
AVS-YHTIÖT OY



AVS-Yhtiöt Oy on yksityisessä omistuksessa oleva 
suomalainen tekniseen tukkukauppaan sekä
automaatiokomponenttien ja -järjestelmien 
valmistamiseen keskittynyt yritys.

Yritys on perustettu Helsingissä 1979 nimellä
Automatik Ventiler System Oy

Liikevaihtomme on 10 M€ (2017) ja yrityksessä 
työskentelee noin 30 henkilöä.

AVS toimii myös AVS-Yhtiöt -konsernin emoyhtiönä.

YRITYS
Tehtävämme on tuntea markkina-alueemme ja 
tunnistaa laiterakentaja-, loppukäyttäjä- ja 
jälleenmyyjäasiakkaidemme tarpeet.

Toimimme läheisessä yhteistyössä päämiestemme 
tehtaiden ja kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa ja seuraamme jatkuvasti alan kehitystä 
maailmalla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme 
parhaat komponentit ja ratkaisut kuhunkin 
tarpeeseen.

Pyrimme olemaan asiakkaillemme ennen kaikkea 
paras yhteistyökumppani ja uskomme, että 
istumalla samalla puolella pöytää, yhdessä toimien, 
menestymme kumpikin parhaiten.

MISSIO JA VISIO

PARAS YHTEISTYÖKUMPPANISI !

LAATUARVOT
Uskomme taloudellisen menestymisen ja sosiaalisen 
vastuullisuuden olevan erottamattomia ja että
työympäristö on tuottavin ja harmoninen, kun kaikki 
ihmiset tekevät yhteistyötä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi ja ovat sitoutuneita toiminnan 
jatkuvaan parantamiseen.

Yrityksen eettiset säännöt edellyttävät lisäksi mm.
tasa-arvon ja luottamuksellisuuden noudattamista 
kaikessa toiminnassamme ja painottavat toisistamme 
huolehtimista.

Luonnollisesti noudatamme lakeja ja asetuksia sekä 
toimimme muutenkin yhteisten pelisääntöjen 
mukaisesti.

Laadukas toiminta ja korkealaatuiset tuotteet ovat 
meille elinehto. 
Tarjoamissamme tuotteissa ja palveluissa on oleellista 
se, että vain täysin oikea lopputuote vastaa 
asiakkaamme tarpeita.
Laatukäsikirjamme ja laatupolitiikkamme keskeisinä 
tehtävinä on toimia tämän tavoitteen mukaisesti 
osana johtamisjärjestelmää. 
Laatuajattelun on sekä mukauduttava jatkuvasti 
muuttuvaan toimintaympäristöön että taattava perusta 
ja toimintaedellytykset yrityksen menestyksekkäälle 
toiminnalle. 
Laatuun liittyy toiminnan jatkuva kehittäminen. 
Tämän vuoksi laatukäsikirjassamme kuvataan myös
kehitystavoitteita ja kehityskohteita.
Ympäristöohjelmamme on osa Laatukäsikirjaa.

Toivottavasti löydät tästä esitteestä itsellesi hyödyllistä 
tietoa ja saamme sinut kiinnostumaan toiminnastamme.

Jokaisella asiakkaallamme on hyvän palvelun 
takaamiseksi oma, nimetty yhteyshenkilönsä, joka
antaa mielellään lisätietoja kaikista toimintaamme
liittyvistä asioista.

HYVÄ ASIAKKAAMME



Toimimme läheisessä yhteistyössä komponenttien 
valmistajien kanssa ja olemme osa heidän globaalia 
palveluverkostoaan.

Edustamme ainoastaan tunnettuja, markkinoilla 
hyväksyttyjä ja laatusertifi oituja päämiehiä.

Kansainväliset tuotteet kotimaiselta toimittajalta.

KUMPPANEITAMME MAAILMALLA

PNEUMATIIKKA

TEOLLISUUSVENTTIILIT

Valpres palloventtiilit (IT)
RB palloventtiilit (IT)
Valbia toimilaitteet (IT)

Palloventtiilit (TW)

PAINEILMAVERKOSTOT

Ruuvikompressorit (IT)

Ruuvikompressorit (IT)

Ruuvikompressorit (IT)
Kuivaimet (IT)
Säiliöt (IT)

Huoltamolaitteet (IT)

Rotork vaihteet (NL)
Soldo rajakytkimet (IT)
m&m venttiilit (IT)

Levyluistiventtiilit (FR)

Camozzi SpA (IT)
      Strateginen partnerimme
      Italian johtava pneumatiikkavalmistaja

 Liike 
 Ohjaus
 Ilmankäsittely
 Liitäntä
 
          C_Fluid Control
 C_Solutions
 C_Applications



Pneumatiikkaohjelmamme kattaa kaikki pneumatiikassa 
tarvittavat komponentit, myös proportionaali- ja servo-
tekniikan tuotteet sekä sähköisen liikkeen.

