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2015 Esimese konveieriketina maailmas on tootel kogu 
kasutusaja pikkune garantii.

1947 Algab kettide tootmine Lapual sõjahüvitisena.

1974 Toimub läbimurre külgplaatide tootmistehnoloogias, 
mille abil saadakse perfektsed silindrikujulised tappide ja pukside avad.

1992 Täielikult robotiseeritud liinil vamistatakse 
esimene needitud konveierikett

2000 Läbikarastuse laiahaardeline 
kasutuselevõtt keevitatud 
konveierikettide puhul.

2013 Lapua Hybrid® ja Lapua MFI® 
- karastusmeetodite arendamine.

1923 
rajatakse Riigi 
Padrunitehas.

1994 Ketitootmine siirdub 
uutesse tootmisruumidesse.

2002 Ketitehas müüakse Kauhava Kone-
paja Oy-le, luuakse Lapua-ketjut Oy.

Lapua kettide tootmise ajalugu viib meid tagasi aastasse 
1947, mil Lapual hakati valmistama kette sõjahüvitistoodan-

guna. Meie ligi 70-aastase ajaloo vältel on kehtinud tõde, et kõik 
ketid on pealtnäha ühesugused, kuid välimuse järgi ketti ei vali-
ta. Ettevõtetele ei ole tänapäeval niivõrd oluline vaid kulude mi-
nimeerimine, vaid ka jätkusuutlikkuse ja tootlikkuse optimeerimi-
ne. Tööstuses kehtib reegel, et jõukus ei teki säästes. Konkurentsis 
püsimiseks ja eesmärkide saavutamiseks tuleb panustada õigetele 
asjadele. Masinad, ketid ja muud komponendid peavad tagama toot-
likkuse. Lapua ketid on oma omadustelt osutunud jätkusuutlikeks 
ning konkurentsivõimelisteks. 

Lapua kettide erakordselt pikk eluiga põhineb esmaklassilistel toor-
materjalidel, tipptasemel karastusmeetoditel ja täpsel koostami-
sel. Kõik ketilülid on kvaliteedilt ja kestvuselt võrdsed. Lapua ke-
tid valmistatakse algusest lõpuni Soomes Kogu tootmisprotsess on  
Lapua-Ketjut kontolli all, keti iga lüli päritolu on teada.

www.lapuachains.com

2015 Konveierikettide tootmine viiakse täielikult 
uuele tasemele tuues turule kaks uut tooterühma. 
Vastavalt muutuvatele tingimustele ja kasutusaladele 
on ühe ketiga võimalik igas valdkonnas saavutada 
parim lõpptulemus. 

2016 Külgplaadid 
lasermärgistatakse 
toote tunnusega.

CMYK
“posa”

CMYK
“nega”

Black & 
white

“posa”

Black & 
white

“nega”

VALI VASTUPIDAVUS 
ja kompromissitu 
kvaliteet.
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Ketjupyörä välittää  
voiman Ketjulle
Ketju- ja taittopyörät ovat kuljettimen merkittävimpiä kom-
ponentteja. Ketjupyörä välittää käyttölaitteiden tuottaman 
voiman ketjun pyörimiseen. 

Lapua-ketjut valmistaa ja toimittaa ketjujen ja johteiden li-
säksi myös ketjupyörät. Kaikkien komponenttien hankkiminen 
samalta valmistajalta on vaivatonta ja kustannustehokasta sekä 
takaa yhteensopivuuden.

Laadukas ketjupyörä  
säästää ketjua kulumiselta. 

Ketjupyörät  

 M-tüüpi standardketid ISO 1977:2006, DIN 8167
- Saadaval hulgaliselt erinevatest toorainetest valmistatud ning   
 erinevatele lisakinnitustele sobivaid kette.

 A-tüüpi ketid SMS 1698
- Rootsi standardile vastavad konveieriketid,  
 saab kohandada nagu M-tüüpi kette.

 Lisakinnitustega konveieriketid
- Kõikidele meie poolt valmistatud kettidele saab paigaldada  
 erinevaid lisakinnitusi.

