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Asiakkaittemme antamien perustietojen mukaan  
suunnittelijamme laativat hydraulikaavion, osaluettelon 
ja toimintakaavion, joiden perusteella valmistamme 
Teidän tarpeisiinne sopivan toimivan koko naisuuden tai 
modernisoimme olemassa olevat hydraulijärjestelmät.

»  Peruskartoitus asiakkaan kanssa

» Suunnittelu

» Tarjous

» Tilaus

» Valmistus

» Koekäyttö

» Dokumentit

» Toimintatakuu

» Huolto

» Varaosatoimitus

»  Sähköohjaukset ja automatiikka  

yhteistyökumppanien kautta

HYDRAULIIKKAKompoNeNtItHYDRAULIIKKAJÄRJeSteLmÄt

HYDRAULIIKKA



HYDRAULIIKKA

Korjaamomme suorittaa hydrauliikan huolto- ja  
korjaustehtäviä ammattitaidolla ja uusimpien  
testaus- ja korjauslaitteiden avulla.

» Hydraulipumppujen ja -moottorien korjaukset

» Sylinterien korjaukset ja valmistus

» Hydraulilaitteiden testaukset

» Hydrauliikan paine-, virtaus- ja tehomittaukset

» Öljyn ja järjestelmien puhtausmittaukset

» Lisälaiteasennukset

» Koneikkojen valmistus 

» Sorvaustyöt

» Putkien taivutukset ja valmistus

» Erikoistuotteiden valmistus tilaajan toiveiden mukaan

HUoLtoKoRJAAmo

Vaasan liikkeemme on valtuutettu huolto- ja  
takuukorjaamo Hiab kappaletavaranostimille.

Huolto, korjaus ja varaosat myös

» Ferrari nostimiin

» Multilift vaijeri- ja koukkulaitteisiin

» Focolift takalaitanostimiin

» Zepro takalaitanostimiin

SERVICE
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HYDRAULIIKKA

Hydrauliletkut ovat kuuluneet tuotevalikoimaamme  
alusta asti, siis vuodesta 1971 saakka. Siksi voimme 
sanoa, että me osaamme “letkunteon”.

Varasto-ohjelmamme käsittää mm.:

»  Korkeapaineletkut

»  Liittimet

»  Nipat

»  Teräsputket

»  Liittimet putkille

»  Putkenkannattimet

»  Palloventtiilit

»  Pyörivät liittimet

»  Superkorkeapaineletkut (>500bar)

HYDRAULIIKKAKompoNeNtItLetKUt JA pUtKIStotARvIKKeet

Korkealaatuisten hydrauliikkakomponenttien varastointi 
ja toimitus on alusta saakka ollut kunnia-asiamme.

» Pumput

» Moottorit

» Ohjausventtiilit

» Paineventtiilit

» Säätöventtiilit

» Sylinterit

» Suodattimet

» Suodatinpatruunat

» Hydrauliikkavarusteet

HYDRAULIIKKAKompoNeNtIt



Paineilmakompressorit kuuluvat tuotevalikoimaamme 
oleellisena osana. Ne, ja ilmankuivaimet täydentävät 
pneumatiikkaohjelmamme laatumerkkien kattavaa  
valikoimaa.

» Mäntäkompressorit

» Ruuvikompressorit

» Alipainekompressorit

» Ilmankuivaimet

KompReSSoRIt JA KUIvAAJAt

Pneumatiikka on hydrauliikan ohella toimintamme  
peruspilareita. Paineilmalaitteiden toimittajana ja  
varastoijana Hydro on todella merkittävä.

» Paineilmaletkut

» Kierreletkut

» Putket eri materiaaleista

» Liittimet

» Pistoliittimet

» Pikaliittimet

» Ilman huoltolaitteet:

 · Suodattimet

 · Säätimet

 · Voitelulaitteet

HYDRAULIIKKAKompoNeNtItpNeUmAtIIKKAtARvIKKeet

Varastoimme luotettavien valmistajien korkealaatuisia 
pneumatiikkatuotteita.

» Pneumatiikkaventtiilit

» Sylinterit

» Imukupit ja tarttujat

» Paineilmarasiat

pNeUmAtIIKKAKompoNeNtIt

pNeUmAtIIKKA



Lakeuden Hydron laakerivarasto on hyvin kattava. 
Hyllyistämme löytyvät niin sisähalkaisijaltaan 3 mm:n 
kuulalaakerit kuin yli 100 mm kartio- ja lieriörullalaake-
ritkin. Laakeriyksiköt muodostavat oman kokonaisuu-
tensa ja löytyvät tietysti heti varastosta. Myös pinnoi-
tettujen liukulaakerien varasto on kattava.

