivisteiden huoltopalvelut yhteistyössä kaikkien 
tiivistevalmistajien

• Mahdollisuus optimoida huollon yhteydessä pumput uusille 
arvoille

• Rakenne- ja materiaalimuutokset huollon yhteydessä

• Huollon alussa lähetämme asiakkaalle aina kustannusarvion 
kuvineen jolloin voimme sopia huollon ja kunnostuksen 
laajuudesta yksilöllisesti

• Huollon valmistuttua lähetämme kattavan huoltoraportin 
toteutuneesta laajuudesta

• Kaikki huollot arkistoidaan. jolloin jokaisen pumpun 
huoltohistoria on näin aina myös asiakkaan saatavilla
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KUNNOSTUKSET

Monesti myös varaosat ovat mahdollista kunnostaa alkuperäistä 
vastaavaan kuntoon. Näin saadaan usein reiluja säästöjä.

• Laitteiden ja niiden osien kunnostus 
tulee usein eteen kun osat ovat isoja, 
hinnakkaita tai niiden saatavuudessa 
on vaikeuksia

• Usein kunnostuksella saavutetaan 
todella merkittäviä kustannussäästöjä 

• Ennen kunnostukseen ryhtymistä 
neuvottelemme asiakkaan kanssa 
kunnostuksen laajuudesta ja teemme 
aina työstä kustannusarvion

• Kunnostuksen valmistuttua 
lähetämme raportin kuvineen 
toteutuneesta työstä

• Kunnostus täytehitsaamalla sisältää 
aina kappaleen mitoituksen, 
puhdistuksen ja puhalluksen. Tämän 
jälkeen kappale täytehitsataan
soveltuvalla aineella yli halutun mitan 
ja koneistetaan oikeaan mittaan. 
Usein kappale myös lämpökäsitellään 
jännitysten poistamiseksi

• Pystymme kunnostamaan myös 
erikoismateriaalisia osia, kuten 
titaania, messinkiä tai erikois-
seosteisia metalleja

• Myös erilaiset pinnoitukset kuluvat 
kunnostusohjelmaamme. Näillä tavoin 
haettaa kappaleelle lisää kestoa 
kulutusta tai syöpymistä vastaan
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TYÖGALLERIA
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Tälle sivulle olemme keränneet muutamia 
kuvia remonteista ja kunnostuksista sekä 

pumpputoimituksista matkamme varrelta



Ollaanhan  yhteydessä!
Mänttä Pump Works Oy

Kaivurintie 2, 42300 Jämsänkoski

+358 (0) 50 3355000

toimisto@mpw.fi
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www.mpw.fi
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