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Muuntajat, generaattorit ja kelat
•  Jakelumuuntajien huollot korjaamolla
•  Generaattoreiden ja varavoimakoneiden huollot ja korjaukset
•  Erilaisten kelojen, magneettikytkimien ja pöytien kääminnät

Huollamme ja korjaamme kaikentyyppisiä 
ja -merkkisiä sähkökoneita
•  Oikosulku- ja tasavirtamoottoreiden huollot, korjaukset ja 

kääminnät
•  Roottoreiden ja kenttäkäämien kääminnät
•  Vaihto- ja tasavirtaservomoottoreiden huollot ja korjaukset
•  Sähkökoneiden koepyöritykset ja mittaukset tyhjäkäynnillä
•  Ennakkohuollot asiakkaan luona, mm. tasavirtakoneiden 

hiiliharjahuolto

Imatran moottorikorjaamolla on kor-
jattu ja huollettu sähkömoottoreita 
laadukkaasti jo 50 vuotta. Vuonna 1962 
alkanut toiminta on jatkunut omistaja-
vaihdosten kautta aina tähän päivään 
saakka. Sähkökonehuollon ohella kor-
jaamo palvelee nykyisin monipuolisesti 
myös nostolaitteisiin ja -välineisiin 
liittyvissä huolto- ja korjaustarpeissa. 

Ainutlaatuinen ja asiantunteva henkilökunta 
on korjaamon sydän. Imatran moottorikor-
jaamon käsityöläiset laittavat laadun aina 
etusijalle työssään. Tästä todistaa asiakkai-
den vahva luottamus yritykseen.

Toiminnan pitkä historia näkyy kokemuksen 
tuomassa asiantuntemuksessa ja ensiluok-
kaisessa työn jäljessä. 

Moottorikorjausta  
jo vuodesta 1962
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Muita palveluja ja tuotteita

•  Sähkömoottoreiden vaihtopalvelu käyttöpaikalla. Irrotukset ja 
paikalleenasennukset laser-linjauksineen.

•  Metalliruiskutukset korjaamolla, esim. akseleiden laakeri- ja 
tiivistepintojen korjaus 

•  Nostureiden radio-ohjausjärjestelmien huollot,  
korjaukset ja varaosat 

•  Nostovaunujen ja -koneistojen peruskunnostukset,  
huollot ja korjaukset korjaamolla

•  Ketjunostimien huollot ja korjaukset korjaamolla
•  Paineilmakäyttöisten nostimien huollot ja korjaukset 

korjaamolla
•  Nostomagneettien korjaukset ja kääminnät
•  Uppopumppujen huollot, korjaukset ja kääminnät
•  Sähkömoottorimyynti: oikosulku-, tasavirta- ja hv-moottorit 

oheislaitteineen
•  Varaosapalvelu: moottorit, vaihteistot, oheislaitteet ym.
•  Nostoapuvälineiden tarkastukset, nostotaljojen koeveto, 

huolto ja varaosat 
•  Dynaamiset tasapainoitukset, maks. 440 kg



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, 
ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja 
prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa 
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita 
kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin 
liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 100 
työntekijää ja 600 toimipaikkaa 50 maassa. Konecranesin osake 
on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). 

© 2019 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja  -symboli ovat 
Konecranes-tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa 
muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule 
pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, 
takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

KYSY LISÄÄ IMATRAN 

MOOTTORIKORJAAMON PALVELUISTA

imatran.korjaamo@konecranes.com 
Puhelin 020 427 11 (vaihde) 