» Kuulalaakerit

» Kartiorullalaakerit

» Lieriörullalaakerit

» Pallomaiset rullalaakerit

» Painelaakerit

» Teräskuulat

» Kartioholkit

» Akselimutterit ja -laatat

» Neulalaakerit

» Autolaakerisarjat

HYDRAULIIKKAKompoNeNtItLAAKeRIt

Akselitiivisteet eri materiaaleista ovat osa tämän päivän 
koneenrakennusta ja huoltoa. Siksi myös ne kuuluvat 
olennaisena osana varasto-ohjelmaamme.

» Akselitiivisteet

 · millimittaiset

 · tuumamittaiset

 · paineenkestävät

 · erikoismateriaalit

» V-renkaat

AKSeLItIIvISteet

LAAKeRIt JA tIIvISteet
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Hydrauliikan öljyvuodot ovat nykyisillä öljyn hinnoilla 
suuri kustannuserä. Toinen vähintään yhtä merkittävä 
tekijä on mineraaliöljyn joutuminen luontoon ja siellä 
pohjaveteen. Meistä jokainen tietää, mitä siitä seuraa. 
Tiivistevarastomme käsittää kaikki tavallisimmat 
hydrauliikassa käytetyt tiivistemallit ja -koot.

» Männäntiivisteet

» Varrentiivisteet

» Puhdistajat

» O-renkaat

» Tukirenkaat

HYDRAULIIKKAtIIvISteet

ÖLJYvUoDot
Mitä vuodot maksavat
jos öljy maksaa 1€/l?

 3 mm virta  Pisaroista virraksi  Pisara/sek
Litraa/tunti  41  4  0.3
Litraa/vrk  1000  90  7
Litraa/kk  30000  2700  200



Kemianteollisuus on kehittänyt erilaisia kemiallisia 
tuotteita mitä mielikuvituksellisimpiin käyttöihin. Kerro 
sinä tarve, niin me etsimme sinulle tuotteen. Puhdistus, 
voitelu ja suojaaminen ovat tavanomaisimpia käyttökoh-
teita, joihin myös varastostamme löytyy eri vaihtoehtoja 
autoiluun, teollisuuden huolto- ja kunnossapitoon, venei-
lyyn sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteille.

» Puhdistusaineet

» Voiteluaineet

» Suoja-aineet eri materiaaleille

» Liimat

» Materiaalin tutkimus

» Vuotojen etsintä

HUoLto- JA teoLLISUUSKemIKAALIt

Hydron varastoista löytyy myös öljyjen ja rasvojen  
käsittelyyn ja siirtämiseen tarvittavat laitteet.  
Käsi-, sähkö- tai paineilmatoimisilla pumpuilla kohteesta 
riippuen eri aineiden käsittely on helppoa. Öljypumput 
voidaan varustaa myös suodattimilla, jotka takaavat 
arvokkaille laitteillenne sopivan puhtaan voiteluaineen.

» Öljyntäyttölaitteet

» Öljyn imulaitteet

» Suodatuslaitteet

» Voitelulaitteet

» Rasvaprässit

» Pientarvikkeet: Putkistot, Nipat, Letkut

voIteLULAItteet

voIteLU

HYDRAULIIKKAKompoNeNtItÖLJYt JA RASvAt

Korkealaatuiset hydrauli- ja voiteluöljyt ovat olleet tuo-
tevalikoimissamme jo vuosia. Luottamuksemme toimit-
tajiimme ja heidän laaduntarkkailuunsa on osoittautunut 
kannattavaksi ja siksi voimme hyvällä sydämellä suosi-
tella myynnissämme olevia öljytuotteita teidän vaativim-
piinkin käyttökohteisiin. 

» Hydrauliöljyt

» Moottoriöljyt

» Vaihteistoöljyt

» Teollisuusvaihteistoöljyt

» Automaattivaihteistoöljyt

» Erikoisöljyt moniin käyttökohteisiin

» Voitelurasvat 



HYDRAULIIKKAKompoNeNtIt

Akselikytkimet muodostuvat kahdesta puoliskasta  
ja välielementistä jotka mahdollistavat joustavan ja  
värähtelyä vaimentavan rakenteen. Tyypillinen käyttö  
on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välissä.  
Erilaisia kulma,- haarukka-ja ristiniveliä käytetään mm. 
mekaanisissa vivustoissa. Myynnissämme on myös  
DIN-standardin mukaisia rullaketjuja.

