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KAUHAVA
Sähkötie 1 
62200 Kauhava

Kari Kangas 
Yrittäjä / Myynti
+358 (0)50  306  5628
kari.kangas@cle.fi

Toni Pentinmäki 
Myynti
+358 (0)40  820  0215
toni.pentinmaki@cle.fi

Timo Kangas 
Varasto/Huolto
+358 (0)40  820  0219
timo.kangas@cle.fi

HANKO
10900 Hanko 

Minna Björkqvist 
Myynti / Talous
+358 (0)40  740  7995
minna.bjorkqvist@cle.fi

Oy C. Lindholm Engineering Ab aloitti toimintansa jo vuonna 1977.  
CLE on asiakkaille ennestään tuttu kutsumanimi, joten omistajavaihdon 
myötä toukokuussa 2019 otimme käyttöön nimen CLE Finland Oy.

Olemme erikoistuneet ohutlevyteollisuuden työkaluihin ja tarvikkeisiin. 
Valikoimassamme on alan johtavien brändien tuotteita lävistämiseen, 
taivuttamiseen, laserleikkaamiseen, liittämiseen sekä kiinnittämiseen. 
Meiltä löytyy myös paljon muita tuotteita, joita voit tarvita työssäsi  
saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Lisätietoja tuotteista saat osoitteesta www.cle.fi tai ottamalla yhteyttä 
meihin.
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Levytyökeskustyökaluja kaikkiin markkinoilla oleviin 
levytyökeskuksiin. Valikoimassa myös Wilson, Amada 
ja Pass pistimet, irrottajat ja tyynyt.

www.mate.com
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www.altparts.com

Varaosat Amada® levytyökeskuksiin.

www.md-tech.net

Kierteitystyökalut  
levytyökeskuksiin.
Kierteet M2-M10.

Rolleri UP teroituskone soveltuu 
lähes kaikkiin markkinoilla oleviin 
levytyökeskustyökaluihin.
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Uretaaniset alaterät isoille säteille. R25 - R100.

www.euram.it www.wila.nl

Särmäystyökalut sekä  
kiinnitys- ja bombeerausjärjestelmät.

Uretaaniset suojakalvot

www.polyprod.com

www.tecnostamp.it
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Kuitulaserlinssit ja linssinsuojat, CO2 linssit ja peilit kaikkiin  
markkinoilla oleviin lasereihin.

Suuttimet ja kulutusosat kaikkiin
markkinoilla oleviin lasereihin ja

plasmaleikkureihin.

www.plasma-point.com

www.ophiropt.com

Mikron irroitustyökalu
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Kuitulaserlinssit ja linssinsuojat, CO2 linssit ja peilit kaikkiin  
markkinoilla oleviin lasereihin.

Laserpöydän säleen puhdistuskone.

Suoja-aine  
leikkauspöytään  

laser- ja plasmakoneet.

www.bio-circle.com
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Johteet, pilarit, 
jouset, pistimet, 

tyynyt yms.

www.fibro.de                                  www.daytonprogress.com

www.kaller.com

Kaasujouset.
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Kierteitysyksiköitä  
epäkeskopuristimiin.

M2 - M16 kierteet.

C-Rungot lävistykseen  
ja niittaukseen.

www.meclostampi.com

www.joka-werkzeugbau.de
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Veto- ja kierreniitit sekä niihin käsikäyttöiset ja paineilmalla 
toimivat käsityökalut. Myös varaosat ja huoltopalvelu.

www.far.bo.it

RAC 182KJ 45/S



11

LAG 618/824 puristekiinnikekoneet

Pultinhitsauskoneet ruuveille, tapeille, holkeille ja nauloille. Ø2 - Ø10

www.hbs-info.com

Akkukäyttöinen 
pultin- 
hitsauslaite.
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Puristinkiinnikkeitä, ruuveja, muttereita, holkkeja, tappeja, paneelikiinnikkeitä jne.

www.trfastenings.com
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www.btmcorp.com

Liittämiskoneet ja työkalut.
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Radiaaliniittauskoneet.

www.baltec.com

Voitelulaitteet. Modulaariset kuljetushihnat.

www.millutensil.com
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www.cumsa.com www.synventive.com

Liukuelementit Tulppaaniejektorit Ulostyöntäjät

Vuosikellot ja laskurit Alipainesäätimet Lisätarvikkeet
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