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RENAULT TRUCKS 
PUUAUTO
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HUOLTOTARJOUKSET
VARMISTA AUTOSI JA
AKKUSI KUNTO ENNEN
PAKKASIA

TÄYSTAKUU
RENAULT TRUCKS MYÖNTÄÄ
ASENNETUILLE OSILLE
2 VUODEN TÄYSTAKUUN

ESITTELYSSÄ 

Myönnämme valtuutetun merkkihuollon 
asentamille alkuperäisille Renault Trucks 
varaosille kahden vuoden täystakuun. 
Täystakuu kattaa paketti- ja kuorma-autojen 
alkuperäiset varaosat ja vaihto-osat sekä 
lisävarusteet, ja niiden asennustyöt sekä 
seurannaisvauriot, ilman kilometrirajoitusta.

Ammattitaidolla 
mielenrauhaa.



POLTTONESTEJÄRJESTELMÄ 
• Polttonestesuodattimen vaihto 
• Polttonestesäiliön ja 
ilmanvaihto-suodattimen tarkastus 
• Polttonesteen siirtopaineen 
tarkastus 

JÄÄHDYTYS- JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
• Pakkaskestävyyden mittaus 
• Vuotojen tarkastus 
• Raitisilmasuodattimen tarkastus 
• Lämmityslaitteen toimintatarkastus 
• Lisälämmittimen toimintatarkastus 

MOOTTORIN IMUJÄRJESTELMÄ 
• Ilmansuodattimen vaihto tarvittaessa 
• Imuilman sihdin tarkastus 
• Hehkun toiminnan tarkastus 

PAINEILMAJÄRJESTELMÄ 
• Ilmankuivaimen toimintatarkastus 
• Veden tyhjennys paineilmasäiliöistä 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 
• Akkujen ominaispainomittaus 
• Napojen puhdistus ja voitelu 
• Märkäakkujen nesteen tarkastus 
• Latausjännitteen mittaus 
• Valojen ja heijastimien tarkastus ja säätö 

MUUT 
• Kytkin- ja jarrunesteen 
vesipitoisuuden mittaus 
• Hihnojen ja hihnankiristimien 
tarkastus ja säätö 
• Vetopöydän/vetokidan voitelu 
tai rasvapatruunan uusinta 

130 €

Hinnat voimassa 31.12.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Osa tuotteista voi olla
jälleenmyyjille tilaustuotteita. Alv. 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä
vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa.

RENAULT TRUCKS 
TALVIHUOLTO
Varmista autosi kunto hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä 
talvipakkasia. Talvihuoltopakettiin sisältyy:*

*Vaihdetut suodattimet ja vetokidan rasvapatruuna veloitetaan erikseen.



Hinnat voimassa 31.12.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Osa tuotteista voi olla
jälleenmyyjille tilaustuotteita. Alv. 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä
vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa.

AKUT
Luotettava, vaativaan ilmastoon ja 
vaikeisiin olosuhteisiin suunniteltu 
akku. Pitkän käyttöiän lisäksi akulla 
on erinomainen kylmäkäynnistysteho
ja erittäin vähäinen itsepurkautuvuus.

225 AH MÄRKÄAKKU  260€
185 AH MÄRKÄAKKU  225€
210 AH GEELI   490€

KUMIMATOT
Sisätilan viimeistelee alkuperäiset
Renault Trucks kumimatot. 
Alkuperäiset matot ovat suunniteltu 
sopimaan täydellisestija ne kestävät 
kulumista.

T, C, JA K -MALLISARJAT    99€
MASTER       59€
vm. 2010 ja uudemmat  

RENAULT TRUCKS 
AKUT JA KUMIMATOT



ENNAKOI
HUOLLOT

START & DRIVE EXCELLENCE PREDICT ON TÄLLÄ HETKELLÄ SAATAVILLA 
RENAULT TRUCKS T, C JA K -SARJOIHIN.

Start & Drive Excellence Predict –palvelun 
asiantuntijat huolehtivat autotietojen 
käsittelystä ja järjestävät kaluston 
tarvittaessa huoltoon. Ennakoimalla 
huollon tarpeet kuljetuskalusto pysyy 
jatkuvasti tuottavassa työssä.

