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YALE
ROBOTIIKKA

Balyon kanssa yhteistyössä kehitetty
robotiikka on turvallista ja tehokasta.
LUE LISÄÄ SIVULTA 8
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LIFTECKASETTIJÄRJESTELMÄ

Uusi innovatiivinen, käyttövalmis kokonaisratkaisu raskaan materiaalin käsittelyyn.
LUE LISÄÄ SIVULTA 13

14

SIGMAN
PALVELUT

Kokosimme palvelumme yhdelle aukeamalle.
Tutustu mitä kaikkea meiltä voi saada.
LUE LISÄÄ SIVULTA 14

Elämme aikaa, jolloin nopeus ja varmuus ratkaisevat yhä useammin menestyksen kilpailussa.
Siksi me Sigma Trukeilla teemme joka päivä kaikkemme sen eteen, että olemme asiakkaidemme
tuotanto- ja toimitusketjun lujin liitos.
Toimitamme asiakkaillemme laadukkaat ja
käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivat trukit kaikkiin kohteisiin. Pidämme myös huolta, että koneissa
riittää varmasti käyttövoimaa nostamaan ja siirtämään tavaraa – aina kun sitä tarvitaan. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme pitämään tavaravirta
jatkuvassa liikkeessä.
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VALTAKUNNALLISTA
PALVELUA – PAIKALLISESTI
JA LÄHELLÄ SINUA
Asiakkaillemme tarjoamme joustavaa ja
sitoutunutta, kasvun ja karikot kestävää
kumppanuutta. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti ilman turhia välikäsiä siellä missä asiakkaammekin ovat.

PAIKALLISESTI MAANLAAJUINEN,
KATSO YHTEYSTIETOMME
QR-KOODISTA.
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Iisalmi
Jyväskylä
Kerava
Kotka
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta

100 %
SUOMALAINEN

SIGMA
KUMPPANIRINKI

TAVOITTEENA
PARAS

Yhtiön menestyksellinen kasvutarina
2010-luvulla on muovannut Sigma Trukit Oy:n paikallisesta maahantuonti- ja
myyntiorganisaatiosta valtakunnalliseksi
kokonaisratkaisuiden tarjoajaksi. Yritys on 100-prosenttisen suomalainen
ja kaikki omistajat ovat edelleen päivittäisessä työssä mukana.

Yrityksen toiminta-ajatuksena on muodostaa kumppanirinki, jossa ovat mukana päämiehet, asiakkaat sekä yhteistyökumppanit: jälleenmyyjät, rahoittajat,
tavarantoimittajat ja palveluiden tarjoajat. Kumppaniringin keskiössä kaikkia
yhdistävänä tekijänä on Sigma Trukit Oy.

Sigma Trukit Oy haluaa olla arvostettu
työnantaja ja vastuullinen toimija, jolla
on markkinoiden laadukkain ja osaavin
myyntiorganisaatio sekä kattavat jälkimarkkinat. Toiminta-ajatuksemme on
olla paikallisesti maanlaajuinen.

OLE ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA!
Rakennamme uutta, vieläkin parempaa palvelukonseptia kestävään logistiikkaan. Facebook-sivuiltamme saat tietoa tapahtumista, tuoteuutuuksista,
koulutuksista sekä muista ajankohtaisista asioista
- ensimmäisten joukossa.

VUONNA 2014–2017

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
www.facebook.com/sigmatrukit

TILAA UUTIKIRJE
www.sigmatrukit.fi

SIGMA TRUKIT OY
Isonkiventie 4, 04250 KERAVA, puh. 020 741 4400

keskiarvo

Asiakastyytyväisyys 4,83
Työtyytyväisyys 4,78

MOTIVAATIO JA
TURVALLISUUS

Kannessa Oskari Markkanen
korjaamopäällikkö, Kuopio

Kaiken toimintamme perusta on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Välitämme
henkilöstöstämme ja siksi turvallisuus on
meidän yhteinen etumme. Tätä kuvastaa
osaltaan TRI-indeksi, joka kertoo työtapaturmien määrän miljoonaa työtuntia
kohden. Meillä TRI-indeksi 2019 oli 18
– 3 tapaturmaa/ 150 000 työtuntia.