 Saetööstuse hammasketid
- Suurusjärgus 16B – 32B
- Ainsa Põhjamaa tootjana on ka hammasketid algusest lõpuni 
 ise valmistatud.  

 Tselluloositööstuse Y-ketid
- Võimalik paigaldada erinevatele seadmetele ja komponentidele.

 Paberitööstuse lamellketid

 Tõsteketid 

 Ketirattad 

 Mõõtmisteenus
- Lisaks ketitootmisele sooritame ka mõõtmisteenuseid ning 
 kaardistame kliendi vajadusi kettide kasutamisel.

LISAINFO 
VIITED: 

www.lapuachains.com/
references

 Saetööstus  Katlamajad  Metallitööstus  Jäätmekäitlus   Soojus-
villa tootmine  Tuumaelektrijaamad  Paberi- ja tselluloositööstus 

 Hüdroenergeetika  Laevandus  Ehitusmaterjalide tööstus 
 Toiduainetööstus  Kaevandused  Põllumajandus  Veepuhastus-

seadmed  Energiatööstus  Terasetööstus  Asfalditööstus  Puidu-
hakke- ja turbaveokid  Teraviljatööstus  Loomasööda tootmine

MEIE TOODANG ON KASUTUSES ERINEVATES 
TÖÖSTUSHARUDES:
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PIIKKIKETJUT
Sahan syötössä ja sahatun lautatavaran siirtämisessä käytetään 
hammastetuilla sivulevyillä varustettuja piikkiketjuja. Lapua-
ketjujen piikkiketjumallit perustuvat mitoitukseltaan voiman-
siirtokäyttöön suunniteltuihin rullaketjuihin, joiden mekaanista 
rakennetta on kehitetty paremmin kuljetinkäyttöön soveltuvak-
si. Toinen tärkeä parannus on osien karkaisu.

Uusia malleja jatkuvasti

Valikoimaan kuuluvat ketjut jaoilla 1”(16 B), 1,5”(24 B) ja  
2”(32 B). 1”:n ja 1,5 ”:n ketjuja käytetään sahatun tavaran kä-
sittelyssä. 2”:n ketjua käytetään tukkien sisään syöttämiseen. 
Saatavissa on 2”:n piikkiketjuja lukuisilla erilaisilla mitoituksilla 
ja piikkimalleilla. Lisäksi suunnittelemme jatkuvasti uusia ver-
sioita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Valmistamme itse myös 
piikkiketjujen johteet.

Lapua-ketjut on ainoa 
pohjoismainen piikkiketjujen 

valmistaja. Piikkiketjut tehdään 
alusta loppuun Lapualla.

Lapua-ketjujen ominaisuuksia 
Piikkiketjut
+  Kilpailevista tuotteista poiketen  

valmistus kokonaan Suomessa.

+  Erittäin laadukkaat raaka-aineet ja  
karkaisumenetelmät.

+ Holkit ja rullat valmistetaan  
saumattomasti putkesta.

+ Erittäin pitkä kestoikä.

+  Lukuisia piikkimalleja.

”Peame kõige olulisemaks aru saada 

oma klientide vajadustest ning leida igaühele 

individuaalselt sobiv lahendus.  

Lapua ketid peavad vastu ka siis, kui teised murduvad!”

Tomi Ulvila 
Kvaliteedi- ja tootearendusjuht

Lapua Chains Ltd

4. Metsä- ja energiateollisuuden ketjut | Ketjut paperitehtaisiin | www.lapua-ketjut.fi |   47   

Pitkäikäisiä komponentteja
Paperitehtaiden ketjut ovat pitkäikäisiä komponentteja. Niiden 
merkitys huomataan vasta, jos toiminnassa ilmenee ongelmia. 
Vikatilanteessa ketjua ei välttämättä voi korvata millään muul-
la ratkaisulla. Huollon ajaksi kuljetin seisahtuu, joten yllättävä 
laiterikko aiheuttaa aina ylimääräisiä kuluja ja ongelmia. 

Laakerit kovalla koetuksella

Paperitehtaan lamelliketju on merkittävä investointi, jonka 
odotetaan kestävän pitkään. Lamelliketjujen huolto on yleensä 
vähäistä, joten niiden on oltava erityisen varmatoimisia.

