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VAK Oy on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä kuljetuskaluston 

valmistajista. Vahva suunnitteluosaaminen, nykyaikainen konekanta 

sekä modernit tuotantotilat yhdessä ammattitaitoisen henkilökunnan 

kanssa ovat nostaneet VAK:n alan edelläkävijäksi. 

Lukuisat VAK:n kehittämät rakenneratkaisut ovat jo käsite Pohjois-

maiden maantiekuljetuksissa. Yritys on perustettu vuonna 1972 ja 

työllistää nykyisin lähes 500 henkilöä.
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Euroopan maanteillä VAK-perävaunut ovat jo käsite. Kotimaassa VAK on yli 50 prosentin markkina-

osuudellaan ollut useiden vuosien ajan lämpötilasäädeltyjen perävaunujen markkinajohtaja. VAK-perä-

vaunut ovat yksilöllisiä, loppuun asti viimeisteltyjä työvälineitä raskaaseen ammattikäyttöön.

Hankkiessasi VAK-perävaunun saat kaiken yhdeltä toimijalta – perävaunuja on saatavana moniin eri 

käyttötarkoituksiin ja laajalla lisävarustevalikoimalla. Ne täyttävät kaikki lainsäädännön vaatimukset 

sekä kansainväliset kylmäkuljetuksen ATP-tyyppihyväksynnät.

Markkinajohtajan varmuudella.

VAK-TÄYSPERÄVAUNUJEN TAVAlliSimmAT liSÄVARUSTEET

•  2-tasolastausjärjestelmä joko puomeilla tai hydraulisilla 
 välitasoilla

•  Erilaiset väliseinäratkaisut monilämpötilakuljetuksiin

•  lattialämmitys tasaista lämpötilaa vaativiin kuljetuksiin

•  Kokosivuaukeavat ovet

•  Täysin sinkitty runko

VAK TÄYSPERÄVAUNUT
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VAK:lta saat myös 
citytrailerit ohjau-
tuvalla akselistolla 
varustettuna.

VAK-PUoli-
PERÄVAUNUJEN
TAVAlliSimmAT 
liSÄVARUSTEET

•  2-tasolastaus-
 järjestelmä joko
 puomeilla tai hyd-
 raulisilla välitasoilla

•  Erilaiset väliseinä-
 ratkaisut moniläm-
 pötilakuljetuksiin

• lattialämmitys 
 tasaista lämpötilaa 
 vaativiin kuljetuksiin

• Kokosivuaukeavat
 ovet
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VAK-puoliperävaunut suunnitellaan ja valmistetaan käytön ja kuljetettavien tuotteiden mukaan. 

Nykyaikainen puoliperävaunu on varusteltu 2-tasolastauspuomeilla sekä kokosivuaukeavilla ovilla.

VAK-puoliperävaunuja toimitetaan rahti-, kylmä- ja pakastekuljetuksiin, FNA- ja FRC-hyväksyttyinä 

sekä katsastettuna EX III -luokkaan vaarallisten aineiden kuljetuksia varten.

Monipuolisuutta 
vaativiin kuljetuksiin.

VAK PUOLIPERÄVAUNUT
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VAK-kuljetuskorien rakenteet sekä varusteet on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yli 45 vuoden 

kokemuksella VAK valmistaa kuormatiloja useisiin eri käyttötarkoituksiin. Pohjoismaiden suurin oma ele-

menttitehdas valmistaa korkealaatuiset ja kestävät kuormatilarakenteet.

Kuormatilat alansa huippua.

VAK KULJETUSKORIT
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Suunnittelemme ja valmis-

tamme rahtikorit, ATP-luoki-

tellut korit sekä erikoiskorit 

asiakkaan tarpeista lähtien. 

Kuormatilat toimitetaan täy-

sin varusteltuina.

liSÄVARUSTEiTA:

•	PL-nostimet

•	Kylmäkoneet

•	Vesilattialämmitys

•	Yksilölliset	väliseinäratkaisut

•	2-tasolastausjärjestelmät
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VAK-keskiakseliperävaunuyhdistelmiä käytetään ympäri Eurooppaa suuntautuviin kuljetuksiin, 

esim. kukkakuljetuksiin tai muuttokuljetuksiin. VAK-keskiakseliperävaunuja suunnitellaan ja 

valmistetaan useisiin eri kuljetustarpeisiin.

