








Koulutuskurssit
Tarjoamme Akatemiassamme kaikkien tuoteryhmien sekä
-alojen koulutus-kursseja. Etsittepä jatkokoulutusta asen-
tajille,mekaanikoille, myyntipuolen tai vaikkapa toimiston
henkilökunnalle, me järjestämme ja suunnittelemme
Teille yksilöllisesti räätälöidyn, vaatimustenne ja 
toiveidenne mukaisen koulutusohjelman. 
Omien asiantuntijoidemme lisäksi koulutusta antavat 
pitkäaikaisten kumppaniemme ja alihankkijoidemme 
asiantuntevat kouluttajat. Te asiakkaana päätätte 
sisällöstä, koulutuksen kestosta sekä osallistujien 
määrästä, me huolehdimme kaikesta muusta.
Odotamme yhteydenottoanne ja lähetämme Teille 
mielellämme tarjouksemme. Lisätietoja löydätte myös 
tutustuessanne ajankohtaiseen koulutusohjelmistoomme,
ehkä myös sieltä löydätte juuri Teille sopivan kurssin.

Training Courses
In our academy, we offer training courses for all product
groups and ranges. No matter, whether you look for
further education for mechanics, machine personnel or
salesmen, we organize and plan co-ordinated programs
individually on your demands.
Additionally to our own experts, we can offer trainers
from our long time partners and suppliers. You decide
about the content, the duration of the courses and
number of participants. We’ll take care of the rest.
Don’t hesitate to contact us. We like to submit you an
offer and are happy to give you further information
about our current training programs. We are sure that
we can arrange the suitable course for you.
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Tiivisteet - Akselitiivisteet
Simmerring säteisakselitiivisteet • säteisakselitiivisteet •
kasettitiivisteet • Combi-akselitiivisteet • modulaariset 
tiivistysratkaisut • liukurengastiivisteet • aksiaalitiivisteet
• V-renkaat • kierretiivisteet • tiivistetulpat

O-renkaat ja staattiset tiivisteet
O-renkaat • FEP/PFA-O-renkaat • PTFE-O-renkaat •
Quad-renkaat • X-renkaat • Usit-renkaat • tiivistävät
alus-renkaat • tulppatiivisteet • Stircomatic-tiivisteet •
PTFE-tukirenkaat • NBR-tukirenkaat • mittakartiot •
asennustyökalut O-renkaille 

Varren- ja männäntiivisteet
kompaktitiivisteet • tiivistehuulet • OMEGAT-varren-/
männäntiivisteet • Chevron-tiivistesarjat • FORSEAL
PTFE-tiivisteet • pyyhkijät • kaksoispyyhkijät • männät
kokonaisuudessaan • kierrehatut • kierretulpat •
yhdistelmäelementit • vaimennustiivisteet •
ohjainnauhat • ohjainholkit • ohjainrenkaat •
asennustyökalut varrentiivisteille • asennustyökalut 
OMEGAT- varren-/männäntiivisteille

Merkel X-Press
kaikki sorvaamalla valmistettavissa olevat tiivisteet 4000
mm halkaisijaan saakka • kaikki tavanomaiset materiaalit
PU, HPU, NBR, HNBR, FPM, EPDM, VMQ, PTFE, PA, POM
• FDA-hyväksyntä: FKM, EPDM, VMQ ja P4 varten

Seals – Shaft Seals
simmerring radial shaft seals • radial shaft seals • cas-
sette seals • combi seals • modular sealing solution •
face seals • axial seals • v-rings • rotary seals • sealing
covers

O-Rings And Static Seals
o-rings • FEP/PFA-o-rings • PTFE-o-rings • quad-rings •
x-rings • usit-rings • bonded-seals • cover-seals • stirco-
matic seals • PTFE-back-up ring • NBR-back-up ring • o-
ring-witness assembly- and dismantling tool for o-rings

Piston-And Rod Seals
compact seals • lip seals • OMEGAT-piston seals/rod
seals • chevron seals set • FORSEAL PTFE seals wiper •
double wiper • complete piston • hat seals • cup pa-
ckings • combination seals • damper seals • piston ring
• guide bushing • guide rings • assembly tool for rod
seals assembly tool for OMEGAT rod-/piston-seals