Tärkein paperitehdasketjun ominaisuus on painavien kuormien 
sietokyky. Paperirullat ovat raskaita ja ketju lähtee yleensä 
paikaltaan liikkeelle, mikä aiheuttaa suuren lähtökitkan. Kitkan 
vuoksi ketjupyörän paine rasittaa varsinkin kulkurullissa olevia 
laakereita.

Ketjut paperitehtaisiin

Lapua-ketju suurimad kliendid on saetööstus, 
tselluloosivabrikud, paberitehased, elektri- ja 
jõujaamad ning töötlev tööstus.

TÖÖSTUSLIKUD KETID

Loodud kestma!TOOTED JA TEENUSED

LISAINFO 
TOOTEINFO: 

www.lapuachains.com/
products
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yksiosaiset

Yksiosaisen ketjupyörän etuja ovat edullinen hankintahinta ja 
yksinkertainen rakenne, haittapuolena hankala vaihtaminen. 
Vaihdon yhteydessä akselit joudutaan irrottamaan laakeroin-
neista. Pyörä asennetaan pujottamalla se akselille ja lukitse-
malla paikalleen.

Kaksiosaiset

Helpommin asennettava ketjupyörämalli on kaksiosainen eli 
ns. halkaistava pyörä. Koska pyörä koostuu kahdesta erillises-
tä puoliskosta, sen asentaminen ei vaadi akselin irrottamista. 
Puoliskot liitetään toisiinsa pyörässä olevalla pulttiliitoksella.

Napatyyppi

n1 - 12 - 70 / m224 - a - 160

Hammasluku Z

Akselin halkaisija d (mm)

Ketju

Napatyypit

Hankaliin kohteisiin sopii 
kaksiosainen ketjupyörä, 

jonka asentaminen ei vaadi 
akselin irrottamista. 

Ketjupyörän merkintäkaava

N 1
Kiilaura

N 2
Laakeriholkki

N 4
Kuulalaakeroitava

KETIRATTAD 
– SAMA OLULISED KUI KETID.
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Lapua-Ketjut toodab ja valmistab lisaks kettidele ja ju-
hikutele ka ketirattaid. Kõikide komponentide hankki-
mine samalt tootjalt on lihtne ja tasuv ning garanteerib 
osade ühilduvuse.

Ketirataste valikus on ühes tükis ketirattad, kaheosalised ehk nn split-keti-
rattad, mida on lihtne paigaldada, kinnijäämist vähendavad pikkade hamba-
vahedega ketirattad ning eriotstarbelised poolehambalised ketirattad. 
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Napatyypit

pitkäloviset

Jos ketjulla kuljetetaan paakkuuntuvaa ja tukkivaa materiaa-
lia, normaalia pidemmällä hammasaukolla varustettu ketju-
pyörä on paras vaihtoehto. Pitkä hammasaukko ei tukkeudu ja 
aiheuta ketjun kiristymistä. Haittapuolena saattaa olla epätar-
kempi käynti. Jakohalkaisija noudattaa samaa taulukkoa  nor-
maalien ketjupyörien kanssa. 

yn1 - 12 - 70 / m224 - a - 160

Ketjupyörän merkintäkaava

YN 1
Kiilaura

YN 2
Laakeriholkki

YN 4
Kuulalaakeroitava

Napatyyppi

Hammasluku Z

Akselin halkaisija d (mm)

Ketju

Üheosaline YN
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LAPUA- KETTIDEST    KETIRATASTENI

TABELID

KETIRATTAD

KETIDE LIIGID:
A – kett sirgete külgplaatidega, ilma rullikuta

B – kett sirgete külgplaatidega ja väikese rullikuga

C – kett sirgete külgplaatidega ja jooksurullikuga

D – kett sirgete külgplaatidega ja äärikuga  

 varustatud jooksurullikuga

E – kett tõstetud külgplaatidega ja jooksurullikuga

PIKA HAMBAVAHEGANORMAALNE RUMMU TÜÜBID

N 1 / YN 1
Liistusoonega

N 2 / YN 2
Puksiga

N 4 / YN 4
Kuullaagritega
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RAKENNEVAIHTOEHDOT
Kuljetinketjut jakautuvat eri kokoluokkiin nimellisen vetomur-
tolujuuden perusteella. Kokoluokkaan M160 asti ketjut ovat 
niitattuja ja siitä ylöspäin hitsattuja. Käyttökohteen vaatimuk-
sista riippuen myös tätä pienemmät ketjut voidaan hitsata. 

