
Järjestelmät ajoneuvoyhdistelmiin
ja palvelut kaluston hallintaan
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(1) Puoliperävaunu, pitkä

(2) Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu 

(3) Kuorma-auto + varsinainen perävaunu

(4) Kuorma-auto + apuvaunu (dolly) + puoliperävaunu 

LAKIMUUTOS MAHDOLLISTAA PALJON
UUDENTYYPPISIÄ AJONEUVOYHDISTELMIÄ
Lakimuutos mahdollistaa pidempien ja uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien käytön. Kun nyt siirrytään valvotuista HCT-kokeilusta 
(High Capacity Transport) yleisempään käytäntöön, on hyvä huomioida ajoneuvoyhdistelmien eri teknisten järjestelmien ominaisuudet 
ja rajoitukset sekä näiden vaikutukset turvalliseen ja kustannustehokkaaseen liikennöintiin. 

BPW Kraatzin tuotevalikoimasta löytyy paljon ratkaisuja, joilla on mahdollista toteuttaa turvallisesti perinteisten yhdistelmien lisäksi  
myös entistä pidempiä versioita. Ne mahdollistavat suuremmat kertakuormat ja koska ajoa tarvitaan vähemmän, se vähentää  
osaltaan ympäristön kuormaa ja parantaa kuljetuksen kannattavuutta.

(5) Puoliperävaunu + puoliperävaunu

(6) Puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu 

(7) Puoliperävaunu + varsinainen perävaunu 

(8) Puoliperävaunu + apuvaunu (dolly) + puoliperävaunu

(9) Kuorma-auto + apuvaunu (dolly) + Puoliperävaunu + puoliperävaunu

(10) Kuorma-auto + varsinainen perävaunu + puoliperävaunu 

(11) Puoliperävaunu + puoliperävaunu + puoliperävaunu

(12) Pitkä kuorma-auto
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Kuljetuskaluston hankinta on pitkäaikainen investointi. Sen tuottavuus ja taloudellisuus on punnittava huolella joka ainoa kerta. 
Samalla on huomioitava myös se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten lainsäädäntö sekä Suomessa että EU-tasolla muut-
tuu. Ympäristövaikutukset, turvallisuus, kuljetuksen laatu ja kannattavuus ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat valintoihin.

Tarjoamme kattavan järjestelmä- ja komponenttivalikoiman, josta ajoneuvon suunnittelija valmistaa käyttöön täydellisesti sovel-
tuvan ajoneuvoyhdistelmän. Ja kun kuljetuskalustoa on hankittu, on syytä ottaa se tehokkaaseen käyttöön. Kalustonhallintajär-
jestelmän avulla on helppo varmistaa kuljetuksen turvallisuus, laatu ja taloudellisuus. 

Kaikessa toiminnassamme pyrimme huomioimaan tulevaisuuden vaatimukset ja asiakkaan kuljetuskaluston kustannustehokkuu-
den koko sen käyttöiän ajan. Siksi tarjoamme vain tarkoin harkittuja ratkaisuja, jotka perustuvat asiantuntemukseen ja pitkään 
kokemukseen. Osaava organisaatio on tukena koko tuotteen ja palvelun elinkaaren ajan: tekninen konsultaatio, räätälöidyt rat-
kaisut, kattavat jälkimarkkinapalvelut ja asiakaslähtöinen tuki mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. Lisäksi tarjoamme alan 
parhaan takuun kaikkiin avaintuotteisiimme. Se kertoo paitsi luottamuksesta tuotteisiin, myös sitoutumisestamme pitkäjäntei-
seen toimintaan.

Perustettu | 1922
Liikevaihto | 25 milj. euroa (2017)
Henkilökunta | 24 (2017)
Varasto | 4 500 m2 
Akt. nimikkeitä | yli 6 500

PITUUTTA JOPA 34,5 METRIÄ
OLETKO VALMIS? MEILLÄ OLLAAN!
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Perävaunujen akselistot, jousitukset 
ja oheiskomponentit. Akselinos-
timet, kuulakehät, tukijalat ja 

vetoaisat.
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Perävaunujen akselistot, jousitukset 
ja oheiskomponentit. Akselinos-
timet, kuulakehät, tukijalat ja 

vetoaisat.

