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VAATIVAN 
AMMATTILAISEN 

KALUSTO-
TOIMITTAJA

Euroopan maanteillä VAK-tuotteet ovat jo 
käsite. Kotimaassa VAK on ollut lämpötila-
säädeltyjen kuljetuskalustoratkaisujen mark-
kinajohtaja useiden vuosien ajan yli 50 % 
markkinaosuudellaan. Valmistamme ja suun-
nittelemme muun muassa perävaunuja, kuor-
matiloja, vaihtokuormatiloja, kaksi puoliperä-
vaunua toisiinsa kytkeviä V-Slidereita, dollyja, 
tasonostolaitteita ja koukkulaitteita.



VAK:n tehdas sijaitsee Vahdolla, Turun kupeessa. 

Tehtaalla on lämmintä tuotantotilaa noin 30 000 

neliötä. Vahva suunnitteluosaaminen, moderni 

konekanta sekä nykyaikaiset tuotantotilat mahdol-

listavat huippulaadukkaan kuljetuskaluston 

valmistuksen yhdessä ammattitaitoisen 

henkilökunnan kanssa.

VAK:lla on toimipiste myös Ruotsissa. 

Västeråsissa sijaitsevassa VAK Service 

Centerissä on myyntikonttori, 

kaksi korjaamohallia sekä 

varaosamyyntiä. Palvelua 

saatavilla sekä suomeksi 

että ruotsiksi.
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UUSI

VAK
STANDARDI

VAK:n tuotekehitysosasto on suunnitellut uuden VAK-

standardin kuormatila- sekä perävaunurakenteisiin. Uudet 

standardirakenteet ovat entistä vahvempia ja ominaisuuksil-

taan huippuluokkaa. Uudistustyön tuloksena on syntynyt kes-

tävä ja ulkomuodoltaan moderni rakenne, jossa on huomioitu 

myös nopea vauriokorjattavuus.

Kehitystyössä on huomioitu myös kuormatilan mittojen maksi-

maalinen hyödyntäminen. Sama profiilirakenne mahdollistaa 

erilaisten lattiasidontajärjestelmien käytön sekä suurien sivu-

ovijärjestelmien valmistuksen ilman ovien keskitukea.

•  Täysin uusi, moduloitu ja vesitiivis rakenne.
•  Uusi laakeroitu (patentoitu), 14-osainen sivuovi-
 järjestelmä ilman keskitolppaa.
•  Sama profiilijärjestelmä mahdollistaa kiinteiden 
 sekä  liukuvien lattiasidontalenkkien käytön.
•  Nopeampi ja helpompi kolarikorjattavuus.
•  Uusi muotoilu ja ulkonäkö.
•  Kuormatila hyödynnetty maksimaalisesti.

Uuden VAK-malliston kehitystyössä on hyödynnetty 3D-tulostusta. 
Mallinnuksen avulla suunnittelijat ovat päässeet testaamaan uusien 
rakenteiden ja mekanismien toimivuutta käytännössä.



Sivuovien yläkelkka Sivuovien laakerointi Uusi ulkoreunaprofiili



 2?

 2?

 2?

Laadulla on tekijänsä.

VAK on ollut edelläkävijä Suomeen tammikuussa 2019 

hyväksyttyjen HCT-yhdistelmien suunnittelussa ja valmis-

tuksessa. Yhteistyö erikoispitkien yhdistelmien valmistuk-

sessa alkoi Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa vuonna 

2015. Tänä aikana VAK on valmistanut yli 50 % Suomeen 

poikkeusluvalla hyväksytyistä HCT-yhdistelmistä.

Tehdas on samanaikaisesti investoinut voimakkaasti 

uusien pitkien perävaunujen valmistukseen rakentamalla 

uuden tuotantohallin sekä hankkimalla Suomen ainoan 

pitkien perävaunurunkojen valmistukseen kehitetyn 

hitsausrobottilinjan.

