
CONTIFLEX®-KULJETINHIHNAT
ContiTech Finland Oy

ContiTechConveyor Belt Group



2



ContiTech 
 – laadukkaita hihnoja, jatkuvaa palvelua

Conveyor Belt Group

ContiTech Finland Oy on Continental-konserniin kuuluva suomalainen kuljetinhihnavalmistaja. Yrityksem-
me on valmistanut kuljetinhihnoja Tampereen tehtaalla vuodesta 1916 ja olemme alamme markkinajohtaja 
Suomessa. 

Tuotevalikoimaamme kuuluvat tekstiili-, aramidi- ja teräsvahvisteiset hihnat sekä Flexowell–reunavallihihnat 
ja laaja valikoima kuljetinhuoltotarvikkeita. Asennus- ja huolto-organisaatiomme palvelee Suomessa kuu-
della paikkakunnalla ja tarjoaa asiakasläheisiä tuote- ja palveluratkaisuja.

ContiTechin korkealaatuinen kuljetinhihnateknologia varmistaa kuljetinjärjestelmienne luotettavuuden, 
kustannustehokkuuden sekä ympäristöystävällisen toiminnan. Johtavana tuotekehittelijänä innovatiiviset 
hihnaratkaisumme tukevat asiakkaitamme monilla teollisuudenaloilla, kaivoksilla ja konepajoilla. 

Käyttötarkoitus ratkaisee
Kuljetinhihnoja valmistetaan erilaisilla kumisekoituksilla ja oikean kumilaadun valinta perustuu kuljetet ta-
van materiaalin ominaisuuksiin sekä käyttökohteen olosuhteisiin. Autamme mielellämme oikean tuotteen 
valinnassa. 

Tekstiilihihnat 
CONTIFLEX®–tekstiilihihnat ovat EP–vahvisteisia hihnoja, joissa runkokankaan loimi on polyesteriä (E) ja 
kude polyamidia (P). Käyttökohteet: hihnoja voidaan käyttää monissa käyttökohteissa ja niillä on mm. 
hyvä iskun- ja kemikaalien kestävyys. EP–runkoiset hihnat soveltuvat myös pienirumpuisille kuljettimille. 
Valmistamiemme EP–hihnojen enimmäisleveys on 3200 mm, pitkittäisliitoksella jopa 5600 mm.

Teräsköysihihnat 
Teräsköysihihnan runko on valmistettu teräsköysivahvikkeista. Käyttökohteet: vaativat olosuhteet ja koh-
teet,  joissa kuljetusetäisyydet ovat pitkiä; kaivokset, voimalaitokset sekä satama-alueet. Leveys max. 6400 
mm, lujuusluokat aina 8500 N/mm saakka.

Aramidi-hihnat 
Hihnan runko valmistetaan yhdestä aramidi-kudoksesta. Käyttökohteet: erinomainen vaihtoehto teräs-
köysihihnoille, kun tarvitaan kevyempää hihnaa sekä lyhyempiä huolto- ja asennusaikoja. Kuiturakenteen 
ansiosta aramidi–hihnat soveltuvat teräsköysihihnoja paremmin kohteisiin, joissa vaaditaan kemikaalien-
kestoa ja halutaan välttyä rungon korroosiolta. Lujuusluokat 500 - 2500 N/mm.
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CONTIFLEX® PREMIUM 

Kulutuksenkestävät hihnat
CONTIFLEX® Premium 

Premium Y
Suunniteltu erityisesti kiven, soran ja malmien käsittelyyn, jossa hihnalta 
vaaditaan hyvää kulutuksen-, hiomisen- ja iskunkestävyyttä. Hihnoihin 
voidaan lisätä ns. tekstiili- tai teräs–breaker-vahvike kohteissa, joissa vaa-
ditaan erityistä iskunkestoa tai viiltosuojaa. Premium Y on musta, anti-
s taattinen yleishihna, joka valmistetaan SBR–pohjaisesta sekoituksesta. 
Käyttölämpötila -40…70°C.

Premium X
Luonnonkumisekoitteinen perushihnalaatu kohteisiin, joissa vaaditaan 
hieman parempaa kulutuksen kestoa. Käyttölämpötila -45…70°C.