BPW-tuotteiden laatuun voi luottaa — vakuudeksi tarjoamme takuuta, 
jonka veroista ei muilta löydy. BPW ECO Plus 5+3 vuoden takuu on 
voimassa ON-ROAD -käytössä koko Euroopan alueella ilman kilometri-
rajoitusta. 5 vuoden takuun lisäksi tarjoamme 3 vuoden jatkotakuun, 
jonka edellytyksenä ovat dokumentoitu huoltohistoria sekä 60 kk:n 
jälkeen suoritettava täyshuolto BPW:n ohjeiden mukaisesti. 

Kitkaohjaavan akselin peruutusavustin 
mahdollistaa akselin ominaisuuksien 
hyödyntämisen myös peruutettaessa. 
Parantaa yhdistelmän käsiteltävyyttä ja 
tehokkuutta.

Valitulla akseliratkaisulla 
voi lisätä perävaunun 
hyötykuormaa. Esimerkiksi 
BPW-alumiininapa keventää 
perävaunua 18 kg / akseli 
(9 t akselipainoille) 5+3 
vuoden ECO Plus -takuu 
voimassa.

Nykyaikaisia ja laadukkaita materiaaleja hyödyntä-
mällä on saatu aikaan eräs markkinoiden keveimmis-
tä tukijaloista. Tukijaloissa on vahvistettu alatuenta, 
takalevy ja uudenlainen tiivistys, joka estää veden 
pääsyn vaihteistoon ja takaa helpon käytön. 
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BPW 
AKSELISTOT

” Suorituskykyinen, toimintavarma, kestävä ja 
taloudellisesti toimiva kuljetuskalusto rakentuu laa-
dukkaiden alustaratkaisujen päälle. Paljon vaihtoehtoja 
perävaunun akselijärjestelmän suunnitteluun, räätä-
löintiin ja rakentamiseen. Asiantunteva, suomalainen 
organisaatio on asiakkaan tukena koko tuotteen elin-
kaaren ajan.”

Hinattavan ajoneuvon telin akseleista 
vähintään yhden on oltava ohjautuva 

tai ohjaava, jos telin äärimmäisten akselien välinen 
etäisyys ylittää kaksiakselisessa telissä 2,4 metriä tai 
3 tai useampiakselisessa telissä 2,8 metriä.

SUURI HYÖTYKUORMA
TEHOKAS PERÄVAUNUKALUSTO

BPW:llä on paljon kevyitä ja luotettavia vaihtoehtoja ja uutta tekniik-
kaa, jotka parantavat kaluston tehokkuutta ja ovat teknisesti valmiita 
vastaamaan uusiin vaatimuksiin. Esimerkiksi kitkaohjaavia akseleita on 
saatavilla 9-14 tonnin akselipainoille. Ne parantavat yhdistelmän kään-
tyvyyttä, vähentävät renkaiden kulumista ja polttoainekustannuksia.

Brake pad monitor on ainutlaa-
tuinen järjestelmä, jolla voidaan 
seurata jarrujen kuluneisuutta ja 
toimivuutta reaaliajassa. Koska 
kyseessä ei ole pelkkä hälytys, 
huollon tarpeen ennakointi on 
helppoa ja mahdollisiin ongelmiin 
on mahdollista puuttua heti.
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BPW-tuotteiden laatuun voi luottaa — vakuudeksi tarjoamme takuuta, 
jonka veroista ei muilta löydy. BPW ECO Plus 5+3 vuoden takuu on 
voimassa ON-ROAD -käytössä koko Euroopan alueella ilman kilometri-
rajoitusta. 5 vuoden takuun lisäksi tarjoamme 3 vuoden jatkotakuun, 
jonka edellytyksenä ovat dokumentoitu huoltohistoria sekä 60 kk:n 
jälkeen suoritettava täyshuolto BPW:n ohjeiden mukaisesti. 