VÄLTÄ TURHAT PYSÄHDYKSET

Lue lisää: renault-trucks.fi/predict



RENAULT 
TRUCKS
MERCHANDISE
Oheistuotteet ovat tilattavissa omalta 
jälleenmyyjältäsi. Käy tutustumassa 
koko valikoimaan osoitteessa
www.eshop.renault-trucks.com



ESITTELYSSÄ

RENAULT
TRUCKS
PUUAUTO
Puunajossa kannattavuus, 
polttoainetehokkuus ja auton 
omistamisen kokonais-
kustannukset ovat tärkeät. 

Tähän tarpeeseen Renault Trucks vastaa, 
tuomalla markkinalle C- ja K-sarjojen 
puuautot. 

C-sarjan puuauton Suomen ensiesittely 
järjestettiin syyskuussa 2022 FinnMETKO 
- näyttelyssä. Auto myytiin pian Suomeen 
saapumisen jälkeen Veljekset Vähämäki Oy:lle. 
Veljekset Vähämäki Oy:lla on pitkä tausta 
puunajosta Renault Trucks Kerax kuorma-
autoilla. 

Maailmalla Renault Trucks puuautoja on 
ollut jo pitkään. Nyt on Suomen vuoro.





“ POLTTOAINEKULUT ON 
SAATAVA ALAS, MUUTEN 
EI KANNATTAVUUTTA 
SAA MILLÄÄN.” “Luotettavuus 

on Renault Trucksin 
vahvuus”, Jukka 
Vähämäki, yrittäjä.

Veljekset Vähämäki Oy:n yrittäjä Jukka Vähämäki 
luottaa Renault Trucksin polttoainetehokkuuteen ja 
luotettavuuteen puunajossa:

Veljekset Vähämäki on toiminut 
puunajotehtävissä 1960-luvulta 
lähtien. Yhtiömuoto on muuttunut 
matkan varrella ja nyt yrittäjinä 
toimii jo toinen sukupolvi. 
Yrityksen yli 50-vuotisen historian 
aikana on ajettu myös lautaa, 
turvetta, siirretty hirsitaloja jne. 
Mutta tällä hetkellä Veljekset 
Vähämäki Oy:n yrittäjät ovat 
päättäneet keskittyä pelkästään 
raakapuun ajoon. Talossa on 
tarpeesta riippuen 7-8 autoa ja 
Vähämäet työllistävät 
toistakymmenttä henkilöä. 
Veljekset Vähämäen puunajossa 
on aiemmin ollut kaksi Renault 
Trucks Keraxia, joista edelleen 
ajossa on niistä toinen.

”Kun ensimmäinen Renault Trucks 
Kerax -puuauto tuli taloon ei oikein 
tiennyt mitä odottaa, olihan se 
kuitenkin positiivinen yllätys. 
Nyt toisenkin Keraxin 
mittariin on 10-vuoden aikana 
kertynyt kilometrejä yli miljoona 
- ja vielä jatketaan puunajoa,” 
yrittäjä Jukka Vähämäki kertoo.

Saadut kokemukset

”Meillä on vuosien mittaan 
ollut ajossa monia eri merkkejä 
ja saadut kokemukset Renault 
Trucks Keraxeista ovat olleet 
myönteisiä. Molemmat Keraxit 
ovat pelanneet muihin merkkei-
hin verrattuna hyvin, joten tähän 
uuteen hankintaan uskallettiin jo 
senkin perustella ryhtyä. 
Autojen luotettavuus on tärkeä 
ja sitä Keraxit ovat meille olleet. 
Renault Trucks kuorma-autojen 
hinta-
laatusuhde on hyvä ja käyttö-
kustannukset ovat osoittautuneet 
maltillisiksi mikä tietenkin on 
ensiarvoisen tärkeää. Polttoaine-
kulut on saatava alas, muuten 
ei kannattavuutta saa millään”, 
yrittäjä Jukka Vähämäki painottaa. 
Keraxit ovat osoittautuneet poltto-
ainetaloudellisiksi puunajossa 
- joten odotukset siltä osin 
uuden sukupolven Renault 
Trucks C-sarjaan ovat 
korkealla.



C-sarjan puuauto 
luovutettiin Veljekset Vähämäki Oy:lle 
vuoden 2022 FinnMETKO näyttelyssä. 
Kuvassa vasemmalla myyjä Janne 
Sarasmäki, Mikko Vähämäki, Vähämäen 
kuljettaja sekä Alucarilta Jouko 
Kainulainen sekä Anssi Alasaari.

