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Julkaisuvapaa heti 

 

 

 

Mercedes-Benz Actros  

 

Mittava määrä käsityötä erikoisajoneuvoon Highway Hero 
 
 
Mika Auvisen Highway Heroon on käytetty lukuisa määrä käsityötunteja sisustuksesta 
ulkopuoliseen maalaukseen ja teräsosien valmistukseen ja viimeistelyyn. 
 
Maalaus: hiekkapuhallus, värit, kuviot ja linjaukset, lakkaus ja suunnittelu yhteensä 1500 työtuntia. 
Airbrush-kuvat: 1200 työtuntia.  
Räätälöity korityö: helmat, päällyslevyt, puskurit ja lokasuojat, yhteensä 1300 työtuntia. 
Ruostumaton teräs: etusäleikkö, etupuskuri, karjapuskuri, pakoputket, ohjaamon takaseinä ja muut 
pienet yksityiskohdat yhteensä 500 työtuntia. 
Sisustus: 500 työtuntia. 
Sähkötyöt ja erikoisvalot: 300 työtuntia. 
 
Ajoneuvo keräsi viisi pääpalkintoa Power Truck Show ssa 9.-10.8.2014  
 
Mika Auvisen uusi ”Highway Hero” Mercedes-Benz Actros palkittiin viidesti luokissa: 
 

1. 1. palkinto  Paras maalaus  
2. 1. palkinto Paras säiliöauto 
3. 1. palkinto Paras sisustus 
4. 1. palkinto Super truck yleisöäänestys 
5. 1. palkinto Best in Show yleisöäänestys 

 
Power Truck Showssa esillä ollut ”Highway Hero” eli Mercedes-Benz Actros 2551L eli Kuljetus 
Auvisen uusi amerikkalaiseen teemaan maalattu ja rakennettu säiliöauto. Teemana ovat rekat ja 
kuljettajat sekä musiikki. Autoon on maalattu kuljettajat Lisa Kelly ja suomalainen Juuso ”The 
Rebel” Lehtinen, joka ajaa rekkaa Yhdysvalloissa.  Säiliöihin on kuvattu muusikot Johnny Cash ja 
ruotsalainen, Idols-voittaja, artisti Fredrik Lundman, ja useita rekkoja. Auton on maalannut Perttu 
Papunen, auton maalaus ja suunnittelu on toteutettu Ruotsissa Billackeringen i Mjölby AB :n 
tiloissa, yhdessä Fredrik Palmin kanssa. Auton rakentamisesta vastaa Hio-Mex Oy Tuusulassa. 
Sisustuksen on toteuttanut Verhoomo Prima, aitoon Diner-henkeen. 
”Highway Heron” yhteistyökumppaneita ovat Hio-Mex Oy, Billackeringen i Mjölby AB, Design & Art  
(Perttu Papunen), Verhoomo Prima, Bridgestone, Milcoa/Alcoa Wheels, Veho Hyötyajoneuvot, 
Mercedes-Benz, Hella, Örum ja Nordic Tank. 
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Kuljetus Auvinen 
 
Yritys on erikoistunut painesäiliöautoilla suoritettaviin pulveri- ja raemaisten tuotteiden 
maantiekuljetuksiin. Kuljetukset koti- ja ulkomaille suoritetaan joustavasti ja luotettavasti 
nykyaikaisella ja ajantasaisella kalustollamme. Ympäristöystävällisyys saavutetaan mietityillä 
työtavoilla sekä käyttämällä aina turvallisia työkaluja.  Turvallisuuden takaa hyvin huollettu 
ajantasainen kalusto sekä suojaimet ja suojainten käyttö. 
www.kuljetusauvinen.fi 
 
 
Hio-Mex Oy 
 
Hio-Mex Oy on tuusulalainen perheyritys, jolla on yli 35 vuotta kokemusta raskaankaluston 
lisävarusteista ja päällirakenteista. Toiminta jakaantuu kahteen alueeseen ajoneuvoteollisuudessa, 
sarjatavaraan ja uniikkeihin, räätälöityihin ratkaisuihin. Parhaita esimerkkejä sarjatavarasta ovat 
useille raskaan kaluston merkeille toimitetut asiakkaiden tarpeisiin suunnitellut, laadukkaat 
ratkaisut. Mika Auvisen maalatut ”työkalut” ovat tuttu näky useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa 
kilpailuissa. 
www.hio-mex.com 
 
Maalaus Perttu Papunen http://www.ppdart.com/ 
http://www.mjolbybillack.se/ 
 
Verhoomo Prima http://www.verhoomoprima.com/ 
 
Säiliöt http://www.nordictank.fi/ 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja; 
 
Karin Bäcklund, tiedotuspäällikkö, Veho Group Oy Ab, puh. 010 569 2202, karin.backlund@veho.fi 
 
 

 

 


