


Mes visada stengiamės, kad mūsų gaminami produktai būtų tik aukščiausios kokybės, 
o klientų aptarnavimas pagrįstas pasitikėjimu ir profesionalumu.

Didžiuojamės tuo, ką darome  
ir kaip tai darome.



TURINYS

PALAIDOS VINYS. EPAL 

PALAIDOS VINYS. ĮPRASTOS / DUPLEX

VIELA VIRINTOS VINYS RITĖSE. PLOKŠČIOJE RITĖJE

VIELA VIRINTOS VINYS RITĖSE. KŪGIO FORMOS RITĖJE / JUMBO RITĖJE

VINYS POPIERIAUS JUOSTOJE

VINYS, RIŠTOS PLASTIKU

VINYS PLASTIKINĖJE RITĖJE

VINYS POPIERIAUS JUOSTOJE SU D / OFFSET GALVUTE

VIELOS PRODUKTAI

VINIES PADENGIMO BŪDAI

TECHNINĖS VINIES SAVYBĖS

PAKAVIMAS IR PRISTATYMAS

SERTIFIKATAI IR ASOCIACIJOS

KOMPANIJOS LAIKO JUOSTA

KODĖL VERTA RINKTIS MUS
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Palaidos
vinys
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EPAL vinys

Mes esame sertifikuoti EPAL vinių gamintojai. EPAL vinys yra 

naudojamos mediniams euro padėklams gaminti ir remontuoti. 

EPAL padėklai atitinka bendrą Europos standartą ir yra plačiai 

naudojami visame pasaulyje.

Ø, mm

2,5

2,8

54

54

Lygi

Lygi

Skeltas

Deimantinis

PK

PU

Ilgis, mm Tipas Galas EPAL žymėjimas

Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:

3,0-3,2

3,4-3,6

3,6-4,2

3,3-3,6

2,8-3,2

3,4-3,6

3,6-4,2

3,6-4,2

3,3-3,6

40

90

70

70

40

70

40

90

90

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Sriegta

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

Deimantinis

PL

PG

PJ

PW

PF

PH

PN

PI

PX



Duplex vinys

Duplex vinis – tai vinis su dviem galvutėmis. Tokios vinys naudojamos 
laikinai statybai, kur reikalingas vinių pašalinimas, pavyzdžiui, 
medinių klojinių sujungimui, pamatui formuoti ar pastoliams tvirtinti. 
Vinis yra įkalama tik iki pirmos galvutės paliekant tarpą su antra, 
tokiu būdu vinis yra lengvai ištraukiama naudojant įprastą plaktuką.

+--7,155,956,3550,82,876D

+--8,755,959,5576,23,7610D

+--7,155,956,3563,53,338D

+--8,757,159,5588,94,1116D

LygiSriegtaSukta
Apatinės 

galvutės Ø, 
mm

Viršutinės 
galvutės Ø, 

mm

Atstumas tarp 
galvučių, mm

Ilgis, 
mmØ, mmDydis

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.
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Įprastos palaidos vinys

Įprastos palaidos vinys yra naudojamos įvairiausiems statybos 
darbams bei įvairių medinių konstrukcijų sujungimui.

Ø, mm

21

25

30

32

34

38

42

23

28

31

33

36

40

25-60

30-100

32-100

32-100

32-100

32-100

32-100

25-60

32-100

32-100

32-100

32-100

32-100

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ilgis, mm Sukta Sriegta Lygi

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.

Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:

Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Viela virintos 
vinys ritėse

Vinys plokščioje ritėje

Tokios ritės paviršius yra lygus. Pagrindinis skirtumas tarp 
plokščios ir kūginės ritės yra tas, kad skirtingos viniakalės 
naudoja atitinkamas rites.

Ø, mm

21

25

30

32

34

38

42

23

28

31

33

36

40

25-60

30-100

32-100

32-100

32-100

32-100

32-100

25-60

32-100

32-100

32-100

32-100

32-100

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ilgis, mm Sukta Sriegta Lygi

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.
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Kampas iki 16°

Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Vinys JUMBO ritėje

Dažniausiai JUMBO gaminamos plokščioje ritėje su plastikine ašimi 
ir popieriniu dangčiu. Mažesnėse Jumbo ritėse dangtis bei ašis 
nėra naudojami. Vinys tokio tipo ritėse naudojamos automatinėse 
padėklų kalimo mašinose. Jumbo ritėse telpa nuo 450 iki 3000 vinių.

