Protecmatic Oy on Koskella toimiva perheyritys, joka on
perustettu vuonna 1981 nimellä Korjauspaja Kalervo Pettersson Ky. Toimitilamme sijaitsevat koskentien varrella
Kuovin teollisuusalueella.

Tarjoamme työkoneiden
korjauspalveluita,
metallityöpalveluita,
hydrauliikkasylinterien korjausta ja
lähes täydellisen tuotevalikoiman
hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteita
sekä mm. laakereita, pultteja, letkuja
jne.

Puhelin
02 484 1409
044 0848 080

Käyntiosoite
Isokuovintie 24
31500 Koski TL

Toimintamme perustana ovat laatu,
palvelu, monipuolisuus ja nopeus.
Palvelemme monipuolisesti
seutukunnan maatalousyrittäjiä,
koneurakoitsijoita, autoilijoita sekä
muita avun tarvitsijoita.
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Palvelut
Työkoneiden
korjauspalvelu

Metallityöt

Korjaamme erilaisia maatalouden,
koneurakoinnin ja teollisuuden
työkoneita. Myös tilanteissa
joissa koneeseen ei saa varaosaa
riittävän nopeasti tai lainkaan,
pyrimme valmistamaan teille
sellaisen. Esimerkiksi Överum
kyntöaurojen korjaukset ovat
meille tuttua työtä.

Teemme erilaisia metallitöitä
alumiinista, ruostumattomastasekä vakioteräksistä. Levyntyöstö
onnistuu sekä leikkurilla, että
särmäyspuristimella 12mm / 3m
asti. Plasmaleikkurilla pystymme
leikkaamaan 25 mm asti, kaasulla
onnistuu paksumpikin rauta.
Teemme koneistus- ja levytyöt
sekä valmistamme mm. räätälöityjä
asfalttilavoja ja tynnyripuristimia.

Hydrauliikkasylinterien
korjaus
Korjaamme hydraulisylintereitä
laidasta laitaan, tarvittaessa
teemme uusia osia itse ja
pystymme tekemään myös uusia
sylintereitä. Teleskooppisylinterien,
kippisylinterien ja erikoisempien,
kuten Överum kyntöaurojen
kääntösylinterien korjaus onnistuu
myös meillä.

Tarvike- ja varaosamyynti
Hydrauliikka
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pumput, mm. Roquet, David Brown Hydraulics,
Atos, Hawe, Sunfab
geroottori- ja mäntämoottorit mm. Parker sylinterit
letkut (pystymme tekemään 2” asti)
putket ja tarvikkeet
liittimet ja komponentit
pikaliittimet, myös erikoisemmat esim.
MULTIFASTER ryhmäpikaliittimet
tiivisteet ja O-renkaat
suodattimet ja suodatinyksiköt
koneikot ja pumppuyksiköt
öljyt
voiteluaineet
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matalapaine ja erikoisletkut esim. hiekkapuhallus,
betoni ja ilmastointi
lokaletkut ja liittimet
paineilma liittimet ja tarvikkeet esim. NORGREN
pneumatiikkatuotteet
kattava pultti ja mutteri valikoima, myös lujat pultit
(10.9, 12.9) sekä tuumakoot (UNF, UNC)
Loctite tuotteet
laakerit ja laakeriyksiköt, mm. SKF, Nachi, FAG,
Timken
rullaketjut ja ketjupyörät
nivelakselit ja tarvikkeet mm. Walterscheid,
Bondioli
painepesuri tarvikkeet
traktoreiden varaosia
raitisilmasuodattimet
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