ECO PLUS -NAPATEKNIIKKA
TIIVIS, KESTÄVÄ JA NOPEA HUOLTAA!

DIN-kartiorullalaakerit ja momenttirajoitteinen keskimutterikiinnitys no-
peuttavat huoltotoimia huomattavasti. Rakenteen muotoilu ja tiivistys 
suojaavat napaa. Parempi kestävyys ja huollettavuus ovat ominaisuuk-
sia, jotka parantavat kaluston käytön tehokkuutta ja kannattavuutta.

ECO Plus -naparakenteen ansiosta jarruhuolto nopeutuu. Kuljetuskalusto pysyy teho-
käytössä, kun välttämättömät huollot on mahdollista tehdä nopeammin.
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BPW 
ECO PLUS 3 -NAPA

” Kaikissa BPW:n 9 tonnin akseleissa käytetään 
ECO Plus 3 -napoja. Etuina ovat ainutlaatuisen nopea 
huollettavuus ja kestävyys, jolle luvataan jopa 5+3 
vuoden takuu.”
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Carrierin nykyaikaiset, hiljaiset ja 
energiaa säästävät lämmönsää-
töjärjestelmät kuorma-autoihin, 

perävaunuihin ja paketti-
autoihin.
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Carrierin nykyaikaiset, hiljaiset ja 
energiaa säästävät lämmönsää-
töjärjestelmät kuorma-autoihin, 

perävaunuihin ja paketti-
autoihin.

PALJON VAIHTOEHTOJA
SUOMALAINEN ORGANISAATIO APUNA

Kaikkiin lämmönsäätöä vaativia kuljetuksia tekeviin ajoneuvoihin löytyy 
laadukas, kustannustehokas ja ympäristönäkökulman huomioiva 
Carrier-järjestelmä. Sekä kaupunkijakeluun että pitkiin kuljetuksiin 
löytyy varmasti oikea vaihtoehto. Asiantuntijamme auttavat tarpeisiin 
parhaiten soveltuvan laitteen valinnassa. 

Carrier-laitteet täyttävät kaikki vaati-
mukset, joita kylmäketjun katkeamatto-
muudelle on asetettu (EN 12830). Perä-
vaunuihin soveltuvista Vector-malleista 
löytyy useita, kokonaan sähkökäyttöisiä 
ratkaisuja. Kuorma- ja jakeluautoihin 
löytyy vaihtoehtoja mm. Pulsor-, Xarios- 
ja Supra-malleista.
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Carrier Eco-Drive -generaat-
tori tuottaa 400V voimavirtaa 
Carrier-lämmönsäätölaitteille 
hyödyntäen ajoneuvon omaa 
moottoria. Sen voi asentaa 
lähes kaikkiin kuorma-autoihin 
eikä se vaadi lisäominaisuuk-
sia tai lisäosia jo olemassa 
oleviin lämmönsäätölaitteisiin 
(esimerkiksi Vector-perävaunu-
laitteeseen). 

Eco-Driven avulla lämmön-
säätölaite tuottaa 100% 
jäähdytys- ja lämmitystehon 
jo ajoneuvon moottorin 
tyhjäkäynnillä. Ympäristöystä-
vällistä teknologiaa sisältävä 
järjestelmä on täysin hihnaton, 
kompaktin kokoinen, hiljainen ja 
hyvin vähän huoltoa tarvitseva. 
Yhden Eco-Drive -generaat-
torin avulla voidaan käyttää 
samanaikaisesti jopa kolmea 
eri lämmönsäätölaitetta.