Lisää tuotteita
nettisivuillamme:
www.sigmatrukit.fi

Vuonna 1844 perustettu YALE kuuluu Hyster-Yale Materials Handling-konserniin, joka on liikevaihdoltaan 3,2 miljardin USD:n monialayritys ja maailman neljänneksi suurin trukkivalmistaja.
Tehtaita konsernilla on kymmenen ja työntekijöitä noin 7 000, joista 370 työskentelee pelkästään
tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Tämän tuloksena Yalen laaja ja laadukas trukkimallisto
on vahvan ja luotettavan työkoneen maineessa.

www.yale.com

VARASTOTRUKIT

TP10

PLHP25

Kapasiteetti 1 000 kg

Kapasiteetti 2 500 kg
· Pikanosto
· Kestävä ja helppo käyttää

MP16-30

MP20X

Kapasiteetti 1 600 - 3 000 kg
·
·
·
·
·
·
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Perässä kävellen ohjattava lavansiirtovaunu
Ergonominen ohjausaisa
Matala ohjausaisa
Integroitu laturi
Rullauksen esto
Jarrutusenergian takaisinsyöttö
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MP20-25T

Kapasiteetti 2 000 - 3 000kg
·
·
·
·

Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu ajoläpällä
Ergonominen ja matala ohjausaisa
Täysin sähköinen Fly By Wire -ohjaus
Läpältä tai perässä kävellen ajettava

Kapasiteetti 2 000 - 2 500 kg
·
·
·
·
·
·
·

Seisten tai istuen ajettava lavansiirtovaunu
Sähköinen ohjaus
Seisten ja istuen ajettava, kääntyvä istuin
Nopeuskontrolli mutkissa
Automaattinen seisontajarru
Rullauksen esto
Jarrutusenergian takaisinsyöttö

DRIVEN BY PEOPLE

MS16S

MS10-20

Kapasiteetti 1 600 kg

Kapasiteetti 1 000 - 2 000 kg

· Istuen/seisten ajettava tukipyörätrukki
· Nostokorkeus jopa 6 580 mm
· Jäännöskuorma 1 000 kg
4 600 mm korkeudelle
· Leveys 798 mm
· Maksiminopeus 9 km/h
· Automaattinen jarrutusenergian
takaisinsyöttöjärjestelmä
· Optiona perusnosto

·
·
·
·
·
·

MO20-25

MO10S

Kapasiteetti 2 000 - 2 500 kg
· Matalatason keräilytrukki
· Kiinteä ajotaso on vakiona
1. / 2. tason keräilyä varten
· Saatavana robotiikalla
ilman kuljettajaa-toiminnolla
· Sähköinen scooter-ohjaus
· Ajonopeus 13 km/h
· Tilava ja ergonominen ajotaso
· Regeneroiva jarrutus

MS12-20X

Perässä kävellen ohjattava pinontatrukki
Hyvä näkyvyys maston läpi
Matala ajoaisa
Automaattinen pysäköintijarru
Jarrutusenergian takaisinsyöttö
Optiona perusnosto

Kapasiteetti 1 000 kg
·
·
·
·
·
·
·
·

Korkeakeräilytrukki
Keräilykorkeus max 10700 mm
Näköalamasto
Sähköinen ohjaus
Ohjaimet sekä maston että taakan puolella
Haarukoiden ergonosto
Ohjausvaihtoehdot kisko/induktio ja -tapeille
Regeneroiva jarrutus

Kapasiteetti 1 200 - 2 000 kg
·
·
·
·
·
·
·

Kävellen tai läpältä ajettava pinontatrukki
Nostokorkeus 6 020 mm
Suuri ajoläppä
Hyvä näkyvyys
Sähköinen ohjaustehostin
Yale-kaarreajoautomatiikka
Optiona perusnosto

MO50T vetotrukki
Vetokapasiteetti 5 000 kg
· Sähköinen scooter-ohjaus
· Ajonopeus taakan kanssa 7 km/h ja 		
ilman taakkaa 12 km/h
· Saatavana robotiikalla
ilman kuljettajaa-toiminnolla
· Tilava ja ergonominen ajoalusta
· Soveltuu monen tyyppisille vetokoukuille
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MTC10-15

MR14-25

Kapasiteetti 1 000 - 1 500 kg
·
·
·
·
·
·

Kapasiteetti 1 000 - 2 500 kg

Kombitrukki, jossa kuljettaja nousee ylös
Nostokorkeus 17 000 mm
Korkea suorituskyky
Ergonomiset hallintalaitteet ja istuin
Yhtenäiset hallintalaitteet ja patentoitu hydrauliikkajärjestelmä
Saatavissa induktio- ja rullaohjattuna

