
48 Auto, tekniikka ja kuljetus

� Henkilöautomaisessa 
ohjaamossa kuljettajaa 
ilahduttavat myös kak-
sinkertainen pyyhetan-
ko, parranajopeili, sil-
mälasikotelo ja kännyk-
käteline sivuikkunan 
yläpuolella sekä nyt 
erinomainen sisävalais-
tus ja vakiovarusteinen 
paineilmaliitin telinees-
sä kuskinpukin takana. 
25 amppeerin ”voima-
nulosotto” ohjaamossa 
on lisävaruste.

�  Painavasta 
Euro6:sta huoli-

matta SuperA:n oma-
painon kerrotaan pudote-tun alustan kevytmetalli- ja erikoisteräsrakenteilla ja lukuisilla ohjaamo- ja päällirakennekevennyk-sillä. Liekö erikoisteräs Rautaruukil-ta ja samaa, jolla Sisu on osannut ke-ventää omia runkojaan menestyksellä. SuperA:n 1845 LS 4x2 BigSpace ohjaa-molla omapainoksi ilmoitetaan varus-teista riippuen 7357 kg ja SuperA 2551 6x2 ClassicSpace ohjaamolla omapainoksi vas-taavasti 8968 kg. Valmistaja sanoo  kasvatta-neensa näin hyötykuormakapasiteettia.

� Kojelaudan monitoi-
mi-näyttöruutuun on 
valittavissa mahtava 

määrä näyttöjä eri toi-
minnoista aina navi-

gaattorista taakse lisä-
varusteena asennetta-

vaan peruutustutkaan. 
Nopeus- ja kierrosluku-

mittarin design-muo-
toilu tuntuu tarpeetto-

malta henkilöauto-
hakuisuudelta.
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TÄYSIN uudistetun ohjaamon 
ovi avautuu kilpailijoista poike-
ten reilusti auki. Enää ei tarvitse 
rimpuilla vinossa kuin apina tra-
petsissa päästäkseen kuskin istui-
melle. Nyt siihen pääsee suorana 
polkaisemaan rappuja ylös. Ratin 
asento löytyy volvomaisesti pol-
kaisemalla ja scanialaisella sää-
tövaralla. Rivikuutonen käyn-
nistyy ”urheilullisesti” napista 
painamalla. Automaattivaihteen 
käyttövipu on siirretty viikseksi 
rattipylvääseen. Liikkeellelähtö 
on juohevampaa kuin edeltäjäl-
lä. Ensimmäinen jyrkkä vinkke-
li paljastaa ohjausgeometrian tu-
lostuvan juuri sopivasti aliohjau-
tuen. Ratti palautuu sulavasti il-
man huojumisenestoa jatkamaan 
suoraan eteenpäin.

Jatkoa seuraa. Terävä töyssy 
yllättää panssarivaunujen har-
joitusbetonilla. Se keinauttaa 
nelipiste-kierrejousitettua oh-
jaamoa pehmeästi.

BigSpace ohjaamon kuskinpu-
kin ilmajousitus viimeistelee vai-
mennusta. Tämähän yhtä juhlaa.

Pujottelukokeessa tehtaan 
mies ehdottaa vauhdiksi 50 km/
t. Kokeillaan 60:lla. Perävau-
nun ESP jarruttaa ennen kuin 
meinaa kaatua. Ohjaamo huo-
juu rauhallisemmin kuin ver-
tailuajossa edeltäjä-Actros. Jyr-
kässä kaistanvaihdossa toistui 
sama. Kevyttä huojuntaa vain, 

� ”Rahalla saa ja Uudella Actrosilla pääsee”. Uusi Actros tarjoaa  näet niin paljon vaihtoehtoja ja valinnanvaraa, että se sekoittaa  viisaimmankin pään. Jos on varaa, Uusi Actros päihittää hienoim- matkin henkilöauto-limousinet. Perusvarusteissaan sen hinta/ laatu suhde kisaa tiukasti Scanian ja Volvon huippujen kanssa.  Paha on löytää siinä heikkouksia, paitsi...� Fleetboardin näyttö on ihan pielessä! Se on vaarallisesti sivussa  kojelaudasta kaukana alhaalla oikealla. Sen käyttö vaatii kääntä- mään tarkkaavaisuuden pois liikenteestä. Se pitäisi heti siirtää  ylös näkökenttään.
� Lisäksi ”Uusi Actros” on huono nimi. Tämä on jo neljäs ”Uusi  Actros”. Kun Euro6 tulee pakolliseksi 2014, tämäkään Uusi Actros  ei ole enää uusi vaan jo vanha. Erityisesti nyt kun se todella on  uusi auto, parempi nimi olisi

TYYPIT

SSuperuperActrosActros
Teksti | Klaus Bremer, kuvat | Klaus Bremer ja valmistaja

vaikka perävaunun äkkinäinen 
jarrutus todisti, että äärirajoil-
la ollaan. Hieno ohjaamojou-
situs aistii yhä perävaunun lie-
vän nylkytyksen. Mersussa alkaa 
kuitenkin löytyä pohjoismaista 
jämäkkyyttä.

Kokonaisjousitus todisti laa-
dukkuutensa kokeessa, jossa vuo-
roin vasemman, vuoroin oikea si-
vun pyörät upposivat aaltomai-
sesti lainehtivaan asvalttipintaan. 
SuperA heilui tasaisesti ja varmasti 
kuoppien yli vielä 80:n nopeudes-
sa suositusnopeuden ollessa 60.

Huippuautomaatti
G 211 PowerShift 3 automaat-
tivaihteiston 12 vaihteen käyt-
tövipu on ohjauspylväässä pa-
remmassa paikassa kuin edeltä-
jä-Actrosissa kyynärnojan päässä. 
Sitä on myös helpompi käyttää. Se 
vaihtaa selvästi sähäkämmin kuin 
edeltäjänsä vaihteelta toiselle. Ja 
se toimii kautta linjan paremmin. 
Se on nyt tarkoitettu käytettäväk-
si vain automaattisena, vaikka se 
edelleen antaa mahdollisuuden 
manuaalikäyttöön. Siinä on läh-
tökohtaisesti ohjelmoituna nk. 
Eco-Roll. Siihen kuuluu kick 
down -toiminto, ja se kytke ha-
nakasti vapaalle kun jalka nousee 
kaasupolkimelta. Se päästää ala-
mäissä rullaamaan aina 94 km:
iin/t minuutin verran. Napau-
tus käyttövivun päähän kytkee 

automaattivaihteiston Economy 
SoftCruise ohjelmalle. Se poistaa 
”kick downin”, rajoittaa nopeu-
den alamäissäkin 85 km:iin/t ja 
kiihdyttää pehmeän säästeliäästi. 
Eco-Roll on mäkiseen maastoon, 
Economy tasamaan ajoon. Polt-
toainepihistelyn haittana on mä-
kisessä tiestössä voimattomuuden 
tunne ilmoitettuun moottorite-
hoon nähden.

Uutta on ruuhkaliikenteen 
ryömintätoiminto, kun jalka nos-
tetaan kaasulta. Normaaliajossa 
etäisyystutka lisävarusteena jar-
ruttaa automaattisesti säädettä-
vän välimatkan edellä ajavaan ja 
kiihdyttää automaattisesti takai-
sin valittuun vakionopeuteen es-
teen poistuttua. Mäkilähtöavus-
tin helpottaa mäkilähtöjä.

Vaihteiston käyttövivulla an-
nostellaan myös kolmipykäläis-
tä retarderia. Se aloittaa moot-
torijarrutuksella kolmella, sitten 
kuudella sylinterillä. Jatkoa seu-
raa EGR- ja Waste-gate venttiili-
en tehostuksella, jolloin jarrutus-
teho on 544 hv. Lisävarusteena 
Voithin vesiretarderilla jarrutus-
teho nousee kahdella pykälällä 
1020 hv:aan. Vesiretarderin etu-
na on jarrutuslämmön johtami-
nen moottorin jäähdytysjärjestel-
mään, mikä 35 kg:n painonsääs-
tön lisäksi tehostaa jäähdytystä. 
Jalkajarrun käyttö supistuu ajos-
sa aivan minimiin. ��
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Posti  kotimaisella biokaasulla. Lokakuun 17. 

päivästä 2011 Itellan 10 kaasuautoon ja kuuteen 

Bi-Fuel -autoon tankataan kotimaista Gasum-

biokaasua. Biokaasun syöttäminen liikennekäyt-

töön  alkaa lokakuussa 2011. Tällä hetkellä Itellal-

la on käytössä kaikkiaan 16 kaasuautoa. Tarkoi-

tuksena on kaksinkertaistaa määrä vuonna 2012. 

Itellan käytössä on kaikkiaan noin 4 000 autoa, 

joilla ajetaan noin 300 000 kilometriä päivässä.

Cargotecille  sopimus satama-automaati-

osta Los Angelesiin. Cargotec on tehnyt sopi-

muksen kymmenen Kalmar-automaattinosturin 

ja 17 asiakkaan tarpeisiin määritellyn automaat-

tisen kuljetuslukin toimittamisesta Los Angele-

siin Yhdysvaltoihin. Laitteet toimitetaan vuosina 

2012 ja 2013 Mitsui OSK Linesin tytäryhtiölle 

TraPac Inc:lle, joka on johtava terminaalipalve-

luiden tuottaja Los Angelesissa.

