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BULK-SÄILIÖT
Valittavanasi on parhaan purkunopeuden saavuttamiseksi useita
muunneltavia vaihtoehtoja kuljetustarpeen ja kuljetettavan aineen
mukaan. Meillä on pitkä kokemus alumiinisten säiliörakenteiden
ja perävaunujen runkorakenteiden valmistamisesta jauhemaisten
aineiden kuljetukseen.
Tuotekehityksessämme huomioidaan pohjoisen vaativat olosuhteet ja asiakkaiden toiveet. Kuljetuskaluston keveyden ja käyttäjäystävällisyyden ansiosta asiakkaamme saavat kustannustehokkaimman ratkaisun.
Valmistamme
 kipattavat säiliöt ja makaavat osastolliset bulk-ajoneuvosäiliöt
 kipattavat ja makaavat vaihtosäiliöt, alumiinirakenteiset lukkolaitteet ja vaihtosäiliöperävaunut
 makaavissa perävaunuissa itsekantava rakenne ja
pieni omamassa
 kaikki säiliökorjaukset sekä laadukkaat huolto- ja
varaosapalvelut
 käyttäjän kannalta turvallisesti ja ergonomisesti
rakennetut ajoneuvot
 yksilöidyt tuotteet jokaiseen kuljetustarpeeseen
 ruostumattomista aineista valmistetut osat,
joilla pienempi kunnossapidon tarve

POLTTONESTESÄILIÖT
Kokonaistaloudelliset ratkaisut polttonesteiden kuljetukseen.
Teknisesti korkealaatuiset säiliöratkaisumme on kehitetty pitkäaikaisessa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kestävyys, keveys ja
ergonomiset ratkaisut mahdollistavat kaluston kustannustehokkaan käytön, ja myös kuljettajat ovat tyytyväisiä käyttömukavuuteen.
Asiakkaamme voivat valita tuotteistamme valmiin standardituotteen, jonka pohjana on omaan kuljetustarpeeseen optimoitu tuotepaketti. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan
mahdollisen toimitusajan. Tarvittaessa toteutamme myös tarpeiden
mukaan räätälöidyt säiliörakenteet.
Valmistamme
 autosäiliöt
 säiliöperävanut
 säiliöpuoliperävaunut
 räätälöidyt erikoistuotteet
Valmistamissamme ratkaisuissa on huomioitu myös muunnettavuus ja huollettavuus. Kaikissa tuotteissamme käytetään laadukkaita komponentteja, joiden saatavuus on hyvä nyt ja myös tulevaisuudessa. Ongelmatilanteissa ammattitaitoinen huoltomme
palvelee polttonesteasiakkaitamme.

UUTUUS!
MAAHANTUOMME KORKEALAATUISIA
MHS SILOKING -KOMPRESSORIPAKETTEJA.

KEMIKAALISÄILIÖT
Valmistamme teollisuudessa käytettävien kemikaalien
kuljetuksiin tarvittavaa kalustoa, joka ei petä karuissakaan
olosuhteissa. Korkea teknologia, tarkka suunnittelu ja oikeat
materiaalivalinnat mahdollistavat suuren hyötykuorman.
ADR–säiliöajoneuvot
vaarallisten aineiden kuljetuksiin:
 k
 evyet ja kestävät rakenteet
 erikoistuotteet räätälöidysti
 kaikista valmistamistamme
tuotteista tehdään tarkat
3D-mallit ja -mittakuvat
 kaikista valmistamistamme tuotteista löytyvät
tarvittavat tiedot mukana toimitettavissa
säiliökansioissa sekä sähköisestä
arkistostamme

KULJETUSKALUSTOJEN HUOLTO
Tarjoamme ammattitaitoista säiliöperävaunujen ja autosäiliöiden
päällirakenteiden huolto-, korjaus- ja muutospalvelua
asiakkaillemme.
Huoltopalvelumme on nopeaa,
joustavaa ja korkealaatuista.
Teemme vuosien kokemuksella mm.












 olarikorjaukset
k
säiliöiden muutostyöt
laiteasennukset
säiliöiden väli- ja määräaikaistarkastukset
mittalaitteiden vakaukset
alustanvaihtotyöt
putkistojen uudistukset ja muutokset
säiliöiden maalaukset
akseleiden ja akselirakenteiden uudistustyöt
pikahuollot
varaosamyynnin

LASERLEIKKAUS

leikkausalue aina 2100x6200 mm asti

VESILEIKKAUS

leikkausalue aina 4100x6100 mm asti

PLASMALEIKKAUS leikkausalue aina 4100x6100 mm asti
SÄRMÄYSPURISTIN puristusvoima 320 tn, särmäyspituus 4 m
Laaja raaka-ainevarasto takaa nopeat toimitukset.
Meiltä myös vesileikkaushiekkaa ja varaosia lähes kaikkiin markkinoilla oleviin korkeapainepumppuihin.
Rannankyläntie 4, 63500 Lehtimäki • puh. 06 5126 361 • t.i@garnjet.fi

www.garnjet.fi

KUTEPA GROUP on materiaalinkäsittely- ja varastointijärjestelmien
erikoistoimittaja. Kauttamme saat
tarvittavat palvelut koko materiaalinkäsittelyketjuun laitesuunnittelusta ja
laitteiden valmistuksesta järjestelmien
asennukseen ja kunnossapitotöihin.

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen
hitsaaminen on vahvaa osaamisaluettamme. Hoidamme kuljetuskaluston
suunnittelun sekä koko tuotantoprosessin samassa yksikössä Kuortaneella. Teemme myös kuljetuskalustojen
alustanvaihdot ja alustalle asennukset.
Uuden kaluston valmistamisen lisäksi
tarjoamme säiliöiden ja säiliöperävaunujen peruskunnostus- ja kolarikorjauspalvelua sekä varaosamyyntiä.

Tehtaantie 1 , 63100 Kuortane
p. 020 144 2060

www.kutepa.fi

MYYNTI
Ville Ala-Salmi
puh. +358 50 301 8425
ville.ala-salmi@kutepa.fi

Markus Laikola
puh. +358 40 767 6171
markus.laikola@kutepa.fi

Sikkens Autocoat BT
maalit hyötyajoneuvoille
Sikkens Autocoat BT -hyötyajoneuvojen maalit
erinomaisilla ominaisuuksilla ja loistavilla
pinnoilla. Yhdessä asiantuntijoidemme
kanssa löydämme kestävän ratkaisun sinulle,
tänään ja tulevaisuudessa.

CREATING TOGETHER

www.sikkenscv.com

• www.jssuomi.fi

Kutepan SITE-yksikkö on erikoistunut
korkealaatuisten kuljetuskalustojen
valmistamiseen. Valmistamme jauhemaisten ja rakeisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja Bulk-kuljetuskalustoja ja polttoaineiden, öljyjen sekä
kemikaalien kuljetuskalustoja.

KUORTANEEN
TEOLLISUUSPALVELU OY

