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HIEKOITTIMET

pähkinänkuoressa

Ficon Oy on Pohjois-Karjalassa Joensuussa
toimiva yritys. Yritys on erikoistunut
avolavapakettiautoihin asennettavien
lisälaitteiden (lumiaurat, kippaavat lavat,
hiekansirottimet, alusterät, painepesulaitteet,
huoltokorit yms.) valmistamiseen, asentamiseen
ja myyntiin, sekä metalliteollisuuden
alihankintatöihin.
Yrityksen pääasiakkaita ovat kiinteistönhoitoon
erikoistuneet yritykset, kunnat ja kaupungit sekä
urakoitsijat ym.
Yritys on perustettu vuonna 1998, alihankinta ja
teollisuuden kunnossapito päätoimialoina.
Vuonna 2005 aloitettiin omien tuotteiden
kehittäminen, joilla tulimme markkinoille vuonna
2006, samalla vuoden 2006 alussa yritysmuoto
muutettiin osakeyhtiöksi ja nimeksi Ficon Oy.
Elokuussa 2013 muutimme uusiin tiloihin
Joensuun Raatekankaalle. Tällä hetkellä
yrityksemme työllistää n. 10 henkeä ja liikevaihto
on n. 1,5 miljoonaa euroa.
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HIEKOITTIMET

TUOTANTOTILAT JA KONEET
Tuotantotilamme ovat omat, vuonna 2013 valmistuneet,
halliosa 800 m² ja toimisto sosiaalitilat 170 m², lisäksi
samalla tontilla 340 m² halli, joka vuokrattu tällä hetkellä
ulkopuoliselle yritykselle.
Tuotantotiloissa on 5 tonnin siltanosturi, kaksi
nosturipaikkaa ajoneuvo varusteluun, kokoonpanopaikka
ja hitsauspisteet nykyaikaisin savunpoisto järjestelmin.
Konekantana sisältää mm. vannesaha, kärkisorvi,
pylväsporakone, hydrauliprässi, hitsauskoneita 6 kpl (mag,
puikko, pulssi), pylväskääntönostin, levyleikkuri,
särmäyspuristin, trukki, suunnittelussa käytämme 3Dsuunnitteluohjelmaa.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömme koostuu monipuolisista osaajista,
levyseppähitsaajista, hydrauliikka- ja koneasentajista,
sähköasentajasta sekä konesuunnittelijasta.

TUOTANTO
FC-tuotemerkillä valmistamme lumiauroja, kippilavoja,
hiekoittimia, alusteriä, harjalaitteita ja painepesulaitteita
pick-up autoihin sekä pieniin ympäristön hoitokoneisiin.
Erikoistuotteina ovat mm. alumiinilaitaiset lavat ja
huoltokorit sekä nosturi asennukset pakettiautoihin.
Alihankkijana toimitamme hytinnostimia,
hallintalaiterunkoja, portaita ym. puutavaranostureiden
osakokonaisuuksia mm. Kesla Oyj:lle
Omien sekä alihankintatuotteiden korkean laadun takaa
motivoitunut henkilökuntamme ja päämiehiemme
vaatimusten mukaiset työtavat ja laadun tarkastukset.
Hitsauksessa toimimme SFS-EN ISO 3834 laatustandardin
mukaisesti.
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LAUTASHIEKOITTIMET

PALVELUT
Tuotteiden suunnittelu, kehittäminen,
kokoonpano ja asennus ovat meidän
ydinosaamistamme.
Levy- ja koneistusosat sekä pintakäsittelyn
ostamme alihankinnasta
Monipuolinen ja vahva kokemuksemme
liikkuvasta kalustosta ja hydrauliikasta sekä
oman suunnittelun ansiosta voimme tarjota
asiakkaillemme pitkälle räätälöidyt
tuoteratkaisut ja erikoistuotteet.

TOIMINTA-AJATUS
Luomme lisäarvoa asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kilpailukyvyn ja
menestymisen edistämiseksi, valmistamalla
laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
Osaavan henkilöstön myötä panostamme
jatkuvasti tuotekehitykseen, laatuun ja
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Arvostamme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme korkealle ja
haluamme rakentaa tulevaisuutta yhdessä
kanssanne.
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