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Vaihdehuoltopalvelut 
Katsa Huolto palvelee teollisuuden vaihdehuolto-ja kor-
jaustarpeissa alkuperäisvalmistajasta riippumatta. Pal-
velumme kattaa vaihdehuollon lisäksi komponenttien 
mallinnuspalvelun, kiireelliset varaosatoimitukset sekä 
kokonaisvaltaiset vaihdemodernisointiprojektit.
Huollolla on omat suunnittelu- ja hankintaresurssit sekä 
vaihdehuoltoverstas. Huoltoinsinööreillämme on pitkä 
kokemus voimansiirrosta ja alaan erikoistunut Katsan 
hammaspyörätuotanto huollon yhteydessä mahdollistaa 
nopean ja joustavan valmistuksen.
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Kenttähuolto
Kenttähuollon osalta Katsa tarjoaa ammattitaitoisten 
asentajiensa tai yhteistyökumppaneidensa avulla tarvit-
taessa asiakkaan tiloissa tarkastuspalveluja mm.
värähtelymittauksia sekä esimerkiksi vaihteen
irrotuksen, asennuksen, linjauksen ja käyttöönoton.
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Komponenttien mallinnus
ja varaosat
Mallinnuspalvelussa huoltoinsinöörimme mitoittaa uu-
den komponentin vanhan tai vaurioituneen komponen-
tin perusteella. Mitoituksen lisäksi mallinnus sisältää aina 
täydelliset hammastuslaskelmat, jotta uusi valmistettava 
osa sopii varmasti käyttökohteeseen.
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Sovittaessa kriittisiä varaosia tai komponentteja voidaan 
varastoida Katsalla asiakaskohtaisesti, mikä mahdollistaa 
toimitukset jopa samana päivänä.
Varaosatoimituksissa käytetään joko Katsan valmistamia 
tai alkuperäisiä varaosia.
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Vaihdehuoltoprosessi
Katsa Huolto huoltaa kaikkien vaihdevalmistajien 
tuotteita. Huoltolaajuuteen kuuluvat kaikentyyppiset 
teollisuusvaihteet; lieriö-, kierukka-, planeetta- ja kartio-
vaihteet sekä näiden yhdistelmät. 

Tehdashuoltoprosessi alkaa vaihteen ulkoisella puhdis-
tuksella, jonka jälkeen vaihde puretaan, dokumentoi-
daan sekä suoritetaan tarvittavat mittaukset.
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Näiden tuloksena syntyy asiakkaalle purkuraportti, jossa 
on kuvattu vaihteen kunto sekä toimenpide-ehdotukset. 
Kun huollon laajuus on sovittu asiakkaan kanssa, Katsa 
Huolto valmistaa tai hankkii korvaavat osat sekä tarvit-
taessa korjaa kuluneet osat. Vaihde kokoonpannaan, 
koeajetaan ja maalataan uutta vastaavaksi.
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Uudet tai Modernisoidut
Katsa™ vaihteistot 
Modernisointiprojektissa lähtötietojen tai vanhan vaih-
teen mittausten perusteella Katsa suunnittelee uuden 
vaihteen tarvittaessa uudella välityksellä, vahvempana 
tai esimerkiksi pienemmässä tilassa tai erimuotoisena. 
Kaikki vaihteistoratkaisut toteutetaan yhteistyössä 
asiakkaan kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita sekä 
toimialan vaativia laatuvaatimuksia.
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Tekniset lähtökohdat
Katsa™ vaihteistoille:

- Tyypillinen välityssuhde
  (1800:1…1:10)
- Akseliväli 1 500 mm asti
- Teho 5 MW asti
- Kokonaispaino 15 000 kg asti
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Suunnittelupalvelu
Mallinnuksen ja modernisointien lisäksi Katsa tarjoaa 
suunnitteluapua myös hammaspyörien ja laakerei-
den kestoikälaskentaan sekä akseleiden ja koteloiden 
lujuuslaskentaan. Katsalla on käytössä nykyaikaiset 
laskentaohjelmistot voimansiirron ja mm. kotelojen 
lujuuslaskentaan.
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Tuotanto
Katsan voimansiirtokomponenttien valmistusprosessi 
kattaa koko tuotannon materiaalin varastoinnista ja 
sahauksesta tuotteen lopputarkastukseen ja laadunval-
vontaan.

Omatuotannon kapasiteetti
hammaspyörille- ja akseleille:
- Hammastus max. Ø2400 mm
- Hiiletyskarkaisu max. Ø1600 mm
- Hammashionta max. Ø1600 mm
- Dynaaminen tasapainotus max. Ø1500 mm / 3000 m
- Lopputarkastus
  • Klingenberg mittatarkastuskone P100 ja P150
  • Magnaflux - särötarkastus
  • Ultraäänitarkastus
  • Barkhausen pintapäästymistarkastus

Muut voimansiirtokomponentit mm.
- Hammaskytkimet max. Ø1600 mm
- Kääntölaakerit max. Ø1600 mm
- Kierukka-akselit hiotuin hampain max. Ø350 mm 
- Kierukkapyörät max. Ø2400 mm
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Katsa laatu
Katsan laatuperusteina ovat ammattitaitoinen
henkilöstö, moderni tuotantoteknologia ja
viimeisimmät laadunmittausmenetelmät. Laatu
kattaa kaikki tuotteet, tuotannon ja sen prosessit. 
Katsalla on ollut Det Norske Veritasin sertifioima
ISO9001-laatujärjestelmä vuodesta 1993, sekä
ISO14001-ympäristösertifikaatti sekä OHSAS1800
-työterveys- ja turvallisuus sertifikaatti jo yli 10 vuotta.

Katsan valmistamat hammastetut osat sisältävät
automaattisesti 100 % jäljitettävyyden;
• Raaka-aine
• Lämpökäsittely 
• Tarkastukset

Tämä perustuu jokaiseen hammastettuun osaan
leimattuun yksilölliseen sarjanumeroon.
Myös kaikki Katsan vaihteet sisältävät
jäljitettävyyden automaattisesti.
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Toimialat
Katsa suunnittelee ja valmistaa voimansiirtokomponent-
teja ja palvelee vaihdeasiakkaitaan asiakasräätälöityjen 
erikoisvaihteiden toimittajana.

Energiateollisuus ja tuulivoimaSellu- ja Paperiteollisuus

Terästeollisuus ja metallin jalostusLaiva- ja Meriteollisuus
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Erilaisia hampaallisia osia Katsa valmistaa sekä yksittäis- 
että sarjavalmistustarpeisiin. Voimansiirron käyttäjille 
Katsa tarjoaa mallinnusta, modernisointeja, vaihdehuol-
toa sekä varaosia seuraaville aloille:

Liikkuvat työkoneet ja kiskokalustoEnergiateollisuus ja tuulivoima

Kaivosteollisuus ja MaanrakennusTerästeollisuus ja metallin jalostus



Katsa Oy suunnittelee, valmistaa ja huoltaa erikoisvaihteita

sekä voimansiirtokomponentteja.

Perustamisestaan, vuodesta 1955, lähtien Katsa Oy on keskittynyt

erittäin tarkkoihin hammaspyöriin ja räätälöityihin vaihteistoihin.

Tuotteitamme löytyy nykyään niin maalta, mereltä kuin ilmasta –

kaikkialta, missä tarvitaan todellista asiantuntemusta.

Katsa Oy
Ilmailunkatu 23
33900 Tampere
Puh. 03 315 151
katsagears@katsa.fi

www.katsa.fi