Normaalipneumatiikan ohella huomattavan laajat 
alipaine- ja robotiikan komponenttien valikoimat sekä 
AISI-pneumatiikkamme tarjoavat vaihtoehdot 
kappaleenkäsittelyyn ja hyvinkin vaativiin olosuhteisiin. 

PNEUMATIIKKA

SYLINTERIT

Mini-, kompakti-, VDMA-, vääntö-, 
asemointi- ja männänvarrettomat 
sylinterit.
Paineilmarasiat.

HUOLTOLAITTEET

Suodattimet, säätimet, voitelulaitteet ja 
pehmeäkäynnistimet.
Proportionaali-, sulku-, ohitus- ja 
lukitusventtiilit.

ALIPAINETEKNIIKKA

Imukupit.
Ejektorit ja alipainepumput.
Venttiilit, huoltolaitteet ja liittimet.
Octopus-tartuntajärjestelmä.

PUTKET JA LETKUT

PA-, PUR-, PES- ja PTFE-putket sekä 
PVC-letkut.
Moniputki- ja yhdistelmäkaapelit.

AISI PNEUMATIIKKA

Sylinterit, venttiilit, huoltolaitteet, 
liittimet ja muut tarvittavat 
komponentit materiaalina 
AISI304/316.

SÄHKÖINEN LIIKE

Sähkösylinterit ja -akselit.
Moottorit ja ohjaimet.

VENTTIILIT

Sähkö-, paineilma-, mekaanisesti ja 
lihasohjatut venttiilit.
Automaatti- ja tarvikeventtiilit.
Venttiiliterminaalit ja -keskukset.

LIITTIMET

Pisto- mutteri- ja helmiliittimet. 
Leikkuurengas- ja puristusrengas-
liittimet. 
Toimintoliittimet ja asennustarvikkeet.
Messinki, muovi ja AISI316.

ROBOTIIKKA

Lineaari- ja saksitarttujat.
Lineaari-, kääntö- ja luistiyksiköt.
Mikro- ja erikoissylinterit.

VARUSTEET

Jakotukit suluin tai ilman.
Painekytkimet ja -lähettimet.
Varoventtiilit.
Säiliöt ja muut varusteet.

SOVELLUSKOHTAISET RATKAISUT

Toimiala-, sovellus- ja asiakaskohtaiset 
ratkaisut ja erikoistuotteet 
esimerkiksi ajoneuvoteollisuuteen, 
terveysteknologiaan jne.

PROPORTIONAALITEKNIIKKA

Propot ja servot 
paineen ja virtauksen säätöön.



PALLOVENTTIILIT

Hitsattavat, kierteelliset ja laipalliset 
palloventtiilit myös vaativiin kohteisiin.
Messinki, valurauta, teräs, AISI.

LUISTIVENTTIILIT

Levyluistit, siilonpohjalevyluistit.
Kiilaluistit ja kumiluistit.
Valurauta, AISI.

TAKAISKUVENTTIILIT

Läppä-, lautas-, istukka- ja 
mäntätakaiskut teollisuuden erilaisiin 
olosuhteisiin.
Messinki, valurauta, AISI.

MAGNEETTIVENTTIILIT

Suoraohjatut, ,apuohjatut ja pakko-
ohjatut magneettiventtiilit.
2/2- ja 3/2-, NC- ja NO-versiot eri kela-
jännitteillä. 
Messinki, AISI.

TOIMILAITTEET

Pneumaattiset 1- ja 2-toimiset sekä
hydrauliset toimilaitteet.
Sähkökäytöt eri käyttöjännitteillä.
Sulkuun ja säätöön.

KUNNALLISTEKNIIKKA

Linja- ja taloventtiilit laippa-, muhvi- ja 
pistoliittimin.
Jatkoliittimet, vedonkestävät laipat
ja muut varusteet.

LÄPPÄVENTTIILIT

Kotimaiset kumivuoratut läppäventtiilit.
Tefl ontiivisteiset ja -vuoratut mallit
aggressiivisille väliaineille sekä metalli-
tiivisteiset venttiilit.
Valurauta, AISI.

ISTUKKAVENTTIILIT

Istukkaventtiilit nesteille ja kaasuille 
sekä höyryille ja lauhteille.
Sulkuun ja säätöön.
Messinki, valurauta, AISI.

VAROVENTTIILIT

Korkealaatuiset varoventtiilit prosessin 
turvaksi.
Kierre- ja laippaliitos.
Valurauta, AISI.

MUUT VENTTIILIT

Neulaventtiilit, letkuventtiilit sakeille 
väliaineille, korkeapaineventtiilit ja 
paljon muuta.
Messinki, valurauta, AISI.

VARUSTEET

Mekaaniset ja induktiiviset rajakytkimet
Pneumaattiset , sähköpneumaattiset ja 
digitaaliset asennoittimet.
Erilaiset toimintolaatat Namur-
venttiileiden yhteyteen.

Teollisuusventtiileiden varastomallistomme käsittää 
kaikki yleisimmät venttiilit ja -mallit. Tiivis yhteistyö 
päämiestemme kanssa mahdollistaa nopeat toimitukset 
myös suoraan valmistavilta tehtailta.