Maksimaalinen kuljetuskapasiteetti.

VAK KESKIAKSELIPERÄVAUNUT
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VAK valmistaa dollyt tarpeen mukaan 19,5” tai 22,5” renkailla vetopöytäkorkeuden 

mukaan. VAK-dollyt toimitetaan 1000 – 1250 mm vetopöytäkorkeuksiin soveltuvina.

Yhä useammin dollyt toimitetaan kahdella ajokorkeudella toimivina, jolloin apuvau-

nusta saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Täysin sinkittynä tai maalattuna.

VAK DOLLY
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VAK:n vahva suunnittelu-

osaaminen ja nykyaikaiset 

tuotantovälineet mahdollistavat 

korkean tehdaslaadun myös 

erikoisrakenteiden valmistuk-

sessa.



VAK suunnittelee ja valmistaa erilaisia erikoisperävaunuja yksilöllisiin kuljetustarpeisiin. 

Tunnetusti ammattitaitoinen ja joustava tuotantohenkilöstö toteuttaa vaativimmatkin 

erikoisprojektit.

VAK:n erikoisosaamisen ansiosta muun muassa Uudenkaupungin autotehtaan Mercedes 

Benzit kulkevat tehtaalta satamaan turvallisesti omassa mittojen mukaan valmistetussa 

perävaunussaan.

Yksilölliseen tarpeeseen.

VAK ERIKOISPERÄVAUNUT

13



VAK-vaihtokuormatilat mitoitetaan ja varustellaan asiakkaiden kuljetusjärjestelmiin 

ja tarpeisiin soveltuviksi. Vaihtokuormatilaa käyttämällä voidaan ajoneuvon käyttö-

astetta lisätä merkittävästi.

Tehokasta logistiikkaa.

VAK VAIHTOKUORMATILAT

liSÄVARUSTEiTA:

•	Takalaitanostimet

•	Kylmäkoneet

•	lämmitysratkaisut

• Väliseinäratkaisut

• 2-tasolastausjärjestelmät  
 puomeilla tai hydraulisilla  
 välitasoilla

VAK-vaihto-
kuormatilat 

rahtikuljetuksiin, 
ATP-luokiteltuna 

sekä EX iii -hyväk-
syttynä.
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VAK-tasonostinten vakiovarusteluun kuuluu sähköhydraulinen koneikko, jonka avulla laitteen toiminta on 

kytkimestä ja ulosotosta riippumatonta. Tämä tekee laitteen käytön helpoksi. Valmistamme tasonostimet 

tarvittaessa myös ulosottotoimisena, hydraulipumpulla varustettuna.

VAK-tasonostimet suunnitellaan ja mitoitetaan autokohtaisesti, ja kuormatilojen laitteelle asettamat 

vaatimukset huomioidaan joka vaiheessa. VAK kippaavia tasonostimia toimitetaan monen kokoluokan 

autoihin, yleisimmin kompressorilla ja lokerosyöttimellä varustettuna 4- tai 5-akselisiin autoihin.

Autolle lisää käyttöastetta.

VAK TASONOSTOLAITTEET

•	Ulosottotoimisena	ja			 	

 hydraulipumpulla varustettuna

•	Monipuoliset	lisävarusteet

•	Luotettava	ja	toimintavarma		 	

 tekniikka
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VAK V-SLIDER

V-Sliderissa sähköhydraulinen 

voimayksikkö, sähkökytkimet 

ja mekaaninen hydrauliventtiili 

hoitavat kuormatilan liu’uttamisen 

vaivatta.

Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 

verhokapellit, umpinaiset kuor-

matilat, kokosivuaukeavat ja 

ATP-luokitellut kuormatilat sekä 

merikonttirungot.

Omaa luokkaansa kelillä kuin kelillä.
Kaksi puoliperävaunua toisiinsa kytkevä, hydraulisesti toimiva V-Slider on yksi VAK:n mullistavista 

innovaatioista. Käyttöominaisuuksiltaan ja toimivuudeltaan se painii aivan omassa sarjassaan.