Niitatut ketjut M40-M160

Lapua-ketjun niittaukset kestävät kovaa käyttöä, koska tap-
pi karkaistaan kovaksi myös päästä. Tapit hitsataan ja holkit 
kiinnitetään puristussovitteella. Monista valmistajista poiketen 
myös holkin sisäpinta karkaistaan venymisen minimoimiseksi.

Hitsatut ketjut M224-M900

Hitsatuissa Lapua-ketjuissa murtolujuus on noin 40 prosenttia 
standardin vaatimusta korkeampi, koska holkit kiinnitetään 
hitsaamalla. Myös tapit hitsataan aina. Sekä tapit että holkit 
karkaistaan päästä päähän ja holkit myös sisäpinnasta.

Standardi SFS 2380

Standardi SFS 2380 määrittelee lähinnä ketjun ulkoisia mittoja. 
Ketjun kestoa parantavat tekniset ratkaisut riippuvat valmista-
jasta.

  Murto- Sallittu-  
 Ketju kuorma kuorma   
 nro kN kN  Jako P

NIITATUT M 40   40 5,7 63 80 100 125
KETJUT M 56  56 8,0 63 80 100 125
 M 80  80 11,4 80 100 125 160
 M 112  112 16,0 80 100 125 160
 M 160  160 22,8 100 125 160 200

HITSATUT M 224  313 44,8 125 160 200 250
KETJUT M 315  441 63,0 160 200 250 315
 M 450  630 89,6 200 250 315 400
 M 630  882 126,0 250 315 400 500
 M 900  1260 179,2 250 315 400 500

Ketjun merkintäkaava

(* (*

(* Hitsatun holkin ansiosta 40 prosenttia suurempi kuin standardissa. 

Murtokuorma (kN)

M80 - A – 100

Tyyppi

Jako (mm) 

A   -KETI MÄRGISTUS

A18 x 150 G

Katkemisjõud (t) Samm
Külgplaadi 
paksus

M   -TÜÜPI KETTIDE MÄRGISTUS

Ketiratta märgistus

Rummu tüüp

Hammaste arv

Võlli läbimõõt

Kett

Katkemisjõud (kN)

Tüüp
Samm (mm)



PARIM TOORAINE, 
PARIM KARASTUS

CMYK
“posa”

CMYK
“nega”

Black & 
white
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Black & 
white

“nega”

KASUTAMISEKS LIHTSAMATES 
TINGIMUSTES JA ESMASTE 

PAIGALDUSTE PUHUL
Standardile vastav, kulutõhus konveierikett.

KASUTAMISEKS RASKETES JA NÕUDLIKES TINGIMUSTES
Tootmise seisukohast kasutamine eriti rasketes ja kriitilistes tin-

gimustes, kus olululisteks märksõnadeks on sujuvus ja 
keti hooldusvabadus.

TEHNOLOOGIA

Uus suund turul, 
Lapua Hybrid® 

-karastusmeetod.

LAPUA HYBRID® 
AINULAADNE KARASTUSMEETOD, KASU-
TUSEL AINULT LAPUA KETTIDE PUHUL. 

Ühendades läbikarastamise ja tsementeerimise pa-

rimad omadused, saame ülimalt kõva ja vastupidava 

pinna. Tulemuseks on veel võimsam kulumiskindel 

kiht. Selle eelised on märgatavad needitud kettide 

puhul, kus keti kiirus on suur ning vaja läheb eriti 

head kulumiskindlust.

Tipptasemel Lapua-Kettide valmistamisel sobivad koostööpartneriteks vaid 

Euroopa mainekad tootjad, kes tarnivad meile parima võimaliku tooraine. 

Kõikide karastuste puhul on tapid ja puksid maksimaalse tugevusega.