·
·
·
·
·
·
·

Työntömastotrukki
Uusittu turvakaari
Joystick- tai minivipuohjaus hydrauliikkatoiminnoille
360° kääntyvä ohjauspyörä
Kelkkakallistus integroidulla sivusiirrolla
Nopeuden mukaan säätyvä sähköinen ohjaus
Hi-Lift mastolla nostokorkeus jopa 12 750 mm

« NOSTOKORKEUS
JOPA 17 METRIÄ
360° KÄÄNTYVÄ 			
OHJAUSPYÖRÄ »

POLTTOMOOTTORITRUKIT

GDP/GLP20-35UX

GLP/GDP16-90VX
Kapasiteetti 1 600 - 9 000 kg

Kapasiteetti 2 000 - 3 500 kg
·
·
·
·

Diesel- tai kaasutrukki
Edullinen trukki matala-asteiseen käyttöön
Hytti optiona
Mekaaniset vivut

VX16-20
VX20-35

1 600 - 2 000 KG
2 000 - 3 500 KG

VX40-55
VX60-90

·
·
·
·
·
·

4 000 - 5 500 KG
6 000 - 9 000 KG

Diesel- tai kaasutrukki
Saatavana joustokumi- tai ilmarenkailla
Kolme vaihteistovaihtoehtoa
Kolme suunnanvaihtomahdollisuutta
Vähäpäästöinen
Mini- tai manuaalivivut hydrauliikan
toiminnoille
· Taakantunnistustekniikka vähentää
polttoaineen kulutusta*
· Kaksi moottorivaihtoehtoa**
· Uudet ergonomiset minivivut (VX60-90)

GDP80-160DF/EF
Kapasiteetti 8 000 - 16 000 kg/
1 200 mm painopisteellä
· Suuren kapasiteetin vastapainotrukki
vaativiin sovelluksiin
· Ergonominen ohjaamo,
jossa kuljettajan on helppo olla tehokas
· Hydraulinen, kuormantunnistava ja
kevytkäyttöinen ohjaus
· Ohjaamon laajat lasipinnat ja turvakehikon
suunnittelu takaavat hyvän näkyvyyden
· Sähkökäyttöinen ohjaamon nosto ja laajasti
aukeavat konepellit tarjoavat helpon pääsyn
huoltokohteisiin

* Vain mallit VX20-35 ja VX40-55
** Vain mallit VX20-35 ja VX60-90
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SÄHKÖTRUKIT

ERP15-20VT
Kapasiteetti 1 500 - 2 000 kg
· Kolmipyöräinen sähkövastapainotrukki
· Puhkeamattomat joustokumirenkaat
· Uusi sisäänrakennettu masto takaa 		
loistavan näkyvyyden
· Hydrauliikan hallinta minivivuilla tai
manuaalivivuilla
· Hyvä ergonomia kaiken kokoisille 		
kuljettajille
· Suunnanvaihto integroitu hydrauliikkavipuun

ERP16-20VF
Kapasiteetti 1 600 - 2 000 kg
· Nelipyöräinen sähkövastapainotrukki
· Erittäin pieni kääntösäde takaakselirakenteen ansiosta
· Puhkeamattomat joustokumirenkaat
· Suunnanvaihto integroitu hydrauliikkavipuun
· Uusi sisäänrakennettu masto, hyvä näkyvyys
· Hydrauliikan hallinta mini- tai manuaalivivuilla
· Hyvä ergonomia kaiken kokoisille kuljettajille

ERP40-55VM
Kapasiteetti 4 000 - 5 500 kg

SUOSITUT MALLIT

ERC16-20VA/VG/VH

· Nelipyöräinen sähkövastapainotrukki
· Erittäin pieni kääntösäde takaakselirakenteen ansiosta
· Automaattinen parkkijarru
· Suunnanvaihto integroitu hydrauliikkavipuun
· Puhkeamattomat joustokumirenkaat
· Hydrauliikan hallinta mini- tai manuaalivivuilla
· Hyvä ergonomia kaiken kokoisille kuljettajille