Bosch valmistanut 250-miljoonaa moot-

torinohjausyksikköä. Saksalainen Bosch on 

vuoden 1979 jälkeen valmistanut 250-miljoo-

naa moottorinohjausyksikköä Bosch lanseerasi 

Motronic moottorinohjausjärjestelmänsä kuusi-

sylinterisessä BMW 732i:ssä.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu arviolta 25 

miljoonaa yksikköä lisää.

Uusi nosturi korjaamokäyttöön. Vannetuk-

ku.fi  esittelee Suomessa SteyrTek PL-H30 -ren-

gastyönosturin. Matala 95 millimetrin (lattian 

pinnasta) rakenne mahdollistaa vaivattoman au-

ton ajon nosturille.  Nostoliike on rajoitettu 500 

milliin, jolloin vuosikatsastuspakko poistuu. Nos-

turin nostokyky on 2 500 kiloa.

Cargotec  kuormankäsittelylaitteita USA:n 

puolustusministeriölle. Cargotecin Kalmar RT 

Center (KRTC) on solminut viisivuotisen puite-

sopimuksen Yhdysvaltojen puolustusministeriön 

kanssa. Sopimuksen kokonaisarvon arvioidaan 

olevan noin 160 miljoonaa dollaria (113 miljoo-

naa euroa). Sopimuksen puitteissa Cargotecin ar-

vioidaan toimittavan 1890 maastoajoon tarkoitet-

tua haarukkatrukkia Yhdysvaltojen puolustusmi-

nisteriön alaiselle TACOMille seuraavan viiden 

vuoden aikana.

UUTISETUUTISET

4 Auto, tekniikka ja kuljetus

NESTE Oilin uusiutuvan NExBTL-lentopolttoai-

neen tuotantoteknologia palkittiin 12.10. Amster-

damissa järjestetyssä kansainvälisessä Biofuels 2011 

-kilpailussa. Neste Oil valittiin äänestyksessä Vuoden 

biopolttoaineteknologia -sarjan voittajaksi. Kilpailu 

järjestettiin World Refi ning Associationin biopoltto-

ainekonferenssissa, joka kokoaa vuosittain yhteen 

maailman johtavat biopolttoaineteollisuuden toimi-

jat. Neste Oilin palkittua NExBTL-teknologiaa voi-

daan käyttää sekä maantieliikenteen että lentoliiken-

teen uusiutuvan polttoaineen tuotantoon.Uusiutu-

vaa lentopolttoainetta voidaan valmistaa joustavasti 

eri kasviöljyistä ja jätepohjaisista raaka-aineista, ku-

ten elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteestä.

Neste Oilille voitto Biofuels -kisassa

SIWOIHIN, Valintataloihin ja Euromarketeihin 

avattavan pakettien lähetyspalvelun myötä Mat-

kahuollon palveluverkosto kasvaa noin 350:stä lä-

hes 1100:aan Pakettipisteeseen. 

Koko maan kattavaa linja-autoverkostoa hyö-

dyntämällä paketit ovat kokoajan liikkeessä ja vä-

livarastointi on näin ollen olematonta, kertoo Mat-

kahuollon toimitusjohtaja Pekka Hongisto

Matkahuolto kuljettaa paketit vastaanottajaa lä-

himpään pakettipisteeseen 1-3 päivässä ja vastaan-

ottaja saa tiedon paketin saapumisesta nopeasti teks-

tiviestillä. Pakettien noutoa ja lähettämistä helpotta-

vat lähetyspisteiden pitkät aukioloajat.

Matkahuollon ja Lähikaupan tavoitteena on saa-

da viidennes kuluttajien lähettämistä paketeista. 

Lähikaupalla on entuudestaan yhteistyötä postin 

kanssa 135 eri toimipisteessä. Lähikaupan liiketoi-

mintapäällikkö Juha Wallin näkee matkahuollon ja 

postin palveluiden täydentävän toisiaan ja antavan 

kuluttajille valinnan mahdollisuuden.

Uusi pakettien 

lähetyspalvelu

JOULUKUUN ensimmäisestä päivästä alkaen tu-

lee kuorma- ja linja-autojen tuulilaseista löytyä au-

ton hiukkaspäästöistä kertova noin 12 euron hin-

tainen Eko-tarra.

Noin 12 euroa maksava tarra tulee hankkia, jos ajaa 

Kööpenhaminan, Aarhusin, Aalborgin tai Odenseen taa-

jamissa. Alueet on merkitty erillisellä liikennemerkillä.

Rajoitus koskee yli 3,5 tonnisia diesel-käyttöisiä 

ajoneuvoja. Ajoneuvossa tulee olla hiukkassuodatin 

ja päästöjen osalta täyttää vähintään Euro-4 normit. 

Vanhemmissa ajoneuvoissa tulee olla mukana 

todistus jälkiasennetusta hiukkassuodattimesta. 

Sääntöjen rikkomisesta seuraa maksimissaan 20 

000 kruunun eli 2700 € sakko. 

Lisätiedot ja tilausohjeet esimerkiksi Applus+ 

palvelusta. ecosticker.applusbilsyn.dk/en/

”Ekolätkä” myös 

kuorma-autoihin

SIISTIT ajoneuvot ovat osa yrityksen imagoa. Pe-

suja on kuitenkin vaikea sovittaa tiukkoihin ajo-

aikatauluihin. Tamperelaisyrittäjä Juha Louheston 

Easy pesupalvelu toimii siten että, kuljetuskalusto 

käydään pesemässä asiakkaan valitsemassa paikas-

sa juuri silloin kun tälle parhaiten  sopii. 

Pesuautossa on kuumavesipainepesuri säiliöi-

neen ja oma virtalähde, joten pesuja voidaan suo-

rittaa missä tahansa. Käytössä on pääsääntöisesti 

pelkkä vesi. Toiminnalla on ympäristönsuojeluyk-

sikön hyväksyntä.

Liikkuva 
rekkapesula

� Käytettävän pesuveden 

lämpötila on noin 70 astetta
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Volkswagen Crafter Euro5

Hei, me kevennetään!
Volkswagen Crafterin uusi sielu on puhdas. 

Se on kevyempi ja tuottaa vähemmän 

päästösyntiä kuin edeltäjänsä.

Teksti, kuvat | Heikki Laurell

UUSI Crafter on periaatteessa 

ennallaan kun puhutaan tavara-

tilan mitoista ja pelleistä.

Nokka on niistetty nykyhet-

ken Volkkari-muodin mukai-

seksi taiten ja tyylillä. Samalla 

on fi ksattu ohjaamon ilmettä.

Tekniikkapuoli onkin sitten 

toinen juttu – nyt ollaan puh-

tauden ytimessä.

Sama kone, eri tehot

Volkswagenin peruskone on 

1968 kuutoinen nelonen. Sa-

masta koneesta tehdään eri te-

hoversioita turbojen ja elektro-

niikan avulla.
Crafterin tehot ovat 109, 136 

ja 163 hevosvoimaa, väännöt sa-

massa järjestyksessä 300, 340 ja 

400 Nm. Suuritehoisimmassa 

moottorissa on tuplaturbot, pie-

nitehoisimmissa selvitään yhdel-

lä. Päästötaso on Euro5 – Euro4 

alkaa hiljakseen olla historiaa.

Koneet ovat sopusoinnussa 

rakkaimman kilpailijan Merce-

des-Bensz Sprinterin teholuok-

kien kanssa. Sprinterin 2,15 lit-

raiset peruskoneet kehittävät 95, 

129 ja 163 hevosvoimaa vääntö-

jen ollessa 250, 305 ja 360 Nm. 

Volkkarissa on siis hieman Mer-

sua enemmän vääntöä nelosko-

neissa – mutta voimaa tarvitseval-

le Mersu voi heittää peliin kuutos-

koneen 190 hevosvoiman tehol-

la ja 440 Nm väännöllä – siihen 

Volkkarilla ei ole vastinetta.

Kulutuksen sanotaan pudon-

neen 25 prosenttia edeltäjiin ver-

rattuna. Pienimmät ilmoitetut ku-

lutukset ovat alle kahdeksan litraa 

sadalla. Alentuneen kulutuksen 

rinnalle tulee alentunut päästöar-

vo, parhaimmillaan 189 grammaa 

kilometriltä. Se tietää Suomessa 

entistä alhaisempaa autoveroa.

Vaihteisto on kuusiportainen 

käsivalintainen. Se toimii hyvin. 

Perävälityksiä on tarjolla neljää 

sorttia eli perän voi valita ajo-

tehtävän mukaan. Automaattia 

ei ole uuden koneen kanssa saata-

vana – siinä Crafter häviää Sprin-

terille. Volkkarin menestyksekäs 

DSG kaksoiskytkinvaihteisto jää 

etuvetoisiin Transportereihin – 

sitä ei tehtaan mukaan saa toistai-

seksi sovitetuksi autoihin, joissa 

moottori on auton pituussuun-

tainen. tehdas tosin tarjoaa van-

halla 2,5 litran 136 hevosvoiman 

koneella ja robottivaihteistolla 

olevaa autoa kotimarkkinoilleen 

– Suomessa sitä ei nähtäne.

