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           Pakko on uskoa, että tämä on Mercedes-Benz. Edestä katsoen näkyy vähintään
seitsemän valmistajan logoa.      
     Isä ja poika, Juha ja Eemil Lindholm Oulusta, esittelevät uuden tähtikeulansa kotimaisia
varusteita.                     Oululaisen Juha Lindholmin
Mercedes-Benz Actros toimii esimerkkinä yrityksen nimen ikuistamisesta metalliin.
Karjapuskuriin vajaan metrin korkeudelle sijoitettuun, ruostumattomasta teräksestä
valmistettuun valotauluun on työstetty omistajan ja tämän kanssa samannimisen yrityksen nimi.
  
    
  
   Iso-Syöte Truck Weekendissä yrittäjän poika Eemil Lindholm sai kunnian esitellä autoa.
  
    
  
   - Keulan metalliosat tulevat Custom Partsilta, samoin kylkien. Lisävalot auton katolla ovat
Hellan tuotteita. Maskin valot puolestaan valittiin W-Lightin mallistosta, kertoi 13-vuotias Eemil
Lindholm.
  
    
  
   Myöhemmissä vaiheissa Juha Lindholmin pääsee ääneen ja kehumaan tarvikevalmistajaa.
    
    

         Nuorena vitsa väännettävä ja raskaisiin ajoneuvoihin tutustuttava. Myöskään
omena ei puusta kauas putoa, todistaa 13-vuotiaan Eemil Lindholmin olemus.           

   
   - Custom Partsin 
Juha Sillanpää
valmisti ainutlaatuisen valotaulun. Halusin kolmisakaraiset Mercedes-logot sen molempiin
reunoihin kruunaamaan kokonaisuuden.
  
    
  
   Lindholm ajaa rekkaveturillaan pääasiassa eläinkuljetuksia HKScanille. Työpäivinä valotaulu
näyttää monipuolisuutensa, kun Juha Lindholm -tekstin tilalle vaihdetaan pykälien vaatima
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eläinkuljetus-merkintä.
  
    
  
   Lindholm halusi, että auton karjapuskuri on vahva myös alareunoiltaan. Ikäviäkin asioita näet
tapahtuu.
  
    
  - Jos sattuu törmäys henkilöauton kanssa, karjapuskurin tulee suojella kuorma-auton
etupyöriä, jotta tämän ohjattavuus säilyy.
 
  
   

       Pimeässä hehkuva valotaulu pysäköintivalojen säestämänä on vaikuttava näky.       
   Eläinkuljetuksissa isä-Lindholm kuuluu suvussa jo kolmanteen sukupolveen. Maatilakäynneillä
asiakkaista tulee vuosien saatossa tuttavia.           Asiakkaita ovat myös eläimet, jotka
matkaavat rekan kyydissä joko maatilalta toiselle kasvatukseen tai viimeiselle matkalleen
teurastamoon. Eläimille järjestetään tarvittava huolto ja määräaikoja noudatetaan.
Perävaunussa on sekä lämmitys- että jäähdytyslaitteisto.
 
   
 
  Poika-Lindholmin tutustuu jo täyttä päätä raskaisiin kuljetuksiin. Jos suvun perinteet eivät
veisikään häntä eläinkuljetuksien pariin, jonnekin isojen autojen lähelle kuitenkin. Aika ajoin isän
komealla Mercedeksellä matkatessaan 7-luokkalainen nuorimies varmasti omaksuu laajan
oppimäärän raskaasta kalustosta.
 
  

   

    Teksti ja kuvat: Seppo Alaruikka

    TILAA AJOLINJA!

 2 / 2

http://www.boy.fi/tilaus.html