Kapasiteetti 1 600 - 5 500 kg
·
·
·
·
·
·

Nelipyöräinen sähkövastapainotrukki
Kapearunkoinen
Kimmokumirenkaat
Automaattinen parkkijarru
Suunnanvaihto integroitu hydrauliikkavipuun
Hydrauliikan hallinta minivivuilla tai
manuaalivivuilla

ERP22-35VL
Kapasiteetti 2 200 - 3 500 kg
· Nelipyöräinen sähkövastapainotrukki
· Erittäin pieni kääntösäde takaakselirakenteen ansiosta
· Automaattinen parkkijarru
· Suunnanvaihto integroitu hydrauliikkavipuun
· Puhkeamattomat joustokumirenkaat
· Hydrauliikan hallinta mini- tai manuaalivivuilla
· Hyvä ergonomia kaiken kokoisille kuljettajille
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YALE ROBOTIIKKA
YHTEISTYÖSSÄ
BALYON KANSSA.
Driven by Balyo -robotiikka tarjoaa yhdessä Yalen kanssa vankkaa, turvallista ja
taloudellista tehokkuutta. Robotit voivat suorittaa erilaisia tehtäviä täysin itsenäisesti,
kuten siirtää kuorman lattialle, noutaa ja asettaa lavat haluttuun paikkaan tai nostaa
korkeisiin säilytystiloihin. Robotiikka ei edellytä toimintaympäristöltä rakenteellisia muutoksia ja ne suoriutuvat sujuvasti myös kapeilla käytävillä. Robotti säästää
pääomakulut takaisin käyttökuluista jopa kahdessa vuodessa verrattuna kuljettajan
operoimaan trukkiin. Yale robotit perustuvat yleisiin trukkimalleihin, joten niihin on
helppo saada varaosia sekä paikallista huoltoa.

M020-25

M050T
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Lisää tuotteita
nettisivuillamme:
www.sigmatrukit.fi

KINGLIFTER

Hollantilainen Terberg Benschop B.V. on perustettu jo vuonna 1869, ja sen tehdas toimii edelleen 150 vuoden
jälkeenkin Benschopin kylässä lähellä Amsterdamia. Suomessa Sigma Trukit Oy:n edustamat Terberg-konsernin
tuotteet ovat Terberg-Kinglifter ajoneuvotrukit ja Terberg-Benschop vetotraktorit.

www.terbergbenschop.nl

KINGLIFTER M

NELITIE
KINGLIFTER 4-W

Dieselkäyttöinen ajoneuvotrukki moneen käyttöön

Dieselkäyttöinen ajoneuvotrukki
pitkän tavaran käsittelyyn

·
·
·
·

· Sekä pitkän että tavallisen
kuorman käsittelyyn
· Helppo ajosuunnan vaihto
· Saatavana M- ja L-runkoon

Yksi- tai kolmipyörävetoisena
Nostokorkeus 2 800-4 050 mm
Nostokapasiteetti 2 000-2 500 kg
Peräylitys 1 080 mm

Genkinger suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä varastotrukkeja, kuten siirtoja pinontatrukkiratkaisuja. Esim. paperirullien, kelojen, pitkän tai raskaan
materiaalin ja erikoisten kappaleiden sisätiloissa tapahtuvaan käsittelyyn.

ww.genkinger.com

LAVANSIIRTOVAUNUT
Kapasiteetti 3 000 - 10 000 kg
· Raskaille taakoille

NELITIE-PINONTATRUKIT
Kapasiteetti 1 600 - 3 500 kg
· Pitkän tavaran käsittelyyn
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KAPEIDEN
KÄYTÄVIEN RATKAISU.
Hubtex Maschinenbau GmbH on saksalainen vuonna
1982 perustettu yritys, joka on keskittynyt valmistamaan
trukkeja erityisesti pitkän ja erikoisen muotoisten tavaroiden käsittelyyn. HUBTEXin pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Saksassa Fuldan kaupungissa, joka on lyhyen ajomatkan päässä Frankfurtista. Tehtaan yhteydessä sijaitsee
myös HUBTEXin varaosa- ja tuotekehityskeskus.

www.hubtex.com

OPTIMOI VARASTOSI KAPASITEETTI
Käytettäessä Hubtex-trukkeja on kapeakäytäväkäyttö
ongelmatonta ja hyllytasojen etäisyys voidaan kaventaa
minimiin. Näin luodaan lisätilaa uusille hyllytasoille ja
uutta varastointikapasiteettia.

