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RUOTSALAISTA LAATUA
Weland tarkoittaa ruotsalaista, innovatiivista ja kestävää. Kehitämme 

ratkaisuja ja tuotteita, joiden haluamme elävän pitkään - mieluiten  
useamman sukupolven ajan. Meissä yhdistyvät tietämys ja vuosien  

kokemus ammatillisella ylpeydellä, jota kannamme mukana kaikessa 
mitä teemme. Se että tuotteet valmistetaan Ruotsissa on meille  
itsestäänselvyys. Uskomme, että Ruotsissa tapahtuva valmistus  

on sekä hyvä ympäristövalinta että takuu korkealle laadulle. 
Talouden perusperiaatteemme : käyttää resursseja tehokkaasti  

ja kierrättää kaiken mahdollisen on kirkkaana mielessämme.  
Investointiasteemme uusiin koneisiin on korkea ja se edistää  

tehokasta, innovatiivista ja kestävää tuotantoa.
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Weland AB on kierreportaiden, suorien portaiden, kaiteiden,  
pyörätuoliluiskien, kulkusiltojen, teräsritilöiden ja välitasojen johtava  
valmistaja ja toimittaja. Weland on myös Ruotsin merkittävin toimija 
levyntyöstön alalla.

Meillä on laaja valikoima varastotuotteita sekä hyvä tuotetuntemus, korkea  
palvelutaso ja nopeat toimitukset. Kehitämme konekantaamme jatkuvasti  
voidaksemme taata uusien innovatiivisten tuotteiden kestävän ja turvallisen  
tuotannon. Tämä tekee meistä luotettavan yhteistyökumppanin asiakkaillemme.

Tehtaamme ja pääkonttorimme on sijainnut perustamisesta vuonna 1947  
lähtien Smålandsstenarissa. 

INNOVAATIO JA TUOTANTO
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TERÄSRITILÄ - MISSÄ IKINÄ  
SITÄ TARVITSETKIN
Teräsritilä on historiallisesti katsoen Welandin selkäranka. Sitä valmistetaan montaa  
mallia mitä moninaisimpiin olosuhteisiin. Yleensä teräsritilää käytetään teollisuudessa  
ja ympäristöissä, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset. 

Ritilää voidaan käyttää myös näköesteenä tai julkisivun koristeluun. Teräsritilää käytetään 
osana valmistamiamme pyörätuoliluiskia, kulkusiltoja, välitasoja, luiskia ja portaita.  
Lisätietoja saat kotisivuiltamme weland.fi tai ota yhteys myyjäämme.
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TERÄSRITILÄ - MISSÄ IKINÄ  
SITÄ TARVITSETKIN
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1. H6 Silmäkoko k/k 34 x 75 mm

2. H3 Silmäkoko k/k 34 x 37 mm

3. N6 Silmäkoko k/k 17 x 75 mm

TASORITILÄ
Henkilöliikenteeseen tarkoitetun puristehitsatun teräsritilän korkeudelle ja 
silmäkoolle on eri vaihtoehtoja. Welandilla on kattava varastovalikoima asen-
nusvalmista kuumasinkittyä tasoritilää nopeaa toimitusta varten. Tasoritilän voi 
tilata myös räätälöidyillä mitoilla tai kokonaisina ritilämattoina, myös alumiinista 
tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.



10

JALKASÄLEIKÖT
Jalkasäleikköinä käytettäviä teräsritilöitä valmistamme useita eri malleja.  
Monet niistä löytyvät suoraan varastosta nopeaa toimitusta varten, mikä 
helpottaa suunnittelua. Tarjoamme myös kokonaisratkaisun jalkasäleiköitä 
suunnitellessasi, eli asennuskehykset, jalkasäleiköt ja liukastumisen eston. 
Varastovalikoimamme lisäksi valmistamme jalkasäleiköitä tietenkin myös 
mittojen mukaan.

1. A33x11

2. A22x22

3. AR1-25 Kumilista Silmäkoko 60 x 10 mm

4. AR1-25 Raapelista Silmäkoko 60 x 10 mm

5. N6 Silmäkoko k/k 17 x 75 mm

6. N9 Silmäkoko k/k 17 x 100 mm

7. B9 Silmäkoko 12 x 100 mm
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1. H9-T Silmäkoko k/k 33 x 100 mm 

2. H4-T Silmäkoko k/k 33 x 50 mm 

3. F4-T Silmäkoko k/k  25 x 50 mm 

4. N9-T Silmäkoko k/k 16 x 100 mm 

5. J9-T Silmäkoko k/k 41 x 100 mm

6. JN9-T Silmäkoko k/k 41 x 100 mm

7. HN9-T Silmäkoko k/k 35 x 100 mm

8. A33x11 Hammastettu

HAMMASTETTU TASORITILÄ
Valmistamme puristehitsattua teräsritilää ja A –puristeritilää myös hammastettuna.  
Ritilätason hammastettu yläpinta antaa liukastumisen eston liukkaissa olosuhteissa kuten 
esimerkiksi öljyisissä tiloissa. Voimme tarjota hammastettuna myös ruostumattomasta 
teräksestä valmistettua ritilää.
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AJOTASORITILÄT
Puristehitsattuja ajotasoritilöitä, tyyppimerkiltään H3, on tehtaan varastossa useita eri koko-
ja nopeaa toimitusta varten. Ajotasoritilöitä valmistetaan tietenkin myös mittojen mukaan. 
Tarjoamme kuumasinkityn vakiovalikoimamme lisäksi myös ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja ajotasoritilöitä.

