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Akut • Hitsaus • Hydrauliikka• Kiinnitystarvikkeet • Laakerit
Pneumatiikka • Suojavarusteet • Sähkömoottorit • Tiivisteet • Työkalut • Öljyt

www

Nettisivujen palvelutaso paremmaksi.
Paransimme tuotenimikkeiden hakutoimintoa.
Käy testaamassa: raumanakku.fi
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Yritys

Rauman Akku Oy
• Perustettu 1958
• Teknisen alan erikoisliike
• Monipuolinen valikoima
• Varastoitavia nimikkeitä yli 30 000
• Palvelumme on suunniteltu helpottamaan
asiakkaan omaa työtä
• Asiakas voi keskittyä omaan ydiosaamiseensa
• Varastonhallintaa ohjaa ERP-järjestelmä
• Toimitusketjun hallintaa tehostaa
ABC-logiikkaan perustuva ohjelma
• Palvelutasomme on yli 98

Ympäristö- ja laatuasiat
Toimintamme noudattaa ISO 9001 : 2008 (laatu), ISO 14001
: 2004 (ympäristö) -standardien vaatimuksia. Ympäristöpolitiikassamme olemme sitoutuneet ympäristöasioiden
parantamiseen sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamiseen. Noudatamme myös OHSAS 18001
: 2007 (Työ- Terveys- ja Turvallisuus) –standardia ja näin
ollen kiinnitämme erityisesti huomiota henkilöstömme hyvinvointiin sekä yleiseen siisteyteen ja järjestelmällisyyteen.

Yhteistyö Rauman Akku Oy:n kanssa on kestävällä
pohjalla
Meidät on luokiteltu jo vuodesta 1996 korkeimpaan AAAluottoluokitusluokkaan sekä ansaitsemme vuosittain
Suomen Vahvimmat –sertifikaatin. Nämä kertovat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme yrityksemme
luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä sekä laajasta kokemuksesta ja osaavasta asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme teknisiä ratkaisuja sekä yrityksille että
yksityisasiakkaille tarpeiden
mukaan laadukkaasti ja ammattitaitoisesti.

Rauman Akku Oy
Hakunintie 7
26100 Rauma
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Hydrauliikka
• Putkenkiinnittimet
• Liittimet
-T-lock
-O-lock
-DIN
-SAE
• Venttiilit
• Suodattimet
• Virtausmittarit
• Pumput

• Moottorit
• Sylinterit
• Painemittarit
• Lämpömittarit
• Tarkkuusteräsputket
• Hydrauliikkaletkut

Parker Suomessa

Referenssi

Parker Corporationin tytäryhtiö Parkerin Hannifin
Oy on toiminut Suomessa jo yli 40 vuotta ja
saavuttanut vankan markkina-aseman hydrauliikka-alan toimijana. Parker tarjoaa asiakkailleen
laajan valikoiman hydrauliikka-, pneumatiikka ja
automaatioalojen tuotteita sekä näiden alojen
kehittämiseen tarvittavaa osaamista ja lisäarvopalveluja.

“Rauman Akku Oy:n palvelu on kiitettävää.
Homma ei voisi pelata enää paremmin. Tarviketoimitukset hoidetaan kahdesti päivässä
ja olemme laajentamassa yhteistyötämme
hyllyynkantopalveluun. Tällöin Rauman Akun
henkilökunta huolehtii tarvikkeet suoraan työskentelypisteisiimme.”
Rolls-Royce, Rauma

Parkerilla on Suomessa vahva jälleenmyyjäverkosto, asiakkaita palvelee 25 ParkerStoremyymälää ja kaiken kaikkiaan jälleenmyyjiä on
jo yli 30 paikkakunnalla. Jälleenmyyjäverkoston
kautta asiakas saa tuotteet suoraan hyllystä
paikalliselta toimijalta.

Teollisuusletkut ja liittimet
• Kokometalliletkut
• Nokkavipuliittimet
• Matalapaineletkut
• Letkusiteet
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Laakerit ja tarvikkeet
• Vierintälaakerit
• Nivellaakerit
• Juoksu- ja tukirullat
• Lineaarilaakerit
• Kuula- ja rullaruuvit
• Kunnossapitotuotteet

• Laakeriyksiköt
• Neulalaakerit
• Nivellaakerit
• Timken-laakerit
• Pesät ja tarvikkeet

Voimansiirto
• Rullaketjut ja ketjupyörät
• Kiilahihnat ja kiilahihna pyörät
• Kytkimet
• Kulmavaihteet
• Sähkömoottorit
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Pneumatiikka
• Paineilmakomponentit
• Sylinterit
• Huoltolaitteet
• Pneumatiikkaliittimet
• Pneumatiikkaputket

SMC Pneumatics – ilmassa on laatua!
SMC Pneumatics on maailman johtava pneumatiikkakomponenttien valmistajaja kehittäjä, jonka
laajasta valikoimastalöydät aina tarvitsemasi
tuotteet. Kattava tuoteohjelma täyttää suomalaisen teollisuuden vaatimukset niin laadussa kuin
toimivuudessakin. Samoin edullisuudessa, sillä

asiakkaanamme hyödyt maailman suurimman
valmistajan kilpailukykyisistä hinnoista. Suosituimmat tuotteet saat nyt entistäkin edullisemmin
volyymihinnoiteltuina.

