
 1 

 

 

 

 

 

Tiedotusvälineille 1.9.2017  

 

Julkaistavissa heti 

      

 

 

Mercedes-Benz Maxpossa 7.-9.9.2017: 

 

Mercedes-Benzin osastolla Maxpo-messuilla esittelyssä 

markkinoiden monipuolisin off-road-mallisto 
 

Maanrakennuksen ja ympäristönhoitokoneiden suurtapahtuma Maxpo järjestetään Hyvinkään 

lentokentällä 7.-9.9.2017. Messut ovat avoinna torstaina ja perjantaina klo 9-17 sekä lauantaina klo 9-16. 

 

Mercedes-Benz on mukana Maxpossa markkinoiden monipuolisimmalla off-road-mallistollaan. 

Osastomme C127 sijaitsee messuravintolaa vastapäätä C-käytävällä. Osastollamme on tutustuttavana mm. 

monikäyttöinen Unimog, josta on esittelyssä useampi malliversio erilaisilla lisälaitteilla varustettuna. 

Unimog on myös mukana Maxpon päivittäisissä työnäytöksissä. Raskaista kuorma-autoista esittelyssä on 

mm. isolla maavaralla, kahdeksan tonnin kääntyvällä taka-akselilla ja nosturilla varustettu Arocs 3558 

8x4 -vaihtolava-auto. Kevyiden kuorma-autojen luokasta esittelemme messuilla tehokkaan 

etenemiskyvyn, suuren hyötykuorman ja erinomaiset maastoajo-ominaisuudet yhdistävän Sprinter 

Oberaigner 6x6:n. Pakettiautoista on esittelyssä mm. Sprinterin kustannustehokas nelivetomalli, Sprinter 

314CDI 4x4 ONE. Osastollamme löytyy myös Kuljetusnäyttelyssä Suomen ensi-iltansa saanut – ja sen 

jälkeen paljon kiinnostusta herättänyt – G 350 d Professional -erikoismalli. Lisäksi Fuso Canter 6C18 4x4 

on nähtävänä messuosastollamme. 

 

Mercedes-Benzin messuosastolla on näytillä seuraavat ajoneuvot: 

 

 Arocs 4152 K 8x4/4 -kasettiauto. Autossa on StreamSpace-ohjaamo 170 mm:n moottoritunnellilla 

sekä sähköavusteinen ServoTwin-ohjaus.  

 

 Arocs 3558 L 8x4 -vaihtolava-auto nosturilla varustettuna. Autossa on ClassicSpace-ohjaamo 170 

mm:n moottoritunnelilla. 8 t ohjaava ja nostettava ilmajousitettu taka-akseli. Lisäksi autossa Bi-

xenon ajovalot sekä led-takavalot.     

 

 Vito Mixto 114CDI 4x4 A3 A mahdollistaa monipuolisen ihmisten ja tavaroiden kuljetuksen. 

Autossa on istumapaikat viidelle. Tavaratila on kalustettu Modul Systemsin kalusteilla. 

 

 Sprinter 314CDI 4x4 A2 One -retkeilyauto. Auton tavaratila on varusteltu Modul Systemsin 

kalusteilla. 

 

 Unimog U427 lumilingolla, auralla ja piennarleikkurilla varustettuna. 

 

 Sprinter Oberaigner 6x6 kevyt maastoajoneuvo, jossa yhdistyvät tehokas etenemiskyky, suuri 

hyötykuorma ja erinomaiset maastoajo-ominaisuudet. Auton hyötykuorma on jopa 4 tonnia ja 
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kokonaispaino 7 tonnia. Kolme vetävää akselia, jopa 5 tasauspyörästön lukkoa ja vahvistettu 

runko takaavat parhaan vetopidon kaikilla pinnoilla, erityisesti maastossa. 

