Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja
luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä
arvoja. Toimintatapamme perustuu
rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien
ohutlevytuotteiden asiakaskohtaisen valmistuksen
edelläkävijä.
Toimimme suurten kansainvälisten teknologiateollisuusyritysten järjestelmätoimittajana ja
valmistamme asiakastarpeiden mukaisia kokonaisjärjestelmiä ja komponentteja. Erityisosaamisalueemme on suurta mittatarkkuutta vaativien ja
monimutkaisten kirkkaiden hitsattujen teräsmateriaalien, kuten haponkestävien, ruostumattomien ja alumiinisten ohutlevyrakenteiden
valmistus-osaaminen.
Alan edelläkävijänä toimintatapoihimme kuuluvat
tuotannon ja tuotteiden parantaminen ja kehittäminen, valmistuksen kannattavuuden parantaminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

Tavoitteemme on luoda pitkäaikaisia, luotettavia
ja vastuullisia asiakassuhteita perustuen win-win
tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet pidetään
tyytyväisinä. Haluamme olla mukana laadukkaana
ja kilpailukykyisenä kumppanina parantamassa
asiakkaidemme liiketoimintaa tuomalla asiakkaillemme merkittävää kustannustehokkuutta.
Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat
yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme
perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Monien eri vaiheiden
kautta, aina Valmetin ja
Metso Paperin ajoilta tähän
päivään, Staironille on
muodostunut pitkät perinteet
teollisuuden eri prosessilaitteiden valmistajana.

Tuotteet ja palvelut
Henkilöstömme ominta osaamisaluetta on
yksittäisten tuotteiden tehokas räätälöinti yhdessä
suunnitteluinsinöörien kanssa, jolloin lopputulos
on paras mahdollinen.
Ydinosaamiseemme kuuluu isojen kansainvälisten
projektien hallinta yhdistettynä kiinalaisten kumppanien kustannustehokkuuteen, korkealaatuiseen
teknologiseen osaamiseen sekä yhteistyöhön eri
tuotekehitysorganisaatioiden kanssa. Tuotteemme
vaativat suurten kappaleiden levynkäsittelyn,
erikoishitsausteknologioiden ja lämpölaajenemisten ammattitaitoista osaamista prosessin kaikissa
vaiheissa.

Paperikoneilmastointi
Puutavarakuivaamot
Sahakoneet
Teräs- ja alumiinirakenteet
Huoneilmastointi
Voimalaitokset
Sillat
Paineastiat
Laivanrakennus
Lämpöpumput
Suodattimet kaivosalalle
Muita tuotteitamme ja palvelujamme ovat
saitti- ja asennuspalvelut paperikoneteollisuudelle, sellukuivaimien suuttimien valmistuspalvelut kiinteästi tehtaalla ja saitilla, lämmönvaihdinteknisettuotteet alan yrittäjille sekä
muut ohutlevytuotteet.

S4i—
Stainless
For Industry
Stairon Oy ja sen
yhteistyökumppani Sepima Oy
muodostavat yhteisen S4i (Stainless
For Industry) kattobrändin alla
toimivan verkoston. Kumppanuuden
kautta pystymme myymään ja
toimittamaan asiakkaillemme
entistä laajempia ja laadukkaampia
kokonaisuuksia.

Laatu

Tutkimus ja kehitys

Huomioimme laadun merkityksen jatkuvan kasvun toimialallamme. Korkealaatuisten tuotteiden
ja palveluiden toimittaminen asiakkaillemme on
kunnia-asia. Tuotteiden ja palvelun laadun ja
täsmällisyyden takaa henkilöstömme ja kumppaniemme korkea erikoisteknologiaosaaminen,
kattava konekanta, toimialan vuosien menestyksekäs kokemus sekä suuri joustavuus. Yrityksen
yhtenä menestyksen kulmakivenä on toiminut
tehokas, laadukas ja nopea tuotteiden läpimenoaika, kuitenkaan laadusta tinkimättä.

Tutkimus ja kehitys ovat meille ensiarvoisen
tärkeitä. Yrityksemme toimii aktiivisesti yhteistyössä kansainvälisellä tasolla muiden konepajojen kanssa ja on mukana kehityshankkeissa
hyödyntäen kehittyneimmät, laadukkaimmat ja
taloudellisimmat tuotantomenetelmät tuotteiden
toteuttamiseksi.

Toimintamme on sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ISO
14001 ympäristöstandardeilla sekä ISO 3834-2
hitsaus- ja OHSAS 18001 turvallisuusstandardeilla.

Panostamme jatkuvasti oman tuotantomme
kehitykseen, erilaisten menetelmien testaamiseen,
tuotteiden kehittämiseen sekä tehokkaaseen
tuote- ja markkinaseurantaan. Tiivis yhteistyö
asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa on
olennainen osa toimintaamme ja parantaa
asiakaslähtöisten tarpeiden täyttämistä.

Yhteistyökumppaniemme ja suurten
tuotantotilojemme ansiosta pystymme toteuttamaan
erittäin suuria ja laajoja kokonaisuuksia.

Tuotanto

Konekanta

Stairon Oy:n tuotteiden valmistus tapahtuu
Turussa Pansion tehdasalueella, jossa meillä on
erinomaiset tuotantotilat pääkumppaneidemme
läheisyydessä. Toimimme 12 000 m² tuotantotiloissa, jossa maksimi nostokorkeus on 11m ja
nostokapasiteetti 40t. Panostamme jatkuvasti
tuotantokoneistomme ylläpitoon ja päivittämiseen, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös kustannustehokkuutta. Yhteistyökumppaniemme ja suurten
tuotantotilojemme ansiosta pystymme toteuttamaan erittäin suuria ja laajoja kokonaisuuksia.

?
Särmäyskoneet

Pacific
Jaromet
Jaromet
Jaromet

Hitsaustekniikat

11m / 5000 kN
4,2m / 2200 kN
3,5m / 1500 kN
4,5m / 4000 kN

?
TOX-niittaus
?
Jyrsinkone, 12m (Elgamill)
?
Levyntaivutus, 12 m/1,5 mm
?
Peittausallas 12,5m (alihankkija)
?
Pyörähdyskappaleiden

tasapainotuskone (Schenk)
- max. Ø 2500mm
- max. Paino 3200kg
?
Hydromuovaus
?
Iso levytyökeskus

?
Mig/Mag
?
Tig
?
Plasmahitsaus
?
Kiekkohitsaus
?
Mekaaninen hitsaus
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