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ilmoitus

Finnsiirto, Suomen Telakone ja Simeri
muodostivat valtakunnallisen logistiikkakonsernin
Nopeasti kasvava trukkipalveluyhtiö Finnsiirto Oy on tänä keväänä muodostanut painoarvoltaan merkittävän uuden logistiikka-alan konsernin ostamalla
henkilönostimien myyntiin, huoltoon ja tarkastuksiin keskittyvän
maahantuontiyrityksen Simeri
Oy:n ja Suomen Telakone Oy:n,
joka on yksi Suomen johtavista
maansiirtokonealan yrityksistä.
Konsernin kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste on lähes
60 miljoonaa euroa. Yrityskokonaisuus työllistää yhteensä noin
120 henkilöä.
Simeri Oy ja Suomen Telakone Oy jatkavat toimintaansa uudessa osaamis- ja palvelukokonaisuudessa itsenäisinä tytäryhtiöinä. Kaikki kolme yritystä toimivat valtakunnallisesti, ja liiketoimintaa on myös Baltiassa.
Maahantuonnin, myynnin ja
maanlaajuisen huoltoverkoston
omaavan Telakoneen toimipaikka sijaitsee Humppilassa. Yritys
on Hyundai-maansiirtokoneiden
maahantuoja, edustaa myös Airman-minikaivinkoneita sekä myy
kattavasti kaiken merkkisiä käytettyjä maansiirtokoneita.
Simeri Oy on erikoistunut
teollisuuden kunnossapitoon ja
konemyyntiin nostolaitepuolella.
Yrityksen edustamiin merkkeihin

Finnsiirto muutti
vuoden 2018
alussa Avantiin
uusiin ja suuriin
toimitiloihin.

kuuluvat henkilönostin merkeistä Snorkel, Genie sekä Nagano.
Näiden lisäksi Simerillä on useita nostolaitealaan liittyviä merkkiedustuksia.

Finnsiirto löytyy Avantista
Vuonna 1989 yhden miehen konehuoltoyrityksestä
aloittanut
Finnsiirto Oy on tänä päivänä
Suomen johtavia sisä- ja ulkologistiikan tuotteita ja palveluita
tarjoava konetalo. Asiakaskunta
koostuu pääosin suomalaisista
teollisuusyrityksistä sekä logis-

tiikka-alan palveluyhtiöistä.
Nykyisin Liedossa ja Tampereella toimiva Finnsiirto Oy maahantuo, myy ja vuokraa Hyundai-, Ausa- ja Avant-trukkeja ja
työkoneita sekä kaiken merkkisiä käytettyjä koneita. Lisäksi
yhtiö huoltaa ja ylläpitää koneita sekä myy niihin varaosia ja lisävarusteita merkistä ja mallista
riippumatta.
Kahden oman toimipisteen lisäksi Finnsiirrolla on noin 20 valtuutettua huoltopistettä eri puolilla Suomea - pohjoisin huoltokumppani löytyy Kittilästä.

Liedossa Finnsiirto muutti vuoden 2018 alussa Avantiin
uusiin ja suuriin toimitiloihin, mikä mahdollisti nopeaan kasvuun
tarvittavan ison ja modernin korjaamotilan, näyttävän showroomin sekä laajan piha-alueen Demoparkkeineen, johon mahtuu
jopa satoja trukkeja ja muita työkoneita.

Muuta työkoneesi
heti rahaksi
Koronaviruksen
aiheuttama
poikkeustila on iskenyt yrityk-

Demoparkissa
pääsee
kokeilemaan
Avantteja
ja muita
työkoneita.
siin nyt joka alalla. Finnsiirto on
käynnistänyt Muuta työkoneesi
heti rahaksi -kampanjan, jonka
tarkoituksena on helpottaa yrityksien kassatilannetta liiketoiminnan turvaamiseksi.
Kampanjan ideana on, että Finnsiirto Oy ostaa yritykseltä yksittäisen tai sen koko konekannan ja vuokraa sen takai-

sin kokonaan tai osittain. Yritys
saa ensimmäiseen laskuun tarvittaessa jopa kuuden kuukauden lyhennysvapaan ja koneen
ostosumman rahana suoraan tililleen. Kampanjasta saa lisätietoa puh. 0207 351 603.
Tiedustelut myös sähköpostitse finnsiirto@finnsiirto.fi.

www.finnsiirto.fi
www.telakone.com
www.simeri.fi

