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PERÄVAUNUYHDISTELMÄ (CZN-580+WTO-295): 
  

 

 
 

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

- Multilift / Toplift CLF26S (20tn) vaihtokorilaitteet 
- Lisähydrauliikka, 3kpl esim. nosturi, perävaunu, perälauta 
- Nostokapellin paineilmaliitäntä 
- Lämpöyhde lämpölavaa varten 
- Kokonaispaino 28 tn 
- Hyötykuorma n. 12 - 16 tn (riippuu vaihtolavan omapainosta) 
- Ylileveän tavaran kuljetusvarustus 
 

Perävaunu KAUPE OY vm. 2008, 4-akselinen (WTO-295) 
- Rungon pituus 13,2m, vetopituus 15,6m 
- Kahden vaihtolavan perävaunu, jossa lukitukset kolmelle 

erilaiselle lavapituudelle: 6,0m, 6,3m ja 6,5m 
- Paino ilman lavoja n. 6500kg 
- Ylileveän tavaran kuljetusvarustus 

 
 



KUORMATILA KOKONAISUUDET: 
 

 
 
Kappaletavarakuljetukset: 
 
Kappaletavara-ajossa voimme käytämme pressukontteja, jolloin 
lavametrejä on käytettävissä: 
 

1kpl 6,2m + 2kpl 6,4m = 19m 
 

 
Kaikissa konteissa on avattavat katot, joten kuormaus onnistuu 
myös yläkautta siltanosturilla. Kontit voidaan myös lastata/purkaa 
auton avulla yksi kerrallaan, jos esimerkiksi tilanpuute estää 
perävaunun tuomisen lastaus/purkupaikalle. 
 
Pressukonteilla yhdistelmän kantavuus on n. 38 000 kg 
 

 
Konttien sisämitat: pituus 6200, leveys 2470, korkeus 2600



 

Merikontit ja ylileveät kuljetukset: 
 

- 3kpl 20’ merikonttia samalla ajokerralla 
TAI 

- 1kpl 20’ JA 1kpl 40’ merikontti samalla ajokerralla 
- 20’ konttien painot max. 14 000 – 17 000kg (sis. kontin painon) 
- 40’ kontin paino max. 25 000kg (sis. kontin painon) 
 

 
- Ylileveät kuljetukset laidattomilla lavoilla 
- Kuormien max. pituudet 6,5m + 15,0m sekä max. leveydet 3,4m 
- Kantavuus laidattomilla lavoilla n. 40 000kg 
 
 

 
 
HUOM! 
Pystymme kuljettamaan kaikkia edellä mainittuja yksiköitä myös 
samaan aikaan, eli yhdistelmässä voi olla esim. pressukontti 
kappaletavaralle, merikontti/työmaakontti ja vaikkapa ylileveäksi 
luokiteltava kappale. Voimme siis kuljettaa jopa 3 erilaista 
yksikköä samalla kerralla. 
 
 
 



 
Massatavarakuljetukset: 
 
- Yhdistelmän kantavuus massalavoilla on n. 39 000kg 
- Lavat varustetaan umpinaisilla kuormapeitoilla 
- Samassa kuljetuksessa mahdollisuus kuljettaa kolmea eri 

lajiketta 
- Tiivistetyt perälaudat  
- Tilavuus: 3kpl 20m3 = 60m3 

 
 

 
        Lavojen ulkomitat: pituus 6300, leveys 2550, korkeus 1500 
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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 kuljetuskalustomme 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 sekä siltanosturin 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 ajopiirturiin 
 

 
 
 
 