1. Henkilöautot max 3 tonnia 

2. Ajoneuvot, kokonaispaino 3-16 tonnia 

3. Raskaat kuorma-auto 

4. Trukit 
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SUURISILMÄINEN  
& MONIPUOLINEN
Valmistamme myös suurisilmäistä puristehitsattua teräsritilää. Suurisilmäistä ritilää  
käytetään mitä moninaisimpiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi: suojaritilät, portit,  
murtosuojat, aidat, alakatot, varjostimet, säleiköt ja näyttelytelineet. Mittojen mukaan  
valmistettavat suurisilmäiset teräsritilät ovat tilaustavaraa. Ne toimitetaan yleensä  
kuumasinkittyinä mutta voidaan toimittaa myös maalattuina.



17

I4 - Silmäkoko k/k 68 x 50 mm I6 - Silmäkoko k/k 66 x 75 mm I9 - Silmäkoko k/k 100 x 100 mm
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MONIPUOLINEN A-RITILÄ
Tämä ritilä antaa mahdollisuuden luovuudelle. 
Ritilän korkeutta tai silmäkokoa ei ole rajoitet-
tu. Kantavat- ja sidelatat voidaan kallistaa ja 
silmäkokoa vaihtelemalla voidaan luoda erilaisia 
kuvioita. Materiaalivaihtoehtoja on useita, kuten 
esimerkiksi corten.

ERIKOISVAHVA A-RITILÄ
Ritilästä voidaan valmistaa suuria pistekuormia 
kestävää ajotasoritilää. Se sopii erityisen hyvin 
esimerkiksi paperi-, petrokemia-, prosessi- ja 
mekaaniseen teollisuuteen.

MONIPUOLISET JA  
ERIKOISVAHVAT A-RITILÄT
Kun ritilälle asetetaan erityisiä vaatimuksia on monipuolinen A-ritilä erinomainen 
valinta. Valinnan vaihtoehtoja on monta ja ritilä valmistetaan toiveittesi mukaan. 
Ritilä toimitetaan yleensä kuumasinkittynä mutta halutessasi myös cortenista, 
alumiinista tai kuparista valmistettuna.
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VALIKOIMA
Tarjoamme eri menetelmiä helpottamaan teräsritilöiden asennusta. Asennuskehyksemme 
sopivat kaikkiin valmistamiimme ritilöihin. Asennuskehykset ja ritilöiden kiinnikkeet ovat 
varastotavaraa nopeaa toimitusta varten.
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VALUKEHYS L-PROFIILI
Meillä on varastossa asennuskehyksiä, kehyssivuja 
ja –kulmia tasoritilöille, ajotasoritilöille, hammastetuille 
ritilöille ja jalkasäleiköille. Niitä on irtonaisina osina, jotka 
leikataan mittaansa asennettaessa ja asennusvalmiina, 
hitsattuina tuotteina. Varastovalikoimamme lisäksi val-
mistamme valukehyksiä myös räätälöidyin mitoin.

RITILÄN KIINNIKKEET
Kiinnikkeitä on varastossa täydellisinä kokonaisuuksi-
na ja erillisinä osina. Kiinnikkeitä on saatavana kuuma-
sinkittynä ja ruostumattomana.

VAPAASTI SEISOVA KEHYS Z-PROFIILI
Vapaasti seisovalla Z-profiililla on samat edut kuin vas-
taavalla valukehyksellä. Kehystä käytetään kun valami-
nen ei ole mahdollista tai halutaan syystä tai toisesta 
käyttää yksinkertaisempaa asennustapaa.

VALUKEHYS Z-PROFIILI
Z-kehyksen suuri etu on että voit peittää suuria  
sisäänkäyntialueita tarvitsematta suunnitella erikseen 
jalkasäleikköä kantavia rakenteita. Hienostunut muo-
toilu, helppo asennus ja yhteensopiva jalkasäleikkö 
tekevät Z-profiilista lyömättömän kokonaisratkaisun 
sisäänkäyntiin.



22

SUUNNITTELU
Valmistamme erityyppisiä teräsritilöitä, jotta varmasti löytäisit sinulle sopivan ratkaisun. Meillä on 
laaja varastovalikoima asennusvalmista ritilää nopeaa toimitusta varten. Tilauksesta valmistamme 
teräsritilöitä myös asiakkaalta saamillamme mitoilla. Olemme tehneet listaa asioista, jotka on hyvä 
muistaa tarjouspyyntöä tehdessäsi tai ritilää tilatessasi. Toleranssit ja yksityiskohtaiset taulukot 
löydät kotisivuiltamme weland.fi.

SUUNNITELLESSASI 

•  Mihin tarkoitukseen ritilää tarvitaan ?
   Henkilö- vai ajoneuvoliikenteelle

•  Mikä silmäkoko sopii parhaiten kohteeseen ? 

•  Asennetaanko ritilä tilaan, jossa tarvitaan  
liukuturvaritilää ?

•  Onko mahdollista käyttää asennusvalmista  
varastoritilää ?

•  Tarvitaanko kohteessa ritilän asennuskehyksiä ?

TILATESSASI 

•  Tarkista, onko ritilää saatavana suoraan 
varastosta

•  Selvitä tarkasti mikä on ritilän kantava  
mitta, eli kantoteräksen mitta.

•  Pitääkö ritilä kiinnittää alustaansa ? Älä 
unohda kiinnikkeitä.

•  Haluatko nopeuttaa ritilöiden asennusta ?

Voimme tehdä ritiläkartan, johon merkit-
semme ritilöiden paikat. ( Asiasta sovittava 
tilauksen yhteydessä )
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02-6343 900 l info@weland.fi l weland.fi

20
22

-0
3 

  |
   

La
yo

ut
: I

nd
us

tr
iR

ek
la

m
 A

B 
  |

   
Tr

yc
k:

 H
yl

te
 T

ry
ck

 A
B