Crafteriin ei toistaiseksi saa 

tehtaan tekemää nelivetoa.

Uudet koneet ovat reilusti 

vanhoja kevyempiä – siksi kan-

tavuus on noussut reilut 80 kiloa 

lähes koko mallistossa.

Omistajan etu

Crafter ei ole pelkästään pihi 

– sen sanotaan olevan entistä 

edullisempi huoltokustannuk-

siltaan. Suomen huoltohinnat 

selvinnevät lähiviikkoina.

Toinen etu on takuun veny-

minen – se on nyt kolme vuotta 

tai 250 000 kilometriä.

Mielenkiintoista on myös 

hintojen muuttuminen. Edul-

lisin Crafter maksaa nyt Suo-

messa umpipakuna 34 772 eu-

roa. Pitkä 163 hevosvoimainen 

maksaa 44 309 euroa. Hinta-

ero on merkittävä – halvin on 

jo 3500 euroa entistä halvinta 

edullisempi. Uudet hinnat pe-

rustuvat muun muassa päästö-

verotukseen. Vertailun vuoksi 

kerrottakoon, että halvin Sprin-

VOLKSWAGEN Transporteriin 

saa nyt vaihtoehdoksi kaksilit-

raisen TSI bensiinimoottorin. Se 

korvaa aikaisemman kuusisylinte-

risen bensakoneen.
Uusi moottori kehittää 204 

hevosvoimaa ja vääntää 350 Nm. 

Se kiihdyttää Transporterin nol-

lasta sataan 8,7 sekunnissa ja an-

taa 200 km/h huippunopeuden. 

Vaihteisto on joko kuusipor-

tainen käsivalintainen tai seitsen-

CADDY-pakettiautoa on nyt saata-

vana tehtaalta nestekaasukäyttöise-

nä. 1,6 litrainen kone kehittää  102 
k lk k lla

� Bensakoneinen Transporter on edustusautotasoa. Kone käy hiljaisesti. 

Koeajossa se kulki kuin syötävä tiikerin edellä – makeaa!� Nestekaasu-Caddy jää muualle Eurooppaan – Suomessa se ei verosyistä toimi.

portainen DSG. Nelivetomalli 

on saatavana DSG-vaihteistolla.

Yhdistelmäkulutukseksi ilmoi-

tetaan 9,6 litraa sadalla – 25 pro-

senttia vähemmän kuin edellisellä 

kuusisylinterisellä. Huippunope-

utta ajettaessa kulutus on takuulla 

eri luokkaa kuin normikulutus!

Vauhti-Transporter on tuonut 

kaikkiin Transportereihin saata-

vaksi valinnaisvarusteiset Bi-Xe-

non valot LED-päiväajovaloin. �

Bensaa ja vauhtia!

Suomeen nestekaasukäyttöi-

nen Caddy tuskin tulee – meil-

lä myydään maakaasulla käyvää 

EcoFuel mallia. Maakaasumal-

Kaasua Caddyyn

� Crafterin saa tehdas-

valmiina bussinakin – 19 

paikkaisena esimerkiksi.
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VOLKSWAGEN erinomaisesti 

taksiin sopivaa MaxiCaddyä saa 

nyt tehtaalta Highline-varustein.

Verhoilumateriaalien ja muu-

toinkin tilattavissa olevien lisä-

himmeleiden suolana Highlinessa 

on erinomainen kuljettajan istuin. 

� Kaksilitrainen uppoaa Crafterin 
konetilaan siististi.

ter Trend maksaa 34 247 euroa. 

Tasoissa siis mennään…

Crafter on saatavana 3,0, 3,5 

ja 5,0 tonnisena. Akselivälejä on 

kolme, koripituuksia neljä um-

pikoreissa. Alustaa, dobbelia ja 

muita koreja löytyy moneen läh-

töön.
Perusvarustukseen kuuluu 

ESP ajovakaudenhallinta. Ajol-

taan auto on pikaisen kokeen 

perusteella hyvä – eroa Sprinte-

riin ei löydä helposti.

Kilpailu kiristyy

Uudistettu Crafter antaa VV-

Autolle entistä paremmat mah-

dollisuuden kilpailuun markki-

noita hallitsevaa Sprin-

teriä vastaan.
Tuotteethan ovat ko-

riltaan paljossa saman-

kaltaisia – eroa on vain 

tekniikassa ja ohjaamon 

ilmeessä. Asiakkaat ovat 

tehneet omat valintan-

sa hinnan ja huoltover-

kon palvelukyvyn pe-

rusteella. Myyntimää-

ristä päätellen Sprinter ei kovin 

usein ole ollut Crafteria selkeästi 

kalliimpi vaihtoehto…

Kilpailu isojen pakettiau-

tojen markkinoilla siis kiris-

tyy. Suurten saksalaisten kes-

kinäisen kisan hämmentäjiksi 

VOLKSWAGENILLA on mal-

leja, jotka kantavat BlueMotion-

tunnusta. Se tarkoittaa normaa-

limallia alhaisempia päästöar-

voja. Vihreässä Saksassa ne ovat 

kysyttyjä lisähinnastaan huoli-

matta.
Tekniikaltaan autot eroavat. 

Esimerkiksi Transporterin Blue-

Motion-malleissa on viisivaihtei-

nen pitkävälityksinen vaihteisto 

normaalin kuusivaihteisen si-

jaan. Koneteho on rajoitettu 114 

hevosvoimaan ja vääntö arvoon 

250 Nm. Kulutuksen kerrotaan 

� Verhoilu oli koekappaleessa

 alcantaraa. Kuskin istuin on 

parempi kuin sinällään jo kel-

vollinen Caddyn vakiojakkara.
� Highlinessa on lieviä koristeita 

ja kivat vanteet vakiona.

BlueMotion – turhaa vai?
olevan 0,9 litraa sadalla pienem-

män kuin normaalimallin.

Suomeen hyötyautopuolen 

BlueMotion-malleja ei ole tuo-

tu. Niiden lisähintaa ei ole tois-

taiseksi saatu kompensoitua al-

haisemmasta autoverosta huoli-

matta. Tehdas on myös paketoi-

nut BlueMotion-tekniikkaa niin, 

että joku Suomessa tärkeä varus-

te, esimerkiksi istuinlämmitti-

met, on ollut mahdoton yhtälö.

Uuden mallivuoden myötä 

tuontia kuitenkin harkitaan – aika 

näyttää, mitä tuleman pitää. �

Siksi Highlinesta voisi ennakoidan 

Suomessakin suosittua ainakin 

omistajakuljettajien keskuudessa.

Highlineä kannattaa kysellä 

myyjiltä. Auton hintaero Suo-

messa tuttuun Trendlineen ei 

vielä ole selvillä. �

Highline Caddyyn

Auto tekniikka ja kuljetus 19

on tulossa muitakin merkke-

jä – tässä luokassa esimerkiksi 

Opel ja Renault voivat olla ko-

konaisuutena yllättäviä vaihto-

ehtoja. �

� Sisustuksessa on hieman 

uutta, peruskangas on nyt nimel-

tään Tasamo. Lisähintaan saa 

melkein suomalaiskankaan ni-

meltä Timo. Kojetaulua on kehi-

tetty. Pieni yksityiskohta on is-

tuinlämmittimien muuttuminen 

kolmiasentoisiksi säädettäviksi.

� Tavaratila on tismalleen sama 

kuin Sprinterissä.

� Uuden Crafterin tuntee par-

haiten nokasta. Uuden mallin 

kaikki pintapellit on nyt kak-

soisgalvanoitu eli ruosteelle ei 

pitäisi olla hevin sijaa. Anten-

no on keskellä kattoa – koita-

han ottaa se pois kun viet au-

ton pesukoneeseen!
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2012

TRUCK OF THE YEAR
JURY MEMBER

BUS OF THE YEAR
JURY MEMBER

VAN OF THE YEAR
JURY MEMBER

Auto tekniikka ja kuljetuksen keskeinen lukija- ja kohderyhmä:
� Kuljetusalan yritysten johtajat, päälliköt sekä liikennöitsijät.
� Kuljetus-, varasto- ja hankintapäälliköt.
� Kaupan ja teollisuuden logistiikka- ja kuljetusvastaavat.
� Yhteiskunnalliset vaikuttajat ja viranomaiset.
� Yritysautojenhankintavastaavat ja -päättäjät.
� Ammattiautoilun huolto- ja korjaustoiminta, auto- ja tarvikekauppa.
� Öljy-yhtiöt ja rengasala.

● Lehti tavoittaa
kattavasti kuljetus- ja
kuormaustekniikan,
kuljetustalouden sekä
suomalaisen
elinkeinoelämän
päättäjät.