Merkel X-Press
Every turning producible seal until a diameter 
of 4000 mm • All usual materials as PU, HPU, NBR,
HNBR, FPM, EPDM, VMQ, PTFE, PA, POM • FDA authori-
zation for FKM, EPDM, VMQ and P4
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Tiivistesarjat
Baas • BVL • Fendt • Frost • JUROP • LEY • Stoll •
Strautmann • Trima • Trioliet • DEUTZ-tiivisteet •
tiivistesarjat asiakkaan toiveiden mukaan 

Punokset
Ramilon • Arostat • Arolan II • Arochem S • Aroflex •
Unichem • Unival • Uniflex • Kombilon • Univerdit •
Unistat • Alchem • Grafiflex • Carbosteam • punos-
leikkurit • punosten poistotyökalut

PTFE-tuotteet
PTFE-tiivisteet • PFTE-palkeet • kierreosat •
PTFE-renkaat • PTFE-kalvot • FEP-O-renkaat •
tukirenkaat • ohjainrenkaat • ohjausliuskat •
elastomeeriliitokset

Levyt ja nauhat
levyt • O-rengas nauhat • kaikkien elastomeeristen
huokoisten kumien profiilit • vaahtomuovit • PTFE •
POM • PA • poratut, rei’itetyt ja kaiverretut lattatiivisteet

Akselinsuojaholkit
Akselinsuojaholkit SPEEDI-SLEEVE metri- ja
tuumamittaisille akseleille

Sealing Kits:
Baas • BVL • Fendt • Frost • Jurop • Ley • Stoll •
Strautmann • Trima • Trioliet • DEUTZ oil seals •
sealing kits on request

Packings
Ramilon • Arostat • Arolan II • Arochem S • Aroflex •
Unichem • Unival • Uniflex • Kombilon Univerdit • Unis-
tat • Alchem • Grafiflex • Carbosteam • packing cutter •
packing extractor

PTFE-Elements
PTFE-structural parts • PTFE-bellows • rotaring parts •
PTFE-o-rings • PTFE-diaphragms • FEP-o-rings •
back-up-rings • guide rings • guide strips • elastomer-
connection

Sheets And Cords
sheets • round cords • profiles of all elastomers •
cellular rubber • foam pad • PTFE • POM • PA • drilled,
punched and engraved flat gaskets.

Shaft Protection Sleeves 
Shaft protection sleeves SPEEDI-SLEEVE for metric and
imperial shafts
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Tärinäneristimet
Pyöreät tasoeristimet ja puskurit • Lieriöholkit •
Pallomaiset lieriöhollkit • Instumenttieristimet •
O-eristimet • kaksois U-eristimet • Kartioeristimet •
Hydroeristimet • Hydroholkit • V-eristimet • Konejalat •
M-eristimet • Eristyslevyt

Palkeet
palkeet • kalvot • kumitetut kankaat • muottituottet •
tartuntaelimet • imukupit

Rubber-Metal-Manufactures
circular mount and buffer • ultra bush • spherical
mount • instrument mount • o-shaped mount •
double u-shear mount • conical mount • hydro
mount • hydro bush • v-mount • machine mount •
m-mount • flat mount

Bellows
bellows • diaphragms • rubberized fabric •
mouldings • claws • suctions
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Suodatus ja pölynpoisto
Nykyisten imujärjestelmien vaihtamiseen tai uusien
rakentamiseen tarjoamme pyynnöstä  kokonaispaketin
aina suunnittelusta rakentamiseen asti.

Siihen kuuluu:
• suodatustekniikkaa koskeva neuvonta parhaiten 

soveltuvien, optimaalisten suodattimien valintaan 
käyttövaatimusprofiilien mukaan 

• kokonaisten suodatuslaitteistojen suunnittelu- ja 
projektipalvelut sisältäen erilaiset rakennusosat, 
kuten differentiaali-ja painemittarit, säänsuojaritilät, 
äänenvaimentimet, tuulettimet, sähkötekniikkan, yms.