Polar R
Kylmiin olosuhteisiin tarkoitettu kulutuksenkestävä perushihna. Käytös-
sä mm. Mongoliassa ja Siperiassa, missä kuljettimen käynnistyslämpötila  

voi olla jopa alle -45°C.
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Lämmönkestävät hihnat 
CONTIFLEX® Retard, Termo ja High Heat 

Retard RET
Retard on yksi markkinoiden parhaista lämmönkestävistä hihnalaaduista. RET–laadulla on erinomainen lämmönkesto ja hyvä 
käyttökestävyys, joiden ansiosta mm. isot kansainväliset terästehtaat ovat jo pitkään luottaneet Retard-laatuumme. Retard 
Super –laadussa on teräs–breaker-vahvike suojaamassa hihnan runkoa läpipalamiselta pidentäen näin sen käyttöikää. Retard K  
–laadussa hihnan peitteet ovat sekä lämmön- että liekinkestävät. 

Termo TXT
Hyvä valinta silloin, kun lämmönkestovaatimus on alhaisempi, ja kun lämmin materiaali saattaa sisältää pieniä määriä öljyjä. 
Termo TXT:n soveltuvuus eri lämpötiloille sekä hyvä säänkesto tekevät siitä monipuolisen käyttöhihnan.

High Heat T, TC
Lämmönkestoltaan laatu, joka sijoittuu Retardin ja Termon väliin. High Heat T on osoittautunut hyväksi hihnalaaduksi mm. 
koksauslaitoksissa, valimoissa ja hiekkakuivaamoissa. High Heat TC on erinomainen valinta kohteisiin, joissa lämmönkeston 
lisäksi vaaditaan kemikaalien kestävyyttä.

CONTIFLEX® RETARD | TERMO | HIGH HEAT

Elastomeeri Materiaalin 
jatkuva lämpötila

Materiaalin 
max lämpötila

Termo TXT  SBR 110 - 150°C 170°C

High Heat TC CI-IIR 120 - 170°C 190°C

High Heat T IIR-EPDM 120 - 170°C 190°C

Retard, Retard Super EPM 150 - 200°C 250°C

Retard K EPM 150 - 190°C 230°C

Lämmönkestävät hihnat
Käyttökohteita esim. teräs- ja sementti-
tehtaat, rikastamot ja valimot. Lämmön-
kestävien hihnalaatujemme jatkuva käyt-
tölämpötila vaihtelee 150 - 200°C välillä. 
Sallittu hetkellinen maksimi on jopa 250°C. 
Suositeltava maksimikäyttölämpötila vaih-
telee myös materiaalin muodon mukaan; 
jauhemainen materiaali tarvitsee yleisesti 
ottaen paremman lämmönkeston kuin 
raemainen materiaali. 
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CONTIFLEX® ANTIFLAME

Liekinkestävät hihnat 
CONTIFLEX® Antiflame
Liekinkesto-ominaisuuksia tarvitaan useimmiten voimalaitoksissa, lannoiteteollisuudessa, avolouhoksissa ja yhä 
useammin myös puunjalostuslaitoksissa.

Antiflame S, Antiflame K
Antiflame S omaa erinomaiset liekinkesto-ominaisuudet. S–laadussa sekä peitekumit että hihnan runko ovat liekin-
kestäviä. Antiflame K –laadussa vain hihnan peitteet ovat liekinkestävät, ja näin ollen se sopii kohteisiin, missä pala-
misriski on pieni, mutta kuitenkin mahdollinen. 

Antiflame VLS 
Itsestään tukahtuva ja liekinkestävä hihnalaatu, joka on kehitetty maanpäällisiin kaivoksiin. Otettu hyvin vastaan 
useilla pohjoismaisilla kaivosalueilla. 
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Conveyor Belt Group

 

Liekinkestävät hihnat
Täyttävät standardin ISO340 palonkestävyys vaa-
ti mukset. Liekinkestävät laatumme soveltuvat 
kuluttavan materiaalin kuljetukseen kohteissa, 
joissa tulen leviäminen pitkin hihnaa halutaan es-
tää. Liekinkestävät hihnat ovat harvoin lämmön-
kestäviä, mutta RETK–laadussamme on peite - 
kumisekoituk seen lisätty liekinkestoaineita, jon-
ka ansiosta hihna on sekä liekin- että läm mön-
kestävä. Valikoimastamme löytyy myös liekin- 
sekä öljynkestäviä hihnalaatuja. 