Voiteluaineet ja laitteet

Pikaliittimet
• Liittimet hydrauliikkaan
• Liittimet pneumatiikkaan
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• Öljyt
• Hydrauliikkaöljyt
• Voiteluaineet
• Voitelulaitteet

Akut ja paristot

Hydrauliikka- ja akselitiivisteet

• Akut kaikkiin ajoneuvoihin, teollisuuteen,
trukkeihin, siivouskoneisiin ym.
• Hyytelöakut varavalojärjestelmiin
• Paristot moneen lähtöön
• NiCd/NiMh -kennot

• Hydrauliikkatiivisteet
• O-renkaat
• Männäntiivisteet
• Varrentiivisteet
• Akselitiivisteet
• V-renkaat

Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa akkupalvelua vuosien kokemuksella. Akku-asiantuntijoiltamme saat kipinää kaikenkokoisille akuille.

Teollisuuspyörät
• Teollisuuspyörät
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Varastokalusteet
• Kaapit
• Hyllystöt
• Lavahyllyt
• Telineet
• Tikkaat

Suojavarusteet
• Henkilösuojaimet
• Työvaatteet
• Kengät
• Kypärät
• Kuulosuojaimet
• Suojalasit
• Työkäsineet
• jne.
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Hitsaus
• Lisäaineet
• Koneet
• Tarvikkeet
• Kulutusosat

Sähkötyökoneet ja -laitteet
• Koneet
- Sahat
- Jyrsimet
- Porakoneet
- Poravasarat
- Akkukäsityökalut

• Tarvikkeet
• Jatkojohdot
• Kaapelikelat
• Työvalaisimet

Kemikaalit
• Huoltokemikaalit
• Lukitteet ja liimat
• Rakennuskemikaalit
• Spraymaalit
• Leikkuunesteet
• Peittausaineet

• Avaimet
• Pihdit
• Mittalaitteet
• Käsivalaisimet

Käsityökalut
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Hionta

Leikkaavat työkalut
• Porat, kierretapit, jyrsimet
• Vannesahanterät
• Sorvinterät, -työkalut
• Pyörivät viilat
• Pyörösahanterät
• Puukko- ja pistosahanterät

Nosto- ja siirtotyökalut
• Taljat
• Nostimet
• Raksit / liinat
• Nostokomponentit
• Työkalusylinterit ja -pumput
• Siirtovälineet
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• Katkaisu- ja hiomalaikat
• Puhdistus- ja viimeistelyhionta
• Hiomatarvikkeet

Paineilmatyökalut
• Mutterinvääntimet
• Hiomakoneet
• Naulaimet

Koneet ja laitteet
• Kompressorit
• Työympäristölaitteet
• Painepesurit
• Polttomoottorityökalut
• Lämpöpuhaltimet ja
-lämmittimet
• Imurit

Kiinnitystarvikkeet
• Ruuvituotteet
• Kiinnityslevyt
• Pop-niitit
• Lenkkiketjut ja vaijerit
• Kiila-ankkurit
• Liimat ja tiivistemassat
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Tuotanto
Akkuosasto
Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa
akkupalvelua jo vuosien kokemuksella.

Hydrauliikkaosasto
Suunnittelemme ja valmistamme sopimuksen mukaan hydrauliikka-koneikot.
Yleisimmät letkuasennelmat valmistamme
odottaessanne. Ammattitaitomme takaa
korkean laadun letkuliitoksiin. Palvelemme
nopeasti ja asiantuntevasti yksittäisistä letkuista isoihin sarjoihin.
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• Kennotamme akkuja teollisuuteen,
trukkeihin, siivouskoneisiin ym.

Toimitusmyynti

Teemme erikoistuotehankintaa
yritysasiakkaillemme, mm:
• tarjouskohtaiset toimeksiannot
• laivojen ym. inventaarityökalut ja -koneet
• konepajojen työkalut ja koneet
• ammattikohtaiset työkalupakit
• toimitamme erikoisletkut asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti

Erikoisala vaatii ammattikohtaisen työkalulajitelman. Toimitamme sen mittatilaustyönä.

Ratkaistaan ongelmanne yhdessä!
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Hyllypalvelu
Toimitamme sovituin ehdoin sopimusasiakkaidemme tilaamat tarvikkeet ja varaosat
suoraan toimi- tai työpistekohtaisiin hyllyihin,
nopeasti ja varmasti.
Räätälöimme erilaisia hyllypalvelujärjestelmiä, joiden avulla yrityksesi henkilökunta
säästää aikaa ja vaivaa pientarvikkeiden rutiininomaisilta hankinnoilta.
Huolehdimme puolestanne tuotteiden tilauksen, kuljetukset, hyllytyksen ja täydennystilaukset.
Kenttäedustajamme palvelee teitä sopimuksen mukaan.
Ota yhteyttä Tapioon: 040 591 2080

Asiakkaan kertomaa
Olemme käyttäneet Rauman Akku Oy:n hyllypalvelua
useita vuosia. Tällä hetkellä Tapio käy meillä kaksi kertaa
viikossa. Palvelu on toiminut hyvin ja joustavasti. Aina
olemme saaneet haluamamme tarvikkeet.
Paavo Pitkänen
Technology Director
Vahterus Oy
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Päivystys
Aina valmiina! Kun tarvitset palvelua vaikka
keskellä yötä, ota yhteyttä päivystäjäämme.
0400 597 066

Kuljetuspalvelu
Toimitamme sopimusasiakkaidemme tilaamat
tuotteet rahtivapaasti kuljetuskalustollamme.
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Hakunintie 7, 26100 Rauma
Puh. (02) 555 211, fax (02) 555 2144 , päivystys 0400 597 066
www.raumanakku.fi