Ø, mm

21

25

30

32

34

38

42

23

28

31

33

36

40

25-60 450-3000

30-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

25-60 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

32-100 450-3000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ilgis, mm Vinių kiekis 
ritėje, vnt.

Sukta Sriegta Lygi

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.
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Kampas iki 16°

Vinys kūgio formos ritėje

Tokioje ritėje vinys sukamos iš ritės išorės jos centro link, 
sukuriant kūgio formą.

Ø, mm

21

23

25-60

25-60

+

+

+

+

+

+

Ilgis, mm Sukta Sriegta Lygi

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.

Kampas iki 16°
Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:

Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Vinys popieriaus 
juostoje

Tokios vinys yra sutvirtintos popieriaus juostele. Verta paminėti, 
kad viniakalės su tokiomis vinimis užstringa rečiau, nes popierius 
kartu su vinimis sulenda tiesiai į medieną. Be to, darbo aplinkos 
valymas tampa žymiai lengvesnis ir greitesnis, nes nelieka jokių 
skeveldrų.

Kampas iki 34°

3,33

4,10

3,75

38-64

38-64

38-64

22-28

22-28

22-28

+

+

+

+ +

+ +

+ +

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.

Ø, mm Ilgis, mm Vinių kiekis 
juostoje, vnt.

Sukta Sriegta Lygi
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Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Vinys, rištos 
plastiku

Kampas iki 21°

Tokias vinis sutvirtina plastikinė juostelė, kuri lūžta, kai 
vinys šaudomos iš viniakalės. Plastikinės juostelės pasižymi 
patvarumu. Jomis nesudėtinga papildyti viniakalę, jas ypač 
lengva transportuoti.

2,8

3,0

3,3

2,9

3,1

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.

Ø, mm Ilgis, mm Vinių kiekis 
juostoje, vnt.

Sukta Sriegta Lygi
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Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Vinys 
plastikinėje 
ritėje

Kampas 0° arba 15°

Vinys plastikinėje ritėje dažniausiai naudojamos lauko darbams. 
Kalimo metu vinys lengvai atitrūksta nuo jas jungiančios plastiko 
juostelės, todėl vinių kalimo kryptis lieka nepakitusi. Darbas su tokio 
tipo vinimis tampa žymiai paprastesnis ir švaresnis, nes sukaltos 
vinys nepalieka jokių šiukšlių nuo jas jungiančio plastiko. Tokioje 
ritėje paprastai telpa nuo 50 iki 300 vinių; vinys ritėje gali būti 
pasvirusios 0° arba 15° kampu, prieš arba palei laikrodžio rodyklę.

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.

Ø, mm

1,47-4,10 16-125 + + +

Ilgis, mm Sukta Sriegta Lygi
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Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Vinys popieriaus 
juostoje su  
D galvute /
Offset galvute

Vinys su D formos galvute / ofsetine galvute yra apjungtos 
popieriaus juosta. Tokios vinys yra skirtos naudoti lauke, 
pavyzdžiui, karkasui ar terasai kalti. Vinių suklijavimas be tarpų 
leidžia jų turėti daugiau vienoje juostoje (juostoje gali tilpti 
nuo 20 iki 40 vinių). Tokia vinių apjungimo forma užtikrina dar 
patogesnį darbą su viniakale.

Klientui pageidaujant galime pagaminti kitokių išmatavimų vinis.

Kampas iki 34°

Ø, mm

2,51-4,11 32-100 - + +

Ilgis, mm Sukta Sriegta Lygi
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Vinies tipas:

Vinies padengimo būdas:

Vinies galas:



Vielos  
produktai

Mūsų įmonė gali pasiūlyti aukštos bei žemos anglies plieno vielos nuo 2 iki 5 mm 
storio, skirtos vinių gamybai.

