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AIRMECA OY
- LAADUKKAAT PAINEILMARATKAISUT -

• AirMeca on paineilmaan erikoistunut yritys, jonka kautta 

saa kaikki paineilmatuotteet sekä palvelut.

• Tärkeimpiä edustuksia AirMecalla on Atlas Copco,                    
Metal Work Pneumatic, Cejn, SMC Pneumatic ja Chicago Pneumatic. 
Tuotevalikoimasta löytyy mm. paineilmatyökalut, kompressorit, 
paineilmasäiliöt, pneumatiikkaa, AirNet paineilmaputket ja osat sekä 
kaikki paineilmaan liittyvät varusteet ja varaosat. AirMecalta saat 
myös asennus- ja huoltotyöt sekä koulutukset.

• Palvelut mm.

·   Paineilmaverkosto asennukset
·   Vuotokartoitus
·   Paineilma asennustyöt ja huollot

·   Paineilmatyökalujen huolto ja korjaus
·   Paineilmatyökalujen ja momenttiavaimien kalibroinnit
·   Kompressorihuolto
·   Kompressorin käyttönotto ja asennus



TUOTTEET 
- LAADUKKAAT TUOTTEET JA KOMPONENTIT VAATIVIIN KOHTEISIIN -

ATLAS COPCO paineilmatyökalut ja sähköiset vääntimet

– HIOMAKONEET (suora-, kulma-, turbo-, epäkesko &       
viilaushiomakoneet)
– KOKOONPANOTYÖKALUT (ruuvinvääntimet,  
sitkeävetoiset, pulssivääntimet, telkiavaimet, iskeävät 
mutterinvääntimet)
– SÄHKÖISET VÄÄNTIMET
– TALTTAVASARAT
– NIITTAUSVASARAT
– PORAKONEET
– KUONAHAKUT

ATLAS COPCO varaosat ja varusteet

– PAINEILMATYÖKALUJEN VARAOSAT
– LETKUKELAT (avokelat / umpikelat)
– KEVENTIMET
– ILMANKÄSITTELYLAITTEET
– PIKALIITTIMET
– PUHALLUSPISTOOLIT
– SPIRAALILETKUT & MUUT PAINEILMALETKUT

ATLAS COPCO Ilmamoottorit



TUOTTEET 
- LAADUKKAAT TUOTTEET JA KOMPONENTIT VAATIVIIN KOHTEISIIN -

ATLAS COPCO kompressorit, kuivaimet ja varaosat

– Ruuvikompressorit
– Mäntäkompressorit
– Öljyttömät kompressorit
– Jäähdytyskuivaimet
– Adsorptiokuivaimet
– Lauhdeveden öljynerottimet
– Linjasuodattimet
– Huollon varaosat (suodattimet, huoltosarjat ym. 
muut varaosat)
– Kompressoriöljyt

– Paineilmasäiliöt



TUOTTEET 
- LAADUKKAAT TUOTTEET JA KOMPONENTIT VAATIVIIN KOHTEISIIN -

METAL WORK pneumatiikka

- Sylinterit (vakio-, mini-, lyhytisku-, 
männänvarreton- & johdesylinterit)
- Venttiilit (vipuohjatut-, sähköohjatut- & 
mekaaniset venttiilit)
- Ilmankäsittelylaitteet (vedenerottimet, 
suodatinsäätimet, paineensäätimet & 
öljystimet)
- Liittimet (pistoliittimet, asennusnipat, 
helmiliittimet & puristusliittimet)

- Letkut (nailonputket, polyuretaani, muut 
putket/letkut)



TUOTTEET 
- LAADUKKAAT TUOTTEET JA KOMPONENTIT VAATIVIIN KOHTEISIIN -

AIRNET paineilmaverkosto

– Eloksoitu alumiiniputki
– 3m tai 6m kankina
– Putkikoot 20mm-100mm
– Kattava valikoima erilaisia putkenosia
– Nopea asennus ja helppo muokattavuus
– Putkelle ja osille 10 v. takuu