 

 G 350 d Professional erikoismalli. Auto pohjautuu W463-sarjan henkilöautoversioon; moottori, 

voimansiirtolinja ja nelivetotekniikka alennusvaihteineen ja tasauspyörästöjen lukkoineen ovat 

samoja. Samoin kojelauta on myös henkilöautoversiosta, mutta muutoin sisätilat ja varustelut 

ovat hieman karummat ja erityisesti työkäyttöön sopivat. G 350 d Professional -mallissa 

vahvistetun alustan korkeammat akseli- ja kokonaismassat mahdollistavat sen, että auto on 

Suomessa saatavilla pienin muutoksin kuorma-autoksi rekisteröitävänä versiona. 

 

 Fuso Canter 6C18 4x4 -kuorma-auto. Autossa on kytkettävä neliveto, alennusvaihteisto ja suuri 

kantavuus. Saatavana myös miehistöohjaamolla.   

 

 

Lisäksi osastoamme vastapäätä olevan messuravintolan edessä: 

 

 Unimog U5023 sähkölaitosvarustuksella 

 Unimog U5023 miehistöohjaamolla varustettuna 

 

 

Unimog tositoimissa työnäytösalueella  

 

Esittelemme työnäytösalueella A248, kuinka etukauhalla ja nelipyöräohjauksella varustettu Unimog 

U423 lastaa haketta Arocs sora-auton lavalle. Noin 15 minuutin mittaiset työnäytökset järjestetään 

jokaisena messupäivänä klo 10.30, 11.30 ja 13.30. 

 

 

CharterWay Rent mukana messuosastollamme 

 

Mercedes-Benz CharterWay Rentissä on tarjolla kattava valikoima eri kokoluokkien paketti- ja kuorma-

autoja. Erikoisuutena valikoimassa on mm. kippiauto, sorakippiyhdistelmät, nosturiautot sekä linja-autot. 

Uutuutena valikoimaan on lisätty erilaiset perävaunut (täysperävaunut, puoliperävaunut, FNA-luokitellut 

perävaunut, soravaunu, B-linkki sekä Dolly-vaunu). Helppo ja vaivaton avaimet käteen -palvelupaketti 

sisältä lähes kaiken, asiakkaan tarvitsee hankkia itse vain polttoaineet ja kuljettaja. Varauksen 

tekeminen käy kätevästi verkkopalvelussamme vehotrucks.fi/vuokraus. CharterWay Rentin edustaja on 

paikalla Maxpossa koko messujen ajan. Tule käymään osastollamme, niin kerromme lisää 

vuokrauspalveluistamme.  

 

 

Päivitämme Facebook-sivujamme koko messujen ajan. Tunnelmia paikan päältä seuraavissa osoitteissa:  

Kuorma-autot: www.facebook.com/mercedesbenzsuomitrucks  

Pakettiautot: www.facebook.com/mercedesbenzsuomivans/   

 

 

Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 

Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 

http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab  

Lisätietoja myös www.vehotrucks.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  

 

 

Lisätietoja: 

Jouni Kummala, myyntijohtaja, Mercedes-Benz kuorma-autot ja Fleet-myynti, Veho Hyötyajoneuvot, puh. 

0400-883 299, jouni.kummala@veho.fi  

 

Jani Tolonen, myyntijohtaja, Mercedes-Benz tila- ja pakettiautot sekä kevyet kuorma-autot, Veho 

Hyötyajoneuvot, puh. 040-093 7733, jani.tolonen@veho.fi  

http://www.facebook.com/mercedesbenzsuomitrucks
http://www.facebook.com/mercedesbenzsuomivans/
http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab
http://www.vehotrucks.fi/
http://www.mercedes-benz.fi/
http://media.daimler.com/
mailto:jouni.kummala@veho.fi
mailto:jani.tolonen@veho.fi
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Antti Puolakkainen, myyntijohtaja, Erikoisajoneuvot (Fuso ja G-sarja), Veho Hyötyajoneuvot, puh. 050-

551 1951, antti.puolakkainen@veho.fi  

 

Risto Eränen, myyntipäällikkö, Erikoisajoneuvot (Unimog), Veho Hyötyajoneuvot, puh.050-337 7469, 

risto.eranen@veho.fi 

 

Nina Uschanov, markkinointi- ja PR-päällikkö, Veho Hyötyajoneuvot, puh. 050-442 1522, 

nina.uschanov@veho.fi  
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