Turėdami specialią vielos poliravimo sistemą, galime pasiūlyti visiškai blizgią, 
šlifuotą vielą ritėse be jokių priemaišų. Mūsų vielos valymo būdas yra visiškai 
ekologiškas. Valymo procese nenaudojamos jokios cheminės medžiagos ar rūgštys. 
Visą darbą atlieka specialios valymo galvutės. Po valymo ir poliravimo viela yra 
visiškai paruošta tolesniam apdorojimui ir padengimui.

Galime pasiūlyti šių tipų vielą ritėse:

Plieno rūšis

Ritės svoris

Vielos skersmuo

SAE: 1006, 1008, 1012, 1018, 1022 taip pat aukštos anglies 1032

1,500-2,000 kg

5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 8,0 mm
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Vinies  
padengimo būdai

Be padengimo
Vinys, neturinčios jokio padengimo, dažniausiai naudojamos vidaus darbams, 
kur vyrauja sausesnė aplinka ir jų neveikia jokie fizikiniai gamtos veiksniai.

Cinkavimas geltona/vaivorykštės spalva
Šis cinkavimo būdas niekuo nesiskiria nuo cinkavimo balta spalva. Tačiau 
gaminio charakteristikos ir funkcijos yra šiek tiek geresnės nei balto 
cinkavimo, nes cinko sluoksnis yra truputį storesnis.

Lakavimas
Lakas sumažina trintį tarp vinies ir medienos, todėl vinis yra įkalama 
lengviau ir greičiau. Kalimo momentu nuo vinies susidaręs karštis „prikibdo“ 
laką prie medienos. Tokia vinis tampa žymiai atsparesnė traukimo jėgai.

Cinkavimas balta spalva
Šis vinių padengimo būdas apsaugo jas nuo įvairių fizikinių gamtos 
veiksnių, todėl vinys gali būti naudojamos lauko konstrukcijoms tvirtinti.

Karštas cinkas
Mūsų įmonė gamina vinis iš karštu cinku apdirbtos vielos, todėl papildomas vinių 
cinkavimas nėra būtinas. Karštai cinkuotų plieno gaminių cinko sluoksnis yra 
žymiai storesnis už įprastą, todėl jie pasižymi dar didesniu atsparumu korozijai.

Cinkuotas plienas yra viena ekologiškiausių statybinių medžiagų rinkoje. Nesvarbu, 
ar jį vertinsime iš gamybos, produkto gyvavimo ciklo ar pakartotinio panaudojimo 
pusės, ne visos medžiagos gali prilygti tam, kuo pasižymi cinkuotas plienas, ypač 
atsižvelgiant į aplinkos tvarumą. Mūsų automatinės staklės yra ekonomiškos ir 
efektyvios, įmonės „Wigal“ gaminami garų absorberiai ir nuotekų valymo įrenginiai 
neleidžia kenksmingoms medžiagoms patekti į aplinką. 

Aplinkai draugiškas procesas

L I T N A G L I S 11



L I T N A G L I S12

Techninės vinies 
savybės

Vinies tipas Vinies galas

Dauguma vinių turi lygų kotelį, taip yra dėl to, kad vinis turinti lygų kotelį 
yra įkalama su mažiausiu pasipriešinimu.

Vinis sriegtu koteliu sukuria „surakinimo“ efektą, t.y. įkalta vinis 
„užsifiksuoja“. 

Vinis suktu koteliu labiau tinka darbui su kieta mediena. Toks vinies 
kotelis sumažina medienos skilimo tikimybę, nes kalama vinis sukasi it 
varžtas ir, neplėšdama medienos skaidulų, skleidžia jas į šonus.

Deimantinis vinies galiukas yra plačiausiai naudojamas iš visų vinies 
galiukų rūšių. Kalama vinis tokiu galiuku lengviausiai sulenda į medieną. 

Vinys skeltu galiuku yra naudojamos palečių gamybai. Toks vinies 
galiukas atsiremia į metalinį padą ir lengvai užsilenkia (įgauna kabliuko 
formą). Tokiu būdu vinis „užsifiksuoja“ ir gerokai apsunkina jos ištraukimą. 