ILMESTYMISAIKATAULU VUONNA 2012

Nro DL ...... Ilmestyy Teema ja liitteet:
1 26.1............ 2.2. Huolto ja korjaamo
2 23.2............ 2.3. Pakettiautot ja Arctic Test
3 28.3. ........... 3.4. Kuorma-autot ja Arctic Test (Tärkeät -liite 2012)
4 25.4. ........... 3.5. Logistiikka ja kuljetus messut, Helsinki
5 25.5. ........... 1.6. Henkilökuljetukset
6 20.6. ......... 29.6. Päällirakenteet, Lepaa
7 29.8. ........... 6.9. Kaupan kuljetukset ja varastointi, Metko
8 28.9. ......... 5.10. Puukuljetukset, renkaat
9 30.10. ....... 6.11. Satamat, kansainväliset kuljetukset, Kalenteri 2013

10 4.12. ....... 13.12. Koulutus, Koulutuskartta 2013

Auto tekniikka ja kuljetus on Suomen suurin ja Pohjoismaiden
johtava ammattiautoilun ja logistiikan erikoislehti!

B Yhtiöt Oy
Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki
Puhelin: (09) 547 621
Telefax: (09) 5476 2246
etunimi.sukunimi@boy.fi

JULKAISIJA

www.boy.fi

LIITTEET

� KOULUTUSKARTTA
TÄRKEÄT-

    PALVELUHAKEMISTO
SUURJULISTE
VUOSIKALENTERI

● Auto tekniikka ja
kuljetus testaa mm.
kuorma- ja linja-autoja,
paketti- ja henkilöautoja
sekä yritysautoja. Lehti
on myös alalla käsit-
teeksi muodostuneen
Arctic Testin
pääjärjestäjä.

JÄTTIRAPORTTI | Logistiikka 2011 messut

TEEMANATEEMANA  
SATAMATSATAMAT

9/2011 | Hinta 7,40 € | www.autotekniikka.fi 

Vientiä kuritetaan Vientiä kuritetaan 
väylämaksuillaväylämaksuilla

Täysin uusiTäysin uusi  
Ford RangerFord Ranger

Satamaliiton tj Markku Mylly:Satamaliiton tj Markku Mylly:

”Luotsaukseen ”Luotsaukseen 
saatava kilpailua”saatava kilpailua”

Siilinjärven huikea Cat-Bucyrus Siilinjärven huikea Cat-Bucyrus 
kauhoo 17 mottia!kauhoo 17 mottia!

Euroopan 
liikenteen 
ydinverkko 
Suomessa

Anu VehviläinenAnu Vehviläinen  

harhauttiharhautti  
Niinistön ja KyllösenNiinistön ja Kyllösen

Uusi Hilux Uusi Hilux 
  Mitsubishi L200  Mitsubishi L200VS.VS.
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Vuoden Kuorma-auto Suomessa on...Vuoden Kuorma-auto Suomessa on...

4/2011 | Hinta 7,40 € | www.autotekniikka.fi 

TEEMANA TEEMANA 
JYVÄSKYLÄN KULJETUSNÄYTTELY
JYVÄSKYLÄN KULJETUSNÄYTTELY

Kuljetus 2011 tähdetKuljetus 2011 tähdet

BiBirminghamin 
autonäyttelyn 
uutuudet
Iveco Ecostralis tuli

Sisu 
täyttää

Sähkö Transit

Neliveto 
tulee taksiin

Actros

Crafter

MAN MAN 
Lion’s City

Scania Euro6

JYTKY JYTKY 
Joensuusta
Joensuusta

AutoilijaAutoilija

OSMOOSMO
KOKKOKOKKO
ponkaisi Eduskuntaanponkaisi Eduskuntaan

UUSIUUSI

UUSIUUSI

UUSIUUSI

UUSIUUSI

artti Kovalaisen 
menestyksen salaisuus

100 auton pullakuski Lapista
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NIIN ne vain menivät kaikki, 

Tatran testialueen maastoradoil-

la syyskuun 9.  ensiesitellyt 4x4, 

6x6, 8x6 ja 8x8 Tatra Phoenixit. 

Ja upeasti menivätkin. 

Jo ensitutustumisen perus-

teella nähdään, että Tatra tuo 

Phoenixilla uuden ulottuvuu-

den kuorma-autojen raskaisiin 

off road kuljetuksiin. Se tosin ei 

ole mitään uutta. Autohistoria 

tunnustaa auliisti, että Tsekko-

slovakian autoteollisuus oli in-

novaatioiltaan ja tekniseltä ta-

soltaan jopa edellä Saksaa 1930-

1 2 3 4 5

H
IS

T
O

R
IA

A

”Minä näen sen, mutta en usko sittenkään!” 

Edelläkävijä
Tatra tekee tänään sen minkä Sisu teki 50 vuotta sitten hinatessaan napamoottorilla varustettua kent-

tätykkiä. Sveitsiläisen kenraalin sanat ovat jääneet elämään ja sopivat nyt Tatra Phoenix off road eli 

maastokuormureihin. Kokeneimpiakin testiajajia kylmäsi uuden tsekkikeksinnön ratissa, kun osoitet-

tiin mistä pitäisi mennä täydessä hiekkalastissa. Se on mahdotonta, unohtakaa koko juttu, moni sanoi.

luvulle lopulle saakka ennen 

Hitlerin ja sitten vielä Neuvos-

toliiton lamaannuttavia vuosia. 

Käänteentekevien tsekkikeksin-

töjen luettelo hakee vertaista. 

Tatra on ollut suurtekijä sekä 

henkilö- että tavara-autojen kehi-

tyksessä  aina vuodesta 1897 saak-

ka. Toisen maailmansodan jälkeen 

Tatra on erikoistunut raskaiden off 

road ajokkien kehittämiseen, josta 

sillä onkin vaikuttava ansioluette-

lo sotilasajoneuvojen kansainväli-

sessä kaupassa. Tatra 815 off road 

kuormuri menestyi hyvin  neljän 

maanosan siviilimarkkinoilla 20 

vuotta, 1983 – 2003.

Päältä DAF 

Samalla kun Tsekin autoteollisuus 

edelleen taistelee siviilimarkkinoilla 

uskottavuusongelmien kanssa, hol-

lantilainen DAF etsi mahdollisuut-

ta lisätä ja laajentaa tuotantoaan. 

Siksi ei ollut yllätys, että DAF osti 

itsensä 19% osuudella Tatran omis-

tajaksi. Samalla DAF täytti oman 

mallistonsa off road aukon. 

DAFin CF 85 lyhyt sekä lepo-

ohjaamo, Paccar MX-moottorit ja 

ZF:n 16-vaihteiset manuaali ja au-

tomaatti As-Tronic ovat Phoeni-

xeissa DAFia.   Uusi ohjausjärjes-

telmä, alustat, runkorakenteet, ak-

selit, jousitukset ja muu lyhyestä 

”yläpuolisesta” kardaanista taakse-

päin ovat parasta Tatraa. Kääntö-

ympyrän halkaisijaksi ilmoitetaan 

vain 16,5 m 4x4:lle, 18,5 m 6x6:

lle ja 21,5 m 8x8:lle.

Kyydin salaisuus 

on putkirungossa, runkokehyk-

sessä, heiluriakseleissa ja ilmapal-

keissa. Jo 80 vuotta kehitelty put-

TYYPIT

�Tatra Phoenix malliston 50 tonnin 

8x8 oli koeajojen ”kunkku”, mutta 

mallisto yltää 4x4:stä räätälöitynä 

vielä 10x10:een ja jopa 12x12:een.

Teksti, kuvat 
|Klaus Bremer
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CT Finland Oy:n eli DAF-

maahantuojan vetäjä Tapani 

Lamberg on tyytyväistä mies-

tä. Yksi syy on toimitilat Vuo-

saaren satamassa. Ne ylittävät 

ennakko-odotukset.
- Nyt on tilaa ja korkeutta 

hallissa ja tarkoituksenmukai-

set asiakaspalvelu- ja toimis-

totilat oikeassa ympäristössä 

Vuosaaren satamassa, Lam-

berg myhäilee.
Ja Tatra Phoenix täyden-

tää DAF-mallistoa kuin nenä 

päähän.
- Se istuu juuri siihen seg-

menttiin, josta DAFilta on puut-

DAFilla menee paremmin

tunut tarjottavaa eli 8x8, 8x6, 6x6, 

4x4 maa-aineskuljetuksiin.

Suomessa löysi 2010 tässä 

segmentissä omistajansa 90 - 

100 järeän luokan uutta kuor-

ma-autoa. �

Kuvat 1, 2 ja 3  Tatra henkilöauto 1897 

oli takatuuppari kuten myös kuorma-auto 

1898 jossa jäähdytys johdettiin edestä 

ränniputkia pitkin moottoriin. 

Kuva 4 Yläpuolinen nokka-akseli tuli 1914, 

Kuva 5 putkirunko ja heiluriakseli 1923. 

Kuvat 6 ja 7 Taitolentokoneet, menes-

tykselliset kilpa-autot ja ilmajäähdyt-

teiset dieselmoottorit kuuluvat Tatran 

perinnehistoriaan.