Vaikka suurin osa toimittamistamme venttiileistä 
toimitetaan automatisoituina jo nyt, niin 
automatisoinnissa käytettävien komponenttien ja 
varusteiden valikoima kasvaa koko ajan. 

TEOLLISUUSVENTTIILIT



VOIDELLUT KOMPRESSORIT

Mäntäkompressorit 1,1 - 7,5 kW.
Ruuvikompressorit 2,2 - 250 kW.
Myös polttomoottorimallit.

KUIVAIMET JA SUODATTIMET

Kuivaimet, kastepiste jopa -40°C.
Ilmansuodattimet ja öljynerottimet.
Suodattimet myös hengitysilmalle.

SÄILIÖT

Pysty- ja vaakasäiliöt paineilman 
varastointiin.
CE87/4047 tai 97/23 CE (PED)
Tilavuudet 1 - 3000 litraa.
Teräs, AISI304 ja AISI316

PINTAKÄSITTELYLAITTEET

Hiekkapuhalluslaitteet.
Maalauslaitteet.

SUODATINKOMPONENTIT

Paineiskuventtiilit ja säiliöt.
Ohjaimet ja muut varusteet.

Kokonaiset järjestelmät.

ÖLJYTTÖMÄT KOMPRESSORIT

Kompressorit hygieenisen ja steriilin 
paineilman tuottamiseen esimerkiksi 
terveysteknologian ja 
elintarviketeollisuuden käyttöön.

PUTKISTOT

Alumiiniputkisto ja liittimet paineilma-
putkiston kokoamiseen.
Halkaisijat 20-80 mm, paine -1...13 bar.
Yleiset paineastiahyväksynnät.

VARAVOIMA

Aggregaatit ja generaattorit 
varavoiman lähteeksi esimerkiksi 
kompressoreille.

HUOLTAMOLAITTEET

Vaihtajat ja kerääjät.
Jakelu- ja siirtolaitteet.
Täyttölaitteet ja sumuttimet.
Letkukelat ja muut varusteet.

PAINEILMATYÖKALUT

Vääntimet ja porakoneet.
Hiomakoneet.
Niittaus- ja leikkaustyökalut.

Paineilmaverkostot -tuoteperheemme sisältää tuotteet 
laadukkaan paineilman tuottamiseen, jälkikäsittelyyn, 
siirtoon, varastointiin ja hyödyntämiseen.

PAINEILMAVERKOSTOT



Päävarastomme sijaitsee Espoossa, josta pääosa 
toimituksistamme lähetetään asiakkaille.

Omat sylinteri- ja venttiilituotantomme sekä 
kokoonpanoyksikkömme yhdessä huomattavan suuren 
komponenttivaraston kanssa mahdollistavat nopeat, 
oikea-aikaiset ja -sisältöiset kokonaistoimitukset 
isompiinkin projekteihin.

OMA TUOTANTO JA PALVELUT

SYLINTERITUOTANTO

Paineilmasylinterituotantomme sijaitsee Lahdessa.

Siellä valmistamme pääasiassa
- ISO15552 ja VDMA 24562 mukaisia sylintereitä 
  halkaisijoissa 32-320 mm
- sylintereitä kokoluokissa 400-500 mm
- paljon asiakaskohtaisia erikoissylintereitä 
  vakioista poikkeavin ominaisuuksin, mitoin ja materiaalein

Sylinterituotantomme on tunnettu laadukkaista, erityisesti 
Suomen markkinoille suunnitelluista sylintereistä ja 
erittäin nopeista toimituksista.

VENTTIILITUOTANTO

Venttiilituotantomme toimii Mikkelissä, jossa valmistamme 
AVS-Power Oy:n nimellä
- pehmeätiivisteisiä SL-läppäventtiileitä kokoluokissa 
  DN 50-1200 standardin EN593 mukaisesti
- asiakaskohtaisia erikoisventtiileitä
- alihankintakoneistusta sekä valuja messingistä, 
   muista punametalleista ja alumiinista

Venttiilituotantomme laatujärjestelmä on sertifi oitu.
Laadunvalvontamme noudattaa sertifi oitua ISO 9001:2015 
järjestelmää. Venttiilien suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatamme Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaista 
H-modulia.

KOKOONPANO

Kokoonpanoyksikkömme Espoossa kasaa mm.
- pneumatiikan osakokoonpanot
- magneettiventtiilikeskukset
- venttiili+toimilaite -yhdistelmät varusteineen

Kaikki kokoonpanot luonnollisesti testataan, merkitään ja 
pakataan asianmukaisesti.



WWW.AVS-YHTIOT.FI

AVS ESPOO

Rusthollarinkatu 8
FI-02270 Espoo, Finland

+358 10 613 7100
info@avs-yhtiot.fi 

AVS PORI

Koivulantie 13
FI-28360 Pori, Finland

AVS TAMPERE

Keskuojankatu 12
FI-33900 Tampere, Finland

AVS JYVÄSKYLÄ

Viirilahdentie 112
FI-41450 Leppälahti, 

Finland


