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SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY

BEIJER OY
Beijers on suomalainen, tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen 
teollisuuden, valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä sekä kivenmurskaus ja kaivos- ja mineraali-
teollisuutta. Toimintamme alkoi jo vuonna 1928 ja kuulumme nykypäivänä pörssinoteerattuun 
Beijer Alma-konserniin. 

TOIMINTA-ALUEEMME

SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY - TUOTEVALIKOIMA

Olemme mukana tilaajavastuu.fi Luotettava 
Kumppani palvelussa. Henkilökunnaltamme 
löytyy Valttikortit sekä työturvallisuuskortit.

TOIMITUSOHJELMA

• Terästeollisuus
• Valimoteollisuus
• Konepajateollisuus
• Telakkateollisuus

• Kaivosteollisuus ja kivenmurskaus
• Prosessi- ja energiateollisuus
• Pintakäsittely ja lämpökäsittely
• 3D tulostus

• Sulatus ja kuumanapitouunit
• Lämpökäsittelyuunit
• Induktiokuumennus

• Mittalaitteet ja tarvikkeet
• Näytteenottotarvikkeet
• Tulenkestävät tuotteet
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http://www.tilaajavastuu.fi/


SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY

Valikoimiimme kuuluu induktio-, kaasu-, öljy-, sähkö- ja valokaarisulatusuunit ja kuumanapitouunit. 
Toimitamme myös kaikki varaosat ja kulutustuotteet uuneihin; kelat, kelahuollot, kelamassat, 
mikaniitit, tyristorit, muuntajat, virtasuojaletkut, vastukset, mittalaitteet, jne.

Toimitamme myös valusenkkoja pienistä käsin kaadettavista huulisenkoista sähkö-
mekaanisiin altavalusenkkoihin. Valikoimassamme myös uuneissa käytettävät tarvikkeet: 
mittalaitteet, analysaattorit, anturit ja sondit, mikaniitit, tulenkestävät massat ja tiilet, 
precastit, perliitit, vermikuliitit ja kuonanvetohiekat.

SULATUS- JA KUUMANAPITOUUNIT

VARAOSAT, HUOLLOT JA TARVIKKEET

MITTALAITTEET JA ANALYSAATTORIT

SULATUSUUNIT JA KUUMANAPITOUUNIT

• Induktiouunit
• Kaasu-uunit
• Öljyuunit

• Sähköuunit
• Valokaariuunit
• Induktiokuumentimet
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• Kelat ja kelahuollot
• Kelamassat, tulenkestävät massat ja tiilet
• Precastit, esivaletut keraamiset tuotteet
• Perliitit, vermikuliitit, kuonanvetohiekat

• Tyristorit, muuntajat, vastukset 
• Virtasuojaletkut
• Mikaniittieristeet
• Valusenkat, altavalusenkat

• Uunien mittalaitteet ja anturit
• Sulan lämpötilan mittalaitteet ja sondit

• Mitta-anturit ja tunnistimet
• Analysaattorit



SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY

Valikoimiimme kuuluu induktio-, kaasu-, öljy-, sähkölämpökäsittelyuunit, kuivaimet ja pesukoneet.
Toimitamme myös lämpökäsittelyuuneissa käytettävät tarvikkeet: mittalaitteet ja sondit, precastit,
sekä tulenkestävät massat ja vuoraukset.

LÄMPÖKÄSITTELYUUNIT JA KUIVAUSUUNIT

JÄÄHDYTYS

MITTALAITTEET JA ANALYSAATTORIT

TULENKESTÄVÄT PANOSTELINEET, ARINAT JA KORIT

LÄMPÖKÄSITTELYUUNIT JA KUIVAUSUUNIT

• Hehkutusuunit
• Karkaisu-uunit 
• Esilämmitysuunit
• Kuivausuunit
• Laboratoriouunit

• Kemialliset lämpökäsittelyuunit
• Lasi- ja keraamisen teollisuuden uunit
• 3D materiaaliteknologian uunit
• Automaattiset lämpökäsittelylinjastot
• Erikoisuunit
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• Öljykylvyt
• Vesikylvyt

• Suolakylvyt
• Karkaisuastiat ja jäähdytyslaitteistot

• Uunien mittalaitteet ja anturit
• Sulan lämpötilan mittalaitteet ja sondit

• Mitta-anturit ja tunnistimet
• Analysaattorit

• Hitsatut ja valetut tulenkestävät tuotteet
• Panostusarinat, telineet ja korit
• Valetut kiskot ja tuet

• Ketjulenkkikuljettimien lenkit
• Mittatilausosat asiakkaan

piirustusten mukaan



SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY

Valikoimiimme kuuluu ABP Inductionin ja TET Estelin induktiokuumentimet sekä induktioteknologia. 
Toimitamme myös kaikki induktiokuumentimissa tarvittavat tarvikkeet ja varaosat, tulenkestävät 
tuotteet sekä tarjoamme kelahuoltoja.

