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KULJETUS- JA TEHONSIIRTOHIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS
PÄIVYSTYS 

 
 

 

Tyyppi: 1100 Lankalinkki verkko (OGB / OGB

Verkon rakentuu silmästään poikittaislangalla toisiinsa kytketyistä “lankalinkeistä”. Voidaan myös varustaa 

vahvistetuilla ”lattalinkeillä”, välijousilla ja prikoilla/holkeilla.  Hitsatut reunat vahvistetaan lisäksi “lattalinkein” 

joita on mahdollista laittaa myös muualle verkkoon sen vahvistamiseksi ja kulumisen ehkäisemiseksi 

pitkittäisten lankojen sijaan. Vetorattaat sisält

  

Ominaisuudet : 

• Suora kulku 

• Hammasratasveto => ei nykimistä

• Avoin rakenne mahdollistaa pesu ja kuivauskäytön

• Uppokäytössä ei tuo mukanaan jäänteitä nesteestä

• Pieni kontaktialue tuotteeseen 

• Erittäin poikittaisjäykkä => pitkä käyttöikä

• Helppo puhdistettavuus, ei tukkeudu

 

käyttökohteet: 

paisto ja kuivatusverkkona, pesu ja kuivauskäyttössä, kuljetinverkkona keskiraskaille kuormille

Tekniset tiedot: 

Poikkilankojen jako

Silmän jako

Poikkilankojen halkaisja

”lankalinkkien” halkaisija

Normaalit materiaalit

Käyttölämpötila

Leveys 

Reunojen viimeistely
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JA TEHONSIIRTOHIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS - JA 
PÄIVYSTYS 24H 0400 – 650 392 

Tyyppi: 1100 Lankalinkki verkko (OGB / OGB-L) 

 

Verkon rakentuu silmästään poikittaislangalla toisiinsa kytketyistä “lankalinkeistä”. Voidaan myös varustaa 

”lattalinkeillä”, välijousilla ja prikoilla/holkeilla.  Hitsatut reunat vahvistetaan lisäksi “lattalinkein” 

joita on mahdollista laittaa myös muualle verkkoon sen vahvistamiseksi ja kulumisen ehkäisemiseksi 

pitkittäisten lankojen sijaan. Vetorattaat sisältyvät toimitukseen 

Hammasratasveto => ei nykimistä 

Avoin rakenne mahdollistaa pesu ja kuivauskäytön 

Uppokäytössä ei tuo mukanaan jäänteitä nesteestä 

 

Erittäin poikittaisjäykkä => pitkä käyttöikä 

ppo puhdistettavuus, ei tukkeudu 

paisto ja kuivatusverkkona, pesu ja kuivauskäyttössä, kuljetinverkkona keskiraskaille kuormille

Poikkilankojen jako 20,00 • 100,00 mm 

Silmän jako 1,0 • 40,0mm 

Poikkilankojen halkaisja 4,0 • 8,0 mm 

”lankalinkkien” halkaisija 1,00 • 4,00 mm 

Normaalit materiaalit Kirkas teräs • RST 

Käyttölämpötila Alle 400°C 

Max 6000mm 

Reunojen viimeistely Hitsaus (G) • mutteri (M) 

Juha Tuukkanen 
juha.tuukkanen@tmkhihnapiste.fi 

 

myynti@tmkhihnapiste.fi  

 
JA LIITOSPALVELU 

Verkon rakentuu silmästään poikittaislangalla toisiinsa kytketyistä “lankalinkeistä”. Voidaan myös varustaa 

”lattalinkeillä”, välijousilla ja prikoilla/holkeilla.  Hitsatut reunat vahvistetaan lisäksi “lattalinkein” 

joita on mahdollista laittaa myös muualle verkkoon sen vahvistamiseksi ja kulumisen ehkäisemiseksi 

paisto ja kuivatusverkkona, pesu ja kuivauskäyttössä, kuljetinverkkona keskiraskaille kuormille 


