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Kiitos asiakkaamme – poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta
meillä on ollut kattavasti tilauksia ja töitä on saatu tehdä.
Keväästä lähtien olemme rekrytoineet uusia työntekijöitä sekä työnjohtoa
ja hakukampanjamme jatkuu edelleen.
Työnjohtoon vahvistusta
Elokuulla ovat aloittaneet SITE-kuljetuskalustojen työnjohtajana
Rauno Sillanpää ja teollisuuspuolen työnjohtajana Antero Ekola.
Molemmilla on vankka kokemus valmistavasta teollisuudesta ja esimiestehtävistä.
Kuortaneen Teollisuuspalvelulle säiliötilaus Bolidenille Kokkolaan
Erityisosaamistamme vaativa säiliö valmistetaan yhteistyössä
Kutepa Groupin toimipisteissä Kuortaneella ja toimitetaan
asennuksineen Bolidenin sinkkitehtaalle Kokkolaan.
Kokonaispainoltaan noin 140 t säiliö valmistetaan konepajallamme,
kumi- ja tiilivuorauksen toimittaa Kutepa Rubber Service Oy ja
Kutepa Industrial Service Oy purkaa vanhan säiliön sekä asentaa uuden käyttöön.
Kokonaispainosta pelkän kumi- ja tiilivuorauksen paino on yli 60.000 kg.
SITEllä uusi tuotevaltaus
SITE toimittaa tänä vuonna ensimmäisen maidon siirtokuljetuskaluston
asiakkaalle. Myös pallosäiliöt eläinrehun kuljetukseen otettiin tänä vuonna
uudelleen tuotantoon. Huolto-, korjaus- ja varaosapuoli palvelee
entistä laajemmin - kysy lisää!
Rengaspinnoitus, kestävä valinta
Kutepa Rubber Service Oy:ssä on jo alkanut talvipintojen sesonki – nyt on
hyvä hetki tilata pitävät pinnat työkonerenkaisiin ja valmistautua lumen tuloon.
Pinnoitusprosessissa käytetään alle puolet uuden renkaan valmistuksessa
käytettävästä energiasta ja luonnonvaroista. Lisäksi pinnoitetun renkaan kustannus
on noin 50 % uuden vastaavan laadukkaan renkaan hankintahinnasta.
Kuitenkin pinnoitettu rengas on kestävyydeltään uuden renkaan veroinen.
Uutuuspintana saatavana Nokian Hakkapeliitta Loader – uusin pyöräkuormaajille
suunniteltu talvipinnoitusmateriaali. Pintaa on saatavana suoraan viiteen eri
kokoon: 17.5, 20.5, 23.5, 26.5 ja 29.5 - kysy myös muihin kokoihin.
Varastostamme löytyy hyvin myös runkoja yleisimpiin kokoihin.
Meiltä voit tilata myös trukkipyörät tai pinnoitukset.

Jatkuu seuraavalla sivulla >>>
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Covid-19
Kutepa Group toimii tällä hetkellä normaalisti.
Tämän päivän tiedon mukaan kaikkien toimittajiemme tavarantoimitukset
toimivat normaalisti ja henkilöstössämme ei ole todettu tuotantoon
vaikuttavia sairaustapauksia.
Tilanne on tietenkin poikkeuksellinen ja meidän kaikkien on hyvä tiedostaa,
että toimituksiimme voi kuitenkin tulla viivästyksiä erilaisista syistä johtuen.
Mahdolliset materiaalien ja komponenttien viivästykset sekä
sairauspoissaolojen vaikutukset pyrimme minimoimaan.
Noudatamme toiminnassamme THL:n ohjeita ja suosituksia.

Ota yhteyttä – tutustu myös päivitettyihin yhteystietoihimme!
Juha Kattelus, puh. +358 40 766 2424, juha.kattelus@kutepa.fi

Tutustu päivitettyihin yhteystietoihimme!
Ota yhteyttä
www.kutepa.fi/wp-content/uploads/Kutepa-yhteystiedot-08102020.pdf
Kutepa on vuonna 1994 perustettu metallialan yritys Kuortaneella.
Kutepa-konserniin kuuluvat Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy,
Kutepa Rubber Service Oy, sekä Kutepa Industrial Service Oy.

Lisää palveluistamme
löydät seuraavalta sivulta >>>
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YHTEISTYÖSSÄ KONSERNIMME
YHTIÖT TARJOAVAT:
Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy

• Siilot, Säiliöt (Fe, Aisi ja Alumiini)
• Jauhemaisten aineiden kuljettimet
		 (ruuvi-, hihna-, kola- ja kuppikuljettimet)
• Tretek Autolastauslaitteet
		(varastotoimituksella)
• Tretek Sulkusyöttimet
• Tretek Seulat
• Teräsrakenteet EN 1090 exc 4
		 (myös alumiiniset rakenteet)
• Levyrakenteet (Fe, Aisi ja Alumiini)
SITE- päällirakenteet

• polttoneste-, bulk- ja kemiansäiliöt
• maidon siirtokalustot
• säiliöperävaunujen ja autosäiliöiden
		 päällirakenteiden huolto-, korjaus- ja
		muutostyöt
Kutepa Rubber Service Oy

•
•
•
•
		

Kylmä- ja kuumavulkanointikumioinnit
Putkistojen sisäpuoliset kumioinnit
Keraamivuoraukset
Maansiirto- ja työkonerenkaiden
pinnoitus- ja korjauspalvelut

Kutepa Industrial Service Oy

Teollisuuden asennukset ja huollot
Kone- ja laiteasennukset
Teräsrakenneasennukset
Putkistot, teräksiset ja muoviset

•
•
•
•

Ota yhteyttä
www.kutepa.fi/wp-content/uploads/Kutepa-yhteystiedot-08102020.pdf
Kutepa on vuonna 1994 perustettu metallialan yritys Kuortaneella.
Kutepa-konserniin kuuluvat Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy,
Kutepa Rubber Service Oy, sekä Kutepa Industrial Service Oy.

