
Utrustningsmätning för industriell efterfrågan 
Hem 
Välkommen till Naali 
 
Naali Oy är ett företag beläget i Raisio Finland. Vårt företag grundades år 
2002 och syftar till att leverera kundens mättjänster och relaterade 
mekaniska tillsynstjänster runt om i världen hos olika företag. 
Företaget har bra optiska instrument som gör att vi kan leverera snabba 
och noggranna mätningar. 
All vår personal har giltiga säkerhetsarbetstillstånd och vår personal 
används för att arbeta enligt branschstandarder. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fältinstallationshandledare 
Vi levererar installationstjänsten över hela världen i kundernas lokaler. 
Vår starkaste erfarenhet är från pappersmaskininstallationer. 
Vi också industrimätning som en stark erfarenhet såsom 
fixtur,robot,åkbanor mm.  
Från golvmarkering till färdig installation, gällande inmätning 
Vi har också hjälpt till exempel: bil, skepp och flera olika maskinbyggare. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Utrustning/maskin mätning 

Företaget är specialiserat på maskin/utrustningsmätningar. 
 
För närvarande arbetar vi med tracker och total stationbaserad utrustning. 
Detta ger oss fördel av snabba och noggranna mätningar före och efter 
justering.  
Vi använder också traditionell utrustning och traditionella sätt som krävsför 
uppmätningenligt kundens behov. Noggrannhet i vår utrustning är bättre än 
normalt krav på maskinindustrin. 
 
Vi har även laserbaserade utrustning för uppriktning/mätning (även för 
universalaxel) och laserutrustning för noggrann planmätning. 
 
Vi har även scanning för revers engeneringoch för uppmätning av 
detaljer/objekt/utrustning. 
 
Vi kan även tillverka extra utrustning för att möta speciella krav på 
kundutrustning och strukturer för att säkerställa bästa och mest exakta 
resultat. 



---------------------------------------------------------------------------
Laser Tracker 
Laser Tracker är mycket noggrann och snabb enhet för installation och 
kontrollmätningar. 
Mätningar kan kontrolleras med 3D-modell som referens eller genom att 
skapa nominella punkter under mätningen. Imjukvaran kan man skapa 
cirklar, cylindrar mm. och jämföra till exempel mätt cirkelcenter till nominellt 
värde. 
Mäta upputrustning medan man justerar objektet till nominellt värde och ser 
hela tiden justeringen på datorskärmen eller surfplattan. 
 
Våra kunder är: Bilfabriker, pappersindustrin maskintillverkare, 
fartygsbyggare, verkstäder, maskinverkstadsfräsningsmaskinkalibrering, 
kraftverk, väderkvarnstillverkare, oljeplattformar mm. 
Storleken på utrustning/objekt varierar från 50 millimeter till 500 meter. 
Fråga oss kan vi hjälpa dig med dina mätbehov. 
 

Mätutrustning 

Företaget är specialiserat på maskinmätningar. Vi levererar kundens 
mätönskemål och relaterade mekaniska installationstjänster runt om i 
världen hos kunderna. Företaget har olika mätutrustningar beroende på 
mätuppdraget, som gör att vi kan leverera snabba och noggranna 
mätningar. 
För närvarande arbetar vi med Laser tracker och total stationutrustning. 
Noggrannhet i vår utrustning är bättre än krav på maskinindustrin. Vi har 
även laserbaserade enheter för uppriktning (även för universalaxel) och 
laserutrustning för noggrann planmätning. 
För läkarinstallationsinriktningar har vi speciella mätverktyg. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kontakt 

Thomas Gustavsson 

+46 (0)721643114 

thomas.gustavsson@naali.fi 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Här hittar du alla nedladdningsbara filer. Klicka på filnamn för att visa det i 
din webbläsare. Du kan ladda ner filen när du har öppnat den i din 
webbläsare. 