”Taloudellisuus 
menee tehojen 

edelle” 
– JUKKA VÄHÄMÄKI, 

VELJEKSET VÄHÄMÄKI OY

”Puhuimme autokaupoista 
Käyttöauto Trucks myyjä Kimmo Peuran 
kanssa. Neliakselinen puuauto olikin 
saatavilla Renault Trucksilta nopeasti, joten 
hankintaa ryhdyttiin samantien suunnit-
telemaan. Auto tulee meille suoraan ajoon 
lokakuussa 2022”, Jukka Vähämäki kertoo. 

Miten 520 hevosvoimaa 
riittää puunajossa?

”Taloudellisuus menee tehojen edelle. 
Renault Trucksin käyttökustannukset ovat 
kilpailukykyiset, polttoainetaloudellisuus 
kokemustemme mukaan hyvä sekä huol-
tojen ja korjausten tarve 20-vuoden Kerax 
kokemuksella vähäiset. Meidän 
kuljetusmaastoihin tällä autolla pystyy 
toimimaan ihan normaalisti”, 
yrittäjä Jukka Vähämäki kertoo.

Kysy lisää Renault Trucks automyynnistä: 
www.renault-trucks.fi/yhteystiedot

Lue koko juttu: 
www.renault-trucks.fi/uutiset



TIESITKÖ TÄMÄN 
RENAULT 

TRUCKSISTA?

Perustettu
1894

Kuulunut Volvo
Group-konserniin 

vuodesta 2001

2021 myynti
51 460
autoa

2021 myynti
kasvoi
25 %

9400 työntekijää,
1400 jälleenmyyjää

ja korjaamoa

renault-trucks.fi

Renault Trucks Suomirenaulttruckssuomi Volvo Finland AbRenault Trucks Suomi



www.renault-trucks.fi #SwitchToElectric

Renault Trucks on sähköisen kuljetuskaluston edelläkävijä.
Mallisto kattaa 3,1-44 tonnin täyssähköiset ajoneuvot



Hiabin ja Renault Trucksin järjestämä 
World Crane Championship -kiertue alkoi 
osakilpailuilla keväällä ja jatkui eri kesän 
tapahtumissa. Tämän vuoden kisoissa 
osallistujia oli ennätysmäärä.

Kiertueautona toimi Renault Trucks C 6x2 
ohjaavalla ja nousevalla taka-akselilla. Autossa 
on 440 hevosvoimainen ja 13-litrainen 
moottori, sekä automatisoitu Optidriver -
vaihteisto. Nosturina on Hiab X-Hipro 192 E5 
sekä koukkulaitteena Multilift Ultima 21SL. 



JAAKKO JÄÄSKELÄINEN ON 
WORLD CRANE CHAMPIONSHIP 

NOSTURINKÄYTÖN 
SUOMEN MESTARI 2022

Nosturikäytön Suomen mestaruus ratkottiin 
Power Truck Show:ssa 13.8.2022. Suomen 
mestaruuden vei Trans-Jääskeläinen Oy:n 
kuljettaja ja yrittäjä Jaakko Jääskeläinen. 

Jaakko osallistui nosturimestarikisaan
neljännen kerran. Nosturikokemusta 
hänellä on takataskussaan jo 26 vuotta.

”Tapahtuma oli hyvä! Finaalissa tunnelma oli 
jännittynyt, mutta kaikki kannustivat toisiaan. 
Oma suoristus meni ihan hyvin, ei tullut virheitä 

ollenkaan, mikä varmasti ratkaisi voiton.”
Jääskeläinen pääsi edustamaan Suomea 
myös World Crane Championship 
MM-kisoissa IAA-messuilla Hannoverissa 
25.9.2022. Tällä kertaa Ruotsi vei maailman-
mestaruuden, Jaakko jäi juuri ja juuri ulos 
semi-finaaleista. Seuraavan kerran kisataan 
taas kahden vuoden päästä. 

Kysy lisää C-sarjan nosturiautoista: 
www.renault-trucks.fi/yhteystiedot
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SEURAA SOMESSA:

PYSY 
MENOSSA 
MUKANA



SEURAA SOMESSA:



Myönnämme valtuutetun merkkihuollon 
asentamille alkuperäisille Renault Trucks 
varaosille kahden vuoden täystakuun. 
Täystakuu kattaa paketti- ja kuorma-autojen 
alkuperäiset varaosat ja vaihto-osat sekä 
lisävarusteet, ja niiden asennustyöt sekä 
seurannaisvauriot, ilman kilometrirajoitusta.

Ammattitaidolla 
mielenrauhaa.

