
KOHLSWAN IRROTETTAVAT KETJUT



LENKKITYYPIT

MITAT TYÖKUORMITUKSET PAINOT YHDYSLENKIT
Kaikenkokoisille ketjuille on saatavana 
erikoislenkkejä käytettäväksi silloin, kun 
tavanomainen ratkaisu ei tule kyseeseen 
esim. puutteellisen kiristyksen vuoksi tai kun 
ketjua ei voida löysätä riittävästi.

Ketjun 
nro.

Lenk-
kityyppi

Mitat, mm Lenk-
kien 
määrä 
metrillä

Työkuor-
mitus kg

Paino, 
kg/m

Kes-
kimääräi-
nen 
maksimi 

A B C D

55 A 41.7 36.5 16.5 10.5 24.0 500 1.35 25 000

57 A 59.0 48.0 24.0 10.5 16.9 700 1.55 34 000

62 A 41.7 42.5 20.5 10.5 24.0 600 1.60 30 000

72 1/2 B 42.2 52.0 24.0 10.5 23.7 650 2.00 33 000

74 A 60.6 65.0 28.0 15.7 16.5 1 350 3.80 65 000

78 B 67.1 70.0 28.0 12.5 14.9 1 200 3.15 50 000

103 C 78.5 87.0 32.0 17.7 12.7 1 900 5.75 75 000

KIINNITYSLENKIT
Kiinnityslenkkejä löytyy tavallisesti suoraan varastosta. Lenkit 
toimitetaan normaalitapauksessa ilman kiinnitysreikiä, mutta 
pyydettäessä annamme tarjouksen myös rei’itetyistä. Voimme 

valmistaa myös piirustusten mukaisia, muun tyyppisiä kiin-
nityslenkkejä. Näistä tarjous pyydettäessä.
* Kiinnityslenkki toimitetaan yhdellä vakiolenkillä yhdistettynä.
** Kiinnityslenkki toimitetaan kahdella vakiolenkillä yhdistettynä.
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RATTAAT
Sivulla 4 luetteloidut rattaat ovat tavallisesti saatavilla suoraan 
varastostamme. Vakiorattaat ovat valurautaisia ja koneistamatto-
milla akselirei’illä varustettuja.

JAKO, KOKONAIS- JA JUURIHALKAISIJAT
Seuraavat arvot on tarkoitettu asiakkaille, jotka valmistavat omat 
rattaansa.
Jakoympyrän halkaisija saadaan seuraavalla kaavalla:

lenkkien jako

180°

hampaiden määrä
sin

Ød = 

Sivun taulukko antaa halkaisijan 6 - 30 -hampaisille, yllä olevan 
kaavan mukaisesti lasketuille rattaille.

Kokonaishalkaisijan oletetaan yleensä olevan Ød+2x korkeus D. 
Kts. taulukko alla.
Juurimitta f = Ød-2xD.

HAMMASMUOTO
Valitse leveys E taulukosta. Mitä vähemmän hampaita, sen 
leveämpi tulisi mitan E olla. Valitse säde R taulukosta. Mikäli 
hampaiden määrä on suurempi kuin taulukossa ilmoitettu, R 
katsotaan olevan 0,17 x d.
Mitta R ympyrän halkaisijasta b≈0,95 x d. Mitta S juuriympyrästä.

Ketju 
Nro.

Ketjun nro.

Hampaat 
max.

Hampaiden määrä

KESKIÖN HALKAISIJA
Keskiön halkaisijat ~ Øn löytyvät seuraavasta taulukosta. 
(Mitat millimetreissä).

KESKIÖN PITUUS. L on 1s-20mm alle keskiön halkaisijan. 
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

JAKOHALKAISIJAT

Ketjun nro.

Jakoympyrän halkaisija, mm

Hampai-
den 

määrä



SUUNNITTELUVINKIT

RATTAAT
Rattaita on saatavana kaikenkokoisille ketjuille. Alla luet-
teloidut rattaat löytyvät suoraan varastosta. Vakiorattaat 
on valmistettu valuraudasta ja niissä on koneistamatto-
mat poraukset.

KETJUN NOPEUS
Suositeltu ketjun nopeus määräytyy rattaiden 
hammasmäärän perusteella. Alla esitetyt nopeudet on 
ilmoitettu metriä / minuutissa ja niiden katsotaan olevan 
suositeltuja maksimiarvoja.

KORKEAA LAATUA JA TIUKKAA TUOTANTOVAL-
VONTAA
Kaikkea käytettävää raakamateriaalia ja jokaista tuotan-
non vaihetta valvotaan tarkasti ja jatkuvasti. Kohlswan 
valmistamat ketjut käyvät rutiininomaisesti läpi kuor-
mituskokeet, mittavalvonnan ja optisen tarkastuksen. 
Käytettävissämme on myös moderni laboratorio teräsa-
nalyyseja, kovuusmittauksia ja murtolujuustestejä varten. 
Edellisellä sivulla ilmoitetut työkuormitukset on valittu 
siten,että turvakerroin on takuulla riittävä.

* Nämä rattaat ovat saatavana sekä symmetrisillä että epäsym-
metrisillä keskiöillä. Muiden rattaiden vakioversioissa on sym-
metrinen keskiö. 
** Näissä rattaissa on symmetrinen keskiö.

KETJUN ASENNUS RATTAILLE
Ketju tulisi asentaa siten, että koukun avautuma on 
ulospäin. Ketjuja voidaan pyörittää molempiin suuntiin, 
mutta kuluminen on vähäisempää mikäli pyörintäsuunta 
asetetaan siten, että koukku seuraa perässä. 
Poikkeuksena tästä ympäristöt, joissa on hienojakoisia 
hiovia aineita; tällöin koukun tulisi kulkea edellä.

AKSELIVÄLI
Tulisi olla säädettävä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tarvitaan kiristinrulla joka poistaa ketjun löysyyden. 
Erikoislenkkien käyttö yksinkertaistaa ketjun asennusta 
mikäli akseliväli ei ole säädettävissä.

RATTAIDEN LAAKEROINTI
Mikäli samalla akselilla käytetään kahta tai useampaa 
ketjulinjaa, tulisi rattaat laakeroida itsenäisesti. Näin 
vältetään ketjuun kohdistuva tarpeeton rasitus.
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