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Limetecin uusi muotoilu
- pelkistetyn linjakas ja moderni rakenne
Limetec Next - uuden sukupolven muotoilu täysin tiiviillä sandwich-lattiarakenteella estää veden
imeytymisen. Näin trailerin paino pysyy vakiona. Pelkistetty lattiarakenne estää lian kertymistä ja
helpottaa kaluston puhtaanapitoa. Ovissa ja seinissä ei ole näkyviä kumitiivisteitä.
Asiakaslähtöisyys ja laatutietoisuus ovat Limetecin toiminnan perusperiaatteita. Tavoitteenamme
on aina tarjota asiakkaallemme juuri sellainen tuote kuin hän haluaa. Siksi olemme kehittäneet
laajan varustevalikoiman, joka varmistaa, että lopputuotteella on tehokkaassa käytössä juuri
asiakkaan tarvitsemat ominaisuudet ominaisuudet.
Limetecin toiminnan perusta on yli 60 vuoden kokemus kuljetusalalta ja aito halu palvella
asiakasta – myös tuotteen toimittamisen jälkeen. Tavoitteenamme on alusta lähtien luoda vahva
pohja pitkäaikaisille asiakassuhteille. Me olemme tyytyväisiä, kun asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Täysin tiivis sandwich-lattiarakenne estää veden
imeytymisen ja helpottaa kaluston puhtaanpitoa.

Siistit ovet ja seinät ilman näkyviä kumitiivisteitä.

Tukeva, ulosvedettävä tikas takaoven luona.

Integroitu sidontakisko.
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Limetecin päällirakenteet
– kestävä ja käyttäjäystävällinen
Limetec valmistaa autojen päällirakenteita moniin
käyttötarkoituksiin. Valikoimassamme on päällirakenteita muun muassa kaukokuljetuksiin, jakeluun,
viileä- ja kylmäkuljetuksiin sekä vaarallisten tuotteiden
kuljetuksiin. Valittavana on myös erilaisia sivu- ja oviratkaisuja sekä kiinteä tai avattava katto.
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Limetecin perävaunut
– rakennettu asiakkaan tarpeisiin
Limetec valmistaa itse perävaunujen runkoja, joten lopputuote on
toimiva. Valikoimassa on sekä perinteisiä ja keskiakseliperävaunuja
että viileä- ja kylmäkuljetuksiin tarkoitettuja perävaunuja.
Meillä Limetecillä on pitkä kokemus kuljetusalalta, joten tiedämme,
mitä tuotteiden käytettävyydeltä vaaditaan. Varmistamme jokaisen
yksityiskohdan toimivuuden testaamalla perävaunut aina ennen
luovutusta asiakkaalle. Kiinnitämme erityistä huomiota sivuovien
toimivuuteen. Valittavana on myös erilaisia sivu- ja oviratkaisuja
sekä kiinteä tai avattava katto.
Käännettävät tukijalat raskaan trukkikuormauksen
tueksi.
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Limetecin trailerit
– toimivaa muotoilua
Limetecin trailerit on tehty kestämään ja viimeistelty huolellisesti.
Ne valmistetaan alusta alkaen asiakkaan tarpeen mukaan, joten
niiden alusta sopii täydellisesti muihin osiin. Limetec valmistaa sekä
päällirakenteisia trailereita että trailereita viileä- ja kylmäkuljetuksiin.
Valittavana on myös erilaisia sivu- ja oviratkaisuja sekä kiinteä tai
avattava katto.

6

7

The New Generation in Limetec Design

Limetecin Citytrailer
– joustava ja tehokas

Limetecin Light Dolly
– moderni muotoilu ja alhainen omapaino

Citytraileri on joustava ratkaisu moniin kul-

Limetec on valmistanut vuodesta 1994 lähtien kuorma-autojen päällirakenteita ja

jetustarpeisiin. Jakelu hoituu entistä tehok-

perävaunuja Pohjoismaiden markkinoille.

kaammin.

Käyttäjäystävällisyys, kestävyys ja viimeistely ovat aina olleet Limetecin toiminnan

Limetecin citytrailerit on rakennettu sisätiloil-

johtoajatuksia. Tehokas tuotanto, fiksut ratkaisut ja asiakaslähtöisyys tuovat

taan mahdollisimman korkeiksi, ja useimmissa

Limetecin asiakkaille kilpailukykyä.

on nostolava tai ajoneuvotrukki.

Kysykää Limeteciltä kun investoitte uuteen kalustoon. Se kannattaa!

Limetec valmistaa myös citytrailerien alustoja, joten kokonaisuuden toimivuus on taattu.
Traileriin voi valita myös erilaisia sivu- ja oviratkaisuja sekä kiinteän tai avattavan katon.
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Limetec
– laadukas, viimeistelty ja käyttäjäystävällinen

Limetecin erikoisratkaisut
– joustavuutta ja tehokkuutta työskentelyyn

Limetec tarjoaa kattavan, asiakaslähtöisen ratkaisun suunnit-

Limetec on kehittänyt useita tehokkaita ratkaisuja esimerkiksi kuorman kiinnittämiseen ja sähköjärjestelmiin

telusta tuotantoon. Koko toimitusketju on hiottu palvelemaan

sekä suunnitellut mm. integroituja työkalulaatikoita, pidikkeitä ja kiristimiä.

asiakkaan tarpeita.

Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on antanut Limetecille runsaasti arvokasta tietoa kuljetusvarusteille ase-

Laajaa perusvalikoimaamme täydentää asiakkaan tarpeen

tettavista vaatimuksista. Tämä tieto on tuotekehitykselle korvaamatonta. Muotoilu, vankka laatu ja käyttäjä-

mukaan räätälöidyt, toimivat erikoisratkaisut. Limetec-trailerit

ystävällisyys ovat myös yksityiskohtien avainsanoja.

ja päällirakenteet ovat turvallisia hankkia ja käyttää. Tahdomme
tarjota asiakkaillemme vain parasta – tämän päivän huipputeknologiaa tulevaisuuden kehitystä ennakoiden.
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Liukuva katto mahdollistaa kattonosturilla lastaamisen.

Band Up

Tukitolppa sidontakiskossa

Suojapellit seinissä

Akkulaatikko

Kotelokiristin

Työkalulaatikko

Ovipidike

Kombilaatikko
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Limetec After Sales - pitää pyörät pyörimässä
Asiakas voi huoletta ottaa yhteyttä Limetecin After Sales-osastoon, olipa kyse
sitten lisävarusteista, takuutehtävistä tai kolarivaurioiden korjaamisesta. Tuotteet
dokumentoidaan tuotesuunnittelussa ja toimituksen yhteydessä, joten asiakas
saa tarvitsemansa varaosat. Muutos- ja korjaustyöt tehdään tehtaalla, joten osien
rakenteen ja valmistuksen tuntemusta ei tarvitse hakea muualta.
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