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VOLVO FH13-6X2   480 hv -09
kokosivuaukeava umpikori 7,65 x 
2,49 x 2,88 m,  I-shift, ilmajouset, 
kääntyvä teliakseli, 1106 tkm.

VOLVO FM9-6X2  380 hv           -07
kokosivuaukeava umpikori ja pl-nostin
sekä lämmitin. Ilmajouset, vetokytkin,
I-shift ym. 570 tkm. Asiakkaan lukuun.

VOLVO FL280 4X2                  -07
kokosivuaukeava umpikori ja 
pl-nostin, lämpökone, takana ilma-
jouset, keppivaihteet.  444 tkm. 
Asiakkaan lukuun.

RENAULT T460-6X2 469 hv -15
väliteliveturi, siirtopöytä, spoilerisarja, 
takana ilmaj., Optidriver vaihteet, 
vesilämmitin, ilmastointi, jääkaappi, 
kahvinkeitin ym. Euro 6, 330 tkm.

VOLVO FH13-6X2 500 hv  -15
Takateliveturi, siirtopöytä, spoilerisarja, 
takana ilmaj., I-Shift vaihteet, vesi-
lämmitin, ilmast., jääkaappi, ACC+ 
hätäjarrutus, Onspot ym., 448 tkm.
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Kuorma-autot varastossamme Ylistarossa

koispäällirakenne on uuden 5-akseli-
sen VOLVO FH 540 alustan päälle 
rakennettu hydraulisesti toimiva ja 
10,6 m pitkä kääntökattorahtilava, 
jonka tilaajana oli pihtiputaalainen 
Jani Ylälehto.

– Asiakkaan toiveena oli saada 
helppokäyttöinen ja nopeasti lastat-
tavissa oleva rakenne. 

Rakensimme hydrauliikalla ja ra-
dio-ohjauksella toimivan kääntökat-
torakenteen, jonka peruskorkeus on 

Jämsässä toimiva Metallipaja Nie-
minen Oy, MPN, on erikoistu-
nut raskaan kaluston päällira-

kenteiden valmistukseen.  MPN val-
mistaa rahtilavat ja päällirakenteet 
ajoneuvoyhdistelmiin yli 30 vuo-
den kokemuksella. Yrityksen pal-
veluihin kuuluvat myös raskaan ka-
luston huolto- ja muutostyöt, vara-
osien myynti sekä hydrauliikkakom-
ponenttien myynti ja asennustyöt.

Viimeisin MPN:n valmistama eri-

MPN rakensi

5-akseliselle Volvo FH 540 
alustalle rakentui 10,6 m 
pitkä kääntökattorahtilava, 
jonka akseliväli on 6 m ja 
maksimikorkeus 5 m.

Kuvassa vasemmalla 
Jani Ylälehto ja oikealla 
Kari Nieminen.

4,35 m. Korkeutta on mahdollista 
säätää aina 5 m asti, joten kuljetet-
tavat elementit ovat säältä suojattu-
na. Kattorakenne on oikealle sivul-
le taittuva ja kaikki lastaustoiminta 
tapahtuu kuskin puoleiselta sivulta. 
Lavan takaovi on saranoitu kolmeen 
osaan takana olevan nosturin käytön 
vuoksi. Nosturipukki on irrotetta-
vissa, joten perästä lastaus onnistuu 
myös. Lavan sidontaliinat ovat koti-
maisen NWE:n kehittämät katon ra-

helppokäyttöisen 
ja korkean 
kääntökatto-
rahtilavan 
kuljetusliike 
Jani Ylälehto Oy:lle

jassa valmiina roikkuvat ja mekaani-
sesti kiristyvät liinat, jotka säästävät 
aikaa sekä lastauksessa että purkami-
sessa ja parantavat myös työturvalli-
suutta, kertoo Metallipaja Niemisen 
toimitusjohtaja Kari Nieminen. n

Metallipaja Nieminen Oy
puh. 040 503 9926
kari@metallipajanieminen.fi
www.metallipajanieminen.fi