Laatu Ominaisuudet

Antiflame K Liekinkestävät peitteet, 
normaali runko

Antiflame S Liekinkestävät peitteet
ja runko

Antiflame VLS Itsestään tukahtuva, 
liekinkestävä runko

Retard K Liekin- ja lämmönkestävät 
peitteet, lämmönkestävä 
runko

7



Öljynkestävät hihnalaadut
CONTIFLEX® Antioil 

Antioil G
100% NBR -hihnalaatu, joka soveltuu hyvin kohteisiin, joissa hihnalta vaaditaan erinomaista öljyn- ja rasvankestoa. 
Antioil G –laatua käytetään silloin, kun sekä hihnan peitteiden että rungon tulee olla öljynkestäviä, esim. mineraali-
öljyjä ja rasvoja sisältävien materiaalien siirrossa.

CONTIFLEX® ANTIOIL

Tarjoamme kattavan valikoiman öljyn-, rasvan- ja 
pihkankestäviä hihnalaatuja. 

ANTIFLAME VLS 
Itsestään tukahtuva ja liekinkestävä hihnalaatu, joka on kehitetty 
maanpäällisiin kaivoksiin. Otettu hyvin vastaan useilla pohjois-
maisilla kaivosalueilla. 
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Antioil GP
Öljynkestävä hihnalaatu kohteisiin, joissa tarvitaan matalampaa öljynkestoa. Käytetään yleisesti mm. jätteenkäsittelyssä ja 
lannoitekuljettimissa. Antioil GP sopii pihkaiselle materiaalille silloin, kun myös hihnan rungon tulee olla pihkankestävä.

Antioil GSR
Suosittelemme erityisesti skandinaavisiin kohteisiin, joissa hihnalaadulta vaaditaan öljynkeston lisäksi liekin- ja pakkasen-
kestoa. Yleisimmin käytössä lannoiteteollisuudessa, missä hihnan tulee kestää myös pölynsitomisaineita. Täyttää standardin 
ISO340 palonkestävyysvaatimukset. 

Antioil GK
Hihnalaadussa on öljyn- ja liekinkestävät peitteet sekä normaalilaatuinen runko. Käytetään mm. puu- ja lannoiteteollisuu-
dessa. Antioil GK –laadussa on erinomaiset tartuntalujuudet kangasvahvikkeiden ja peitekumin välillä, ja se on siten hyvä 
valinta myös öljynkestoa vaativiin elevaattoreihin. Täyttää standardin ISO340 palonkestävyysvaatimukset.

Conveyor Belt Group

ANTIFLAME VLS 
Itsestään tukahtuva ja liekinkestävä hihnalaatu, joka on kehitetty 
maanpäällisiin kaivoksiin. Otettu hyvin vastaan useilla pohjois-
maisilla kaivosalueilla. 
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Puu- ja paperiteollisuus
CONTIFLEX® Pitch, Hiomo, Saha ja PAP
Pitch GPP
Musta, antistaattinen ja pihkankestävä kuljetinhihnalaatu. Käyttökohteita ovat mm. hakkeen, kuoren ja muiden pihkaisten  
materiaalien kuljettimet. GPP–hihnaa on saatavilla myös pintakuvioituna, jolloin sitä voidaan käyttää myös nousevissa kuljetti-
missa. Lisätietoa pintakuvioista s. 12 - 13.

Hiomo HI
Suunniteltu erityisesti paperiteollisuuden puuhiomoiden käyttämille syöttökuljettimille. Vetomurto- ja repimislujuudel-
taan erinomainen kumilaatu on kehitetty kestämään kovaa kulutusta. Hiomo HI:n kovempi pintakumi estää mm. puu-
pöllien oksantynkien tunkeutumisen peitekumiin, minkä ansiosta hihnan käyttöikä pitenee. Hihnoissa on erinomainen 
tartuntalujuus kangasvahvikkeiden ja peitekumin välillä. 