LAPUA MFI® 
MOODSAIM, INDUKTSIOONIL 
PÕHINEV KARASTUSMEETOD. 

Lapua-ketju arendatud ja patenteeritud mitmeta-

sandiline –induktisioon-karastusmeetod teostatak-

se Lapua tehases kohapeal oma järelvaataja pilgu 

all. Sedasi saavutatakse suurem karastusaste ning 

ühtlasem kvaliteet võrreldes tavalise pindmise ka-

rastusega. Sisepindu ei karastata > kergemad ka-

sutuskohad. Soodne ja tõhus karastusmeetod. 

LÄBIKARASTUS
ÜLEKAALUKALT PARIM KARASTUSMEETOD 
KONVEIERIKETTIDELE 

Tõenäoliselt oleme seda meetodit enim uurinud ja 

testinud. See on ülekaalukalt parim karastusmee-

tod konveierikettidele, kus keti puksidelt nõutakse 

suurt vastupidavust survele. Läbikarastatud puks on 

ülekaalukalt vastupidavaim, kett jääb terveks ka ke-

tirattast tingitud suure pinge all. Kasutatakse ena-

masti keevitatud kettide, M224 ja suuremate puhul.

GARANTII

PÄRITOLU

Ketid valmistatakse 
algusest lõpuni Lapual.

Esimese 
konveieriketina 

maailmas on tootel 
kogu kasutusaja 
pikkune garantii!

TÄIELIKULT 
LÄBIKARASTATUD!



PILK SUUNATUD TULEVIKKU

Vastavalt standardile 
on ketid pealtnäha 

ühesugused

LAPUA
KETID ON

PIKAEALISEMAD

Olulisimaks teguriks Lapua kettide vastupi-
davuse seisukohast on tappide ja pukside 
täpne ja tihe sobivus külgplaatidega. Tänu 
külgplaadi lõikele on tappide ja puksede 
avad silindrikujulised ka väga suurte ket-
tide puhul. Kasutades keti juures tihedaid 
pressliiteid, on tulemuseks väga vastupidav 
ja suure tõmbetugevusega kett. Ka külg-
plaadid määravad suures osas keti tuge-
vuse. Lisaks keevitatakse külgplaatidele 
sageli erinevaid komponente. Kuna kasuta-
me ainult kvaliteetseid materjale on kett 
äärmiselt tugev ja hooldusvaba. Külgplaa-
dimaterjal on ka külmakindel, mistõttu keti 
omadused säilivad ka äärmuslikes ilmasti-
kutingimustes. 

Ülivõimas 
Lapua Ultra® 12  

LISAINFO: 
www.lapuachains.com/ultra

Tänu jätkuvale tootearendusele sünnib Lapua kettide kõrge kvali-

teet. Oleme kettide kriitilistesse kohtadesse lisanud tööiga pikem-

davaid tehnilisi lahendusi. Need parendused ületavad kõik standardi 

esitatud nõudmised ja ning neid rakendatakse kõikide Lapua kettide 

puhul.

JÄTKUSUUTLIKKUS
Algne investeering keti soetamisel on vaid pool tõde – kasutusaeg on see, 

mis määrab keti otstarbekuse ja kasumlikkuse. 

ETTENÄGEMATUID SEISAKUID

KASUTUSEA LÜHENEMIST

TOOTLIKUSE KAOTUST

KETI VÄLJAVAHETAMIST
(Kett > Ketirattad ja juhikud > Muud komponendid)

Lapua Ultra® kettidel on unikaalne lasermärgistusega tootepartii tun-
nus, mille abil on võimalik tagantjärele kontrollida keti päritolu ja val-
mistusprotsessi.

ÕIGE KETIVALIK AITAB VÄLTIDA:



VALMISTATUD JA 
TESTITUD ÄÄRMUSLIKES 
TINGIMUSTES SOOMES.

Patruunatehtaantie 13, Box 30, FI-62101 Lapua, Finland.
Tel. +358 (06) 435 1200 | post@lapuachains.com

www.lapuachains.comwww.chainworld.net

KOOSTÖÖS:

www.lapuachains.com


