
Ritilät valmistetaan kantavasta lattateräksestä 
ja erikoisvalmisteisesta sideteräksestä. Sidete-
räs puristehitsataan kantoteräkseen vastushit-
sauksella. Rakenteesta johtuen vain kantoteräs 
vastaa kuormitusrasitteesta sideteräksen toimi-
essa kantoteräksen tukirakenteena. 

Mostostalin  ritilät valmistetaan DIN 24537 mukaan. 
Ritilän tärkeimmät ominaisuudet ovat vankka 
kuormituskestävyys, turvallisuus, lujuus sekä 
nopea asennus. Ritilöiden ominaisuudet tarjoavat 
laajat käyttömahdollisuudet tehtaiden kulku- ja 
hoitotasoina, huoltokäytävinä ja työskentelytasoina, 
rakennuksien portaikkoina, hätäpoistumisteinä ja 
käyntisiltoina, julkisivuelementteinä ja muissa 
kohteissa joissa ihmisten työskentelyyn ja liikkumi-
seen tarvitaan turvallista ja kestävää alustaa.

Ritilämallit ja -mitat, leikkaukset, käyttö- ja kuormi-
tustarpeet sekä kiinnitysvaihtoehdot suunnitellaan 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Mostostalin suunnit-
teluosasto tarjoaa parhaat tekniset, tuotannolliset 
ja taloudelliset ratkaisut.

Puristehitsauksessa jokainen ritilän kantoteräk-
sen ja sideteräksen yhtymäkohta on liitetty 
lujasti toisiinsa. Hitsatut ritilät muodostavat 
yhtenäisen kiinteän rakenteen ja ovat kestäviä 
sekä turvallisia.

Mostostalin teknologiset ja tuotan-
nolliset innovaatiot ovat vahvista-
neet yhtiön asemaa yhtenä johtavis-
ta ritilätuotteiden valmistajista 
Euroopassa. 
Korkean laadun lisäksi tuotantolinjo-
jen vahvuutena on uuden teknolo-
gian tuoma valmistustehokkuus ja 
joustavuus.

Jatkuvalla valmistusmenetelmien 
kehittämisellä vastataan paremmin 
asiakkaiden kasvaviin laatu- ja tuo-
tantovaatimuksiin. 
Asiakkaita ovat mm. Euroopan suu-
rimmat rakennus- ja teollisuusyrityk-
set sekä alan johtavat suunnittelu- ja 
arkkitehtitoimistot.
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Ruuvikiinnitin 
Kierteen muovaava ruuvi, 
Geomet M8x50

Vakiokiinnitin 
M8x70 ruuvi DIN 558

Kaksoiskiinnitin ritilöiden yhdistämiseen 
M8x70 ruuvi DIN 558
M8 mutteri DIN 557

Ritiläkiinnitin taajalle ritilälle 
esim. silmäjaolle 11 mm 

Yläosaa valmistetaan kahta mallia: aluslevy ja hakanen



Reunateräsprofiilin kiinnityskohtia on 2.

Ritiläpainot kehystettynä ja sinkittynä (kg/m2)

Erikoismitoitukset

Puristeritilät valmistetaan puristemenetelmällä. 
Sideteräkset puristetaan kantoteräksen erikois-
valmisteiseen lovetukseen korkean paineen 
avulla (1650 kN). Suuren puristuspaineen vuoksi 
(”kylmähitsausmenetelmä”) puristeritilätasot ovat 
erittäin tukevia ja kestäviä. Tuotannossa käyte-
tään uutta ”waste free” - menetelmää.

Valmistus nykyaikaisilla täysin automaatisilla 
tuotantolinjoilla ja tarkalla seurannalla varmiste-
taan tehokas tuotanto ja tuotteiden korkea laatu 
DIN normiston mukaan.

Toiminnassa panostamme tuotteiden ja palvelui-
den laatuun. Valmistuksessa huomioidaan 
asiakkaiden yksilölliset tarpeet mitoitusten, 
mallien ja toimitusaikojen suhteen.

Puristeritilän vakiomitat

Automaattihitsauksella reunateräksien kiinnitys 
ritilään on mittatarkka, luja ja nopea. Kantote-
räksien suunnassa reunateräksen max.pituus = 
kantoteräksen pituus. Sideteräksien suunnassa 
reunateräsmitta voi vaihdella 200 - 1600 mm 
välillä.

Kantoteräksen mitat

Kantoteräksen mitat

Kantoteräksen korkeus/paksuus (mm)

Tuotannossa syntyy vähemmän hävikkiä, joka 
vähentää oleellisesti tuotantokustannuksia.

Tämä menetelmä tarjoaa asiakkaille kilpailuky-
kyiset tuotteet, nopeat toimitukset ja varmistaa 
ritilöiden korkean laadun.

h- kantoteräksen korkeus
c- kantoteräksen leveys
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Type S2 - erikoismalli

kantoteräs


