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Levanto Oy on johtava suomalainen 
timanttityökalujen ja niihin liittyvien 
ratkaisujen tuottaja ja maahantuoja. 
Timanttityökalut ovat olleet Levannon 
päätuote jo vuodesta 1937.

Lyhyt historiikki

Kaikki alkoi kairausteristä. Vuonna 1937 perustettu
yritys ryhtyi valmistamaan ja markkinoimaan kivinäyt-
teiden kairauksessa käytettäviä timanttikairausteriä ja 
-välineitä kaivosteollisuudelle.

Yhtiön toiminta on laajentunut 1950-luvulta lähtien, 
jolloin hankittiin alan ulkomaisia edustuksia sekä 
ryhdyttiin valmistamaan työkaluja myös rakennusteol-
lisuudelle ja kiviteollisuudelle.

Tänä päivänä Levannon liikeideana on tarjota 
ensisijaisesti korkeatasoisten timanttityökalujen 
käyttöön perustuvia ratkaisuja kivipohjaisten materi-
aalien työstöön.

Timanttiratkaisuja vuodesta 1937.

RUOTSI - Göteborg
Levanto Diamond Tools Ab
Backa Bergögata 9
S-422 46 Hisings Backa
SWEDEN
Puhelin: +46 31 522 700
Fax: +46 31 522 780

RUOTSI - Tukholma
Levanto Diamond Tools Ab
Västbergavägen 24 B 7
S-126 30 Hägersten
SWEDEN
Puhelin: +46 8 5563 4380
Fax: +46 8 5563 4381

NORJA - Oslo
Constec Scan-Diamant AS
Per Krohgs vei 4 C
N-1065 Oslo
NORWAY
Puhelin. +47 22 90 61 50

NORJA - Røros
Constec Scan-Diamant AS
Sollihagaen 19
N-7374 Røros
NORWAY
Puhelin: +47 7241 2702
Fax: +47 7241 0135

SUOMI - Pääkonttori
Levanto Oy
Venevalkamantie 5
02700 Kauniainen
Puhelin: 09 511 470

KANADA - Quebec
Levanto Canada Inc.
90, Chemin Beaudoin
Stanstead J0B3E4
Quebec
CANADA
Puhelin: +1 819 571 9412
Fax: +1 819 876 5818



Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on korkealla tärkeysjärjestykses--
sämme. Pyrimme olemaan asiakkaan toivotuin 
yhteistyökumppani. 

Asiantunteva henkilökuntamme on motivoitunut sekä 
asiakaspalveluhenkinen: palvelumme perustuu oikean 
ratkaisun löytämiseen asiakkaallemme, sisältäen 
tuotteiden räätälöintiä tarpeen mukaan; tarjoamme 
myös konsultointia sekä ennen ostotapahtumaa että 
sen jälkeen.

Laatua kaikissa tuotannon vaiheissa 

Tavoitteemme on jatkuva laadun parantaminen sekä 
tuotteissamme että palveluntarjonnassamme: tätä 
tavoitetta toteutetaan kaikissa tuotannon vaiheissa, 
kilpailukykyisten tuotteiden takaamiseksi.

Käytämme ainoastaan ensiluokkaisia raaka-aineita 
tuotannossa: timantit, metallipulverit sekä rungot 
ostetaan luotettavilta ja asiantuntevilta jälleenmyyjiltä. 
Laadun takaavat myös modernit, nykyteknologiaa 
hyödyntävät tuotantomenetelmät, sekä perusteellinen 
laatukontrolli ennen tuotteen toimittamista 
asiakkaalle. Toteutamme myös jatkuvaa tutkimusta ja 
tuotekehitystä Levannon omassa testilaboratoriossa. 

Levanto noudattaa tuotannossa ja toiminnassaan ISO 
9001 laatumerkinnän standardeja sekä  ISO 14001 
ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisia vaatimuksia.

Tuotevalikoima

Levanto tarjoaa kattavaan timanttityökaluvalikoimaan 
pohjautuvia ratkaisuja. Omien timanttityökalujemme 
tuotantoprosessi perustuu pulverimetallurgisiin 
valmistusmenetelmiin; tuotevalikoimamme sisältää 
timanttisahanterät, -hiomalaikat, -poranterät, 
-segmentit sekä kairausterät.

Oma tuotantomme on erikoistunut segmentteihin, 
toimitamme asiakkaillemme myös irtosegmenttejä 
esim. uudelleenterityksiä varten.

Kattava tuotevalikoimamme kivimateriaaleille 
sisältää:

- Sahanteriä ø 300 mm:stä ø 3500 mm:iin
  (myös terät moniteräsahoille) 
- Poranteriä
- Jyrsintätyökaluja kivituotteiden muotoiluun
- Tuotteita kalibrointiin ja viimeistelyhiontaan, esim.       
reunahiomalaikkoja ja timanttihiomasegmenttejä;        
hiomakiekkoja, hiomatyynyjä ja elektronisesti              
päällystettyjä profilointityökaluja
- Kivenhoitotuotteita

Materiaalina Kivi

Luonnonkivet, kuten graniitti, marmori ja vuolukivi
vaativat hyvin pitkälle asiakkaan tarpeen mukaan 
räätälöityjä työkaluja; keskeistä on oikean segmentti-
tyypin valitseminen työstettävän kivimateriaalin
mukaan.

Rakentamiseen
Materiaaleina Betoni, Asfaltti ja Tiili
          
Tarjoamme laajan valikoiman timanttityökaluja, jotka 
soveltuvat betonin, asfaltin sekä tiilen työstämiseen.

- Sahanteriä holvi- sekä seinäsahaukseen
- Sahanteriä rakennusteollisuuden ontelolaattojen,
  kuorilaattojen ja ratapölkkyjen katkaisuun (myös           
äänivaimennettuja sahanteriä)
- Poranteriä betonin, asfaltin ja tiilen poraamiseen         
(myös mittatilausporanteriä)
- Hiomalaikkoja lattiahiomakoneisiin sekä kulmahioma   
koneisiin

Tehdäksemme oikean tuotteen valinnan helpommaksi 
asiakkaalle, terätyyppimme on merkitty värikoodein; 
segmenttityyppejä on valikoimassamme erityyppisille 
materiaaleille.

Kairaus

Timanttikairausteriä käytetään lähinnä näytekairauk--
sessa ja malminetsinnässä. Tuotantoomme kuuluvat 
kansainvälisten standardien mukaiset kairausterät ja 
kalvaimet.

Tuontituotteet

Toimivat ratkaisut pohjautuvat hyvään tuotevalikoi--
maan. Levannon valikoimaa on täydennetty tuontit-
uotteilla alan johtavilta kansainvälisiltä toimittajilta, 
joihin kuuluvat muun muuassa:

Toimintapolitiikka Tuotteet

Materiaalina Lasi

Tuomme maahan katkaisu- ja profiililaikkoja, lasiporia, 
timanttinauhoja sekä käsityynyjä lasin työstöön.