• vanhan suodatuslaitteiston purku ja uuden asennus
käyttövalmiiksi

• varaosapalvelu
• suodattimien vaihto ja vanhojen hävittäminen

suodatinmatot • suodatinrullat • suodatinaihiot •
nauhasuodattimet • värisumusovellusmatot •
kuitukankaat nesteiden suodatukseen • suodatusvälineet
pölynpoistoon • kaikuvaimennusmatot • pienikokoiset
taskusuodattimet • leijuhiukkassuodattimet •
aktiivihiilisuodattimet • suodatinpatruunat •
suodatinpakkaukset • paneelisuodattimet •
pölynpoistopatruunat

Filtration And Dedusting
For the changing of existing intake air systems or for
the building of intake air plants we are able to build
your plant organized from the idea to the completed
construction. 

That consists:
• giving advice for the correct choice of filters conside-

ring your demands
• planning and project engineering of complete filtering

units including various construction units, like e.g.
differential pressure measuring instruments, weather
protection grating, muffler, fans, electrical enginee-
ring, etc.

• disassembly of the old and assembly of the new filte-
ring unit as well as starting-up

• spare part service
• filter change and disposal

filter mats • filter rolls • filter blanks • roll band
filters • paint mist application mats • nonwovens
for the filtration of liquids • filter media for
dedusting • compact pocket filter • suspended filter •
activated-carbon filter • filter cartridges
filterpacks • panel filters • dedusting cartridges
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Letkut ja putket
letkut matalalle, keskisuurelle, korkealle ja äärimmäisen
korkealle paineelle • pneumaattiset letkut • PTFE-letkut
• ajoneuvoteollisuuden letkut • kokometalliletkut •
palonsammutusletkut • korkeapaineiset puhdistusletkut
• muottiliittimet • ruuviliittimet • pistokiinnittimet •
mittauslaitteet • pikasulkukytkimet • nopea valmistus
omassa korjaamossamme, asiakkaan toivomuksesta
myös GL-tarkastuksella • polyamidi-putket •
polyuretaaniputket • pistoliittimet • säätöventtiilit •
sulkuventtiilit • äänenvaimentimet • adapterit •
messinkiset kierreliittimet kupari- ja muoviputkille •
PVC-, silikoni- ja PTFE-letkut • puhalluspistoolit

Asennuslaitteet
letkupuristimet • pihdit • letkuerotussarjat • letkujen
puhdistus • holkin merkintävälineet • asennusöljyt •
paineen mittaus- ja testauslaitteet • mittausjärjestelmät
• putkien taivutus- ja leikkausvälineet • ohjelmoitavat
taivutusvälineet • käsivaraiset esiasennustyökalut •
esiasennus- ja laipoituslaitteet

Johtavien valmistajien lukuisat erikokoiset ja erilaiset
komponentit vastaavat kansainvälisiä standardeja kuten
mm. ISO, CETOP, DIN, TÜV, CE.

Nämä ovat ajoneuvoteollisuudessa virallisesti 
hyväksyttyjä standardeja, jopa osin pakollisia. 

Hoses And Pipes
hose lines for low, medium, high and extreme pressure
• pneumatic hose lines • PTFE hoses • hoses for auto-
motive engineering • all-metal hoses • fire service hoses
• high pressure cleaning hoses • swage fittings • inter-
lock fittings • re-usable fittings • measuring instruments
• quick release couplings • immediate fabrication in our
own repair shop with GL-certificate polyamide pipes •
polyurethane pipes connectors • flow control valves •
shut-off valves silencers • adapters • brass connections
• blow out guns

Assembling Equipment
hose presses • crimper dies • hose kits • hose cleaning
• sleeve marking tool • assembling oils pressure test
benches • measuring systems pipe bending and cutting
devices • programmable bending devices • handheld
preassembly equipment • preassembly and flaring
equipment

The components of leading manufacturers with a multi-
plicity of sizes and variants meet international standards
such as ISO, CETOP, DIN, TÜV, CE etc.

