
Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret 
ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten 

kartanoiden silloinen omistaja Gustaf 
von Willebrand perusti Loimijoen varteen 
kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas 

Oy jatkaa näitä, yli kaksisataa vuotta 
vanhoja kunniakkaita perinteitä.

Perustuotteet



Tuotanto
Lankojen valmistus tapahtuu 
kylmävetämällä, käyttäen raaka-
aineena niukkahiilistä kuuma-
valssattua lankaa. 

Vedettäessä lanka lujittuu ja 
sen sitkeys pienenee, eli lanka 
kovenee. Samalla langan pinnan 
laatu ja mittatarkkuus paranevat 
oleellisesti. Lanka voidaan 
tarvittaessa tämän jälkeen 
pehmentää hehkuttamalla. 

Monipuolisen konekannan ja 
oman tuotekehityksen avulla 
tehdas vastaa asiakkaiden 
vaativimpiinkin tarpeisiin.



Kirkas lanka on kuivilla 
voiteluaineilla kovaksi vedettyä 
lankaa. Sen pinnalla on ohut 
voiteluainekerros, joka estää 
jonkin verran ruostumista.

Hehkutettu lanka on vetämisen 
jälkeen lämpökäsiteltyä. Se on 
pehmeämpää, taipuisampaa ja 
sitkeämpää kuin kirkas lanka.

Pinnoitettuja lankoja on 
erilaisilla sinkitysmenetelmillä 
käsitellyt langat. Vedon jälkeen 
lanka kulkee sulan sinkin läpi, 
jolloin langan pinnalle tarttuu 
sinkkikerros. Lanka voi tällöin 
olla joko ohutsinkittyä (40-120 
grammaa sinkkiä neliömetrillä) 
tai vahvasinkittyä (180-350 
grammaa sinkkiä neliömetrillä). 
Tämä kuumasinkitysprosessi 
antaa langalle tehokkaan suojan 
ruostumista vastaan.

Lanka voi olla myös 
sähkösinkittyä tai kuparilla 
päällystettyä, jolloin langan 
pinta on kauniin kiiltävä, 
liukas ja puhdas. Tällainen 
päällyste ei kuitenkaan 
suojaa lankaa ruostumiselta 
niin tehokkaasti kuin 
kuumasinkitys.

Muovitettu lanka 
tehdään puristamalla 
muovituskoneella 
langan pinnalle PVC-
muovikerros.
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Langat voidaan yleisesti 
jakaa neljään ryhmään; 
kirkkaat langat, 
hehkutetut langat, 
pinnoitetut langat ja 
ruostumattomat langat.



Sidelanka puolilla

Taipuisa teräslanka / 
sidontalanka sitomiseen ja 

kiinnittämiseen.

Halkaisija 0,9 mm
Pituus 35 metriä

Lanka voi olla joko hehkutettu, 
sinkitty, kuparoitu tai 

ruostumaton. Toimitetaan 
puupuolille kelattuna.

Sidelanka nipuissa

Taipuisa teräs- / sidontalanka 
raudoitteiden sitomiseen ja 
kiinnittämiseen.

Halkaisija 0,9 – 1,4 mm
Pituus 300 -550 mm
Tarvittaessa myös muita kokoja.

Lanka voi olla joko hehkutettu, 
sinkitty, kuparoitu tai ruostumaton. 
Toimitetaan 5 kg:n nipuissa.

Kauppalangat 
vyyhdeissä

Sinkitty tai hehkutettu 
lanka erilaisiin 
käyttötarkoituksiin.

Halkaisija 0,9 – 6,0 mm

Langat toimitetaan joko 
2,5 kg:n, 5 kg:n tai 25 
kg:n vyyhdeissä.
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Oikaistut ja katkaistut langat

Oikaistut ja katkaistut langat valmistetaan
kylmävedetyistä teräksistä.

Halkaisija 1,6 – 15,0 mm
Pituus maksimissaan 6000 mm

Lanka voi olla kirkas, sinkitty, vahvasinkitty, kuparoitu 
tai hehkutettu. Toimitetaan asiakkaalle joko niputettuina, 
pahvilaatikoissa tai lavakauluksilla.

Hitsatut verkot

Hitsaamalla valmistettuja 
verkkoja käytetään betoni-
rakenteiden pintasidontaan tai 
eläinten aitauksiin.

Valmistetaan rullina tai laattoina, 
kirkkaina tai kuumasinkittyinä.

Jokioisten lankatehdas Oy 
valmistaa myös pehmeitä 
hehkutettuja verkkoja.
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Säkinsiteet

Säkinsiteet valmistetaan 
aina pehmeästä langasta, 

joko hehkutettuna tai 
muovipäällysteisenä.

Halkaisija hehkutettuna 1,2 mm
ja muovipäällysteisenä 1,6 mm
Säkinsiteen mitta 120 -350 mm

Nipussa on 5000 kpl säkinsiteitä.



Paimenpoikalanka

Paimenpoikalanka on 
kuumasinkittyä lankaa 

puolattuna muovikeloille.

Yhdellä kelalla on 400 metriä 
lankaa. Keloissa on akselinreikä 

purkamisen helpottamiseksi. 

Piikkilanka

Piikkilanka valmistetaan 
kahdesta yhteen kierretystä 
kuumasinkitystä langasta.

Neljän piikin piikkiryhmiä on
langassa 100 mm:n välein. 
Toimitetaan kahtena vahvuus-
luokkana 2 x 1,6 mm ja 2 x 2,0 mm.

Lanka toimitetaan puukeloilla, 
joissa on akselinreikä purkamisen 
helpottamiseksi.
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Tutustu myös Erikoistuotteet-
esitteeseemme.



Jokioisten Lankatehdas Oy tekee tiivistä yhteistyötä 
ruotsalaisen  Hörle Wire Ab:n kanssa. Tämä laajentaa 
tarjoamamme tuotevalikoiman myös erittäin laadukkaisiin, 
asiakkaan haluamien mittojen mukaisiin lattarautoihin sekä 
erilaisiin profiloituihin lankoihin. Pystymme toimittamaan ne 
joko keloilla tai oikaistuna ja katkaistuna määrämittaan.
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Myynti: 

JARNO NUMMI
Puh. +358 10 231 4693
GSM +358 400 749 010

PIIA AHO
Puh. +358 10 231 4692
GSM +358 50 410 0913

Humppilantie 12. 31600 JOKIOINEN
Puh. +358 10 231 4690
Fax. +358 10 231 4691
etunimi.sukunimi@lankatehdas.fi
www.lankatehdas.fi

Tuotanto:
 
HEIKKI ALI-JAAKKOLA
Puh. +358 10 231 4694
GSM +358 50 431 0048

RAMI SALMINEN
Puh. +358 10 231 4695
GSM +358 50 540 6037


