
Ofan Loimaan ketjutehtaan ny-
kyinen tilanne on monimutkaisen 
tapahtumaketjun tulos. Vuonna 
2001 Ruotsalainen Gunnebo In-
dustries siirsi  Gunnebo-ketjujen 
valmistuksen Loimaan tehtaalle. 
Sitten vuonna 2003 Gunnebo os-
ti norjalaisen Tellefsdal:in ja siirsi 
sen toiminnot loimaan tehtaalle 
2010. Tällöin  muodostui tehtaas-
ta pohjoismaiden ainoa kitkaket-
jujen valmistaja. Nykyään tehtaan 
varastosta lähtevät kaikkien kol-

men tuotemerkin ketjulaatikot su-
lassa sovussa maailmalle.

Samaan Gunnebo-konserniin 
kuuluu myös Skotlantilainen te-
lavalmistaja Clark, joten metsäko-
neiden kokonaisvaltainen ”luisto-
nesto” on yrityksen hallussa. 

Miljoonia osia ja tuhansia  
tuotteita
Tehtaan portista tuodaan vuodes-
sa sisään 3000 tonnia teräslankaa 
(2550 km) ja sama kilomäärä läh-

tee maailmalle yli 19 000 kitkaket-
juparin muodossa.   90 työnteki-
jää paiskii töitä kahdessa vuoros-
sa, erilaisia nimikkeitä on tuotan-
nossa kaikkiaan 1600 kpl.  75 % 
tuotannosta menee vientiin.

Loimaan tehtaalla sadat teräs-
lankakerät katkotaan 13,5 mil-
joonaksi osaksi, joista kootaan  
erilaisia kitkaketjujen valmistuk-
sessa tarvittavia komponentteja. 

Kitkaketjun valmistus on usean 
työvaiheen tulosta. Jokaiselle ma-

teriaalivahvuudelle ovat omat 
koneensa, eli jokainen kone te-
kee vain tiettyä ketjumallia. 
Tällä varmistetaan sujuva tuo-
tanto ja tasalaatuiset tuotteet. 
Koontalinjoja on kaikkiaan   
15 kpl. 

Viimeisen vuoden aikana teh-
taan tuotantolinjat ovat kokeneet 
suuren muutoksen, sillä norja-
laistehtaan koneiden saapuminen 
Loimaalle vaati tuotantotilojen 
uudelleenjärjestelyä. Tuotankolin-

Loimijoen rannan tehtaassa ovat vuosien saatossa lopputuotteet vaihdelleet, mutta raaka-aine on pysy-
nyt samana. Loimijoki Spik Fabriks aloitti 1886 nauloja valmistamalla ja nykyään Gunnebo-konserniin 
kuuluva OFA Traction Systems jatkaa samalla tontilla kitkaketjujen pohjoismaiden ainoana valmistaja-
na. Tehtaalla on valmistettu kitkaketjuja jo vuodesta 1930.

   Tommi Hakala

Teräslankaa sisään ja 
kitkaketjuja ulos

OFA Oy Ab Loimaan tehtaat 125 vuotta
ã

OFA:n tunnettuja tuotemalleja ovat Tapio -maataloustraktori-
ketjut ja Matti W-metsätraktoreiden ketjut. Molemmat perustuvat 
pitkän ajan tuotekehitykseen.

ã Metsätraktorin Matti W-ketjujen valmistus vaatii monia työvai-
heita. Teräslanka on taiteltava ja hitsattava ketjuksi, valmiiseen 
ketjuun lisätään tyssähitsaamalla pidon tuovat nastat. Useam-
man metrin ketjut hitsataan yhteen ja saadaan muodostettua ku-
lutuspinta. Tämä on vasta alku ennen valmiin ketjun saapumista 
asiakkaalle siistissä puulaatikossa.

Agrimarketista  
– suomalaisiin metsiin

  
Kesla-, Palax, ja Hako-metsätyökoneet 
Agrimarketeista kautta maan.  
Lisätietoja: www.agrimarket.fi

Yritystunnukset
25.2.2005

Mustavalko

Liikemerkki värillinen / musta

“hopea” = 50% musta

Liikemerkki värillinen / hopea

HAko 200

12 155,- 
alv 
0% 

• Edullinen  
• Laadukas 
• Kestävä 

Palax kS  
35 Ergo

Hinta alk.  
6252,-(alv. 0 %)

testivoittaja! 
Kesla 304 ja 
10t-perävaunu
Testiryhmän arvio:
• Hyväkäytöksinen kokonaisuus
• Vakaa ajettava
• Hyvä viimeistely
•  Tarkka, jouhevasti toimiva nosturi

METSÄPERÄ- 
VAUNUTESTIN

VOITTAJA!
Koneviesti 12/11
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jojen hienosäätö on vielä menos-
sa, mutta jo nyt tuotteiden valmis-
tus on saatu suoraviivaisemmak-
si. Ainoastaan metsäkoneketjujen 
koonta on vielä eri tiloissa, karkai-
suosaston yhteydessä. 

