Oy LR-Logistics Ab tarjoaa taloudellisia kokonaisratkaisuja nykyaikaisten, laadukkaiden perävaunujen
ja vaihtolavojen avulla monenlaisiin kuljetustarpeisiin.
Tuotevalikoimamme koostuu pääasiassa saksalaisen Hüffermann-yhtiön valmistamista perävaunuista.
Toimitamme myös vaihtolavoja useimpiin käyttötarkoituksiin saksalaisen Sirchin laajasta valikoimasta.

- perävaunut
Hüffermanilla on 100-vuotinen kokemus perävaunujen valmistajana. Yhtiö on vaihtolava-perävaunujen
markkinajohtaja Saksassa.
Sen lisäksi tuotteita löytyy useimmilta Euroopan markkinoilta. Suomessa Hüffermannin perävaunut ja Sirchin
lavat ovat saavuttaneet suuren suosion ammattilaisten keskuudessa suhteellisen lyhyessä ajassa.

Vaihtolavaperävaunu
Toimitettuja 5-akselisia perävaunuja vaativaan käyttöön ja 42 tonnin kokonaispainoille. Useimmiten 6,5 m
lavoille mutta jopa yli 7 m lavoille kuten kuvassa

Saatavana myös 3- ja 4-akseliset perävaunut maksimissaan 38 tonnin kokonaispainoille ja näistä 4-akseliset
vaunut joko yhdelle tai kahdelle lavalle.

TE KULJETATTE – ME RÄÄTÄLÖIMME TEILLE SOPIVIMMAN RATKAISUN
HÜFFERMANN- perävaunuille ja SIRCH-lavoille 2 v takuu.
Huolto ja varaosat Suomesta

Monitoimiperävaunut 30-42 tonnin kokonaispainoille
Kuljettaa erilaisia työkoneita tai vaihtoehtoisesti eripituisia vaihtolavoja tai kappaletavaraa. Monitoiminen,
portaaton korkeussäätö, ajokorkeudet normaalisti 0,9-1 m. Kiinteät tai irroitettavat ajoluiskat.
Levennysmahdollisuus kolmeen metriin. Toimitetaan 2-, 3-, 4- tai 5 akselisina sekä myös keskiakselisena
asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kasettiperävaunut
Ohjelmaan kuuluvat 4-akseliset kasettiperävaunut 36 ja 38 tonnin kokonaispainoille, sekä 5- akseliset
kasettiperävaunut 42 tonnin kokonaispainolle.
Kasettiperävaunuja on saatavilla sekä letku- että automaattikasettiversiona.
Lava ja siirtojärjestelmä voivat olla esimerkiksi Pajakulman valmistamia (kuten kuvissa).

Avonaiset perävaunut
HÜFFERMANN-mallisto kattaa avomalleissa 3-, 4- tai 5-akseliset perävaunut aina 42 tonnin kokonaispainoon asti. Mallistoon kuuluu monenlaisia lava- ja laitaratkaisua sekä lukuisia erikoisvarusteita - kaikki
Hüffermannin tutulla luotettavuudella. Ohessa kuvia jo toimitetuista ratkaisuista.

Kippiperävaunut
Toimitetaan Nummi-sylinterikipillä tai Wipro-housukipillä. Eri kantavuuksilla, mitoilla ja toteutuksilla.
Kun kerrotte tarpeenne – me esitämme ratkaisun.

–kokemusta, laatua ja luotettavuutta
Valikoimassamme on yli 500 erilaista vakio- ja erikoisperävaunua. Perävaunujen laadukkaat osat sekä valmistustavat takaavat pitkän käyttöiän ja siten hyvän kokonaistaloudellisuuden.
• Optimoitu teräsrunko, joka on omaa suunnittelua. Robottihitsatut palkit
• Sarjavalmisteisten osien tilaaminen vain parhailta erikoisosaajilta:
BPW- tai SAF-akselit, Nummi- tai Wipro-kippi ja Trakon-lukituspalkit
• Ilmajousitus, joka vakauttaa korkeat kuormapainopisteet ja tuo enemmän ajomukavuutta
• WABCO- tai KNORR-jarrutusjärjestelmä
• Lukkiutumattomat EBS 2- jarrut
• RSS- kaatumisenehkäisyjärjestelmä on vakiona kaikissa perävaunuissa
• Kaikki asennuskomponentit ovat sinkittyjä. Dinitrol-ruosteenesto kaikissa perävaunuissa
• Valokaarisinkitys on saatavilla kaikkiin malleihin
• Kattavat lisävarusteet; mm. akselivaa´at, nostoakselit, akselikevennykset, BPW-, VBG- tai
TRAKON-aisat, erikoisvalot, HELLAn LED-valot, Nordic-työvalot ja RST-säilytyslaatikot.

HÜFFERMANN 100 VUOTTA – TOIMITETTU YLI 500 ERILAISTA
VAKIO- JA ERIKOISPERÄVAUNUMALLIA

PERÄVAUNUT JA VAIHTOLAVAT YHDELTÄ TOIMITTAJALTA 2 VUODEN TAKUULLA
Tuotteet kokonaisuudessaan valmistettu alusta loppuun Saksassa – Made in Germany
YHDESSÄ RÄÄTÄLÖIMME TEILLE SOPIVIMMAN KULJETUSRATKAISUN.
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