Kuva 8 Ilmajäähdytteinen 22238 ksm:n 

300 hv:n OHV V18 oli aikansa suurin. 

Tatra vm-31 pani Hitlerin määrää-

mään Porschen luomaan samanlai-

sen. Niin syntyi Kupla-VW.

6 7 8

kirunko ja heiluriakselistot ovat 

kautta Tatran historian olleet sen 

tunnus. Phoenixissa putkirunkoa 

tuetaan King Frame runkokehi-

kolla, joka antaa ylimääräisen an-

noksen vääntöjäykkyyttä ja eril-

lisjoustoa taka-aseleille. Putkite-

tut vääntövarsijouset kaikissa ak-

seleissa edestä taakse ja etuakselien 

omaleimaiset ilmapalkeet ja taka-

akselien ilma-lehti yhdistelmäjou-

situkset antavat uskomattoman 

hienosti toimivan erillisjousituk-

sen kaikille pyörille. Lisävarustee-

na renkaiden ilmanpaineita ohja-

taan kuljettajan paikalta.

Putkirungon yläpuolelle sijoitet-

tu lyhyt kardaani siirtää  voiman Tat-

ran jakolaatikkoon ja vetäviin pyö-

riin. Korkealla maavaralla Phoenix 

ylittää kumpareisen maaston kuin 

tuhatjalkainen konsanaan. 

Kipuaminen ohjaamoon on 

isokoiselle yhtä hankalaa kuin kil-

pailijoidenkin ohjaamoihin hiu-

kan vajaasti aukeavan oven vuok-

si. Miksi ovi ei avaudu 5-10 senttiä 

enemmän, siihen ei osannut pää-

suunnittelija Radomir Smolka-

kaan vastata. Hyvin jousitettu oh-

jaamo tasoittaa pahimmatkin epä-

tasaisuudet - kun vain osaa laskea 

jousitetun istuimen alas jäykäksi. 

Sekä lyhyessä päivä- että pitkäs-

sä lepo-ohjaamossa on valoisuutta 

ja väljyyttä riittämiin, asialliset säi-

lytystilat ja ergonomisesti oikein 

istutetut hallintalaitteet ja mitta-

risto. Kuljettajalle ja apumiehelle 

tarjotaan viihtyisiä työtiloja. 

Huimaa menoa

Phoenixit selvittivät testialueen 

belgialaisen paven, roomalaisen 

luonnonkivi- mukulakivetyksen ja  

erivaiheisen kuin myös erivääntöi-

sen pitkän testisuoran ennen koke-

mattoman tasaisesti helposti. ��

� Harvinaisen selkeäkielinen mittaristo hyvin luettavissa ratin takana.

� Katon rajassa piirturipanelin lisäksi tavaralokerot

� Lepo-ohjaamossa on kaksi reilua punkkaa, joille on helppo kivuta.

� 8x8 Phoenix taltutti ylivertai-

sella tavalla karmeimmatkin 

maasto-olosuheet Tatran 9 ha 

ja 21 km erilaista testirataa kä-

sittävällä testialueella.
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INTERNATIONAL
PICK-UP AWARD
JURY MEMBER

PICK-UP
AWARD



TILAUSHINNAT
Kestotilaus:  63 € / 12 kk
Määräaikainen tilaus:
70 € / 12 kk
Irtonumero 7,40 €

(+ alv 9%.)
Pidätämme oikeuden
muutoksiin.

TILAUSPALVELU
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Anu Litja
Puh. (09) 547 622 13
anu.litja@boy.fi

ILMOITUS-
MARKKINOINTI

ILMESTYMINEN

Lehti ilmestyy
vuonna 2012
10 kertaa

PAINOS
keskimäärin ............  20 100

TILAUSHINNAT

ILMOITUSVARAUKSET
JA AINEISTOT
Ilmoitusvaraukset 2 viikkoa
ennen lehden ilmestymistä.
Valmiit aineistot aineisto-
päivään mennessä.
aineisto@boy.fi

Välitämme ilmoituksia
TRUCK OF THE YEAR
 VAN OF THE YEAR
BUS OF THE YEAR
-tuomaristojen lehtiin 21
Euroopan maassa.

LEHDEN KOKO

A4,
210 x 297
painopinta 188 x 270

Liitteet: Hinnat sopimuksen mukaan

Erikoispostitukset:
Hinnat sopimuksen mukaan

LISÄVELOITUKSET
Mainosmateriaalin  suunnittelusta
ja  toteutuksesta  laskutetaan
sopimuksen mukaan

Määräpaikkakorotus 10 %

ALENNUKSET
Mainostoimistoalennus 15 %
myönnetään ainoastaan
auktorisoiduille mainos-ja
mediatoimistoille.

Yllä oleviin hintoihin lisätään ALV 23 %.

Puh. (09) 547 621
Fax (09) 547 622 46

Matti Pöntynen
Puh. (09) 5476 2228
GSM 040 548 0163
matti.pontynen@boy.fi

Riitta Tynkkynen
Puh. (09) 5476 2219
GSM 040 455 9656
riitta.tynkkynen@boy.fi

Tuija Juuri
Puh. (09) 5476 2235
GSM  040 455 1753
tuija.juuri@boy.fi

DIGITAALINEN AINEISTO

Huom! Aineisto digitaalisena

Yleistä
• Ilmoitusaineistot yksittäisinä

Adobe Acrobat PDF tiedostoina
• Tee ilmoituksesi kaikkine

elementteineen täsmälleen
varaamasi ilmoitustilan kokoiseksi.

• Tee lopullisesta valmiista
ilmoituksesta PDF-tiedosto.

• Älä kokoa ilmoitusta
kuvankäsittelyohjelmalla.

• Poista ilmoitusdokumentin
sisältä kaikki sinne
kuulumattomat elementit.

• Lähetä valmis ilmoitusaineisto
lehteen PDF-tiedostona.

• Muuta kuin PDF-aineistoa
käytettäessä tulee ottaa
etukäteen yhteyttä.

• Tekstit tulisi konvertoida poluiksi
mikäli  mahdollista. (Käytetyt fontit
aineiston mukaan)

a ineis to@boy.f i

VASTUU JA EHDOT

MAKSULIIKENNE MAKSUEHDOT
7 pv netto,
auktorisoidut mainos- ja
mediatoimistot 14 pv netto
Viivästyskorko 11 %

Marjatta Lindberg
Puh. (09) 5476 2230
marjatta.lindberg@boy.fi

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Ilmoituksen peruuttaminen seitsemän työpäivää ennen aineistopäivää
veloituksetta. Sen jälkeen joudumme veloittamaan peruutusmaksuna
50% ilmoituksen myyntihinnasta.

B Yhtiöt Oy pidättää oikeuden veloittaa julkaistujen ilmoitusten ja materiaalin
suunnittelusta sekä lähettämisestä  erillisen hinnaston mukaisesti.

B Yhtiöt Oy:ssä suunniteltujen ja valmistettujen ilmoitusten lainaukseen tai
kopiointiin on aina pyydettävä B Yhtiöt Oy:n suostumus.

MUUTOKSET
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannus-
lisäykset korottavat  hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä
lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan kuukautta ennen voimaan tuloa.
Painosmäärät voivat vaihdella numerokohtaisesti.

VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista niiden valmistusarvo.
Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista eikä jos
ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen mukaisesti.

Hinta
euroa

2/1 6 990
396x273 tai
420x297 +
3 mm leikkaus

1/2 + 1/2 4 690
396x134 tai
420x146 +
3 mm leikkaus

1/1 4 590
186x273 tai
210x297 +
3 mm leikkaus

1/2 2 690
91x273 tai
103x297 +
3 mm leikkaus

186x134 tai
210x146 + 3 mm leikkaus

1/4 1 290
188x65 tai
210x71 +
3 mm leikkaus

91x134 tai
103x146 + 3 mm leikkaus

44x273 tai
49x297 + 3 mm leikkaus

1/8 650

91x65 tai
103x71 +
3 mm leikkaus

44x134 tai
50x146 + 3 mm leikkaus

“postimerkki” 650

45x50

Asettelu tekstin
sekaan, sivun
keskelle.

II kansi 4960
III kansi 4840
Takakansi 5 140

SUURJULISTE, 800x574 7 960

Avattava kansilehti 2/1 7 800

Nettiruutu / vuosi 43x20mm 595
Internet box / year

ILMOITUSKOOT/HINNAT

Verkkojulkaisuiden
mediatiedot.
kts. www.boy.fi

BANNERIMYYNTI

www.autotekniikka.fi

Värit
• Väriarvot määritellään

prosessiväreinä (CMYK).

Kuvien resoluutio:
• 4v-kuvat:  suositus 300 ppi
• Mv-kuvat: minimi 150 ppi
• Viivakuvat (Lineart): 800 ppi

Sähköposti
Valmiit PDF- ilmoitukset osoitteeseen
aineisto@boy.fi

Painomenetelmä
• heatset

Sidonta
• stiftaus

Painopaikka:
• ScanWeb Oy, Kouvola

Lehti muuttunut
A4 kokoon
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Kevyet päälli-

rakenteet

okaiset säästetyt

kymmenet kilot ovat

tärkeitä. Meidän lava

ei ole raskas, kertoo

H & L Autovaruste-

lukeskuksen vetäjä ja omistaja

Petri Simonaho.