HIGH
CAPACITY

TRANSPORT



HCT-yhdistelmät suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Pääpaino 

on yhdistelmien maksimaalisessa kuormatilavuudessa, kääntyvyydessä, 

stabiliteetissa sekä mahdollisimman monipuolisessa kytkettävyydessä jo 

olemassa olevaan kalustoon.
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V-SLIDER
TEHOKKUUTTA JA MONIPUOLISUUTTA

V-Slider on VAK:n täysin itse kehittämä perävaunumallisto, joka on käyttö-

ominaisuuksiltaan ja toimivuudeltaan omaa luokkaansa. Alan ammattilais-

ten suuressa suosiossa olevaa V-Slider-perävaunua valmistetaan useisiin 

eri käyttötarkoituksiin ja useilla eri mitoituksilla. 



TEHOKKUUTTA JA MONIPUOLISUUTTA Kuormatilat on suunniteltu asiakkaiden 

erilaiset kuljetustarpeet huomioiden. VAK:n 

oma, Pohjoismaiden suurin elementtitehdas 

valmistaa korielementit laadukkaina ja 

määrämittaisina.

KUORMATILAT
ALANSA HUIPPUA
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VAK-koukkulaitteet sekä vaihtolavaperävaunut muodostavat 

tehokkaan ja toimivan yhdistelmän, kun halutaan maksimoida 

ajoneuvoyhdistelmän hyöty erilaisia kuormatiloja käyttäen. 

Yhdistelmät mitoitetaan ja varustellaan käyttötarpeen mukaan.

Asiakas saa VAK:lta täysin valmiin ja yhteensovitetun yhdistelmän. 

Kaikki saman katon alta.

KOUKKULAITTEET
VAIHTOLAVA-
PERÄVAUNUT



KOUKKULAITE



Laadulla on tekijänsä.

TASONOSTOLAITTEET
VAIHTOKUORMATILAT
DOLLY
VAK:n monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluu useita eri tuote-

ryhmiä, jotka mahdollistavat asiakkaalle ns. kokonaistoimituksen 

VAK:lta. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu toimimaan keske-

nään optimaalisesti.



VAK:lla on ainoana valmistajana Suomessa oma huoltopalvelu-

verkosto, joka koostuu kahdeksalla eri paikkakunnalla sijaitse-

vista huoltopalvelupisteistä.

VAK Huoltopalvelun pisteet sijaitsevat Suomen pääväylien var-

rella. Kaikki toimipisteet tarjoavat monipuolista raskaan kulje-

tuskaluston huoltopalvelua. Osassa toimipisteistä on 

omat pesulinjat sekä ATP-kausitarkastuspalvelu.

KOKO MAAN
KATTAVAA
HUOLTO-
PALVELUA
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VAK Oy
Paattistentie 57
21310 Vahto
puh. 020 7656 300
www.vak.fi

VAK Sverige AB
Omformargatan 15
721 37 VÄSTERÅS
tel. +46 21 10 57 90
www.vaksverige.se

VAK Huoltopalvelut Vahto
Paattistentie 57
21310 Vahto
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 370

VAK Huoltopalvelut Seinäjoki
Kaarantie 15, 
60100 Seinäjoki
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 430

VAK Huoltopalvelut Turku
Juhana Herttuan puistokatu 14, 
20200 Turku
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 480

VAK Huoltopalvelut Jyväskylä
Kuormaajantie 26, 
40320 Jyväskylä
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 440

VAK Huoltopalvelut Vantaa
Suokallionkuja 5, 
01740 Vantaa
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 420

VAK Huoltopalvelut Oulu
Voudintie 11, 
90400 Oulu
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 460

VAK Huoltopalvelut Oulu
Oritkarintie 1, 
90400 Oulu
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 465

VAK Huoltopalvelut Tampere
Autokeskuksentie 5, 
33960 Pirkkala
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 450

VAK Huoltopalvelut Lapinlahti
Nygrenintie 15, 
73100 Lapinlahti
Töiden vastaanotto
puh. 020 7656 410


