


Motiontek Oy  
- Palvelua ja teknistä osaamista

Maahantuomme ja varastoimme suomalaisessa teollisuu-
dessa ja liikkuvan kaluston kunnossapidossa sekä koneen- 
rakennuksessa käytettäviä korkealuokkaisia tuotteita.  
Olemme muun muassa Timken-laakereiden sekä Rocol- 
voiteluaineiden virallinen edustaja Suomessa. Huippu- 
luokan tekninen osaaminen tuotteisiin sekä monenlaisiin 
teollisuuden sovelluksiin liittyen erottaa meidät kilpailijois-
tamme. Tunnemme hyvin asiakkaamme ja useimmat sovel-
lukset, joten opastamme mielellämme oikeiden tuotteiden 
valinnoissa sekä niiden oikeanlaisessa ylläpidossa.

Asiakaskuntamme koostuu muun muassa konepaja-, 
paperi- ja puunjalostus-, elintarvike- sekä kivi- ja kaivannais-
teollisuudesta. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaamme 
elinkaarikustannuksia laskevia ja kilpailukykyä parantavia 
ratkaisuja.

Henkilöstöllämme on vuosikymmenien kokemus teknisestä 
kaupasta sekä teollisuuden huolto- ja kunnossapito- 
toiminnasta. Olemme asiakaspalveluhenkisiä ja joustavia 
kustannustehokkaiden ratkaisujen tarjoajia, emmekä jätä 
tyytymättömiä asiakkaita taaksemme. 

info@motiontek.fi   •   www.motiontek.fi   •   010 501 2360   •   Moreenitie 6, 07170 Pornainen   

Myynti

010 501 2360
myynti@motiontek.fi

Tekninen tuki

tekninen@motiontek.fi



LAAKERIYKSIKÖT JA LAAKERIPESÄT

kuulalaakeriyksiköt 
halkaistavat pesälaakerit
teräspesälaakerit 
halkaistavalla laakerilla varustetut laakeripesät
komposiitti- ja RST-laakeriyksiköt

RULLALAAKERIT

pallomaiset rullalaakerit
suojatut pallomaiset rullalaakerit
lieriörullalaakerit
neulalaakerit
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KUULALAAKERIT

urakuulalaakerit
pallomaiset kuulalaakerit
viistokuulalaakerit
painekuulalaakerit
sähköeristetyt laakerit



NIVELLAAKERIT JA NIVELPÄÄT

nivellaakerit
nivelpäät

LIUKULAAKERIT

rullatut pronssilaakerit
sorvatut pronssilaakerit
monikerroslaakerit
öljypronssilaakerit
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TARKKUUS- JA TYÖSTÖKONELAAKERIT

tarkkuusviistokuulalaakerit
tarkkuuslieriörullalaakerit
suojatut tarkkuuslaakerit
kuularuuvien tukilaakerit
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HIHNAKÄYTÖT

klassiset ja kapeakiilahihnat
huoltovapaat ja vahvistetut hihnat
ryhmäkiilahihnat
hammashihnat
moniurahihnat
ajoneuvohihnat
hihnapyörät

KETJUKÄYTÖT

rullaketjut DIN- ja ANSI-standardi
laahainketjut
kuljetinketjut
ketjupyörät

LINEAARITUOTTEET

kuulaholkit ja akselit
lineaarijohteet ja -kelkat
kuularuuvit ja mutterit
trapetsiruuvit ja mutterit
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ELINTARVIKETEOLLISUUDEN VOITELUAINEET

voitelurasvat (NSF H1 sekä 3H)
voiteluöljyt (NSF H1 sekä 3H)
aerosolituotteet (NSF H1 sekä 3H)
kiinnileikkautumisenestoaineet (NSF H1)
puhdistuskemikaalit

TEOLLISUUDEN JA LIIKKUVAN KALUSTON VOITELUAINEET

voitelurasvat
aerosolituotteet
hydrauli-, vaihteisto- ja kiertovoiteluöljyt
kiinnileikkautumisenestoaineet
metallintyöstönesteet
johdeöljyt
moottoriöljyt
puhdistuskemikaalit
lukitteet ja liimat

TIIVISTEET

akselitiivisteet 
V-tiivisteet
tuumamittaiset tiivisteet
mekaaniset tiivisteet
labyrinttitiivisteet
o-renkaat
akselikorjausholkit

VOITELULAITTEET JA TARVIKKEET

kaasutoimiset voitelulaitteet
sähkömekaaniset voitelulaitteet
keskusvoitelulaitteet
käsikäyttöiset rasvauslaitteet
rasva- ja öljypumput



AKSELILIITOKSET JA KYTKIMET

joustavat kytkimet
hammaskytkimet
kuorikytkimet
kiinnitysholkit
kartioholkit

SÄHKÖMOOTTORIT JA VAIHTEET

sähkömoottorit
vaihdemoottorit
vaihteet
generaattorit
maadoitusrenkaat
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KUNNOSSAPITOTARVIKKEET JA TYÖKALUT

laakerityökalut
induktiolämmittimet
ulosvetäjät
hydraulityökalut
kiinnitystarvikkeet
sovite-/linjauslevyt

PALVELUT

vikadiagnoosit
varaosa- ja voiteluainekartoitukset
varmuusvarastointi
pikatoimitukset
asennus- ja kunnossapitoneuvonta
suunnittelutyön konsultointi