V-Sliderin erikoisuus on hydraulisesti pituussuunnassa liukuva 

kuormatila, jonka ansiosta V-Slideriin voidaan helposti kytkeä toinen 

täysimittainen (13,6 m) puoliperävaunu. Näin voidaan muodostaa 

täysimittainen (25,25 m) yhdistelmä, jossa tehokkuus ja monikäyt-

töisyys ovat huipussaan.
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VAK LK26-koukkulaite on täysin uudenlainen koukkulaite, jossa 

täysin uudet innovaatiot yhdistyvät jo aiemmin hyväksi koettuihin 

toimintoihin. VAK LK26-koukkulaitetta ohjataan VAK Servo -ohja-

usyksiköllä. Koukkulaitteen vahvat apukippisylinterit ja tukiristikot 

takaavat vakaan ja luotettavan kippauksen. Lavan siirrossa syntyvä 

kitka on poistettu apukippisylinterien kevennysrullalla. Hydrauli-

putket venttiilistöineen on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat 

suurten öljymäärien vapaan virtauksen. 

Laite, joka todella toimii!

VAK KOUKKULAITTEET

Öljysäiliö asennetaan ohjaamon taakse, ja 

siinä on paikka koukkulaitteen puomille. Näin laite voidaan asentaa lähelle oh-

jaamoa, jolloin kokonaispaino jakautuu optimaalisesti.
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Vakiovarustus:

•	Ulko-ohjausvivut

•	Radio-ohjaus

•	Portaaton	liikenopeuden	säätö

•	Apukippisylinterit	kevennysrullilla

•	Automaattinen	päälleveto

•	Pikaliike

•	Automaattilasku

lisävarusteina muun muassa:

•	Hydraulisesti	taittuva	puomi

•	Säätötilavuuspumppu



VAK:lta saat koukkuvaihtolavalait-

teet asennettuna kuorma-autoosi 

kaikkiin eri kokonaispainoluok-

kiin. Valmistamme ja asennamme 

koukkuvaihtolavalaitteita 

myös erikois-

toimituksina.
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VAK toimittaa vaihtolavaperävaunuja kokonais-

toimituksena koukkulaitteen kanssa. mitoitukset, 

akselilukumäärä sekä koukkulaitteen kokoluokka 

määritetään asiakkaan kuljetustarpeen mukaan.

20



VAK suunnittelee ja valmistaa vaihtolavaperävaunuja monenlaisiin kuljetustarpeisiin. 

Vaihtolavaperävaunumme kestävät vaativatkin olosuhteet.

Valikoimamme kattaa 3-, 4- ja 5-akseliset vaihtolavaperävaunut, ja ne rakennetaan 

asiakkaan tarpeiden mukaan sisä- tai ulkopuolisella ohjauspalkistolla ja yksikkö- tai 

paripyörillä. Vaunuissa on tyyppihyväksytty alastaittuva vetoaisa. Kaikki VAK:n valmista-

mat etuvaunut sekä vetoaisat ovat kuumasinkittyjä.

Koukkulaitteen kumppani.

VAK VAIHTOLAVAPERÄVAUNUT
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Oma huoltoverkosto on tärkeä osa VAK:n kokonaisvaltaista 

palvelua. VAK Huoltopalvelut korjaa ja huoltaa kuljetuskalus-

toa ympäri Suomen. Huoltopalvelun toimipisteet on sijoitettu 

pääteiden varrelle.

Huollon ajaksi on mahdollisuus saada korvaavaa kalustoa 

vuokralle. Osassa huoltopisteistä on myös raskaan kaluston 

pesulinja sekä taukotilat kuljettajille.

Maan kattavin oma huoltoverkosto.

VAK HUOLTOPALVELUT

Suomen suurin raskaan kuljetuskaluston huoltopal-

velukeskus eli VAK Huoltopalvelut Oy Vantaa sijaitsee 

kehäkolmosen, kehäradan, lentokentän ja isojen 

terminaalien tuntumassa.
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E4

E4

•		Asiakaskohtaiset	huolto-ohjelmat

 ja jatkuva huollon seuranta

•		Kylmälaitehuollot

•		Kolarikorjaukset	ja	maalaukset

•		Pesulinjastot	Vantaalla,	

 Seinäjoella ja oulussa

•	ATP-kausitarkastukset
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Kun tarvitset asiantuntevaa 

ammattilaisen apua kuljetusrat-

kaisuihin, ota yhteyttä. Vuosikym-

menten kokemuksella palvelemme 

asiakkaittamme kokonaisvaltai-

sesti suunnittelusta valmiin tuot-

teen luovutukseen asti. 

VAK Oy
Paattistentie 57, 21310 Vahto
puh. 020 7656 300, www.vak.fi f