They are officially approved in the automobile industry,
if not prescribed. 
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Ruuvattavat liitokset
putkiliittimet • joustavat putkiliittimet • hitsausliitokset •
laippaliittimet • laippaliitokset • erikoisruuvit pehmeälle
ja ruostumattomalle teräkselle • mittaliitokset •
adapterit • takaisku- ja palloventtiilit • putket, 
putkikaaret ja putkikiinnikkeet

Pumput ja venttiilit
pumput • suuntaventtiilit • vakaat suuntaventtiilit •
paineventtiilit • virtausventtiilit • sulkuventtiilit •
painemittariventtiilit • painekytkimet • kaksitieventtiilit •
elektroniikka pumpuille, venttiileille ja ohjaimille • M-Pak
modulaariset aggregaatit • hammaspyöräpumput ja
moottorit harmaasta valuraudasta sekä alumiinista •
hydraulisylinterit • pneumaattiset sylinterit •
rotaattorit • paineakut • akun turvablokit

Connectors
pipe fittings • elastic pipe fittings • weld nipple connecti-
ons • flare tube fittings • special screws in mild and
high-grade steel • measurement connections • adapters
• check and ball valves • pipes, pipe bends and pipe
clamps

Pumps And Valves
pumps • directional valves • steady • directional valves •
pressure valves • flow valves • shut-off valves • sand-
wich plate valves • manometer valves • pressure switch
• two-way valves • electronic for pumps, valves and
controllers • M-Pak modular aggregate • gear pumps
and engines in grey cast iron and aluminium design •
hydraulic cylinder • pneumatic cylinder • rotary drives •
hydraulic accumulators • accumulator safety blocks
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Pikasulkukytkimet
yksi- ja kaksipuoliset lukitsevat pikasulku-kytkimet •
turvapikasulkukytkimet • muoviset pikasulkukytkimet
vesisovellutuksille • multikytkimet • varusteet • kytkimet
ilmalle, höyrylle, kaasuille ja nesteille •
korkeapainemittarit • nelinkertaiset 
turvahydraulijärjestelmät • turvalukitusrenkaat •
korkeat materiaalien laatustandardit

Paineenpoistaja on patentoitu miniatyyriventtiili, joka
sijaitsee venttiilikartiossa. Paineenpoistaja vähentää 
kytkettäessä  automaattisesti stagnaatiopainetta.
Paineeton kytkentä on täten varmistettu.

Hydrauli- sekä pneumatiikan pikasulkukytkimet •
Flatface’lla äärimmäisille kuormituksille
ISO 7241-1 mukaisesti • sarjat A + B 
paineenpoistajalla • suurille virtausnopeuksille •
turvalukitusrenkailla valmistettuna teräksestä,
messingistä, ruostumattomasta teräksestä,
PVC:stä • pölysuojalla

Lisävarusteet
mittajärjestelmät • painemittarit • tuuletusblokit •
kierrenivelet • adapterit • painetasautusventtiilit •
paineentasausventtiilit • puhalluspistoolien voitelunipat •
letkut PU:sta, PVC:stä ja PA:sta • kierreletkut PU:sta ja
nailonista

Quick Release Couplings
one-sided and double-sided locking quick release coup-
lings • safety quick release couplings • plastic quick re-
lease couplings for water usage multi couplings •
fittings • couplings for air, steam, gases and liquids •
high pressure meter quadruple safety hydraulic systems
• safety locking rings • high quality standards for mate-
rials

The pressure eliminator is a patented miniature valve,
which is located in the valve cone. With the coupling,
the pressure eliminator reduces the stagnation pressure
automatically, pressure-free coupling is ensured.

quick release couplings for hydraulic and pneumatic •
for extraordinary burdens with Flatface according to ISO
7241-1 production run A + B with pressure eliminator •
for high flow rates with safety locking rings in steel,
brass, high-grade steel, PVC • with dust cover 