 

Puh: 00800 1234 24 24

Yli 1 450 huoltopistettä eri puolilla maailmaa, 
joten saat apua nopeasti ja tehokkaasti kaikkialla. 
Renault Trucks verkoston toimipisteet ovat
huollon ammattilaisia, joilla on käytössä autoasi 
varten mukautetut huippuluokan työkalut.

AMMATTILAISTEN VERKOSTO AMMATTILAISILLE

Takuu kattaa kaikki ongelmatilanteet kaksi vuotta 
ostohetkestä, jos osa tai komponentti on asennettu 
valtuutetulla Renault Trucks -korjaamolla.
Osat, työ ja hätäapu- ja hinauspalvelu sisältyvät 
takuuseen.

HUIPPULUOKAN TAKUU

Tukenasi on jo ensimmäisestä puhelusta alkaen 
sitoutunut koordinaattori, joka seuraa tapauksesi 
etenemistä alusta loppuun saakka.

TUKEA VIIPYMÄTTÄ

Nämä osat on suunniteltu erityisesti Renault 
Trucksin mallistoille. Nämä kestävät ja 
luotettavat osat ovat ainoita, joilla voidaan 
taata ajoneuvon ympäristöystävällisyys ja 
suorituskyky.

AIDOT VARAOSAT TURVAAVAT SUORITUSKYVYN

Mekaaniset osat ja laitteet kunnostetaan teollisessa 
prosessissa, joka palauttaa niiden alkuperäisen 
suorituskyvyn edullisesti ja ekologisesti. 

VAIHTO-OSATUOTTEIDEN VALIKOIMA

Täydellinen voiteluainevalikoima ajoneuvojesi 
suorituskyvyn ja pitkän iän takeeksi.

RENAULT TRUCKS -VOITELUAINEET
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Kestävyys ja laatu Polttoaine- ja kustannustehokkuus Toimivat huollot renault-trucks.fi

RENAULT TRUCKS KUORMA- JA 
PAKETTIAUTOJEN MYYNTI

KYSY MEILTÄ LISÄÄ TAI PYYDÄ TARJOUS!

SEURAA 
SOMESSA:

KJELL FINNE
KÄYTTÖAUTO VAASA
puh. 050 561 7846
kjell.finne@kayttoauto.fi

KARI MÄKIRANTA
KÄYTTÖAUTO SEINÄJOKI
puh. 0500 364 184
kari.makiranta@kayttoauto.fi

KIMMO PEURA
KÄYTTÖAUTO SEINÄJOKI
puh. 050 310 0800
kimmo.peura@kayttoauto.fi

renault-trucks.fi

100% sähköiset ja hiljaiset Renault Trucks paketti- ja kuorma-autot on 
suunniteltu kaikenlaisiin tavarantoimituksiin, päivin ja öin. Mallistomme 
kattaa 3,1–26 tonnin täyssähköajoneuvot ja vuoden 2023 alusta myös 
kokonaispainoltaan 44 tonniset T ja C E-Tech -sarjat.

NAUTI
HILJAISUUDESTA RENAULT 

TRUCKS
MERCHANDISE
Oheistuotteet ovat tilattavissa omalta 
jälleenmyyjältäsi. Käy tutustumassa 
koko valikoimaan osoitteessa
www.eshop.renault-trucks.com
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 Hinnat voimassa 31.12.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita 
riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita.  
Alv. 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä vastaa 
mahdollisista virheistä tiedoissa.

Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuus-  
virasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh. 020 618 500 sekä 
jälleenmyyjän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri 

SEINÄJOKI Pohjankaari 2
vaihde  06–418 5111
huolto  06–418 5161 ark. 7–20, la 8–14 
varaosamyynti  06–418 5150  ark. 7–20, la 8–14
konepaja  06–418 5187  ark. 8–16

KUORMA-AUTOMYYNTI 
Kimmo Peura  050 310 0800  (Seinäjoki) 
Kari Mäkiranta  0500 364 184  (Seinäjoki) 
Kjell Finne  050 561 7846  (Vaasa)

NÄRPIÖ  Algotsintie 6
vaihde  06–347 4111
huolto  06–347 4110  ark. 7.30–17
varaosamyynti  06–347 4136  ark. 7.30–17

VAASA Rantamaantie 37
vaihde 06–315 6300
huolto   06–320 0583
 ark. 7.30–20, la 7.30–15
varaosamyynti  06–320 0585 
 

ark. 7.30–20
rengaspalvelu 044 086 0017 Kaj Salvèn