» Alumiiniset akselikytkimet

» Teräksiset akselikytkimet

» Kulmanivelet

» Haarukkanivelet

» Ristinivelet

» Rullaketjut

AKSeLIKYtKImet JA voImANSIIRto

voImANSIIRto, LetKUt JA teRÄKSet
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HYDRAULIIKKAKompoNeNtItteoLLISUUSLetKUt

Teollisuuden käyttämille letkuille asetetaan monia vaa-
timuksia. Letkun valinnassa tulee huomioida sisä-/ulko-
halkaisija, paineenkesto,  taipuisuus, taivutuksen kesto, 
materiaali, lämmönkesto, kylmänkesto, sisällä kulkeva 
aine ja sähkönjohtavuus.

» Vesiletkut

» Öljyletkut

» Polttoaineletkut

» Paineilmaletkut

» Kaasuletkut

» Puruletkut

» Lokaletkut

» Jauheensiirtoletkut

» Kokometalliletkut

Rautatavarasta varastoimme hydrauliikkaan liittyviä 
tuotteita. Näitä ovat mm. sylinteriputket ja -varret. 
Hydrauliikan johdinputket ovat suuri varastoitava kohde 
pienistä (4 mm) suuriin (42 mm) asti.

» Mustat teräsputket

» Pinnoitetut teräsputket

» Ruostumattomat ja haponkestävät

» Kromatut varret

» Sylinteriputket

teRÄKSet



Myynnissämme on monipuolinen valikoima erilaisia 
kiinnityskomponentteja. Varastostamme löytyy sisä- ja 
ulkokierteelliset pallot ja sorminupit, säätövivut ja kam-
met. Tämän tuoteryhmän valikoima on todella mittava 
ja varastomme käsittää niistä vain tavallisimmat.
Eri materiaalit ovat näissäkin tuotteissa saatavina  
erikoismuoveista haponkestäviin saakka.

» Pallot sisä- ja ulkokierteillä tai ilman kierrettä

» Erilaiset sorminupit

» Säätökahvat ja – vivut

» Vetimet ja kahvat

» Säätöpyörät

» Saranat

» Säätöjalat

» Lukot ja kiinnittimet

vIvUt JA NUpIt

Jos on letkuja joka tarkoitukseen, niin täytyy olla myös 
letkuihin sopivia liittimiäkin. Letkussa kulkeva aine 
määrittelee monessa tapauksessa myös liittimien tyypin 
kiinnityksen, materiaalin ja letkuun kiinnityksen osalta.

» Kynsiliittimet

» Nokkavipuliittimet

» Erikoisliittimet kullekin letkutyypille

» Letkunkiristimet

LIIttImet

Monille letkuille on saatavana myös keloja, joille  
tarpeeton osa letkusta kelautuu automaattisesti  
tai manuaalisesti.

» Letkukelat

 · Ilmalle

 · Vedelle

 · Öljyille

 · Pakokaasuille

 · Hydraulipaineille

 · Painepesureille

 · Sähkölle

LetKUKeLAt

NUpIt, LIIttImet JA KeLAt



Korkealaatuiset työkalut ovat koneremontissa A ja O. 
Ilman kunnon työkaluja ei tule kuin sutta ja sekundaa, tai 
toisin sanoen ”kolmen euron seppä” tekee kolmenkympin 
vahingon. Näinhän se on; nämä kansanviisaudet pitävät 
kyllä paikkansa ja varsinkin työkalujen kohdalla.  
Käsityökalujen  myyntivarasto pyritään pitämään edus-
tavassa kunnossa niin laadun kuin valikoimankin osalta. 
Tavallisimmat ja varsinkin hydrauliasennuksiin hieman 
erikoisemmatkin työkalut löytyvät hyllyistämme.

» Kiintoavaimet

» Hylsysarjat

» Meisselit

» Ulosvetäjät

HYDRAULIIKKAKompoNeNtItKÄSItYÖKALUt

Keveys, kestävyys ja suuri teho ovat niitä asioita, jotka 
liitetään varsinkin paineilmatyökaluihin.  
Ne ovatkin perus vaatimuksia koneita hankittaessa.  
Niinpä olemme valikoineetkin käyttäjiä silmälläpitäen 
”kunnon” työkalut hyllyymme, onhan se on myös 
myyjän etu, että työkalut toimivat kunnolla.