CARRIER 
LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEET

” Kuormatilojen pituuden kasvaessa tarvitaan tehokkaampi ilmankierto. Perä-
vaunujen määrän kasvaessa yhdellä vetoautolla on mahdollista käyttää jopa kolmen 
perävaunun kylmälaitetta sähköisesti. Autoon asennettu Carrier ECO Drive tuottaa 
tarvittavan sähkön hydrauligeneraattorilla. Tämän avulla saadaan täysi jäähdytys- 
lämmitys- ja ilmantuottoteho myös auton ollessa tyhjäkäynnillä.”
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VBG-vetolaitejärjestelmät mm. 
vetokytkimet, vetopalkit, vetoaisat 
ja alleajosuojat. Kattava valikoima 

standardit täyttäviä tuotteita.
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Joustava ja vankkarakenteinen MULTI XF 
-vetoaisa on säädettävissä pituuksiin
1269-4358 mm.

VBG-vetolaitejärjestelmät mm. 
vetokytkimet, vetopalkit, vetoaisat 
ja alleajosuojat. Kattava valikoima 

standardit täyttäviä tuotteita.

CMS Trailer on vetopalkkijärjestelmä 
raskaille perävaunuille ja sopii käytet-
täväksi perävaunuissa. Useita erilaisia 
yhdistelmiä perävaunun runkoleveyden 
ja vetokytkimen asennuskorkeuden 
mukaan.
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Tiiviisti asettuva ajoneuvokohtainen 
pultattava vetopalkkijärjestelmä CMS 
63 V on helppo asentaa runkoon. Se 
toimitetaan valmiiksi koottuna. Saatava-
na myös VBG-alleajosuojakiinnityksellä 
varustettuna. 

VBG 
VETOLAITTEET

” Erilaiset vetokytkimet, vetopalkit, vetoaisat, 
vetosilmukat, sivulevyt, alleajosuojat ja lisävarusteet 
tarjoavat luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon kaikkiin 
raskaan kaluston ajoneuvoihin. Kaikki VBG-tuotteet 
ovat sekä EU- että ECE-hyväksyttyjä ja tuotteet toimi-
tetaan koottuina, koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän 
mahdollistavina paketteina.”

Varmatoiminen ja kestävä, varsinaisen 
perävaunun vetoon tarkoitettu 5190D 
-perusvetokytkin moneen käyttöön ja 
Suomen olosuhteisiin.

KESKEISESSÄ ROOLISSA
LIIKENNETURVALLISUUS

Vetolaitejärjestelmä on kokonaisuus, jonka turvallisuus lähtee siitä, 
että kaikki komponentit on oikein mitoitettu, oikein asennettu ja sään-
nöllisesti huollettu. Varsinkin uudentyyppisissä isoissa yhdistelmissä 
nämä seikat on huomioitava erityisen huolellisesti. Jokainen yksittäinen 
komponentti on mukana muodostamassa vankan, luotettavan ja tehok-
kaan kytkentäjärjestelmän. Parhaiten soveltuvan järjestelmän valinnas-
sa ja hankinnassa on apuna asiantunteva, suomalainen organisaatio.
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MFC-vetokytkimellä (automaattinen 
vetokytkin) saadaan täysin välyksetön 
kytkentä auton ja perävaunun välillä. 
Automaattinen paineilma-, sähkö- ja 
hydrauliikkaliitäntöjen kytkentä ja irrotus 
on mahdollinen ohjaamosta käsin, 
ajoneuvosta poistumatta.

Automaattinen voitelujärjestelmä, 
Mechmatic, lisää vetokytkimen toi-
mintavarmuutta, vähentää huollon 
tarvetta ja pidentää vetokytkimen 
käyttöikää. Sen voi asentaa kaikkiin 
VBG-vetokytkimiin.
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VBG 
VETOKYTKIMET

” Vetojärjestelmän näkyvin ja käytetyin osa, veto-
kytkin, valitaan käyttötarpeen perusteella. Tarjolla on 
useita vaihtoehtoja, jotka voi lisäksi varustaa haluamal-
laan tavalla. Turvallisuutta, käyttömukavuutta ja laitteen 
suojausta parantavat varusteet ja lisälaitteet pidentävät 
käyttöikää, toimivuutta ja turvallisuutta.”

