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RASKASKALUSTO: 
  
 

 
 

 
 

 
 
Scania R420 EGR vm. 2007, 3-akselinen kuorma-auto (CZN-580) 

- Multilift / Toplift CLF26S (20tn) vaihtokorilaitteet 
- Lisähydrauliikka, 3kpl esim. nosturi, perävaunu, perälauta 
- Nostokapelin paineilmaliitäntä 
- Lämpöyhde lämpölavaa varten 
- Kokonaispaino 28 tn 
- Hyötykuorma n. 13 - 16 tn (riippuu vaihtokorista) 
- Autossa EURO4-päästötason mukainen moottoriteknologia 
- Ylileveän tavaran kuljetusvarustus 
 

 
 
 



 
 
 
Volvo F10, 3-akselinen kuorma-auto (KFU-877) 

- Multilift / Toplift CLF-18 (20tn) vaihtokorilaitteet 
- Lisähydrauliikka nosturille, perävaunulle, perälautahydrauliikka 
- Kokonaispaino 25 tn 
- Hyötykuorma n. 12 - 14 tn (riippuu vaihtokorista) 

 
 
 
 
 
 
AJONEUVOJEN VARUSTEITA: 
 

- Kuormasidontaliinoja 4000/8000kg n. 20kpl / auto 
- Kuormansidontaketjut 8000/10000kg 5 kpl 
- Sekalainen määrä erilaisia sidonta- ja kulmasuojia. 
- Hinausköydet, turvaliivit, ensiapulaukut ja sammuttimet 
 



 
KÄYTÖSSÄMME OLEVAT VAIHTOLAVAT: 
 
 
 
 

 
 
 
- Pressukapellilava Kaupe Oy, vm. 2008 
- Sisäpituus 6,2m, sisäleveys 2,45m, sisäkorkeus 2,6m 
- Avattava katto mahdollistaa myös siltanosturilla kuormauksen 
- Lumen, veden ja jään pitävä rakenne 
- Vahvistettu pohja kestää trukilla ajon lavan sisälle 
- Hyötykuorman osuus 14 000kg 
- Lattiamateriaali karhennettu 



 
 
 

 
 
- Kappaletavaralava Toplift Oy, vm 1998 
- Sisäpituus 7,1m, sisäleveys 2,53m, (korkeus 2,7m) 
- Vahvistettu pohja kestää trukilla ajon lavan sisälle 
- Hyötykuorman osuus 14 000kg 
- Kuorman sidonnat 0,3m välein 
 
 

 
 
- Laidaton kappaletavaralava 
- Pituus 7,0m, leveys 2,60m, (korkeus 2,7m) 
- Teräslevypohja 6,0mm 
- Hyötykuorman osuus 15 000kg 



 
 
- Merikontin kuljetusalusta 
- Konttilukot 20’ merikontille 
- Suurin sallittu paino 16 000kg. (sis. kontin+sisällön painon) 
 
 
Pystymme suorittamaan myös ylileveitä kuljetuksia kalustollamme.  
Kuljetus tulkitaan ylileveäksi, jos kuljetettavan (jakamattoman) esineen 
leveys ylittää 2,60m. (Tieliikennelaki) 
 

 
     (kuvassa ylileveäkuljetus Kotka – Eura, suodatinaseman siirto) 

 
- Erikoiskuljetuksen suurimmat mitat (ilman tiehallinnon erillistä lupaa) 

o pituus 9.0m 
o leveys 3.5m 
o korkeus 2.7/(2.9)m 
o paino n. 16 tn 



 

 
 

- Erikoisvahvistettu irtoaineslava, Toplift Oy, vm 2007 
- Pohjalevyjen materiaali 8mm HARDOX 400 
- Laitalevyjen materiaali 6mm HARDOX 400 
- Hydraulinen automaattiperälauta 
- Pohjassa pakokaasulämpökanavat (jäätymisen / kiinnitarttumisen esto) 
- Voidaan varustaa irtopeitteellä kuormapöly estämiseksi 
 

 
 
- 2kpl raskas roskalava, Fincumet Oy, vm 2007 
- Pohjalevyjen materiaali 6mm kulutuslevy 
- Laitalevyt 5mm kulutuslevy 
- Sivulle kääntyvät peräportit 
- Varustettu veivipressulla 



 

 
 
- 6kpl kevyitä roskalavoja, Flaaming oy, vm 1990 
- Pohjalevyjen paksuus 5mm 
- Laitalevyjen paksuus 4mm 
- Sivulle kääntyvät peräportit 
- Lavat voidaan varustaa irtoverkoilla / irtopeitoilla 
- Kahdessa lavassa tiivistetyt peräportit 
 
 

 
 
- Pölyävän / hienojakoisen aineksen kuljetuslava, Flaaming Oy, vm. 2000 
- Tiivistetty heiluriperälauta lukituksella 
- Varustettu veivipeitteellä 

- Materiaalivahvuus 4mm 



 
 

 

 
 

- Lava vaneripohjalla sekä laidoilla (esim. risujen/lumen ajoon) 
- Heiluriperälauta lukituksella 



 
 
 
Haluamme vaikuttaa omalta osaltamme luonnon hyvinvointiin, jonka 
johdosta: 
 
 
- Huollatamme automme vain merkkiliikkeissä, jolloin voimme varmistua 

siitä, että mm. suodattimet, jäteöljyt ja akut käsitellään oikeaoppisesti 
- Käytämme takuupinnoitettuja uusiorenkaita veto- ja teliakselilla 
- Emme anna autojemme käydä turhaan tyhjäkäynnillä 
- Investoimme uusiin vähäpäästöisiin ratkaisuihin 
- Seuraamme polttoaineen kulutusta tarkasti 
- Emme aja ”rajoitinta vasten” 
 
 
 
Raskaan ajoneuvon kuljettaminen on tarkkaa ja vastuunalaista työtä, joten: 
 
- Kuljettajillamme on työturvallisuus- sekä tieturva I -koulutus suoritettuna 
- Kaikilla kuljettajillamme on koulutus ja kokemus trukin- ja 

pyöräkuormaajan kuljettamiseen, jolloin voimme tarvittaessa purkaa itse 
asiakkaan kuorman 

- Autoissamme on mm. uusimmat säännökset kuormansidontaan sekä 
ajo- ja työaikalakeihin. Nämä aina uusimmat tiedot ovat mukana 
kuljettajiemme koulutuksessa.  

- Vakuutukset ovat kunnossa sekä ajoneuvon, että kuljetettavan tavaran 
osalta 

- Työaika, ajoaika ja muut työt rekisteröityvät digitaaliseen laitteeseen 
 

 
 

 
 