INDUKTIOKUUMENTIMET

VARAOSAT, HUOLLOT JA TARVIKKEET

INDUKTIOKUUMENNUS

• Takeet ja blokit
• Tangot ja läpiajettavat tuotteet

• Levyt ja ohutlevytuotteet
• Erikoistuotteet
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• Kelat ja kelahuollot
• Kelamassat, tulenkestävät massat
• Precastit, esivaletut keraamiset tuotteet
• Modernisoinnit

• Mikaniittieristeet
• Tyristorit, muuntajat, vastukset 
• Virtasuojaletkut
• Mittalaitteet ja sondit



SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY

Valikoimassamme on Saksalaisen Minkonin sulan lämpötilan ja näytteenottolaitteistot sekä anturit, 
Mesan uunien ja prosessin elektroniset mittaus, analysointi, valvonta ja ohjauslaitteet ja anturit
sekä PhoenixTM lämpökäsittelyprosessin datan profilointilaitteistot.

SULAN LÄMPÖTILAN MITTAUS JA NÄYTTEENOTTO

MITTALAITTEET, ANALYSAATTORIT JA ANTURIT

MITTALAITTEET JA ANALYSAATTORIT

• Lämpötilamittarit ja simulaattorit
• Lämpötila-anturit

• Näytteenottoanturit
• Terminen analyysi
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• Happi-, vety-, lambda- ja lämpöanturit
• Kaasuanalysaattorit
• Kosteuspisteen mittauslaitteistot
• Folio testerit
• Ohjaus- ja näyttölaitteet
• Data loggerit

• Lämpöeristetyt suojalaatikot
• Lämpöelementit
• Langattomat mittalaitteet 
• Ulkoiset datan kerääjät
• Ohjelmistot diffuusion laskentaan
• Ohjelmistot visualisointiin



SULATUS JA LÄMPÖKÄSITTELY

Valikoimiimme kuuluu lämpökäsittelyuuneissa käytettävät valetut sekä hitsatut panostelineet ja korit.
Toimitamme myös tulenkestäviä massoja ja vuorauksia sekä muita korkean lämpötilan tuotteita.

TULENKESTÄVÄT LÄMPÖKÄSITTELY PANOSTELINEET, ARINAT JA KORIT

TULENKESTÄVÄT VUORAUKSET

MUUT KORKEAN LÄMPÖTILAN TUOTTEET

TULENKESTÄVÄT TUOTTEET

• Tulenkestävät massat ja tiilet • Precastit ja tukiblokit
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• Uunien kuljetinrullat ja telat
• Säteilyputket, radiant tubes
• Uunien lämmöntalteenottoelementit
• Korkean lämpötilan puhaltimien siipipyörät

• Valetut lenkkikuljettimien osat
• Valetut seulalevyt
• Askelpalkkiuunien kynnet

• Hitsatut ja valetut tulenkestävät tuotteet
• Panostusarinat, telineet ja korit
• Valetut kiskot ja tuet

• Ketjulenkkikuljettimien lenkit
• Mittatilausosat asiakkaan

piirustusten mukaan
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Yhdessä olemme vahvempia

Beijer Oy on osa Beijer Tech konsernia, jonka tavoitteena
on parantaa Pohjoismaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä
tuottavuutta. Beijer Tech edustaa maailman johtavia päämiehiä
ja tavarantoimittajia ja tarjoaakin tytäryritystensä kautta
jalostettuja, asiakaslähtöisiä ratkaisuja seuraavilla tuotealueilla: 
pintakäsittely, valimoteollisuus, terästeollisuus, sulatot, 
virtaustekniikka ja teollisuuskumi. www.beijertech.com

mailto:info@beijers.fi
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