Bukas vinies galiukas naudojamas tam, kad kalant arti lentos krašto 
mediena neskiltų. Kalant buku galu medienos skaidulos yra pramušamos, 
tuo tarpu deimantinis galiukas veikia pleišto principu ir gali lengvai 
įskelti medieną.
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Pakavimas ir 
pristatymas

Vinis galime supakuoti į nepaženklintas kartonines dėžes arba į dėžes su mūsų 
firminiu logotipu.

Kliento prašymu, galime pridėti individualiai pasirinktą logotipą, tekstus ir grafiką.

Kiti įpakavimo variantai galimi pagal atskirą kliento pageidavimą.

3150 - 14 700 vnt. 
priklausomai nuo vinių 
išmatavimų

500 - 1000 kg  
didelė kartoninė dėžė

40 / 48 dėžės  
ant padėklo

30 / 36 dėžės  
vinių Jumbo ant padėklo

1 dėžė  
ant padėklo

36 dėžės  
ant padėklo

Virintų vinių pakavimas 
1200x800 mm / 1100x1000 mm padėklai

Palaidų vinių pakavimas
1200x800 mm padėklai

 






Prekių pristatymas į nurodytą vietą - „nuo durų iki durų“.

Prekės gali būti pristatomos tentiniais vilkikais, vilkikais su šaldytuvais ar konteineriais.

Prekių transportavimas tiek sausuma, tiek vandeniu.

Reikiamų dokumentų paruošimas, muitinės formalumų sutvarkymas.                

25 kg  
maža kartoninė dėžė

Pristatymas
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Sertifikatai ir asociacijos

STAFDA

Specialty Tools & Fasteners 
Distributors Association

EPAL

The European Pallet Association

PALLETS MOVE THE WORLD

National Wooden Pallet &  
Container Association



Įmonė įstojo į National Wooden Pallet and 
Container Association asociaciją.

Pradėtos gaminti plastiku sugungtos vinys.

Gamybinės įrangos modernizavimas ir 
plėtra.

Pastatytas naujas gamybos cechas.

Kompanijos laiko juosta
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Viskas prasidėjo  
nuo idėjos.

Pastatytas naujas sandėlis.

Naujos gamybinės įrangos 
diegimas ir pagaminamos 
produkcijos apimčių augimas.

Pagaminamos produkcijos  
kiekis – 3000 t/mėn. 

Gauta ICC-ES vertinimo ataskaita 
Nr. ESR-4611.

Įmonė tapo sertifikuotu EPAL 
vinių gamintoju, įstojo į EPAL 
asociaciją.

Pagaminamos produkcijos  
kiekis – 90 t/mėn.

Įkurta įmonė  
UAB „Litnaglis“.

Pradėtas aplinkai draugiškas 
vinių cinkavimo procesas.

Pradėta vielos produktų gamyba.

Gamybinės įrangos atnaujinimas.

UAB „Litnaglis“ 
Administracija perkelta į 
naujai pastatytą biurą.

Pirmieji pardavimai JAV 
rinkai.

Gamyba perkelta į naują vietą.

Pradėta viela virintų vinių 
gamyba.

Gamybinės įrangos atnaujinimas.

2001

1997

2013

2020

2000 2019

2009

2015

2004

Gamybinės įrangos plėtra, 
darbuotojų skaičiaus ir 
gamybos apimčių augimas.

2006

2017



Kodėl verta rinktis mus
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Kokybiški sertifikuoti 
produktai

Iki 3000 t produkcijos 
per mėnesį

200+ įvairių profesijų 
darbuotojų

Asmeninis vadybininkas

Patogi lokacija. 60 km 
nuo Klaipėdos uosto

Aplinkai draugiškas 
gamybos procesas

Elektros energija iš 
atsinaujinančių šaltinių

Įmonė įkurta 
2000 metais

Nuo 18000 iki 31000 
vinių per minutę

Nauja ir moderni 
gamybos įranga



Tapkite mūsų partneriais

        @litnaglis



UAB „Litnaglis“

Žlibinų kelias 8, Glaudžių k., Plungės r. sav. LT-90107 Lietuva
Tel.: +370 448 53737
Faks.: +370 448 53744
info@litnaglis.com

W W W . L I T N A G L I S . C O M