PAINEILMAVERKOSTO ASENNUKSET

– Suunnittelu ja asennus avaimet käteen 
periaatteella.
– Verkoston muutostyöt
– Kompressorihuoneen putkitus



TUOTTEET 
- LAADUKKAAT TUOTTEET JA KOMPONENTIT VAATIVIIN KOHTEISIIN -

CEJN

– Letkukelat, pikaliittimet, korkepaine liittimet, 
spiraaliletkut, paineilmaletkut

SMC Pneumatic

– Pneumatiikka tuotteet

CHICAGO PNEUMATIC

– Paineilmatyökalut, varaosat



PALVELUT 
- HUOLLOT JA ASENNUKSET AMMATTITAIDOLLA -

PAINEILMATYÖKALUJEN HUOLTO

– Huollot / korjaukset  / välihuollot

– Ennakkohuollot / huoltosopimukset

– Veloitukseton kustannusarvio

– Konekartoitukset (maksutta paikan päällä)

PAINEILMATYÖKALUJEN JA 

MOMENTTIAVAIMIEN KALIBROINNIT

– Kalibrointi paikan päällä tai toimitettuna
– Sisältää kalibrointitodistuksen
– Momentinsäädöt



PALVELUT 
- HUOLLOT JA ASENNUKSET AMMATTITAIDOLLA -

PAINEILMAVERKOSTON VUOTOKARTOITUS
Ultraäänimittauksella selvitämme pienetkin paineilmavuodot. Vuotokartoituksella selvitetään tehtaan vuototaso sekä vuositasolla 
euromääräinen energiahukka. Yleisesti ottaen teollisuudessa on kymmeniä vuotoja, joista kertyy tuhansien eurojen vuosikustannuksia. 
Kartoituksesta saa tarkat raportit vuotokohdista kuvineen, sijainteineen sekä laskennan energiahukasta vuositasolla. Kartoitus tehdään 
ultraääniskannerilla, jolla pystytään paikallistamaan vuotokohdat jopa useiden metrien päästä. Skannerilla havaitaan myös 
pienimmätkin vuodot. 

• Vuotoskannerin avulla saadaan arvioitua vuodon suuruusluokka. 

• Vuotokartoitus voidaan tehdä normaalin tuotannon ollessa käynnissä, vaikuttamatta asiakkaan toimintaan äänivaimennettujen 
kuulokkeiden ansiosta. 

Kartoituksen sisältö lyhyesti

- Kaikki ilmapisteet ja verkosto käydään läpi ultraäänikuuloikkeilla (löydetään myös pienet vuodot).

- Vuotokohteet tarroitetaan numerotarroilla.

- Kohteet valokuvataan.

- Vuotokohta merkitään väriteipillä (vihr=pieni vuoto, kelt=keskisuuri ja pun=iso vuoto)

- Vuotopaikan merkintä numeroilla pohjakarttaan.

- 3 eri raporttia: vuotokohdat (jossa eritelty vuodon koko, selite vuodosta, mahdollinen osan vaihtotarve), yleisraportti tehtaan 
vuototason tilanteesta (mukana laskelma energiahukasta euromääräisesti vuositasolla), valokuvista tiivistelmä raportti 



PALVELUT 
- HUOLLOT JA ASENNUKSET AMMATTITAIDOLLA -

PAINEILMA ASENNUSTYÖT JA HUOLLOT

- Kaikki paineilmaan liittyvät asennus- ja huoltotyöt.

- Paineilma huoltosopimukset (kunnossapito)

PAINEILMAVERKOSTO ASENNUKSET

- Suunnittelu ja asennus avaimet käteen periaatteella.

- Verkoston muutostyöt, kompressorihuoneen putkitus

KOMPRESSORIHUOLTO

- Huolto ja vianetsintä/korjaus. Huoltosopimukset.

- Atlas Copco, Kaeser, Tamrotor, Gardner Denver, Compair, ym. muut merkit

KOMPRESSORIN KÄYTTÖÖNOTTO JA ASENNUS

KOULUTUKSET

- Liitosanalyysit, kiristystekniikka, turvallista hiontaa
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