VBG 590VR-2 -vetokytkimen ainutlaa-
tuinen, kestävä rakenne on keskeinen 
komponentti varsinkin uudentyyppisten, 
raskaiden perävaunuyhdistelmien 
kytkentään, sillä sen D-arvo on 285 kN. 
Servokäyttöisenä ehdoton valinta, kun 
kytkentöjä on toistuvasti ja vaaditaan 
suurta avaus- ja sulkemisvoimaa.

Kestävä käsikäyttöinen vetokytkin on 
paras ratkaisu kun kytkentöjä on vähän. 

AM-käyttöinen on vaihtoehto servokäyt-
töiselle, kun tilanpuute sivusuunnassa 
estää tavallisen servon käytön.
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Onspot-automaattinen lumiketju-
järjestelmä raskaaseen kalustoon, 

linja-autoihin, pakettiautoihin ja 
hälytysajoneuvoihin.
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Näin Onspot toimii:
Kojelaudan painiketta painettaessa ketjupyörä laskeutuu niin, että se 
koskettaa renkaan sisäpuolta. Renkaan ja kumipäällysteisen ketju-
pyörän kontakti saa ketjupyörän pyörimään, mikä kehittää tarpeeksi 
keskipakovoimaa suoristamaan ketjut renkaan eteen ja alle. Toimii 
eteenpäin ajettaessa, peruutettaessa ja yhdessä lukkiutumattomien 
jarrujen kanssa. Estää myös paikallaan olevan vetoauton perän luisumi-
sen sivulle, jos ketju on pyörän alla.

JARRUTUSMATKA
Onspot asennettuna
Ilman Onspotia

KIIHTYVYYS
Onspot asennettuna
Ilman Onspotia

PITO
Onspot asennettuna
Ilman Onspotia

Onspot-automaattinen lumiketju-
järjestelmä raskaaseen kalustoon, 

linja-autoihin, pakettiautoihin ja 
hälytysajoneuvoihin.

Jos yli 28 m pitkässä ajoneuvoyhdis-
telmässä vetäville akseleille yhteensä 

kohdistuva massa on alle 25% ajoneuvoyhdistelmän 
massasta, on vetoajoneuvossa oltava yhdistelmän 
liikkeellelähtökyvyn parantamiseksi liukkaalla tienpin-
nalla hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhden 
vetävän akselin vetokyvyn parantamiseksi tai hitaassa 
nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli.
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KEVYEMPI KUIN HIEKOTIN  
ONSPOT N. 45 KG VS. HIEKOTIN 250 KG

EI JÄÄDY 
HIEKKA VOI JÄÄTYÄ SÄILIÖÖNSÄ

EI VAADI TÄYTTÖÄ 
ONSPOT ON AINA KÄYTETTÄVISSÄ

ONSPOT 
AUTOMAATTINEN 
LUMIKETJU
JÄRJESTELMÄ

” Onspot on kiinteästi asennettu, ajoneuvokoh-
tainen automaattinen lumiketjujärjestelmä. Se on aina 
käyttövalmis ja aktivoidaan ohjaamosta käsin ajoneuvoa 
pysäyttämättä, nopeuden ollessa alle 50 km/h.”
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Ermax toimittaa valaistusjär-
jestelmiä ja elektroniikkaa, jotka 
täyttävät kaikki nykyaikaiselle ja 

turvalliselle perävaunulle asetetut 
viranomaisvaatimukset ja 

standardit. 
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Kääntymisaikeet näkyviin koko 
ajoneuvon pituudelta
Sivuvalojen kontrolliyksikön 
avulla kytket takavalot, sivuvalot 
ja sivuviikset helposti. SIMAC 
(sidemarker control unit) 
ohjaa takavalon suuntavalon ja 
sivuvalojen yhtäaikaisen vilkku-
misen, samalla kun sivuviiksen 
valo palaa (vilkkumatta). Tämä 
parantaa liikenneturvallisuutta, 
kun ajoneuvon kääntymisaikeet 
on helppo havaita myös suoraan 
sivusuunnasta, koko ajoneuvon 
pituudelta.

