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1964.
Tästä kaikki alkoi.

Paalukenkä
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LEIMET OY

Ydinliiketoimintaamme on betonipaa-
luissa käytettävien kärki- ja jatkos-
kappaleiden valmistus ja markkinointi 
paaluvalimoille ympäri maailmaa.

Olemme mukana syväperustami-
sen vahvassa laatuketjussa. Tuot-
teidemme varaan on rakennettu jo 
50 vuoden ajan lukuisia infra- sekä 
talonrakentamisen kohteita, kuten 
rautateitä, maanteitä sekä satamia ja 
logistiikkakeskuksia. Konepajamme 
jalostaa teräksestä kuormaa kantavia 
osia, joiden suunnittelussa ja mitoi-
tuksessa luotettavuus ja pitkä käyttö-
ikä ovat kaiken lähtökohta.

Haluamme osaltamme auttaa asiak-
kaitamme rakentamaan vahvoja ja 
varmoja perustuksia pitkällä elinkaa-
rella.

Vuodesta 1964. EN 12794

Kaikki toimintamme tähtää korkeaan 
asiakastyytyväisyyteen ja tätä kautta 
kannattavaan liiketoimintaan.

Päämarkkina-alueitamme ovat Skan-
dinavia sekä läntinen Eurooppa. Tuo-
tannollinen tehokkuus sekä korkea 
laatu yhdessä yli 50 vuoden koke-
muksen kanssa takaavat asiakkail-
lemme kilpailukykyisen tuotteen.

Teräksestä valmistetut paalutarvik-
keet ovat kuuluneet tuotevalikoi-
maamme yrityksen perustamisesta 
asti. Leimet Oy:llä on jatkuva laadun-
valvontasopimus suomalaisen VTT:n 
ja ruotsalaisen SBS:n kanssa.

Missä rakennetaan, siellä paalutetaan.

Leimet Oy on vuonna 1964 perustettu metallialan perheyritys. 
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LEIMET ABB PLUS -JATKOS
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  Momenttivahva, betoniin valettu

 jatkos

  Paalun jatkaminen työmaalla on  

 helppoa ja nopeaa 

  Paalut voidaan valmistaa paalu 

 tehtaalla nimenomaiselle  

 paalutustyömaalle sopiviin 

 pituuksiin

  Leimet ABB Plus paalujatkokset  

 on testattu EN 12794 mukaan

  Paalujatkosten lukko-osat lukitaan  

 patentoidulla ABB PLUS lukitus 

 mekanismilla
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Leimet ABB PLUS-jatkos
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LEIMET 
LENKKIJATKOS

  Patentoitu paalujatkos

 Paalutuskohteisiin, joissa paalu-

 elementtiin kohdistuu pienempiä  

 kuormia 

  Lukitaan lyömällä yksi lukitustappi  

 jatkosparin yhdistävien lenkkien  

 läpi
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  Aina varma ja hyvä lopputulos   

 paalutukselle

  Suojaa paalua katkeamiselta   

 lohkareisessa maaperässä 

  Ankkuroi paalun tarvittaessa   

 vinoonkin kalliopintaan 

  Kantaa paaluelementtiin 

 kohdistuvan kuorman

LEIMET KALLIOKÄRKI
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Leimet Kalliokärjet

ASIANTUNTEMUSTA

Suunnittelupalvelumme on auttanut asiak-

kaitamme niin koti- kuin vientimarkkinoilla 

useiden vuosikymmenten ajan, aina yrityk-

sen perustamisesta lähtien. Näin tuotteista 

on saatu sopivampia tiettyihin projekteihin. 

Meillä on laajaa osaamista paalutustarvik-

keiden lujuuslaskennasta ja viranomais-

määräyksistä.

Suunnitteluprojektit yhdessä asiakkaan 

kanssa parantavat kustannustehokkuutta ja 

varmistavat halutun lopputuloksen.
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LEIMET PAALUTEHTAALLA
VALUOHJAIMET
Valuohjaimen avulla jatkos saadaan 

asemoitua kohtisuoraan paaluun. 

Näin varmistetaan jatkoksen oikea 

asento paalussa ja luodaan hyvät 

edellytykset paalutuksen onnistumiselle. 
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LEIMET PAALUTEHTAALLA JA PAALUTUSTYÖMAALLA
ABB PLUS-
JATKOKSET
Työ sujuu nopeasti ja helposti. 

Leimet ABB PLUS-jatkos antaa 

vahvimman mahdollisen liitoksen 

kahden paalun jatkamiseen 
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LEIMET TEHDAS

  Ammattitaitoinen henkilökunta

  Automatisoidut tuotantosolut

  Korkealaatuiset tuotteet ja 

 tuotantoprosessi

  EN ISO 17760 standardin 

 mukaiset harjateräs-hitsit

  Harjaterästen hitsaussaumat   

 koestetaan kalibroiduilla 

 mittalaitteilla vetokokeissa 

 säännöllisesti

  Robottihitsauksen korkean laadun  

 varmistamiseksi lattateräkset ja  

 pyörötangot puhdistetaan 

 raepuhalluslaitteistolla

  Betoniyhdistyksen (BY) myöntämät  

 varmennetut käyttöselosteet

  Arvostetut SITAC hyväksynnät   

 kymmenille eri tuotteille

  Tuotteidemme ja toimintamme  

 laatua valvoo suomalainen VTT  

 otantakokein ja määräaikais-  

 tarkastuksin

TUOTANTO JA LAATU
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REFERENSSIT

Norja
•  Alumiininvalmistuslaitos Mosjøen, 

100 km 345MA-koon jatkettuja 

betonipaaluja kalliokärjillä

•  Oslon keskustasta lentokentällä 

vievä junarata, 270MA-koon jatket-

tuja betonipaaluja kalliokärjillä

•  Trondheimin satama 130 km 

jatkospaaluja kalliokärjillä

Suomi
•  Moottoritiet Helsingistä Tampereel-

le, Lahteen, Kotkaan sekä Turkuun

•  Rautatie Helsingistä Lahteen, kaik-

kiaan 700 km 300-koon jatkettuja 

kalliokärkipaaluja.

•  Peruskorjattu rautatie välillä 

Helsinki - Pietari, kohteessa Iitti, 

Suursuo yhteensä 100 km 300IB-

jatkopaalua, 5.000 paria jatkoksia

Ruotsi
•  ”Botnia-bana”, päärautatie Tukhol-

masta Pohjois-Ruotsiin, pääasiassa 

270-koon jatkettuja kalliokärkipaaluja

•  Rautatie Arlandasta Tukholman 

keskustaan

• ”Götatunnel” osa 2, Göteborissa,  

17 km jatkettuja kalliokärkipaaluja

• ”Globen” – 235- ja 270- koon 

paaluja

• ”Friends Arena” – Uusi kansallis-

areena Tukholmassa, Solnassa, 

mm. 350-koon jatkopaaluja 

kalliokärjillä

Iso-Britannia
•  Rautatie Englannin kanaalin alta 

Lontoosta Pariisiin, 600-koon 

paaluja Leimetin jatkoksilla

Viro
•  Tallinnan satama, 300-koon  

jatkettuja kalliokärkipaaluja

Panama
•  Colonin satama Manzanillossa
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