JOPA 100% ENEMMÄN
VARASTOTILAA.

NOPEA, TURVALLINEN
JA TEHOKAS.

VÄHEMMÄN VÄHEMMÄN
TUOTEVAHINKOJA RIKKOONTUMISIA

MAXX
MONITIETRUKKIMALLISTO
Sähkökäyttöinen monitietrukki ulko- sekä
sisäkäyttöön 3,0 t tai 4,5 t nostokyvyllä.
· Neljä ohjaavaa pyörää
· Ajosuunnan vaihto liikkeestä (HX- ohjausjärjestelmä)
· Hydraulinen korkeuden tasaus (takaa jatkuvan pyörien
pidon maassa)
· 48 V tai 80 V järjestelmällä
· Erinomainen näkyvyys ohjaamosta
· Nostokorkeudet aina 7 500 mm saakka
· Haarukoiden asetinlaite vakiona
· Ulko- ja sisäkäyttöön
· Runsaasti lisävarusteita (kuvioidut umpikumirenkaat, useita
tukipöytä- ja haarukkamittoja, leveämpi haarukkakelkka,
umpiohjaamo lämmityslaitteella, ohjainrullat
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4-pyöräisen konealustan
hydraulinen korkeuden tasaus
takaa jatkuvan maakontaktin
ajettaessa epätasaisuuksien yli.

HX-ohjausjärjestelmän ansiosta
HUBTEX-trukit voivat vaihtaa
suuntaa pitkittäisajosta poikittaisajoon ilman välipysähdystä. Tämä
vähentää merkittävästi renkaiden
kulumista ja tarjoaa erinomaisen
ohjattavuuden.

DRIVEN BY PEOPLE

ILMAN HUBTEXIA
WITHOUT

WITH

MAXI

6000 x 800 mm
x

I mm
A X800

00

M

60

MIN. 7000 mm

MIN. 1700 mm

WITH
HUBTEXIN KANSSA

MAXI

6000 x 800 mm

MIN. 1700 mm

DQ -MALLISTO

MQ -MALLISTO

FLUX

Polttomoottorikäyttöiset
nelitietrukit

Sähkökäyttöiset monitietrukit

Kompakti sähkökäyttöinen
vastapainotrukki monitietekniikalla

· Nostokyky 4 500 kg-7 000 kg
· Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
· Hydrostaattinen veto kaikissa renkaissa
(+ tasauspyörästön lukko)
· Runsaasti eri runko- ja varustevaihtoehtoja

· Nostokyky 1 500-20 000 kg
· Eri rengasvaihtoehdoilla soveltuu sekä
ulko- että sisäkäyttöön
· Nivelöity runko takaa parhaan
mahdollisen pidon
· Runsaasti eri runko- ja varustevaihtoehtoja

·
·
·
·

Nostokyky 3 000 tai 4 000 kg
Neljä ohjaavaa pyörää
Ulko- ja sisäkäyttöön
Ajo-ohjelman vaihto liikkeestä
(HX- ohjausjärjestelmä)
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Terberg on pitkät perinteet omaava vetotraktoreita ja erikoisajoneuvoja
valmistava yritys. Suomeen maahantuotavista tuotteista tärkeimpiä ovat
terminaali- ja RoRo-vetotraktorit joita toimitamme mm. satamiin, teollisuuskäyttöön sekä logistiikka- ja jakelukeskuksiin. Jokainen traktorityyppi on suunniteltu tarkasti toimintaympäristönsä vaatimuksia vastaavaksi.
Terbergin vetotraktorit toimivat ympäri maailmaa ja mallisto käsittää yhdistelmäpainoja 65-350 t moottorien tehon ollessa 125-309 kw.

www.terbergbenschop.nl

TERBERG
RTXX3

TERBERG/ZAGRO
RR222/282

4x4 vetotraktorit RoRoja terminaaliajoon

Vetotraktori ja junan veturi
samassa koneessa

· Maksimi yhdistelmäpaino
(G.C.W.) 210 tonnia
· Nostokapasiteetti vetopöydällä
max. 36 tonnia
· Huippuergonomia ja kuljettajan mukavuus
· Useita eri kokoonpano- ja
varustevaihtoehtoja

· Maksimi yhdistelmäpaino
(G.C.W.) jopa 2 800 tonnia
· Raideleveyksille välillä 1 000-1 668 mm
· Pieni kääntösäde (6 770 mm)
· Rakennettu luotettavista ja yleisesti 		
käytössä olevista komponenteista

VALIKOIMASTAMME
LÖYTYY MM:
Novatech on tanskalainen myynti- ja
suunnitteluyhtiö, jolla on omat tuotantolaitokset Puolassa. Novatech
on erikoistunut suunnittelemaan ja
valmistamaan kuljetusratkaisuja satamien, konttiterminaalien sekä raskaan
teollisuuden tarpeisiin.