Kevyessä kuljetuskalustossa

pieni omapaino on vielä tärkeä-

pää kuin raskaissa kuorma-au-

toissa.
- Kevytlavan omapaino on 110

kiloa metriltä. Eli neljän metrin

lavalle tulee painoa 450 kiloa.

Nurmijärveläispäälli-

rakentajalla tunne-

taan pakujen ja
kevytkuormurien
avolavat, niin nostu-

rilla kuin ilmankin.

Teksti ja kuvat Jouni Hievanen

����� Osassa autoissa ei ole kunnon

päällirakennevalmiuksia,

Petri Simonaho toteaa.

� � � � � Valmis nosturillinen

huoltoauto tulee

tarjoamaan sähköä,

paineilmaa ja vettä.

KEVYT
KALUS

TO
ajolin

ja

�

Lavojen teräsrungot hitsataan

Kaarinassa omalla hallilla, josta

lavat kuljetetaan sinkittäväksi Hy-

vinkäälle. Kasaus tapahtuu pää-

toimipaikalla, Nurmijärven tilois-

sa.
- Jos katsot kymmenen vuotta

vanhaa sinkittyä lavaa, ei se ole

mennyt miksikään, Simonaho to-

teaa.
Maalattujen kanssa on usein

toisin, kun ruoste on päässyt vai-

kuttamaan.

Jos on lava kevyttä, näin on

myös autojen kanssa. Suuri osa

H & L Autovarustelukeskuksen

töistä näyttää olevan alle seitse-

män tonnista kalustoa. On sisällä

kyllä FL-Volvokin, lavan ja nostu-

rin asennuksessa.

- Kaksiakselisten autojen kans-

sa pelataan.

Jos halutaan teräsrunkoista ja

alumiinilaitaista kevyempää, tar-

jolla on TMT Malisen täysalumii-

ninen vaihtoehto.

- Sellainen lava on 80 kiloa

metriltä, Simonaho kertoo.

Eli jos pikkulava on nelimetri-

nen, omapainosäästöä tulee 120

kiloa.

Ferrar
eita

Päällirakennepajan tiloissa on

useita Ferrareita. Se on kevyissä

nostureissa markkinajohtaja.

Ferrari ja H&L Autovarustelukes-

kuksen kevytlava on arvostettu

yhdistelmä.

- Nosturiasennuksessa on huo-

mioitava, että kevyet autot ovat

usein putkirunkoisia, Simonaho

toteaa.
Nosturi kiinnitettään erilliseen

apurunkoon tai lavarunkoon. Nos-

turin koko ratkaisee.

- Keveissä nosturi on autossa

eliniän. Käyttö on usein vähäistä

ja huollossa joutuu tukijalkoja

herkistelemään.

Jos nosturi ei nosta tuhatta ki-

loa, ei tarvita tukijalkojen kuor-

Sinkityksellä pitkää 

J

50
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� � � � � Opel Movano on saanut

kevytlavan ylleen. Vielä laidat ja

homma on selvä.� � � � � Toyota Dyna 100. Lava on

melkein yhtä leveä
kuin pitkäkin.

� � � � � Sinkkupyöräisen Ducaton

tikapuurunko on suora.

Paripyörällisen Sprinterin

runko kaventuu takaren-

kaiden kohdalta, jolloin

lavarunkoon laitetaan

yksi poikkipalkki

enemmän.

�����     Lavarunko
lähdössä oman

Eurocargon lavalla
sinkitykseen.

manvalvontaa.

- Nostur isovitus

tehdään ennen

sinkitystä, jottei

sen jälkeen tar-

vits is i  enää

hitsata.
Avo lava i -

sen kevyen

kuljetuskalus-

ton käyttäjiä,

nosturillistenkin,

ovat etupäässä kunnat, kaupun-

git ja konevuokraamot.

Päällir
akenn

evalm
iuksia

Simonahon pajalla tehdään myös

vaihtolavoja ja asennetaan taka-

laitanostimia. Uusimpana juttuna

on Storevan-huoltoautokalusteet,

joita ollaan pitämässä kiinni en-

simmäiseen autoon.

- Moneen jatko-ohjaamolliseen

kunta-autoon laitetaan meillä lava.

Samalla kertaa siihen saa kalus-

teet, Simonaho kertoo.

Hyllyt ja kalusteet asennetaan

yrittäjä? Näinhän tapahtui vuosi

sitten.
- Henri Santaluoto toi valmis-

ta pakettia minulle, kun olin Vol-

volla töissä. Hän kertoi, että on

aikeissa luopua firmasta

Petri nelikymppisenä alkoi miet-

tiä, että jotain muuta pitäisi kek-

siä.
- Päätös oli helppo, Simonaho

tuumaa.
H & L Autovarustelukeskus on

perustettu vuonna 1993. Uskol-

lista asiakaskuntaa oli ehtinyt

kertyä vuosien saatossa muka-

vasti. �

takariville, istuimien tilalle.

Kevyiden automallien välillä on

selviä eroja päällirakennevalmiuk-

sissa. Simonahon mukaan Sprin-

ter-Mersussa ja Iveco Dailyssä

ovat asiat hoidettu parhaiten.

- Joihinkin merkkeihin ei saa

jälleenmyyjältä kojetauluun edes

omaa katkaisijaa.

Mihin merkkeihin on haettava

katkaisijat tarvikeliikkeestä?

- Annan palautetta mielummin

suoraan maahantuojalle, Simon-

aho toteaa.

Mutta miten ihmeessä 12 vuot-

ta automyyjänä toimineesta Petri

Simonahosta tuli päällirakenne-

TMT Malisen
täysalumiininen

lava painaa 80
kiloa metri.

ää ikää

��
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� � � � � Actroksen
alusta saa kyytiä.

Mersulla mahtitestikeskus

■ Kun utta Mercedes-Benz
Actrosta kehitettiin, apuna oli
uusi testauskeskus. Sillä on
kokoa valtavat 550 000 neliö-
metriä.

Daimler pystyy jäljittelemään

90 prosenttia maailman tieolo-
suhteista. Muutamassa minuu-
tissa testi-insinöörit voivat ajaa
ajoneuvonsa Etelä-Korean hiek-
kateiltä eurooppalaisille moot-
toriteille. �
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ESP Eurocargoon

■ Kun Ivecon uuden Eurocargo
jakeluautomalliston sarjatuotan-
to alkaa vuonna 2013, autossa on
varusteena ESP-ajonvakautus-
järjestelmä. Näin ovat Iveco ja
Wabco sopineet. �

Patalahden

St1:ltä ureaa

■ Suomen suurin St1-asema
on Jämsän Patalahdessa. Nyt
rekkapekkojen suosikkipai-
kasta  voi tankata  myös Ad-
Blue-urealiuosta. �

Biokaasua

Joutsen-

merkillä

■ Gasum on aloittanut ensim-
mäisenä biokaasun pumppauk-
sen maakaasuverkkoon Kouvo-
lassa. Biokaasu valmistetaan Ky-
men Biokaasu Oy:n laitoksessa
kotitalouksien, kaupan ja teolli-
suuden biojätteistä. KSS Energia
poistaa kaasusta epäpuhtaudet
ennen kuin luovuttaa polttoaineen
Gasumille.

Gasumin biokaasu sai ensim-
mäisenä autopolttoaineena Jout-
sen-ympäristömerkin. �

■ Suomen Kuljetus ja Logistiikka
ry:n mielestä perustienpidomme
alamäkeä on osaltaan vauhditta-
nut tienhoitourakoiden raju kilpai-
lutus. ELY-keskukset kilpailutta-
vat alueurakat ja valitsevat poik-
keuksetta halvimman tarjouksen.

Kun alueurakat kilpailutetaan
laajoina, 500 tiekilometriä käsit-
tävinä urakoina, kilpailussa pärjää
muutama iso urakoitsija. Siten Suo-
men tiestöstä on vastuussa kou-
rallinen yrityksiä, joiden aliurakoit-
sijaverkko hoitaa tienpidon omalla
auraus- ja tienhoitokalustollaan.

Malli tuottaa tienpitoon SKAL-
lin mukaan ongelmia. Aliurakoit-
sijat odottavat lupaa pääurakoit-
sijalta ennen kuin saavat lähteä
tienhoitotehtäviin esimerkiksi lu-
misateen jälkeen. Pääurakoitsi-
jalle saattaa urakkaehtojen kan-
nalta olla edullisempaa viivyttää
lähtöä, jolloin tiet ovat lopulta han-
kalia aurata ja tienkäyttäjät tyyty-
mättömiä.

- Tämä selittää hidastelua, joka
haittaa tieliikennettä. Aliurakoit-
sijan kannalta tähän tarvitaan
muutosta, SKAL-pomo Ahti Myl-
lys toteaa.

Myllyksen mukaan aliurakoit-
sijat saattavat jäädä jopa ilman

saataviaan, mikäli pääurakoitsija
ei kykene vastaamaan tienhoito-
sitoumuksistaan. Pahimmillaan
käy niin, että urakoitsija häipyy
ennen urakan valmistumista.