Pakollinen pitkiin yhdistelmiin!
Helposti asennettava langaton 
Ermax-kamerajärjestelmä, johon 
on mahdollista kytkeä jopa 
neljä kameraa. Langaton yhteys 
muodostuu suoraan kameroista 
näytölle ilman erillisiä moduleita/
lähettimiä. Järjestelmää voidaan 
käyttää sekä autossa että perä-
vaunussa.

Ermax toimittaa valaistusjär-
jestelmiä ja elektroniikkaa, jotka 
täyttävät kaikki nykyaikaiselle ja 

turvalliselle perävaunulle asetetut 
viranomaisvaatimukset ja 

standardit. 

Yli 20 m pitkässä kuorma-auton ja 
puoliperävaunun yhdistelmässä sekä 

muussa yli 28 m pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä on 
oltava epäsuoran näkemisen laitteet, joilla kuljettaja 
näkee koko yhdistelmän sisäkaarteen puoleisen sivun ja 
sen läheisen alueen molempiin suuntiin käännyttäessä.
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Uudentyyppinen, äärimmäisen kestävä 
(linssi iskunkestävää polykarbonaattia) 
ja muokattava Trailermax 10 -takavalo 
sekä täysLED- että hybridiversiona. 
Helpottaa varaosien hallintaa, jos 
ajoneuvokanta koostuu useista ajoneu-
vomerkeistä. Koko ajoneuvoyhdistemään 
saadaan yhtenäinen ilme, kun sama valo 
sopii sekä autoon että perävaunuun. 
Valosta myös SIMAC- tai SIMAC-valmiu-
della varustetut versiot.

ERMAX 
VALAISTUS JA 
ELEKTRONIIKKA

” Laaja valikoima tuotteita, jolla parannetaan 
yhdistelmän näkymistä ja yhdistelmästä näkemistä. 
Valo- ja kamerajärjestelmiä sekä komponentteja, joiden 
avulla on helppo toteuttaa vaativia, kestäviä ja toimivia 
valoratkaisuja myös erikoisempiin ajoneuvoihin. ”



18

Goodyear-perävaunujen ensiasen-
nusrenkaat. Laadukkaita vaihto-
ehtoja, joissa käyttöolosuhteet 
ja taloudellisuus on tarkasti 

huomioitu.

18

GOODYEAR
ENSIASENNUS 
RENKAAT

” Yhdistelmän mittojen kasvaessa ja raskailla 
kuormilla ajettaessa renkaiden merkitys korostuu. 
Yhdistelmän kääntyvyys ja ohjattavuus vaatii renkaan 
pidolta ja rengaskuviolta erityisen paljon. Goodyear-
valikoimassa on paljon vaihtoehtoja sekä kesä- että 
talvikäyttöön.”

Goodyear-perävaunujen ensiasen-
nusrenkaat. Laadukkaita vaihto-
ehtoja, joissa käyttöolosuhteet 
ja taloudellisuus on tarkasti 

huomioitu.

PALJON PITÄVIÄ VAIHTOEHTOJA
PAREMPAA KÄSITELTÄVYYTTÄ JA TEHOKKUUTTA

Nykyaikaiset, polttoainetehokkaat perävaunun ensiasennusrenkaat 
tarjoavat ihanteellisen ratkaisun, jonka avulla on mahdollista parantaa 
kuljetuskaluston tehokkuutta, alentaa kilometrikohtaisia kustannuksia 
ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.
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Kevyet ja laadukkaat roiskesuojat 
ja kiinnikkeet lisäävät liikenneturval-

lisuutta. Tuotteet on valmistettu 
100% kierrätysmuovista.
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HBN
ROISKESUOJA 
TUOTTEET

” Liikenneturvallisuutta lisäävä roiskesuojajär-
jestelmä on kestävä ja kevyt. Kierrätysmuovista val-
mistetut Greenflex-lokasuojat, Sprayflex-roiskesuojat 
Topflex-tuet ja Cupflex-kiinnikkeet ovat iskunkestäviä ja 
nopeita asentaa kaikkiin ajoneuvoihin.”

