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Ketjumaailmalta löytyy monipuolisia ketjuratkaisuja elintarviketeollisuuden 
vaativiin tarpeisiin. Alalla on useita kohteita, joissa ketjujen perinteinen voitelu 
ei ole mahdollista. Tällaisissa kohteissa huoltovapaiden ketjujen avulla saadaan 
lisättyä ketjun kestoikää ja toimintavarmuutta. Pinnoitettu ketju on erinomainen 
ratkaisu kohteisiin, joissa korroosio on ongelma. Yhdessä voimme miettiä juuri 
asiakkaan tarpeisiin parhaat ratkaisut.

Mega chain

Maxtopin valmistama ruostumaton Maga chain omaa 
lähes hiiliteräsketjun vetomurtolujuuden erikoisraken-
teensa ansiosta. Saatavilla 10B - 16B kokoluokissa.

Ruostumattomat rullaketjut

Erikoisketjut

Eri valmistajien ruostumattomat ja haponkestävät rullaketjut. Kaikissa kokoluokissa.

Ketjumaailmalla valmistamme erikoisketjut asiakkaan omien tarpeiden ja suunnitelmien 
mukaisesti. Valmistamme myös ketjuja, joita perinteisesti on saatavilla vain laitevalmistajilta.
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Ketjumaailman valikoimista löytyvät myös perinteiset rullaketjut, ketjupyörät, 
levykimppuketjut, ketjunkiristimet sekä takolenkkiketjut. Varastovalikoimasta 
löytyvät useimmat D.I.D. ja Köbo tuotteet.  

Kysy tajous sekä tarkemmat tiedot näistä ja muista tuotteista Ketjumaailman 
myynnistä. Autamme miellelämme löytämään parhaat raitkaisut tarpeisiinne.

KETJU
yhdistelmä pinnoitettu ketju                   jopa  1000 h
CR-ketju           vähintään  500 h
standard ketju                            alle 4 h
nikkelipinnoitettu ketjualle 20 h
sinkkipinnoitettu ketjualle 80 h

ALKAVAA RUOSTETTA NÄHTÄVISSÄ

Korroosiokestävyys suolalioksella altistettaessa

Corrosionresistant chain (CR-ketju)

Maxtopin valmistama luja ja kulutuskestävä rullaketju, 
jolla on erikoispinnoitteensa ansiosta erinomainen 
korroosiokestävyys.

Pinnoitetut ketjut
Ketjumaailman kautta on saatavissa monenlaisia pinnoitettuja rullaketjuja. Yleisimmät 
pinnoitetut ketjut ovat niklattuja, sinkittyjä, Dacromet®- tai yhdistelmäpinnoitettuja. 
Pinnoitetut rullaketjut soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, muuttuviin lämpötiloihin ja 
vaihteleviin kosteusolosuhteisiin. Laajasta pinnoitettujen ketjujen valikoimasta löydämme 
yhdessä aina kohteeseen ja tarpeisiin parhaiten soveltuvan ketjun.

X-rengas ketjut

D.I.D:n X-rengas ketjut ovat huolto- ja voiteluvapaita. 
Patentoidun X-renkaan ansiosta ketjun tärinä vähe-
nee, kitka pienenee ja melu laskee. X-rengas suojaa 
niveltä pitäen voiteluaineen oikeassa paikassa sekä  
suojaa niveltä ulkopuolisilta partikkeleilta. Saatavana 
myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Endurance-sarjan ketjut

Köbon Endurance sarjan ketjujen elinikä normaaliin 
ketjuun verrattuna on huomattavan pitkä pinnoitetun 
tapin ja sintratun puslan ansiosta, jopa ilman voitelua. 
Endurance-sarjan ketjut ovat saatavana myös suorin 
sivulevyin.

Huoltovapaat ketjut