SKAL esittää, että kilpailutuk-
sia tehtäisiin kestävällä pohjalla
ja otettaisiin  huomioon työn jälki.
Hyvin velvoitteensa hoitanut yrit-
täjä voitaisiin palkita suuremmilla
laatupisteillä seuraavassa kilpai-
lutuksessa, jolloin halvin hinta ei
olisi ainoa valintakriteeri.

SKAL tekee parhaillaan selvi-
tystä siitä, onko kilpailutus hei-
kentänyt teiden laatua. Tuloksia
saadaan ennen vuoden loppua.

SKAL on myös huolissaan sii-
tä, että perustienpidon rahoituk-
sesta on leikattu neljäsosa vii-
dentoista vuoden aikana. Samas-
sa ajassa tieliikenteen volyymit ovat
lisääntyneet viidenneksen.

- Alamäki näyttää jatkuvan, sillä
vuoden 2012 valtion budjetissa tien-
pitoon esitetään yli 10 miljoonan
vähennystä, Ahti Myllys toteaa.

SKAL ry vaatii vuositasolla ai-
nakin 150 miljoonan lisämäärä-
rahoja tienpitoon. Summa tulisi
ohjata myös reuna-alueiden vä-
hemmän liikennöityjen teiden hoi-
toon. �

� � � � � Vuoden 2012
valtion budjetissa

tienpitoon
esitetään yli 10

miljoonan
vähennystä

Nopsemmin lupa auraukseen!

Lappee - Imatra ruuhkat ohi

■ Valtatie 6, kuutostie, on ollut
myllerryksessä Lappeenrannan
ja Imatran välillä. Nyt homma
on loppusuoralla ja nelikaistai-
nen tieosuus avataan liikenteel-
le marraskuussa.

Kuutostie on Lappeenrannan
kohdalla yksi Suomen vilkkaim-
mista raskaan liikenteen käyt-
tämistä teistä. Raskasta on 17
prosenttia automäärästä.

Nelivuotisessa hankkeessa
levennettiin tai rakennettiin 42
kilometriä valtatietä. 14 erita-
soliittymää parannettiin ja ra-
kennettiin uusiksi. 80 siltaa kor-
jattiin tai uusittiin kokonaan. Me-
lusuojausta tehtiin 22 kilomet-
riä, pohjavesisuojausta kymme-
nen kilometriä.

Saimaan kanavan ja vanhan
kanavan välille rakennettiin uu-
det 320-metriset siltaparit, jot-
ka ovat vähintään 25 metriä ve-
denpinnan yläpuolella. Samalla
purettiin vanhat siltarakenteet
sekä kanavien välissä ollut,
vanhan kanavarakenteen kat-

kaissut tiepenger.
Selkäharjun eritasoliittymä oli

yksi Lappeenranta–Imatra -
hankkeen tärkeimmistä kohteis-
ta. Se korvasi ruuhkaisen Mik-
kelintien (valtatie 13) liittymän,
jossa sattui usein vakavia on-
nettomuuksia.

Joutsenossa rakennettiin me-
luvalli lentotuhkasta, jota syn-
tyy sivutuotteena Stora Enson
Imatran tehtaiden kuorikattilan
polttoprosessissa. Kaksi met-
riä korkean vallin lentotuhka-
osuus on 260 metriä.

Valtatien viimeistely- ja pääl-
lystystyöt jatkuvat vielä kahte-
na seuraavana kesänä.

Saimaan kanavan itäpuolelle
ollaan rakentamassa uuden
matkailualueen tieyhteydet ja
parkkipaikat. Eritasoliittymän
sillat on jo rakennettu. Samalla
rakennetaan Nuijamaan raja-
asemalle johtavalle tielle (vt 13),
Saimaan kanavan länsipuolel-
le, Mustolan eritasoliittymä. �

� � � � � Raskas liikenne on valtaisaa kuutostiellä.

● Ajolinja on
erikoislehti ammatti-
autoilun ja siihen liitty-
vien työkoneiden sekä
jatkokoulutuksen paris-
sa työskenteleville.
Ajolinja on ammatti-
liikenteen ja päättäjien
viihteellinen uutislehti.

2012
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� Ajolinjan lukija vaikuttaa kuljetusalan asiantuntijana erityisesti yritysten
hankintoja koskevaan päätöksentekoon. Hän saa ammatissaan tarvitse-
mansa puolueettoman tiedon ammattilehdestään. Luottamussuhde
lehteen on vahva, ajanmyötä syntynyt.
� Kuljetusalan pk-yrittäjät, johtajat ja päättäjät.
� Kuljetusalan hankinnoista vastaavat päättäjät ja suosittelijat.
� Ammattikuljettajat ja sidosryhmät.
� Ammattiliikenteen auto- ja tarvikekauppa.
� Huolto- ja palvelualojen yritykset ja alihankkijat.

Nro DL ...... Ilmestyy Teema ja liitteet:
1 1.2.............. 8.2. Nosturi autossa, talveen varustautuminen, Ajolinja 30v.
2 16.3. ...........23.3. Auton hoito & huolto ja työturvallisuus & työvaatteet
3 26.4............ 4.5. Logistiikka ja kuljetus messut, Helsinki
4 12.6.......... 19.6. Power Truck Show ja auton tuunaus & varustelu
5 28.8. ........... 5.9. Renkaat & kierrätys ja työssä jaksaminen
6 1.10. ......... 9.10. Perävaunut ja päällirakenteet
7 7.11........ 13.11. Pakettiautot ja kevyt kalusto (Kalenteri 2013)
8 10.12. ..... 17.12. Koulutus, joulu tien päällä (Koulutuskartta 2013)

Ajolinja on Suomen suurin kuljetusalan pk-yrittäjien
ja omistajakuljettajien ammattilehti!

B Yhtiöt Oy
Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki
Puhelin: (09) 547 621
Telefax: (09) 5476 2246
etunimi.sukunimi@boy.fi

JULKAISIJA

www.boy.fi
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KOULUTUSKARTTA

Ekdahlsin
 Volvo on Pohjolan komein rahtiyhdiste

lmä

Road Cruiserin sisustukseen upposi 15 000

euroa, koko projektiin 600 000 euroa.

Jos maksaa, niin maistuu.

Teksti ja kuvat Jussi ´Silicone´ Löppönen, aloituskuva Jouni Hievanen

Maa
ntie

riste
ilijä

uotsalainen kuljetusliike Ekdahls Åkeri

täytti viime vuonna 45 vuotta. Virs-

taanpylvästä haluttiin juhlistaa näyt-

tävästi. Haluttiin rakentaa sellainen

kylmäkuljetusyhdistelmä, jollaista ei

koskaan aikaisemmin oltu nähty.

Ros
teri
a

Alustaksi, lähtökohdaksi, valikoitui uusi

FH16-Volvo. Kone on 700-heppainen, hytti

suurin Globetrotter XL.

Projektin avainhahmoksi värvät-

tiin Anders Håkanson, jolle kusto-

moidut kuorma-autot ovat rakas har-

rastus. Anders on töissä yritykses-

sä, joka valmistaa alihankintana

verhoiluosia ja spoilereita muun

muassa Volvolle, Scanialle ja MAN-

nille.
Ensiksi Anders teki tulevasta au-

tosta kolmiulotteisen mallinnuksen

tietokoneella. Hän myös organisoi

projektin eri vaiheet.

R

i iin upotettiin kiskoilla konttorilaati-

l ja akkulaatikot.

tumatonta terästä kului 2 400 kiloa, kertoo Anders

Håkanson.

Merellistä tuulahdusta

llisen maalaus-

toteutusta. Ruiskutustyön teki Joa-

kim Eklund, jolla on oma maalauslii-

ke Joe Design. Maalausurakkaan up-

posi huimat 200 litraa maalia ja lak-

kaa.
Maalauksessa merestä hyppää

esiin vanhoja kuorma-autoja, Ekdahls

Åkerin entistä autokalustoa.

- Unelma-autoni oli pikkupoikana

Niitä löytyy tallista mu-
��

� � � � �  Projektista

luotiin tarkat

suunnitelmat

piirtämällä ja

tietokoneella

3D-mallinta-
malla.