Tuttuja tuotteita
Metsäkoneiden parissa työsken-
televille ”ovakolaiset” kitkaketjut 
ovat tuttu juttu. Nykyinen Mat-

ti W-metsäkoneketjumallisto on 
ollut tuotannossa 90-luvulta asti 
ja saanut suuren suosion pitävänä 
ja kestävänä ketjumallina. Ketjut 
on koottu hitsaamalla, mikä ta-
kaa nastojen pureutumisen maa-
han ja parantaa kestävyyttä. Myös 
maataloustraktoreissa Tapio-ket-
jut ovat olleet suosittu valinta.
 Gunnebon SuperStud on suo-
sittu U-nastainen ketjumalli ja 

Tellefsdal on juuri tuonut mark-
kinoille uutuutena neliönastalli-
sen Quatro-maataloustraktori-
ketjun.

Toimitusjohtaja Tero Järvi-
sellä on syytä hymyyn: tuotteet 
ovat kunnossa ja tuotanto pus-
kee markkinoille entistä nope-
ammassa tahdissa laadukkaita ja 
suosittuja tuotteita ammattilais-
ten käyttöön. 

ã Valmis kierretty tai suora ketju johdetaan nastahitsaus-
koneeseen, joka tyssäyshitsaa ketjuun nastat oikeisiin koh-
tiin. Ne kohdat joihin tulee liitos jäävät nastattomiksi.

ã Joissakin ketjumalleissa käytettävät U-
lenkit MIG-hitsaa robotti, ihmiskäden koske-
tusta tarvitaan osien sijoittamiseen hitsaus-
telineeseen.

ã Valmiiksi pakatut ketjuparit varastoi-
daan uuteen 2000 paikan varastoon. Val-
miiden tuotteiden soljuminen varastoon on 
tuotantojohtaja Pentti Peltomäen hallin-
nassa. Valmistusketjussa on sananmukai-
sesti monta lenkkiä, ennen kuin ketju pää-
see töihin metsään, tielle tai pellolle. 

ã Gunnebo-ketjujen pyöreisiin lenkkeihin perus-
tuva kulutuspinta kootaan käsityönä lyhyistä pät-
kistä.

ã Ketjun kulutuspintaosuus pintakarkais-
taan kuvan uuneissa (6 isompaa ja 2 pie-
nempää. Uunissa ketju viettää tunnin 900 
asteen lämmössä ja sen jälkeen ketju jääh-
dytetään vesialtaassa. Tämän jälkeen ketjul-
le tehdään loppukoonpano, jossa liitetään 
induktiokarkaistu sivuketju paikoilleen.

ã Matti W -ketjun kulutuspinnan 
ketjut hitsaa robotti.

ã ã

Valmis ketju upotusmaala-
taan ja pakataan laatikoihin tai 
säkkeihin.

ã             Osa teräskuulapuhdistetusta 
valssatusta langasta menee ensin ket-
julenkkikoneeseen, joka katkaisee sopi-
van pätkän ja taittaa sen ketjulenkiksi. 
Tämän jälkeen kone tyssäyshitsaa len-
kit. Osa langasta katkotaan nastojen ja 
liitoslenkkien aihioiksi.

ã ã

Want to make a mark in  
the forest industry?

An international manufacturing 
company in the forest industry 
is looking for a person with pas-
sion for forestry machinery to 
manage one of our most excit-
ing and largest projects ever.

Do you have a wide experience of working with 

development of forwarders/harvesters or perhaps 

bio energy and wood chipping? Are you longing for a 

challenge over the coming years? Then we may have 

the project manager role for you. 

We are looking for a person with many years 

of expertise in the industry but still hungry 

for challenges and the opportunity to put 

their footprint in the industry. You should 

be curios, driven and able to lead both 

independently and your group.

 The role involves a lot of travelling. Good 

knowledge of English is essential. Since 

your references and past experience is 

of utter importance for further discus-

sion, your age is of less importance.

Since this matter needs to be remained confidential at this stage, contact is through our recruitment firm. For questions, call: +46 738 258 257. 

Applications with CV and references shall be e-mailed to: rekryteringsansokan@gmail.com. Last date of applying is 30th of October

OFA 125 vuotta

1886

1903

1930

1931

1951

Tehdas perus-
tettiin, Loimijoki 
Spikfabrik (naula-
tehdas)

Kettinkituotanto 
aloitettiin, nimeksi 
Oy Ferraria Ab

Voima-ketju liu-
kuestetuotteeksi 
ajoneuvoihin

Oy Fiskars Ab 
osti osake-enem-
mistön, valmis-
tettiin ensimmäi-
set liukuesteet

Nimeksi tuli Oy 
Fiskars Ab

1979 Omistajaksi Oy 
OVAKO Ab (maa-
taloustraktori-
ketjut)

1986 Omistajan vaih-
dos, nimeksi 
OVAKO STEEL 
AB

1990 Nykyaikaiset 
metsäketjut

1991 Omistajaksi Imat-
ra Steel Oy Ab

1993 Uutena omistaja-
na OFA Oy Ab

1997 Gunnebo-konser-
nin tytäryhtiöksi

2008 Segulah omista-
jaksi

2009 Traction Systems 
-liiketoiminta-
alue perustetaan

2010 Norjan ketjutuo-
tanto siirtyy Loi-
maalle

2011


