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Hydrauliikkahuoltomme palvelee 

Laadukasta hydrauliikkahuoltoa Turussa jo vuodesta 2003. Ammattitaitoi-
nen henkilökuntamme huoltaa ja korjaa moottorit sekä pumput merkistä 
riippumatta.

Vuosien varrella kertyneet tuotekokemukset laite- ja tyyppivioista, käyttö-
kohtaisista käyttötunneista ja suositeltavista huoltoväleistä, ovat auttaneet
meitä kehittämään mm. laitteiden käyttöä, toimintaa ja kustannustehok-
kaampaa huoltovälisuunnittelua. Käytämme vain uusia laadukkaita alku-
peräisvaraosia.

Uusi moottoripenkki mahdollistaa monipuolisemman moottoreiden testaa-
misen sekä suljetun piirin pumppu-moottoriparin dynaamisen kuormittami-
sen. Testauksesta saat käyttöösi testiraportin, jota voit hyödyntää laitteiden 
ylläpidon suunnittelussa. Kiinnitämme erityistä huomiota testijärjestelmäs-
sä olevan öljyn puhtauteen.



Hydrauliikan kokoonpanot

Uudet nykyaikaiset tilat mahdollistavat hydrauliikan kokoonpanojen te-
hokkaamman läpimenon ja entistäkin haastavampien projektien läpivien-
nin. Turun toimipisteemme tarjoaa räätälöityjä hydrauliikkajärjestelmiä 
sekä niiden huoltoa ja modernisointeja.

Olipa kyseessä pienkoneikko, standardikoneikko, asiakasräätälöity ko-
neikko, järjestelmä tai toimilaite, meillä on tarjota siihen sopiva kokonai-
suus. Koneikkojen valmistuksessa hyödynnämme Masinon omaa kom-
ponenttien tuoteohjelmaa. Tarjoamme käyttöönne laajan hydrauliikan 
osaamisen komponenttien ja laitekokonaisuuksien suunnittelusta kokoon-
panoon.
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Uudistettu pesulinjasto

Huoltoon tulleet moottorit ja pumput puretaan sekä pestään ennen 
huoltotarpeen arviointia. Laitteen vioista jopa 70 prosenttia johtuu 
yleensä epäpuhtauksista.

Uusissa tiloissamme on isompi ja tehokkaampi pesukone, jolla saa-
daan parempi pesutulos ja nopeampi prosessi. Uudella ultraääni-
pesulaitteella puhdistamme venttiilit ja pienosat pinttyneemmästäkin 
liasta, liimasta ja rasvasta.
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Vahva asiantuntija

Masino-Konaflex on hydrauliikan ja voimansiirron vahva asiantuntija. 
Meillä on vuosikymmeninen kokemus alalta sekä ammattitaitoinen hen-
kilökunta huolehtimassa asiakkaidemme tarpeista tuotteiden koko elin-
kaaren ajan. Huoltohistoria ja kattava raportointi sekä dokumentointi 
ovat tärkeä osa luotettavaa ja vastuullista palveluamme.

Toimintamme luotettavuudesta kertovat myös pitkäaikaiset, jopa yli 15 
vuotta kestäneet asiakassuhteet esim. voimalaitoksien, kaivosteollisuu-
den ja terästeollisuuden parissa. Pystymme jatkossa tarjoamaan myös 
laajempaa On-Site -huoltoa yhteistyökumppanimme kanssa.
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Uuteen Turun Polttolaitoksenkadulla 
sijaitsevaan toimitaloon muutettiin kesällä 
2020. Tiloissa toimii Masino-Konaflexin 
hydrauliikan kokoonpano ja -huoltopalve-
lut, Masino Weldingin hitsaustuotteiden 
varasto ja lähetystoiminnot sekä Sejon 
LVI-tarvikkeiden myymälä ja konttipalvelu.

Tutustumiskäynnit 
Polttolaitoksenkadulle

Järjestämme henkilökohtaisia tutustumiskäyntejä tiloihimme joko yksin tai 
pienryhmissä. Tutustumiskäynnit järjestämme koronaturvallisesti ja mah-
dollisuus vierailulle myös työajan ulkopuolella. 

Ota yhteyttä ja sovi aika joko Jari Tulosen kanssa, jari.tulonen@masino.fi, 
puh. 010 8345 661 tai Mikko Väliahon kanssa, mikko.valiaho@masino.fi, 
puh. 010 8345 659.



Asiantuntijamme palvelevat
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Olli Tuominen 
Myyntijohtaja
010 8345 650 
olli.tuominen@masino.fi

Jussi Haakana 
Asentaja
010 8345 662 
jussi.haakana@masino.fi

Kimmo Holopainen 
Tuotepäällikkö, hydrauliikka
010 8345 655 
kimmo.holopainen@masino.fi

Timo Hynönen 
Asentaja
010 8345 663 
timo.hynonen@masino.fi

Pasi Yliherne
Tuotepäällikkö, 
suodatustekniikka
010 8345 654 
pasi.yliherne@masino.fi

Marko Korpialho
Työhön osallistuva 
työnjohtaja
010 8345 658 
marko.korpialho@masino.fi

Jari Tulonen
Myyntipäällikkö 
010 8345 661 
jari.tulonen@masino.fi

Mikko Väliaho
Myynti-insinööri
010 8345 659 
mikko.valiaho@masino.fi

Ari Kuismanen
Korjaamovastaava
010 8345 651
ari.kuismanen@masino.fi
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Puh. 010 8345 500

power.hydraulics@masino.fi

www.masino.fi/masino-konaflex

Hydrauliikan kokoonpano- 
ja huoltopalvelut

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 

20380 Turku

Masino-Konaflex on osa Masino Groupia. Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja,  
hydrauliikkaa ja suodatustekniikkaa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa, hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa,  
kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä LVI-tarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 60 M€ ja henkilöstön määrä 150. 
Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.