» Porakoneet

» Ruuvinkiertimet

» Iskevät ”mutteripyssyt”

» Karahiomakoneet

» Kulmahiomakoneet

pAINeILmAtYÖKALUt

Korkeapainetyökaluilla saadaan suuri voima pienikokoisil-
la työkaluilla. Nostot, siirrot ja ruuvien suuret momentit 
voidaan suorittaa tarkasti ja tehokkaasti. Hyvinkin suu-
ret voimat ovat käytettävissä pienillä käsi-, paineilma-  
tai sähköpumpuilla.

HYDRAULItYÖKALUt

tYÖKALUt
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Kevyet työntömitat ja huipputehokkaat testauslaitteet 
hydrauliikkaan, siinä ovat vaihtelurajat tämän ryhmän 
tuotteille. 

» Virtausmittaus

» Painemittaus

» Puhtausmittaus

mIttAUS- JA teStAUSLAItteet

mUUtA mIeLeNKIINtoIStA

KoRKeApAINeHYDRAULIIKKA 3000 BAR

Lakeuden Hydron korkeatasoista erikoisosaamista osoit-
taa korkeapainehydrauliikan laitteiden valmista minen ja 
asennukset. Kun tarvittava painetaso nousee yli 400 
barin, koko järjestelmä on ajateltava uudella tavalla.  
Laitteiden kestävyys ja käyttöturvallisuus asettavat  
korkeat vaatimukset sille osaamiselle, mitä suunnitte-
lussa ja valmistuksessa tarvitaan. Käyttöpaineilla 1000, 
2000, 3000 ja ylikin, ei voida rakenteissa missään koh-
taa turvautua normaaleihin hydrauliikan mitoitus ohjeisiin. 
Kaikessa on otettava huomioon turvallisuus, sillä näillä 
paineilla öljysuihku on vaarallinen.

Käyttökohteet:

» Teollisuuden kunnossapito

» Tuotanto

» Koeponnistuslaitteet

Suunnittelemme, valmistamme ja myymme hydraulisia 
puristimia. Käytössä varmatoimisiksi todetut puristi-
memme ovat kotimaista tuotantoa ja täyttävät voi-
massa olevat turvallisuusmääräykset.

Tuotanto- ja erikoispuristimet valmistamme aina asiak-
kaan tarpeiden mukaan. Työsketelytilan mitat, puristus-
voima ja nopeus sekä iskunpituus ja iskutaajuudet ovat 
räätälöitävissä halutuiksi. Valmistamme sekä O-runkoisia 
että C-runkoisia puristimia.

Sähköhydraulisten korjaamopuristimien vakiomallit  
suoraan varastosta.

» O-runkopuristimet

» C-runkopuristimet

» Korjaamopuristimet

» Erikoispuristimet

vAKomet HYDRAULISet pURIStImet



www.lakeudenhydro.com

Rajatie 46, PL 110, 60101 Seinäjoki
Puh. (06) 412 5100, fax (06) 414 4970
info@lakeudenhydro.com
www.lakeudenhydro.com

Myynnin päivystys 24 h: 0400 564 441

Silmukkatie 17, PL 279, 65101 Vaasa
Puh. (06) 320 5300, fax (06) 312 3560
vaasa@lakeudenhydro.com
www.lakeudenhydro.com

Myynnin päivystys 24 h: 0400 564 442

SeINÄJoKI vAASA

Jo yli 40 vuotta Pohjalaista yrittäjyyttä,
työtä ja kokemusta asiakkaittemme hyväksi.

LAKeUDeN HYDRo oY

Lakeuden Hydro Oy hydrauliikan ja pneumatiikan,  
teollisuusletkujen, laakereiden ja tiivistystarvikkeiden  
sekä työkalujen ammattilainen Pohjanmaalla.
Palvelukokonaisuuteemme kuuluu laajan tuotevali-
koimamme lisäksi asiakkaidemme hydrauliikka- ja  
pneumatiikkaongelmien kokonaisvaltainen ratkaiseminen 
suunnittelusta testaukseen ja huoltoon saakka.

Haluamme huolehtia myös tulevaisuudesta, siksi  
olemme laatineet Lakeuden Hydro Oy:lle ISO14001  
ympäristöjärjestelmän, jonka BVI on sertifioinut  
vuonna 2000.

Toimimme nykyaikaisissa toimitiloissamme Seinäjoella  
ja Vaasassa.


