HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Finnsiirto pitää yritysten konekannan kunnossa
- Finnsiirto Oy on logistiikka-alan yritys,
joka maahantuo, myy, vuokraa ja huoltaa sekä korjaa erilaisia sisä- ja ulkologistiikan trukkeja ja muita työkoneita. Edustettuina ovat konemerkit Hyundai, Ausa ja Avant. Finnsiirron asiakaskunta koostuu yhden trukin omistavasta
pienyrittäjästä aina suuriin satoja trukkeja käyttäviin logistiikkakeskuksiin ympäri Suomea, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Antti Nummela.
Trukit ja muut työkoneet ovat esittelyssä Liedon Tuulissuolla vuosi sitten
valmistuneissa uusissa toimitiloissa.
Finnsiirrolla on myös Tampereella toimipiste, joka on avattu tämän vuoden
tammikuussa.
Kummatkin toimipisteet ovat hyvien
liikeyhteyksien varrella ja halleista löytyvät suuret ja modernit esittely- ja huoltokorjaamotilat. Tämän lisäksi yrityksellä on noin 20 valtuutettua huoltopistettä eri puolilla Suomea. Kahdeksan täysin varusteltua huoltoautoa kiertää Etelä-Suomen alueella varmistamassa, että asiakkaiden trukit saadaan mahdollisimman nopeasti kuntoon.
- Trukkien ja työkoneiden vuokraaminen on jatkuvasti yhä yleisempää, laitteita ei tarvitse enää välttämättä omistaa. Vuokrakulu on tasainen ja ennustettava, ja lisäksi vuokrakoneen huollot kuuluvat vuokrahintaan.
Vuokraajalla on aina hyvä ja toimiva kone käytössään, vuokrauspäällikkö Peter
Henriksson korostaa. Erityisesti nelivetoisten Ausa kurottajien ja maastotrukkien tarve on suuri, koska näillä koneilla
voidaan ajaa raskaitakin, jopa 5000 kg
kuormia vaikeissakin maastoissa.
Finnsiirto tarjoaa asiakasyrityksilleen
myös konekannan ylläpitojärjestelmän,
jonka avulla pystytään seuraamaan konekantaa, sen käyttöä ja huoltoa ja
mukana on myös GPS-paikkaseuranta.
Huoltojärjestelyynkin on tarjolla myös
rahoitusratkaisuja, trukin yhtäkkisen rik-

Finnsiirron miehet. Kimmo Tiittanen, Miikka Nahkiaisoja, Antti Nummela, Kalle Dahlman ja Peter Henriksson.
koutumisen rahoittamiseksi Finnsiirrolla
on monipuoliset rahoitustyökalut.
- Pidämme tärkeänä, että asiakkaan
trukki saadaan nopeasti kuntoon ja takaisin tuottavaan työhön, siitähän yri-

tyksen tulovirta on kiinni, että koneet
toimivat ja logistiikka liikkuu, kertoo
myyntijohtaja Kalle Dahlman.
Uusien trukkien lisäksi Finnsiirto myy
myös tarkkaan läpikäytyjä ja huollettuja

Mekaanikko Antti Lehtovaara toimii myös Finnsiirron koulutuspäällikkönä.

käytettyjä eri merkkisiä koneita, jotka
ovat usein uudelleen maalattuja, fiksattuja ja renkaat sekä penkki vaihdettuna. Käytettyjen trukkien varastosta löytyy toistasataa työkonetta.
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Finnsiirron asiakkaita ovat myös yksityishenkilöt, jotka tarvitsevat koneita pihan ja puutarhan hoitoon tai lumen auraukseen. Tässä asiakasryhmässä tarjoamme monipuolista Avant
kuormaajien valikoimaa. Finnsiirron piha-alueen demoparkissa voi koeajaa
Avantteja ja tutustua niiden käyttöön
turvallisesti ja oikeaoppisesti. Yrityksen
henkilökunta antaa koneille aina käyttökoulutuksen, jotta työkoneen käyttö
on turvallista ja tehokasta.
Finnsiirto Oy:llä on meneillään juhlavuosi. Yritys täyttää 30 vuotta tämän
vuoden toukokuussa.