·
·
·
·

Lauttavaunut
Hanhenkaulat
Terminaali/Konttitrailerit
Erikoistrailerit eri
applikaatioihin
· Pukit

www.novatech.dk
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LIFTEC -KASETTIJÄRJESTELMÄ

INNOVATIIVINEN RATKAISU.
Aikaa ja tilaa säästävä järjestelmä terminaaleihin,
satamiin ja raskaan teollisuuden tarpeisiin.

Liftec -kasettijärjestelmä on aikaa ja tilaa säästävä logistiikkaratkaisu
terminaaleihin, satamiin ja raskaan teollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä koostuu
kasetista, nostosiirtovaunusta ja Terbergin vetotraktorista. Kuorma siirtyy ja
varastoituu nopeasti, turvallisesti ja tilaa säästäen.

KASETTI

NOSTOSIIRTOVAUNU

VETOTRAKTORI

JÄRKEVÄ RATKAISU

YHTEENSOPIVUUSTAKUU
24 KK/4 000 H

VARAOSAT
VUOKRAKONEET
HUOLTO

KYSY
LISÄÄ ASIANTUNTIJALTA

Toimitamme käyttövalmiin
kokonaisratkaisun yhteensopivuustakuulla.

Liftec-, Terberg- ja Novatechtuotteisiin koulutetut huoltomekaanikkomme palvelevat valtakunnallisesti.

Antti Mäkinen
Tuotepäällikkö, Terberg ja Liftec
+358 44 486 0105
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SIGMAN TARJOOMA 			

MYYNTI

|

HUOLTO JA VARAOSAT

|

VUOKRAUS

|

KOULUTUS

VARMAA
VOIMAA JA
ULOTTUVUUTTA
MYYNTI

SIGMA SAFE
PÄHKINÄNKUORESSA
· Koostuu työkoneeseen asennettavasta
päävastaanotin-laitteistosta sekä
jalankulkijan kantamasta pienikokoisesta
lähettimestä.

Trukit helposti joka tarpeeseen. Edustuksiemme huolella tehty valinta on
synnyttänyt aukottoman materiaalinkäsittelyketjun aina lavatavarasta trailereiden siirtoon ja ajoneuvotrukeista
kylkitrukkeihin asti.

· Sopii moneen erikokoiseen työkoneeseen
säädettävän hälytysetäisyyden ansiosta
(5–30+ metriä).
· Hälytysilmaisin/vastaanotin hälyttää
jalankulkijasta kuljettajalle. Toimii myös
näköesteiden takaa!

Valikoimistamme löytyy Yale-, HubtexTerberg-, Liftec-, Novatech- ja Genkinder-tuotemerkit.
SIGMA SAFE
VAIHTOKONEET
Vaihtokonevalikoimamme on edullinen
ratkaisu logistiikkaan. Löydät käytetyt
koneemme nettisivuiltamme.

Sigma Safe on lähestymisvaroituslaitteisto, jonka avulla voidaan välttää jalankulkijoiden ja työkoneiden yhteentörmäykset.
Laitteisto on kehitetty trukkeja ja muita
työkoneita varten lisäämään turvallisuutta.

· Vastaanotin voidaan säätää jättämään
huomiotta aivan lähellä olevat lähettimet,
jolloin työkonetta voi kuljettaa myös
lähetintä kantava henkilö.
· Liikkeestä aktivoituvat lähettimet tarjoavat
7 kk toiminta-aikaa. Lähettimissä on
vaihdettavat paristot.
· Lähetintesteri kertoo, kun lähettimen
paristot kannattaa vaihtaa.