Accessories 
measuring systems • gauges • dearing blocks swivel
joints • adapters • pressure discharging valves • lubrica-
tion nipple • blow-out guns hoses in PU, PVC and PA •
spiral hoses in PU and nylon
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Tarvikelajitelmat
O-renkaat NBR 70 • O-renkaat NBR 90 • O-renkaat FPM
80 • O-renkaat VMQ 70 • tukirenkaat • Usit-renkaat •
O-rengas-lajitelmat • kuparirenkaat • KAFC-renkaat •
alumiinirenkaat • kuiturenkaat • joustavat aluslevyt •
saniteettitiivisteet • pidätinrenkaat • sahalaitaiset 
aluslevyt • kuulalaakereiden tasoitusrenkaat •
kiristystatapit • Knipping-ruuvit • letkunpidikkeet •
MECO-varusteet • voitelunipat • hydrauli-adapterit •
pneumaattiset adapterit • pneumaattiset kytkimet ja
adapterit

Pidätinrenkaat
pidätinrenkaat akseleille ja porausrei’ille • lukkorenkaat
• jousilevyt • tukialusrenkaat • pidätinrenkaat •
lajitelmat • asennuspihdit

Pakkatiivisteet
kuparirenkaat • KAFC-renkaat • alumiinirenkaat •
pehmeärautaiset renkaat • kuitutiivisterenkaat •
tiivistystarvikelajitelmat • metalli- ja 
pehmytmateriaalitiivisteet

Lattatiivisteet
meistetyt ja rei’itetyt tiivisteet kaikista tavanomaisista
materiaaleista kuten NBR, SBR, FPM, VQM, EPDM,
PU, huokoinen kumi, vaahtomuovi, asbestiton 
kuitumateriaali

Assortments
o-rings NBR 70 • o-rings NBR 90 • o-rings FPM 80 • o-
rings VMQ 70 • back-up rings • usit rings • round cord
service assortment • copper rings • KAFC-rings • alumi-
num rings • fibre rings • lock washers • sanitary gaskets
• retaining rings serrated lock washer • ball bearings •
compensating disc • c-lock pins • Knippingscrews • hose
clamps • MECO-fittings • lubricating nipples • hydraulic
adapter • pneumatic adapter • pneumatic couplings and
adapters

Retaining Rings
retaining rings for shafts and drill holes • circlips • shim
washers • support washers • retaining rings • assort-
ments • circlip plier

Solid Gaskets
copper rings • KAFC-rings • aluminum rings • soft iron
rings • fibre seals • sealing assortments • soft material
sealing

Flat Gaskets
drilled and punched seals in all usual materials
as NBR, SBR, FPM, VQM, EPDM, PU, cellular rubber,
foam pad, asbestos-free fibre material
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Kiinnityselementit 
ja muovituotteet
kiinnitys- ja liitoselementit, muovituotteet yksittäin 
pakattuna, sarjatuotannot asiakkaan toiveiden mukaan

putkenpään suojukset • tiivistelevyt • U-levyt •
yhdistelmätiivisteet • välikkeet • pyöreät suojukset •
sinkitetyt puuruuvit • ruuvit ruostumattomasta 
teräksestä • V2A-peltiruuvit • julkisivuruuvit 
sienitiivisteellä • julkisivuruuvit 16 mm:n EPDM-
tiivisteellä • V2A-Spengler-ruuvit EPDM-tiivisteillä •
kuitusementtiruuvit • aihiot • putkikoukut • L-koukut •
erikoismuoviosat • lisäkomponentit • ruiskutusvaluosat •
asennustyökalut ja -tarvikkeet • porausruuvit ja 
tarvikkeet • PE-rakennusfoliot • vaahtomuovisiivikkeet •
PVC-porraskaiteet • uurretukinauhat • kalotit •
kiinnityskulmat • kiinnityslevyt

Clamping elements 
and plastic products
clamping elements and connecting elements,
plastic articles individually packed.

pipe caps • seal disk • u-shimming • combination seals
• distance pieces • round lids • zinced wood screws •
stainless steel screws • V2A-blank sheet screws • facade
screws with mushroom-type • seals • facade screws
with 16 mm EPDM-seal • V2A-spengler screws with
EPDM-seals • fibrated concrete screws • blanks • pipe
hooks • L-hooks • special plastic parts • multi compo-
nent • die casting parts • assembling tools and accesso-
ries • drilling screws and accessories • polyethylene
sheets • foamed plastic slat • pvc stair railing • tyre lo-
cating surface • calottes • clamping angle • clamping
boards 
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