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KULJETUS- JA TEHONSIIRTOHIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS
PÄIVYSTYS 

 
 

 

Type: 1200 Lattalinkki verkko (SCH)

 

Verkko rakentuu “lattalinkeistä” ja väliholkeista jotka on kytketty toisiinsa poikittaislankojen kanssa. Verkon 

reuna on viimeistelty erityisin laatoin jotka ovat hitsattu poikkilankoihin. Lattalinkki

tapahtuu muotoon hiotuin teloin jotka tilattava erikseen. Saatavilla myös sivulevyin ja 

verkkoja.  

 

Ominaisuudet: 

• Suora kulku 

• Ratasveto => ei nykimistä 

• Avoin rakenne mahdollistaa pesu ja kuivauskäytön

• Uppokäytössä ei tuo mukanaan jäänteitä nesteestä

• Pieni kontaktipinta tuotteeseen

• Erittäin poikittaisjäykkä = pitkä käyttöikä

• Kestää suuren kuorman ja iskuja

 

Käyttökohteet : 

Kierrätys sovellukset suurilla kuormilla, paistouunit suurilla kuormilla, kuljetinkäyttö

Technical data: 

Poikkilankojen jako

Poikkilankojen halkaisija

Normaalit materiaalit

Käyttölämpötila 

Leveys 

Reunojen viimeistely

 

 

Erikoisominaisuudet : 

Sivulevyt, sivuketjut ja poikkikolat.  
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JA TEHONSIIRTOHIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS - JA LIITOSPALVELU
PÄIVYSTYS 24H 0400 – 650 392 

Type: 1200 Lattalinkki verkko (SCH) 

Verkko rakentuu “lattalinkeistä” ja väliholkeista jotka on kytketty toisiinsa poikittaislankojen kanssa. Verkon 

reuna on viimeistelty erityisin laatoin jotka ovat hitsattu poikkilankoihin. Lattalinkki

in jotka tilattava erikseen. Saatavilla myös sivulevyin ja 

Avoin rakenne mahdollistaa pesu ja kuivauskäytön 

Uppokäytössä ei tuo mukanaan jäänteitä nesteestä 

ipinta tuotteeseen 

Erittäin poikittaisjäykkä = pitkä käyttöikä 

Kestää suuren kuorman ja iskuja 

Kierrätys sovellukset suurilla kuormilla, paistouunit suurilla kuormilla, kuljetinkäyttö

Poikkilankojen jako 20,00 • 100,00 mm 

Poikkilankojen halkaisija 3,0 • 8,0 mm 

Normaalit materiaalit Kirkas teräs • RST • RST kuuman kestävä

 Alle 1150°C 

Max 3000mm 

Reunojen viimeistely Hitsattu 
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JA LIITOSPALVELU  

Verkko rakentuu “lattalinkeistä” ja väliholkeista jotka on kytketty toisiinsa poikittaislankojen kanssa. Verkon 

reuna on viimeistelty erityisin laatoin jotka ovat hitsattu poikkilankoihin. Lattalinkki-tyyppisten verkkojen veto 

in jotka tilattava erikseen. Saatavilla myös sivulevyin ja -ketjuin varustettuja 

Kierrätys sovellukset suurilla kuormilla, paistouunit suurilla kuormilla, kuljetinkäyttö 

RST kuuman kestävä 