Saha XP3
Sinisävyinen hihnalaatu sahateollisuuteen, missä sahatavaran värjäytyminen halutaan estää. Sinertävän värin ansiosta mm. 
sahauspöly on helpommin havaittavissa prosessin aikana. 

PAP W, PAP P
Pintakuvioidut paperirullahihnat ovat lujarakenteisia kuljetinhihnoja paperitehtaiden käyttöön. Vakiokuviointien lisäksi hihnoja on 
saatavilla myös Nasta–kuvioinnilla, joka vähentää paperirullan ryömimistä ja värjäytymistä. PAP–hihnoja voidaan valmistaa myös 
vaaleasta LCP–kumista sekä teräsvahvisteisella Strongflex–rungolla. 

CONTIFLEX® PULP AND PAPER 
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Valkoiset hihnat
CONTIFLEX® White Food, Termo, Premium, Saha ja Oil
White Food ALG, ALGK
Valkoisia elintarvikkeiden käsittelyyn soveltuvia hihnalaatujamme, jotka ovat ominaisuuksiltaan myös öljynkestäviä.  
ALGK-laadussa peitteet ovat lisäksi liekinkestävät, joten se sopii käytettäväksi myös sokeriteollisuudessa. ALG ja ALGK 
ovat eurooppalaisen normiston BfR XXI, kategorian 4 mukaisia elintarvikelaatuja. ALGK on lisäksi FDA–standardin mu-
kainen elintarvikelaatu.

White Food  TERMO AT
Valkoinen, lämmönkestävä (120°C) hihnalaatu elintarviketeollisuuteen. AT–laatu on BfR XXI, kategorian 3 mukainen elin-
tarvikelaatu.

White Premium
Vaalea yleiskäyttöinen hihna kohteisiin, missä hihna ei saa värjätä kuljetettavaa materiaalia. Käytössä esim. paperirulla-
kuljettimissa sekä kalkin ja kappaletavaran käsittelyssä.

White Saha  GA
Hyvä valinta puunjalostusteollisuuden kohteisiin, joissa hihna ei saa aiheuttaa värjäymiä kuljetettavaan materiaaliin, esim. 
sahatavaraan. Hihna on kevyesti pihkankestävä ja pohjakumi voidaan korvata liukupohjakankaalla.

White Oil GAN
Vaalea kloropreeniseoksesta valmistettu hihnalaatu, joka soveltuu mm. pesuaineiden käsittelyyn.

CONTIFLEX® WHITE
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CONTIFLEX® | KUVIO- JA KOLAHIHNAT

Kuvio- ja kolahihnat 
CONTIFLEX® Kuviohihnat ja U- ja V-kolahihnat

Nouseviin kuljettimiin tuotevalikoimastamme löytyy useita erilaisia, materiaalin siirtämistä helpottavia pinta-
kuvioi tuja hihnoja. Kuviohihnoja käytetään yleisimmin hakkeen ja kappaletavaroiden kuljettamiseen nousevissa 
kuljettimissa. 
U– ja V–kolahihnamme sopivat esim. soran ja murskeen kuljetukseen sekä nouseviin kuljettimiin, joissa vaaditaan 
korkeampaa pintakuviointia. Käyttökohteen vaatimusten mukaan kolahihnoja on saatavilla erilaisilla profiileilla ja 
niitä voidaan valmistaa useista eri kumilaaduista.

Pintakuvio Hihna- 
leveys

mm

Min. peite-
vahvuus

mm

Kuvio -
korkeus

mm

Griplift max. 650 4 25

Griptop max. 1400 3 1

Kalanruoto max. 1080 2 1

Nappula 400 - 1600 3 3

Nasta 400 - 1000 3 3

Pyramidi 5 300 - 1500 3 2

Pyramidi 12 300 - 1600 3 3

Ripa 1 400 - 1000 5 6

Ripa 2 650 - 1000 5 7

Ripa 3 1000 - 1600 5 8

Ripro max. 1000 5 5

Fun Skier max. 1000 4 4

PYRAMIDI RIPRONASTA

NAPPULAKALANRUOTO

RIPA 2, 3 FUN SKIERRIPA 1

GRIPTOP
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Conveyor Belt Group

ESCORT FB 8 ESCORT FB 11 ESCORT FB 17 ESCORT FB 18

ESCORT FB 25 ESCORT FB 28 ESCORT FB 35

CHEVRON T 130 CHEVRON T 131 CHEVRON T 140

CARRIER T 170

CARRIER T 170
Kolahihna esim. perunoi-
den ja juuresten käsitte-
lyyn, kolakorkeus 70 mm, 
kola jako 250 mm.