KATSO LISÄÄ » INFO.SIGMATRUKIT.FI/SIGMA-SAFE-LÄHESTYMISVAROITUSLAITTEISTO
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DRIVEN BY PEOPLE

HUOLTO JA VARAOSAT

VUOKRAUS

Parhaimmatkin koneet tarvitsevat huoltoa pysyäkseen liikkeessä. Ennakoiva huoltomallimme tuo käyttövarmuutta ja käyttöikää. Yllättävissä tilanteissa lähihuoltomme
palvelee sinua ripeästi ja hoitaa kerralla koneen kuntoon usein jo saman päivän
aikana – kaikkialla Suomessa.

Vuokraamme niin uusia kuin käytettyjä trukkeja. Voit vuokrata trukin myös
sisältäen trukin kunnossapidon, tämä
takaa täydellisen toiminnanvapauden
ja minimoi investoinnin riskit.

HUOLLAMME KAIKKI MERKIT

Ota yhteyttä myyntiimme! Räätälöidään
vuokra juuri Teidän tarpeisiinne ja tilanteeseenne sopivaksi.

Trukkien luotettava toiminta edellyttää oikein mitoitettua ja asiantuntevaa
huoltoa. Osaava ja luotettava huoltojoukkueemme korjaa, huoltaa kaikki
trukkimerkit ja -mallit sekä lisälaitteet.
Tarjoamme myös teknistä neuvontaa.

myös kaikkien trukkimerkkien varaosat,
sekä tarvikkeet kaikkiin trukkimerkkeihin kilpailukykyisillä hinnoilla.
RENKAANVAIHTOPALVELU
»

Käymme irrottamassa
vanhat renkaat vanteineen
toimipisteessänne

VARAOSAT JA TARVIKKEET

»

Toimitamme alkuperäiset varaosat
kaikkiin Yale-trukkeihin, Hubtex-erikoistrukkeihin ja Terberg-terminaalitraktoreihin. Pystymme tarjoamaan teille

Vaihdamme uudet renkaat tilalle
ja tulemme asentamaan ne
paikoilleen

Uudet renkaat vaivattomasti sekä kilpailukykyisellä hinnalla » Ota yhteyttä!

HUOLTOKUTSU QR-KOODILLA

Etsi valmistajan, ominaisuuden, käyttövoiman ja nostokyvyn perusteella juuri
tarpeitasi vastaava trukki.

Jatkossa asiakkaamme voivat tilata
koneiden ja laitteiden huollon QR-koodin avulla. Tilauksen teko helpottuu,
kun tilaaja ei tarvitse teknistä asiantuntemusta - vian tai tulevan huollon
tarpeen kuvailu riittää. Trukkeihin liimattavat QR-koodit ja trukin yksilöity
tunnistenumero kertovat meille kaiken
muun tarvittavan.

SIGMATRUKIT.FI/FI/TUOTTEET

Tilaa huolto seuraamalla trukkiin kiinnitettyä QR-koodia

Trukin kuljettajan turvallisuuskoulutus on tarkoitettu työssään trukkia
käyttäville henkilöille. Kurssilla käydään läpi trukin oikeaoppista käyttöä
nojautuen työturvalakiin sekä vakuutusyhtiöiden suosituksiin.

»

Lue trukin QR-koodi
älypuhelimella

»

Täytä avautunut lomake

Huoltotilaus on valmis ja Sigma Trukit
ottaa sinuun pian yhteyttä!

VASTEAIKALUPAUS

TESTAA TRUKKIVALITSINTA

KOULUTUS

Trukinkuljettajakoulutuksia järjestetään tilattaessa. » Ota yhteyttä!

Huoltosopimuksiimme sisältyvä vasteaikalupauksemme on huoltomiehen paikallesaanti viimeistään seuraavaksi työpäiväksi. Alueellisesti on erikseen sovittavissa myös nopeampi vasteaika.

ALUEKOHTAISET YHTEYSTIEDOT LÖYDÄT OSOITTEESTA » SIGMATRUKIT.FI/FI/HUOLTO
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Me Sigma Trukeilla tiedämme, että vain toimivat koneet pitävät
tavaravirran liikkeessä ja kasvattavat tuottavuuttasi. Siksi me otamme
logistiikan kumppaninasi täyden vastuun siitä, että trukeissasi riittää
käyttövoimaa nostaa ja siirtää – aina kun sitä tarvitset.

Sigma Trukit Oy | Isonkiventie 4, 04250 KERAVA
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