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Täyden palvelun  
kaasutalo Woikoski

Kokonaispalvelu tuo aikaa ja mielenrauhaa 
 
Hitsaustuotannon prosessien toimivuuden takaamiseksi on erityisen tärkeää ottaa huomioon kaikki osa-alueet, 
jotka perinteisesti muodostuvat lukuisten eri palveluntarjoajien tuotteista, laitteista ja palveluista.

Tällöin kokonaisuuden yhteensovittaminen ja toimivuus jää konepajan omalle vastuulle ja apu ongelmatilan-
teessa saattaa olla usean eri tahon huoltomiehen käynnin päässä.

Kotimainen kaasualan erikoisosaaja  
Woikoski Oy on täyden palvelun 

kaasutalo. Kaasuillemme ja  
palveluillemme liehuu avainlippu 

kotimaisuuden merkiksi. 

Kuva: EWM AG



Kokonaisratkaisuna  
tuotteet ja palvelut  
hitsaavaan teollisuuteen

Kaikki suunnittelusta ylläpitoon yhdestä paikasta

Woikoski toimittaa kaiken 
hitsauksessa tarvittavan  
avaimet käteen periaatteella 
ja toimivuustakuulla,  
kaasuista koordinointiin.

Parantaaksemme kokonaisuuden yhteensovitta-
mista ja helpottaaksemme ja tehostaaksemme 
yrityksen toimintaa, me Woikoskella olemme 
luoneet kattavan hitsauksen kokonaisratkaisu-
mallin suunnittelusta ylläpitoon. 

Kokonaisratkaisumalli helpottaa toiminnan hal-
linnoimista, seurattavuutta ja toimintavarmuutta 
sekä parantaa toiminnan laatua ja tuottavuutta.

Hitsauskaasut, hitsauskoneet  
 ja -tarvikkeet, hitsausmene- 

telmät ja -koulutukset

Hitsauslaitevalidointi,
kaasuverkosto- ja

vuosihuollot

Kaasuverkosto
ja -tarvikkeet

Hitsaus- 
tuotannon prosessi

Huolto ja 
ylläpito

Suunnittelu
ja asennus



Woikosken asiakaspalvelu
p. 040 166 2023
asiakaspalvelu@woikoski.fi 

Lisätiedot ja PDF-esitteet
woikoski.fi/hitsaus woikoski.fi

Hitsaustuotannon kokonaispalvelu 
tehostaa toimintaa
Woikoskelta saat kaiken hitsauksessa tarvittavan niin kotihitsarille kuin koko hitsaavalle teollisuudelle – 
tuotteet, tarvikkeet, kaasut ja kaasuverkostot sekä niiden huolto- ja kunnossapitopalvelut. Näiden lisäksi 
tarjoamme palveluitamme hitsausmenetelmien ja ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon.

Kokonaispalvelumme ansiosta hitsaustuotantoprosessisi on tehokkaampi ja helpommin hallitavissa 
kun yksi taho vastaa kokonaisuudesta, toimivuudesta ja aikatauluista. 

Woikoski – ammattilaiselta ammattilaiselle.

Kaasuverkostot ja -tarvikkeet
• Kaasuverkostojen suunnittelu ja asennukset
• Kaasuverkostojen analysointi

Kaasutuotteet hitsaukseen
Suojakaasut hitsaukseen – Woikoski tuottaa teollisia, 
elintarvike- ja erikoisseoskaasuja eri teollisuudenalo-
jen käyttötarkoituksiin kuten hitsaavaan teollisuuteen.

Laitteet ja tarvikkeet hitsaukseen
• Hitsauslaitteet, -lisäaineet, -varusteet ja -suojaimet
• Muut tarvikkeet
• Hitsauksen automaatio ja mekanisointi

Hitsausmenetelmien kartoitus ja kehittäminen
Tuottavuuden ja laadun kehittäminen saa aikaiseksi 
säästöjä. Woikoskelta saat apua hitsausmenetelmien 
valintaan ja hitsaustuotannon suunnitteluun.

Koulutus ja pätevöinti
• Kaasukoulutus mm. kaasujen turvalliseen käsitte-

lyyn, erilaisiin ominaisuuksiin ja kaasun kuljetuk-
seen liittyvissä asioissa.

• Hitsauskoulutus – käytännönläheistä, räätälöityä 
koulutusta asiakkaan tarpeisiin hitsauslaitteiden 
tehokkaaseen käyttöön

• Hitsaajan pätevyyskoe SFS-EN ISO 9606
• Menetelmäkoe SFS-EN ISO 15614 ja WPS ja WPQR 

(PQR) –dokumentit

Hitsauksen koordinointi
Hitsauksen koordinointi SFS-EN ISO3834  
tai EN 1090 mukaan

Huolto ja ylläpito
• Kaasuverkostojen huolto ja ylläpito
• Kaasupullojen määräaikaistarkistukset ja huolto
• Hitsauslaitteiden validoinnit (SFS EN 3834-2)
• Hitsauslaitteiden vuosihuollot