GRIPLIFT 
Taipuisat kolat tukevat 
laatikoita ja paketteja 
nou sevissa kuljettimissa. 
Kolakorkeus 25 mm.

GRIPLIFT

Kolatyyppi Kolakorkeus
mm

Kuvioleveys
mm

Kolaleveys
ylä-/alaosa

Hihnaleveys
mm

FB 8 15 300 12/20 300 - 500

FB 11 15 400 12/20 400 - 500

FB 17 15 500 12/20 500 - 650

FB 18 15 600 12/20 650 - 1000

FB 25 20 920 19/30 1000 - 1400

FB 28 35 500 13/23 500 - 800

FB 35 35 730 13/23 750 - 1000

T 101 10 300 10 300 - 500

T 130 15 350 18 350 - 600

T 131 15 460 18 460 - 600

T 140 15 550 18 500 - 800

T 142 35 500 25 500 - 650

T 170 70 täysi 7/25 300 - 800

Nousukulmat
45°

40°

35°

30°

18°

Kolahihnat, 
Griplift

Nappula, 
Kalanruoto

Sileät  
hihnat

Ripro

GripTop

CHEVRON T 101

GRIPLIFT
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Erikoishihnat
CONTIFLEX® Erikoishihnat 

CONTIFLEX® ERIKOISHIHNAT 

ERIKOISHIHNAT
Valmistamme myös erikoistuotantona useita erilaisia hihnatuotteita 
asiak kaidemme tarpeisiin, sekä kehitämme mielellämme myös uu-
sia ratkaisuja. Pitkän valmistushistoriamme aikana olemme toteutta-
neet lukuisia erikoishihnaprojekteja sekä Suomessa että maailmalla. 
Myyntihenkilöstömme antaa mielellään lisätietoja esim. Strongflex–, 
Aramid– ja Straightwarp–yksikudoshihnoista, ratkaisuistamme hiihto-
keskuksiin ja huvipuistoihin sekä putkihihnoista ja liitosmateriaaleista.
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OMINAISUUS

LAATU Kulutuksen-
kestävä

Lämmön-
kestävä

Liekin-
kestävä

Öljyn-
kestävä

Pihkan-
kestävä

Kemikaalin-
kestävä

Kylmän-
kestävä

Elintarvike-
laatu

Vaalea

ALG

ALGK

AT

CE

G

GAN

GK

GP

GPK

GPP

GSR

GT

HI

K

KC

LCP

R

RET

RETK

S

Saha GA

T

TC

TXT

W / AA

VLS

X

XP3

Y

Y-30

Kumilaadut

Conveyor Belt Group
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ContiTech
Conveyor Belt Group

Yhteystiedot

ContiTech Finland Oy

Tampere
Kolmihaarankatu 3-5
33330 Tampere
Vaihde: 020 721 7200
E-mail: sales@cbg.contitech.fi

Kouvola
Reijulankatu 12
45130 Kouvola

Oulu
Höyläämötie 2
90820 Kello 

Pieksämäki
Kangaskatu 2
76100 Pieksämäki

Seinäjoki
Tuottajantie 59
60100 Seinäjoki

Vantaa
Kärkikuja 2
01740  Vantaa 

www.contitech.fi

Asiakasläheinen organisaatiomme tarjoaa kattavia  
tuote- ja palveluratkaisuja kuljetinhihnoille ja -järjes tel-
mille maailmanlaajuisesti. ContiTechin korkealaatuinen 
kuljetinhihnateknologia varmistaa kuljetinjärjestelmien-
ne luotettavuuden, kustannustehokkuuden ja ympä  - 
ristö ystävällisen toiminnan. Johtavana tuotekehitteli-
jänä innovatiiviset hihnaratkaisumme tukevat asiak kai-
tam me teollisuudessa, kaivoksilla ja konepajoilla. 

www.contitech.fi
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