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Olemme ylpeitä smoolantilaisista arvoistamme  – säilyttää  
luonnonvaroja ja luoda ympäristö, jossa siemenet jatkossakin itävät.  

Panostamme ensiluokkaisiin ruotsalaisiin tuotteisiin. Investoinnit 
teemme huolellisesti ja lempeällä kädellä. Uskomme, että kova työ 

kannattaa ja että turvalliselta ja vakaalta pohjalta ponnistamalla  
luomme mahdollisuuksia laajalti smoolannin metsien ulkopuolelle.

RUOTSALAISTA LAATUA
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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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KULKUSILTA FLEX
Kulkusilta Flex on rakennettu varastoiduista vakio osista.  
Kulkusilta kootaan ruuviliitoksin asennuspaikalla 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.
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TERÄSRITILÄ H3
Puristehitsattu teräsritilä, silmäkoko k/k 34 x 37 mm.

TERÄSRITILÄ H6
Puristehitsattu teräsritilä, silmäkoko k/k 34 x 75 mm.

TERÄSRITILÄ N6
Puristehitsattu teräsritilä, silmäkoko k/k 17 x 75 mm.

KULKUTASO
Flex kulkusillan taso on yleensä teräsritilää ja 
sitä on saatavana eri silmäkoolla. Mikäli haluat 
umpinaisen tason voimme tarjota esimerkiksi 
kevytritilää.
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1. PYÖRÖTANKO
Lapsiturvallinen kaidevaihtoehto.

2. VÄLIJOHDE
Välijohteella varustettu teollisuuskaide. 

3. LEVY
Kaiteen verhoiluna umpinainen- tai reikälevy.

4. VERKKO
Verhoiluna kudottu verkko.

5. LASI
Viimeistelty, lasiverhoiltu kaide.

KAITEET
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.
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VALIKOIMA JA ASENNUS
Welandilla on useita eri vaihtoehtoja kulkutien asentamiseen. Silta voidaan kiinnittää 
olemassa oleviin rakenteisiin tai esimerkiksi säädettäville tukijaloille. Suurin sallittu 
tukiväli Flex kulkusillassa on kolme metriä.

1. POTKULISTA
Potkulista voidaan asentaa kulkutason kaiteeseen tai 
ilman kaidetta.

2. TUKIJALKA NELIÖPUTKESTA
Neliöputkasta valmistettu säädettävä tukijalka leikataan 
mittaansa asennettaessa.

3. PYÖREÄ TUKIJALKA
Tukijalat asennetaan kolmen metrin välein.

4. NIVELLETTY JALKALEVY
Nivellettyä jalkalevyä käytetään, kun alusta on kalteva.  
Se korvaa kiinteän jalkalevyn, joka on osa tukijalkaa.
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Katso video 
Flex-kävelysillan 
asentamisesta
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VALAISTUS
Koristeellisen ja miellyttävän ympäristön luomiseksi kulkusillat voidaan 
varustaa valaistuksella. Käsijohteen varustaminen valaistuksella voi 
toimia ratkaisuna jos valaistus muuten on kehno.
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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 valaistuksella. 
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.

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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TYÖNTEKIJÄMME  
OVAT KAIKEN TAKANA
Weland ei ole pelkästään tuotteita ja koneita. Meillä on myös työntekijämme. 
Sitoutuneet, kekseliäät ja valppaat työntekijät, jotka tuntevat korkean laadun 
merkityksen. Meillä on edelleen sama pienen yrityksen perhemäinen tunnelma 
kuin aloittaessamme, ja me tiedämme, mitä läheisyys merkitsee asiakkaille.  
Me kutsumme sitä Weland-hengeksi. 
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02-6343 900 l info@weland.fi l weland.fi
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