Kevyet ja laadukkaat roiskesuojat 
ja kiinnikkeet lisäävät liikenneturval-

lisuutta. Tuotteet on valmistettu 
100% kierrätysmuovista.
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Fontaine-vetopöydät  
edustavat markkinoiden 
kehittyneintä tekniikkaa.
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FONTAINE 
VETOPÖYDÄT

” Turvallisuutta korostavia monipuolisia ja luotet-
tavia vetopöytäratkaisuja monentyyppisiin ajoneuvoyh-
distelmiin. ”

Järjestelmään integroitu vetotapin 
korkeustunnistin estää virheellisen ja 
mahdollisesti vaarallisen kytkennän. 
Mekanismi lukittuu vasta, kun ajoneuvo 
peruutetaan oikeaan kohtaan vetotapin 
ollessa oikealla korkeudella. Perinteiset 
vetopöytien lukitusmekanismit eivät estä 
virhekytkentää, joka johtuu liian korkealla 
olevasta vetotapista. Tällöin on mahdol-
lista, että vetotappi jää lukitusmekanis-
min päälle ja perävaunu saattaa irrota 
kesken ajon.

Fontaine-vetopöydät  
edustavat markkinoiden 
kehittyneintä tekniikkaa.

Automaattinen, säädettävä voitelu-
yksikkö pitää laitteiston kunnossa ja 
varmistaa vetopöydän toiminnan. Paineil-
maohjattu vapautuskahvan mekanismi 
helpottaa ja keventää käyttöä.

Voitelu-
yksikkö

Paineilma- 
järjestelmä

Fontaine 163CI 2” valurautavetopöytä 
soveltuu erittäin raskaaseen käyttöön: 
23 t / 163 kN.

Fontaine 150SP2 präs-
sätty 2” vetopöytä 20 
t / 152 kN. Vaihteleviin 
kuljetusmääriin.
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Hestal toimittaa ainutlaatuisen 
laajan valikoiman päällirakennetuot-
teita kuljetuskaluston viimeistelyyn, 

muokkaamiseen ja kuorman 
kiinnitykseen.
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HESTAL 
PÄÄLLIRAKENTEET

” Paljon erilaisia ajoneuvon päällirakennekom-
ponentteja mm. lukituslaitteet, laitatolpat ja katon 
korotusjärjestelmät. Älykkäitä ja turvallisia ratkaisuja 
kuorman kiinnittämiseen.”

Hestal toimittaa ainutlaatuisen 
laajan valikoiman päällirakennetuot-
teita kuljetuskaluston viimeistelyyn, 

muokkaamiseen ja kuorman 
kiinnitykseen.

Gargomaster on käyttäjäystävällinen 
kuormansidontajärjestelmä, joka 
nopeuttaa ja helpottaa sekä lastausta 
että purkua merkittävästi. Valmiiksi 
asennetut sidontaliinat säästävät aikaa 
ja helpottavat kiinnittämistä maasta 
käsin. Lavalle ei tarvitse enää kiivetä, 
mikä lisää motivaatiota kiinnittää kuorma 
huolella.
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Idem/Cargofleet-kaluston hallinta-
järjestelmät perävaunujen lisäksi 

kaikkeen kuljetusta tekevään kalus-
toon. Ohjelmistot, komponentit 

ja käyttöliittymät.
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FMSData 
Ajoneuvon tiedot
Kuorma- ja pakettiautot

EBSData 
Reaaliaikainen EBS-tieto
Perävaunut

DoorMonitor 
Kuormatilan valvonta
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

