FINLAND - Huvudkontor
Levanto Oy
Båtlänningsvägen 5
FI-02700 Grankulla
FINLAND
Tel: +358 9 511 470

SVERIGE - Göteborg
Levanto Diamond Tools Ab
Backa Bergögata 9
S-42246 Hisings Backa
SVERIGE
Tel: +46 31 522 700
Fax: +46 31 522 780

SVERIGE - Stockholm
Levanto Diamond Tools Ab
Västbergavägen 24 B 7
S-126 30 Hägersten
SVERIGE
Tel: +46 8 5563 4380
Fax: +46 8 5563 4381

NORGE - Oslo
Constec Scan-Diamant AS
Per Krohgs vei 4 C
N-1065 Oslo
NORGE
Tel. +47 22 90 61 50
Fax: +47 22 90 61 51

NORGE - Røros
Constec Scan-Diamant AS
Sollihagaen 19
N-7374 Røros
NORGE
Tel: +47 7241 2702
Fax: +47 7241 0135

Historik
Verksamheten inleddes 1937 med tillverkning av
diamantverktyg för gruvindustrin.
Företagets verksamhet utvidgades på 1950-talet då
Levanto skaffade utländska agenturer och började
tillverka verktyg också för byggnads- och stenindustrin.
Idag bygger Levantos affärsidé på att erbjuda kunden
lösningar som baserar sig på högklassiga diamantverktyg för bearbetning av stenbaserat material. Levanto
är ett välbekant namn inom diamantverktygsbranschen i Finland och är känt för sin expertis inom detta
kärnområde.

Levanto är den ledande tillverkaren av
diamantverktyg i Finland. Bolaget är
också ett av nordens äldsta inom
branschen, grundat år 1937.

KANADA - Quebec
Levanto Canada Inc.
90, Chemin Beaudoin
Stanstead J0B3E4
Quebec
CANADA
Tel: +1 819 571 9412
Fax: +1 819 876 5818
ÅTERFÖRSÄLJARE
DANMARK: Diatool APS
RYSSLAND: LDS Ltd

Diamantlösningar sedan 1937.

IDEOLOGI

PRODUKTER

Kundbelåtenhet

Kvalitet i alla produktionsskeden

Produktsortiment

Bearbetning av sten

Bearbetning av betong, asfalt och tegel

Målet med vår verksamhet är nöjda kunder. Vi strävar
till att vara den samarbetspartner som kunden först
vänder sig till.

Vi strävar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten i
både våra produkter och vår service; för att garantera
konkurrenskraftiga produkter tas denna strävan i
beaktande under produktionsprocessens alla skeden.

Levanto erbjuder diamantlösningar som baserar sig på ett
mångsidigt produktsortiment.

För bearbetning av natursten som granit, marmor och
täljsten krävs oftast verktyg som utvecklats och
tillverkats enligt den enskilda kundens behov; det
centrala är att välja rätt segmenttyp för det material
som skall bearbetas.

Vårt produktsortiment innehåller segmenttyper för
olika material. För att underlätta valet av rätt segment
har vi betecknat våra klingor med färgkoder.

Vår kunniga personal är motiverad och tjänstevillig.
Vår service baserar sig på att hitta den rätta lösningen
för kunden, vilket ibland också medför specialtillverkning av produkter utgående från kundens behov.
Vi erbjuder också konsultering både innan och efter
köpet.

Vi använder endast förstklassiga råmaterial i vår
produktion; diamanterna, metallpulvren och
stommarna köps från pålitliga och kunniga tillverkare.
Modern produktionsteknik och noggrann kvalitetskontroll innan produkten levereras till kunden garanterar
också en hög produktkvalitet. Dessutom fäster vi stor
vikt vid egen forskning och produktutveckling som
pågår i Levantos testlaboratorie.
Levanto följer ISO 9001 kvalitetsystemets standarder i
sin produktion och verksamhet. Vi strävar också till
miljövänlighet i vår produktion och som följd av det
har vi blivit tilldelade ISO 14001 miljöledningssystemcertifikatet.

Tillverkningen av våra egna diamantverktyg baserar sig på
pulvermetallurgisk produktionsteknik. Vi tillverkar
diamantsegment, -sågklingor, -slipskivor, -borrar samt
-borrkronor. Vår erfarna och proffessionella säljarkår
hjälper kunden att hitta den rätta lösningen.
Den egna produktionen är specialiserad på tillverkning av
segment. Vi levererar också enskilda segment för återanvändning av sådana verktyg där segmenten kan bytas ut.

Vårt mångsidiga produkturval för bearbetning av sten
består av:
- sågklingor från ø 300 mm till ø 3500 mm (också
multisågklingor)
- borrkronor
- fräsar
- kalibreringsverktyg och verktyg för finslipning, t.ex.
profileringsverktyg, slipskivor, handslipdynor,
kardborreskivor och slipsegment
- kemikalier som polyesterlim och -kitt, epoxysystem
- produkter för reparation av sten
Bearbetning av glas
Vi importerar kapklingor och kantbearbetningsvertyg,
glasborrar, slipband och handslipdynor för bearbetning av glas.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av diamantverktyg för bearbetning av betong, asfalt och tegel:
- tegel- och betongsågklingor
- klingor för kapning av spännbetong och slipers
- asfaltsågklingor
- diamantborrar, kronborrar och tunnväggiga
kronborrar för borrning av betong, asfalt och tegel (vi
tillverkar också borrkronor enligt kundens behov)
- slipskivor för hand- och golvslipning

Kärnborrning
Diamantborrkronor används främst för prospektering
och inom geoteknisk provborrning.
Levanto tillverkar diamantborrkronor och kaliberringar
enligt internationella standarder.

Import
Våra fungerande lösningar baserar sig på kunnande
och ett gediget produktsortiment. Vi importerar
produkter från bl.a. följande ledande internationella
tillverkare för att komplettera vårt produkturval:

