42-tonnin kokonaispainolle,
ilmajousitettu ja levyjarruin
varustettu vaihtolavaperävaunu
HRA 42.126 275/70 R 22,5.

Uudet painot

– sopivat LR-Logisticsin ja
HUFFERMANNin perävaunuille
Kuten kaikki tiedämme, uudet painot astuivat voimaan 1.
lokakuuta. Tämä on mahdollisuus ja haaste niin yhteiskunnalle
kuin kuljetusyrityksillekin. Aihe on jopa jakanut ammattikuntaa eri
leireihin, eikä liene liioteltua sanoa, että asiasta on esitetty taustoista
riippuen mielipiteitä laidasta laitaan.LR-Logisticsille, joka myy Saksan
markkinajohtajan HUFFERMANNin laadukkaita perävaunuja, muutos
sopii hyvin koska tuotteet on tähänkin asti valmistettu kestämään.

P

erävaunut ovat rakennettu
100-vuotiaan yrityksen kokemuksella kymmenien vuosien käyttöön. Tällä konseptilla käytetään
vain parhaita komponentteja ja osia.
Esimerkkeinä siitä ovat optimoitu teräsrunko ja 190 kN asti hyväksytty alaslaskettava vetoaisasysteemi, jonka periaate selviää oheisista kuvista. Ainoana valmistajana
Suomessa LR-Logistics toimittaa rungon
myös kokonaan valokaarisinkittynä, jolloin normaalin 2 vuoden takuun lisäksi saa
3 v takuun rungolle.
HUFFERMANNin laadukkaat tuotteet
ovat herättäneet Suomessa kuljetusalan
ammattilaisten suuren kiinnostuksen heti
alusta alkaen. Ratkaisu kaikenlaisiin kuljetustarpeisiin löytyy laajasta valikoimasta.
HUFFERMANNilta löytyy yli sadasta
tuotemalleista mm. 3-, 4- ja 5-akselisia
vaihtolavaperävunuja, useimmiten paripyörillä kantamaan uudet painot. Monitoimiperävaunut koneiden ja vaihtolavakuljetuksiin 3 tai 5 akselisina kuuluvat keskeisenä osana tuotevalikoimaa.

Vaihtolavaperävaunu 36 tonnin
kokonaispainoille ja Hardox-lava
kovaan käyttöön.
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Das Original- Huffermannin varmatoiminen aisamekanismi,
D-arvo 190 kN:iin asti.

Wilhelm Huffermannin v 1949 valmistama perävaunu,
omapaino 1050 kg ja hyötykuorma 3000 kg.

HUFFERMANN 4-akselinen (38T) perävaunu ja
lavakokonaisuus kierrätysmetalli-ajoon.
Power-Box lavat Hardox 450, 2v takuulla.

Menestystekijöiksi on Suomessakin muodostunut vaativan
käytön ja olosuhteiden tuntemus, laaja tuotevalikoima, toiminnan
joustavuus sekä asiakaslähtöinen tuotteiden räätälöinti – kaikki
ammattilaisten arvostettuja ominaisuuksia

HUFFERMANN – 100 vuotta
Ensimmäinen perävaunu valmistettiin 80 v sitten. Kuvassa vuonna 1949 valmistunut perävaunu. Vaunu nro 206 on valmistettu
nykyisen omistajan Rolf Huffermannin isoisän Wilhelmin toimesta ja esiteltiin yhtiön 100-vuotisjuhlassa kesäkuussa.
HUFFERMANN on Saksassa vaihtolavaperävaunujen markkinajohtaja. Yritys on ollut täysperävaunujen kehityksen kärjessä 1970-luvulta lähtien Yhtiön tuotteita löytyy laajasti kaikista
Euroopan maista, sekä mm. Japanista. Pitkäaikainen kokemus
yhdistettynä uusimpaan teknologiaan suunnittelussa, valmistuksessa ja tuotteissa sekä vertaansa vailla oleva yhtiön kokonaislaatu takaavat tuotteiden taloudellisen, tarpeita vastaavan ja pitkäikäisen toimivuuden. Nämä ovat asioita ja ominaisuuksia, joita
kokeneet ammattilaiset eri puolilla Eurooppa ja nyt siis myös
Suomessa arvostavat. 
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