
Liikkumista helpottamaan

KULKUSILLAT
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Tie menestykseen ei aina ole suora. Jo vuosikymmenten ajan olemme kehit-
täneet osaamistamme jotta sinä saisit korkealaatuisen tuotteen. Onnistuneilla 

valinnoilla ja tavoitetietoisuudella olemme luoneet olosuhteet kestävälle, 
pitkäaikaiselle ja turvalliselle tuotannolle. Olemme ottaneet kuljettajan paikan 

– Me näytämme tien.

WELAND TIENNÄYTTÄJÄNÄ
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SMÅLANTILAISTA  LAATUA
Tulevaisuutemme perustuu smålantilaiseen ahkeruuteen, päämäärätietoisuuteen ja 
visioihin, joissa laatu on aina keskipisteenä. Meitä ajaa halu löytää uusia tapoja ja nähdä 
mahdollisena se, minkä piti olla mahdotonta. Asiakas keskipisteenä pyrimme jatkuvasti 
parantamaan ja tehostamaan toimintaamme. Työntekijöidemme sitoutuminen ja osaami-
nen ovat tärkeitä rakennuspalikoita korkealaatuiselle lopputuotteelle.
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KULKUSILLAT
-TURVALLINEN KULKUTIE
Kulkusilta Flex on rakennettu varastoiduista vakio osista. Kulkusilta kootaan ruuviliitoksin asennus-  
paikalla täysin ilman hitsausta. Sillan leveys on säädettävissä välillä 600-1300 mm. 

Kulkusilta toimitetaan parissa viikossa kun käytetään varastoituja vakio osia. Pidemmällä toimitusajalla 
kulkusilta voidaan myös räätälöidä tarpeitasi ja vaatimuksiasi vastaavaksi. Varastoidun Flex kulkusillan 
lisäksi Weland valmistaa helposti asennettavia hitsattuja ritiläkulkusiltoja. 

Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä myyjiimme.
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Kulkusillat koostuu osista, jotka yhdessä muodostavat räätälöidyn ratkaisun tarpeeseesi.
Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä. Tarkemmat tekniset tiedot löydät kotisivuiltamme weland.fi.

TOIMIVA OSAKOKONAISUUS



9

TOIMIVA OSAKOKONAISUUS
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KULKUTASO
Flex kulkusillan taso on yleensä teräsritilää ja sitä on saatavana eri silmäkoolla. 

Mikäli haluat umpinaisen tason voimme tarjota esimerkiksi kevytritilää.

1. Teräsritilä  H3

2. Teräsritilä  H6

3. Teräsritilä  N6
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Kulkusilta Flexin kaide on Weland elementtikaide. Sitä on saatavana eri malleina. 
Kaiteen valintaan vaikuttavat esimerkiksi oleskelevatko lapset alueella, ympäristö 
ja kulkutielle asetetut turvallisuusvaatimukset. Käsi- ja välijohde on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä.

KAITEET

1. Pyörötanko 

2. Välijohde 

3. Levy  

4. Verkko  

5. Lasi



13



14

VALIKOIMA
Welandilla on useita eri vaihtoehtoja kulkutien asentamiseen. Silta voidaan kiinnittää ole-
massa oleviin rakenteisiin tai esimerkiksi säädettäville tukijaloille. Suurin sallittu tukiväli Flex 
kulkusillassa on kolme metriä.
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Korvaa kiinteän jalkalevyn. Nivellettyä jalkalevyä käytetään 
kun kulkutaso asennetaan esimerkiksi kaltevalle katolle.

NIVELLETTY JALKALEVY PYÖREÄÄN  
TUKIJALKAAN

Kulkusilta voidaan varustaa 130 mm korkealla potkulistalla. 
Potkulista estää esineitä putoamasta sillalta. Asennetaan 
kaiteeseen tai ilman kaidetta.

POTKULISTA

Tukijalka on valmistettu Ø 42 mm:n teräsputkesta. Putken 
alapäässä on kierteitetty holkki. Jalkalevyssä on kierteitetty 
putki, joka sopii holkkiin. Säätöalue 30 – 100 mm. Tukijalat 
asennetaan kolmen metrin välein.

PYÖREÄ TUKIJALKA 

Täydellinen, säädettävä tukijalka. Säätöalue 480 – 1600 
mm. Valmistetaan 60 x 60 x 3 mm:n neliöputkesta. Pituus 
1450 mm. Tukijalka leikataan mittaansa asennettaessa.

TUKIJALKA NELIÖPUTKESTA
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SUUNNITTELU
Flex kulkusiltamme koostuvat helposti asennettavista varastokomponenteista. Halutessasi muunlaista 
kulkutasoa ota yhteys myyjiimme.
Olemme tehneet listaa asioista, joita kannatta miettiä tarjouspyyntöä tai tilausta tehdessäsi.
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SUUNNITELESSASI 

•  Mihin kulkusiltaa käytetään ?

•  Kuinka pitkän ja leveän sillan tarvitset ?

•  Voinko käyttää Flex -vakio kulkusiltaa, vai  
tarvitsenko räätälöidyn vaihtoehdon ? 

•  Tarvitsenko lapsiturvallista kaidetta ?
   Flex –vakio kulkusiltaan on tarjolla useita  

lapsiturvallisia kaidevaihtoehtoja.
 

•  Elementtikaiteemme voidaan varustaa valaistuksel-
la. Olisiko sillä merkitystä esimerkiksi  turvallisuutta 
ajatellen ? 

•  Tarjoamme myös räätälöityjä kulkusiltoja.  
Halutessasi lisätietoja ota yhteys myyjiimme.

TILATESSASI 

•  Varmista mahdolliset turvallisuusvaatimukset. 

•  Mikäli kulkusilta asennetaan esimerkiksi kaltevalle 
katolle tarvitset todennäköisesti   nivelletyn tukijalan. 

•  Pidemmät ja korkeilla tukijaloilla varustetut kulkusillat 
saattavat tarvita sivuttaistuennan.

 
 

Vuosien kokemuksella autamme sinua suunnittelussa. 
Tilatessasi räätälöidyn kulkusillan sinulle lähetetään  
piirustus hyväksyttäväksi ennen valmistusta.
Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä.
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PITKÄAIKAINEN  
YHTEISTYÖKUMPPANI 
Pidämme erittäin tärkeänä että sinä asiakkaana tunnet olevasi tervetullut.  
Astuessasi sisään ovistamme sinun pitää tuntea ja kokea yrityskulttuurimme  
ja arvomme. Haluamme että sinusta tulee osa meitä – pitkäaikainen  
kumppani jolla on sama kiinnostus luoda jotain ainutlaatuista. Uskomme 
että meillä on yhteiset päämäärät ja tavoitteet. Tuottaa parhaat  
mahdolliset tulokset.
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02-6343 900 l info@weland.fi l weland.fi
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