EcoResponse 
Ajotapaseuranta
Kuorma- ja pakettiautot

TachoInfo 
Ajopiirturitiedon siirto
Kuorma- ja pakettiautot

FuelMonitor 
Lämmönsäätölaitteen polttoaineseuranta
Perävaunut

Cargofleet-järjestelmän käyttöönotto: Määritellään seurattavat toiminnot, ajoneuvoon asennetaan telema-
tiikkayksikkö ja anturit ja palvelu kytketään käyttöön. Voit seurata kuljetuskalustoasi yhden käyttöliittymän 
kautta tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Cargofleet-järjestelmä täyttää TAPA, ADR- ja EN12830 
-standardit, joten erillisiä järjestelmiä ei näiltä osin enää tarvita.

TempRecorder 
Lämpötilatallennin EN 12830-mukaisesti
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

TruckNavi 
Navigointi, rajoitukset, liikennetiedot, 
saapumisajat
Kuorma- ja pakettiautot

TireMonitor 
Rengaspaineiden ja -lämpötilan seuranta
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

BrakePadMonitor 
Jarrujen kuluneisuuden seuranta BPW-
levyjarruihin
Perävaunut

TempMonitor 
Lämmönsäätölaitteen seuranta
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

Idem/Cargofleet-kaluston hallinta-
järjestelmät perävaunujen lisäksi 

kaikkeen kuljetusta tekevään kalus-
toon. Ohjelmistot, komponentit 

ja käyttöliittymät.

FuelMonitorin (perävaunun 
lämmönsäätölaitteen polttoaineen 
seurantanäyttö) avulla on helppo 
varmistaa — ennen ajoon lähtöä 
— että polttoaine riittää pitämään 
kuorman oikeassa lämpötilassa koko 
kuljetuksen ajan. Näyttö auttaa vält-
tämään polttoaineen loppumisesta 
johtuvan turhan korjaamokäynnin.

TireMonitor (reaaliaikainen 
rengaspaine- ja lämpötilaseuran-
ta) lähettää tiedon raja-arvojen 
muutoksesta suoraan kuljettajalle, 
kalustovastaavalle tai huoltoliikkeel-
le. Luotettavat langattomat anturit. 
Säästöä rengas- ja polttoaineku-
luissa heti.
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IDEM-CARGOFLEET 
KALUSTON HALLINTA

” Idem Cargofleet tarjoaa luotettavat tekniset ratkaisut ja laajan 
valikoiman palveluita kuljetusliiketoiminnan hoitamiseen mahdollisimman 
tehokkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Käyttäjäystävälliset telematiik-
karatkaisut tekevät kaluston hallinnasta helpompaa, säästävät kustannuksia 
ja parantavat yksittäisen kuljetuksen laatua.”

Aurinkoenergialla lataava, itsenäisesti toimiva ja huol-
tovapaa telematiikkayksikkö asennettavaksi kontteihin 
ja muihin kuljetusyksiköihin mahdollistaa vaihtokorien, 
konttien, perävaunujen, arvokkaiden rahtien ja kaluston 
seurannan ja jäljittämisen ilman pysyvää virtalähdettä.

TURVALLISUUTTA, LAATUA, TEHOA JA SÄÄSTÖÄ
HALLITSE KULJETUSKALUSTOA

Telematiikan avulla kuljetuksen ja ajoneuvokaluston seuranta ja raportointi on mahdollista reaali-
ajassa yhden käyttöliittymän kautta. Ajettujen tonnikilometrien seuranta, tyhjien ja kuormattujen 
ajojen erittely sekä perävaunukohtaiset käyttötaparaportit tehostavat kaluston käyttöä. Voit 
analysoida kuljettajien ajotapaa tai kaluston kuntoa. Esimerkiksi rengaspaineseurannan avulla 
voit säästää rengas- ja polttoainekuluissa ja hyötyä heti.
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Luotettavat tekniset ratkaisut ja laaja valikoima palveluita