� � � � � Anders Håkan-

son (vas.) ja Ralf

Ekdahl ovat syystä

ylpeitä projek-
tistaan.

www.ajolinja.fiAMMATTIAUTOILUNERIKOISLEHTI

HINTA6,90€
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JÄTTI-

JULISTE

Road Trip
Road Trip

+

Visa Valkosenuusin luomus
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Metsän kingi: Scania 830 hv/4190 Nm

Metsän kingi: Scania 830 hv/4190 Nm

KEVYTKALUSTOEXTRA:

●
Canter ja nopea aski

●
Nosturi-Transit

RAKENTELUVINKKI:
●

Aluvanteen kiillotusMaantieristeilijä

Maantieristeilijä

UUSI

JUTTUSARJA

REKKA-

KOLARIT

ajolinja

maansiirtovarustein

Volvo

Koeajossa                  FM500 X PRO

Kerralla

Volvolta saa ostettua kerralla
kokonaisen maansiirtoauton.
Sen on tarkoitus helpottaakuljetusyrittäjän arkea.Teksti ja kuvat Jouni Hievanen

� � � � � Volvo korostaamaansiirtoautonsasuomalaisuutta.

eti valmiina ajoon. Teh-dasvalmis. Ajoonvalmis.Kun tehdasvalmiita au-toja hehkuttanut Sisu tuliuusin eväin markkinoil-
le, Volvo kovana kilpakumppanina
maansiirtopuolella teki vastaiskun.
Elokuussa esiteltiin X PRO konsep-
tiautojen mallisto.Yhdeltä luukulta on siis mahdollis-

ta ostaa koko Volvo maansiirtova-
rustein ja lavoin. Riihimäellä tunnet-
tu maansiirtoautojen varustaja, hy-
vämaineinen Volvo-edustaja, HF Au-
tohuolto koostaa alusta-aihiosta val-
miin työkalun.Laatuun on kiinnitetty huomioita.

Esimerkiksi apurunko maalataan val-
miiksi ennen asennusta. Näin apu-
rungon alapuolikin tulee maalattua.

H

koko paketti

PÄÄLLI-

RAKENNE

EXTRA

Lava tulee autoon Nurmijärvel-
tä, Elgiltä, jonne ei Riksusta ole
matkaa kuin reilu pari peninkul-
maa.

Ja kyllähän Elg on noiden lavo-
jen kanssa paininut. Pertti Elg
aloitti kasettilavojen teon 70-lu-
vun alussa omakotitalon autotal-
lissa.

Tridem

Koeajoimme yhtä konseptiautoa

heti Maxpo maanrakennusnäyt-
telyn jälkeen. Se oli neliakselinen
FM500, ilmajousitteisella taka-
päällä, ohjaavalla taka-akselilla.
Tästä tehdasvalmiista akselisto-
ratkaisusta Volvo käyttää nimeä
tridem.

Kyllähän tridem ketterä on. Oh-
jaavan taka-akselin ansiosta
kääntösäde on selvästi pienempi
kuin vaikkapa perustrippelillä.

Takapään ilmajousitteisuus tar-
joaa ajomukavuutta. Jos edessä

ei olisi paraabelijousia, kuoppiin
tulisi helposti laskettua liian lujaa.

Mutta kyllähän nuo tehdasval-
miin kääntyvän taka-akselin tan-
got ovat kovin esillä, samoin il-
mapussit. Maavaraa ei hirveästi

ole. Mutta enemmänhän tämä
versio on tarkoitettu sorajakei-
den ajoon, jossa on paremmat
kippauspaikat kuin vaikka monella
maankaatopaikalla.Tarjolla on toki rautajousimal-

leja, telivetoisia 2+2:siä ja trippe-
leitä telivedolla tai nousutelillä.

Varustepaketti

Ja mattoa onkiva levittää,
��

PALVELUHAKEMISTO 2012

TRUCK OF THE YEAR
JURY MEMBER

BUS OF THE YEAR
JURY MEMBER

VAN OF THE YEAR
JURY MEMBER

INTERNATIONAL
PICK-UP AWARD
JURY MEMBER

PICK-UP
AWARD



Hinta
euroa

2/1 4890
396x273 tai
420x297 +
3 mm leikkaus

1/2 + 1/2 3490
396x134 tai
420x146 +
3 mm leikkaus

1/1 3390
186x273 tai
210x297 +
3 mm leikkaus

1/2 2040
91x273 tai
103x297 +
3 mm leikkaus

186x134 tai
210x146 + 3 mm leikkaus

1/4 980
188x65 tai
210x71 +
3 mm leikkaus

91x134 tai
103x146 + 3 mm leikkaus

44x273 tai
49x297 + 3 mm leikkaus

1/8 480
91x65 tai
103x71 +
3 mm leikkaus

44x134 tai
50x146 + 3 mm leikkaus

“postimerkki” 480

45x50

Asettelu tekstin
sekaan, sivun
keskelle.

II kansi 3790
III kansi 3600
Takakansi 3990

SUURJULISTE, 800x574 6760

Avattava kansilehti 2/1 6 600

Liitteet: Hinnat
sopimuksen mukaan

Erikoispostitukset:
Hinnat sopimuksen mukaan

LISÄVELOITUKSET
Mainosmateriaalin  suunnittelusta
ja  toteutuksesta  laskutetaan
sopimuksen mukaan.

Määräpaikkakorotus 10 %

ALENNUKSET
Mainostoimistoalennus 15 %
myönnetään ainoastaan
auktorisoiduille mainos-ja
mediatoimistoille.

Yllä oleviin hintoihin lisätään ALV 23%.

ILMOITUSKOOT/HINNAT

TILAUSHINNAT
Kestotilaus:  45 € / 12 kk
Määräaikainen tilaus:
52 € / 12 kk
Irtonumero 6,90 €

(+ alv 9%.)
Pidätämme oikeuden
muutoksiin.

TILAUSPALVELU
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Anu Litja
(09) 547 622 13
anu.litja@boy.fi

ILMESTYMINEN

Lehti ilmestyy
vuonna 2012
8 kertaa

PAINOS
keskimäärin ............  23 600

TILAUSHINNAT

LEHDEN KOKO

lA4,
210 x 297
painopinta 188 x 270

ILMOITUS-
MARKKINOINTI

Puh. (09) 547 621
Fax (09) 5476 2246

Riitta Tynkkynen
Puh. (09) 5476 2219
GSM 040 455 9656
riitta.tynkkynen@boy.fi

Tuija Juuri
Puh. (09) 5476 2235
GSM  040 455 1753
tuija.juuri@boy.fi

Matti Pöntynen
Puh. (09) 5476 2228
GSM 040 548 0163
matti.pontynen@boy.fi

ILMOITUSVARAUKSET
JA AINEISTOT
Ilmoitusvaraukset 2 viikkoa
ennen lehden ilmestymistä.
Valmiit aineistot aineisto-
päivään mennessä.
aineisto@boy.fi

Välitämme ilmoituksia
TRUCK OF THE YEAR
 VAN OF THE YEAR
BUS OF THE YEAR
-tuomaristojen lehtiin 21
Euroopan maassa.

VASTUU JA EHDOT

MAKSULIIKENNE MAKSUEHDOT
7 pv netto,
auktorisoidut mainos- ja
mediatoimistot 14 pv netto
Viivästyskorko 11 %

Marjatta Lindberg
Puh. (09) 5476 2230
marjatta.lindberg@boy.fi

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Ilmoituksen peruuttaminen seitsemän työpäivää ennen aineistopäivää
veloituksetta. Sen jälkeen joudumme veloittamaan peruutusmaksuna
50%  ilmoituksen myyntihinnasta.

B Yhtiöt Oy pidättää oikeuden veloittaa julkaistujen ilmoitusten ja materiaalin
suunnittelusta sekä lähettämisestä  erillisen hinnaston mukaisesti.

B Yhtiöt Oy:ssä suunniteltujen ja valmistettujen ilmoitusten lainaukseen tai
kopiointiin on aina pyydettävä B Yhtiöt Oy:n suostumus.

MUUTOKSET
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannus-
lisäykset korottavat  hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä
lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan kuukautta ennen voimaan tuloa.
Painosmäärät voivat vaihdella numerokohtaisesti.

VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista niiden valmistusarvo.
Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista eikä jos
ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen mukaisesti.

Verkkojulkaisuiden
mediatiedot.
kts. www.boy.fi

BANNERIMYYNTI

www.ajolinja.fi

Lehti muuttunut
A4 kokoon

DIGITAALINEN AINEISTO

Huom! Aineisto digitaalisena

Yleistä
• Ilmoitusaineistot yksittäisinä

Adobe Acrobat PDF tiedostoina
• Tee ilmoituksesi kaikkine

elementteineen täsmälleen
varaamasi ilmoitustilan kokoiseksi.

• Tee lopullisesta valmiista
ilmoituksesta PDF-tiedosto.

• Älä kokoa ilmoitusta
kuvankäsittelyohjelmalla.

• Poista ilmoitusdokumentin
sisältä kaikki sinne
kuulumattomat elementit.

• Lähetä valmis ilmoitusaineisto
lehteen PDF-tiedostona.

• Muuta kuin PDF-aineistoa
käytettäessä tulee ottaa
etukäteen yhteyttä.

• Tekstit tulisi konvertoida poluiksi
mikäli  mahdollista. (Käytetyt fontit
aineiston mukaan)

a ineis to@boy.f i

Värit
• Väriarvot määritellään

prosessiväreinä (CMYK).

Kuvien resoluutio:
• 4v-kuvat:  suositus 300 ppi
• Mv-kuvat: minimi 150 ppi
• Viivakuvat (Lineart): 800 ppi

Sähköposti
Valmiit PDF- ilmoitukset osoitteeseen
aineisto@boy.fi

Painomenetelmä
• heatset

Sidonta
• stiftaus

Painopaikka:
• ScanWeb Oy, Kouvola


