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Iveco Trakkerin kyydissä kulkee markkinoiden järeimmätkin metsäkoneet savotalta toiselle. Kuvassa siirre-
tään Koneurakointi Fiskaalin Ponsse Scorpionia. 

Metsäkoneet kasvavat ja käytössä oleva kuljetuskalusto alkaa olla iäkästä sekä usein alimitoitettua nykykoneille. Iveco Trakker on kaikin puolin viisas valinta uudeksi ritiläautoksi. 

Pekves Oy:n Jouko Markkula (vas.) ja metsäkoneenkuljettaja Miikka 
Huhtala ovat tyytyväisiä Iveco Trakkeriin koneiden kuljetuksissa. 

Ison Komatsu 911 -harvesterin telipyörät istuvat nätisti ritilän kyytiin 
jolloin kuljetuskorkeus pysyy alhaisena.  

Hyvin tehdyn ritilärakenteen ansiosta kone on helppo ajaa Iveco Trak-
kerin kyytiin. Hydraulinen ajorampin nosto ja muut toiminnot pelaavat 
kätevästi langattomalla kauko-ohjauksella. 

iemi-Korpi Oy 
esitteli FinnMetkossa 
uuden Iveco Trakker  

-metsäkoneenkuljetusau-
ton, minkä myynti on lähte-
nyt mukavasti matkaan. 

Koneenkuljetusauton alustana 
on uusi Iveco Trakker AT410T50 
varustettuna 500 hv Euro 6 
moottorilla, akselirakenteen ol-
lessa 10x4 missä kaksi ensim-
mäistä ja viimeinen akseli ovat 
kääntyviä sekä viimeinen akseli 
myös nouseva. Autossa on taka- 
ilmajouset.

- Kokonaistaloudellisella ja 
luotettavasti toimivalla Iveco 
Trakkerilla on hyvä maine maas-
to-ominaisuuksiensa suhteen ja 
sillä on mukava ajella myös 
maantiellä. Uuden metsäkoneen-
kuljetusauton saama suuri huo-
mio yllätti kyllä meidät positii-
visesti. FinnMetkon jälkeen on 
tehty tosi paljon tarjouksia met-
säkoneyrittäjille eri puolille 
Suomea ja kauppojakin on kä-

telty lyhyessä ajassa jo kymmen-
kunta, kertoo Niemi- Korpi Oy:n 
Jouni Niemi-Korpi. 

Ritilärakenne kehittynyt 
kokemusten kautta 

Uuden Iveco Trakker -ko-
neenkuljetusauton laadukkaasta 
ritilävarustelusta vastaa Koneu-
rakointi Fiskaali Sievistä. 

- Ensimmäisen ritiläauton 
valmistimme omaan käyttöön 

2000-luvun alussa ja myöhem-
min niitä on alettu tekemään 
myös muille; yhteensä olemme 
rakentaneet tähän mennessä 
parisenkymmentä koneenkulje-
tusautoa, kertovat Timo ja Juk-
ka Fiskaali. 

Auto kerrallaan ritilärakenne 
on hioutunut entistä paremmak-
si ja nyt FinnMetkossa esittelys-
sä ollut Iveco Trakker sai kehuja 
järkevästi toteutetusta ja hyvin 

viimeistellystä ritilärakenteesta.
- Kyllä sitä on mietitty paljon 

omien ja tuttujen urakoitsijoiden 
käyttökokemusten perusteella. 
Koneenkuljetusauto on tärkeä 
lenkki metsäkoneyrittäjän toi-
minnassa ja sen tulee pelata niin 
että koneen kulkevat savotalta 
toiselle mahdollisimman jousta-
vasti, toteaa Timo Fiskaali.

Maastokykyinen ja ketterästi 

kääntyvä Iveco Trakker on kai-
kin puolin hyvä alusta koneen-
kuljetusauton rakentamiseen.

- Toki ensimmäisen kanssa on 
aina omat juttunsa mutta nyt 
tehty toinen kappale syntyi jo 
helpommin kun oppii auton ra-
kenteen ja tekniikan. Ensimmäi-
nen Pekves Oy:lle toimitettu 
Iveco Trakker oli 12 metriä pitkä 
ja 2,8 metriä leveä 5,8 metrin 

Iveco Trakker on järkivalinta 
metsäkoneenkuljetusautoksi


