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Tiedotusvälineille  11.6.2016 

 

Julkaistavissa heti 

 

 

 

 
Mercedes-Benz ja Veho Hyötyajoneuvot Logistiikka-Kuljetus 
2015-näyttelyssä 
 

 
Veho Hyötyajoneuvojen näyttävä kalusto ja osaava henkilöstö löytyy Hallista 6 osastolta 
6d48. Osastolla on esillä Mercedes-Benz tila-, paketti- ja kuorma-autot sekä Fuso Canter.  

Puunkuormaajamestari 2015 -kilpailun finaali 

Kuljetusnäyttelyn yhteydessä (ulkoalueella) tullaan näkemään perjantaina 12.6.2015 klo 
15.00 alkaen vauhdikasta menoa: Puunkuormaajamestarikilpailun finaali, jossa 12 
alkukilpailuista jatkoon selvinnyttä kilpailijaa taistelevat keskenään kilpailun voitosta. 
Kilpailussa kokonainen tukkikuorma puretaan ja kuormataan uudelleen Mercedes-Benz 
Arocsiin sellaisella vauhdilla, jota on harvoin mahdollisuus seurata näin läheltä.  

 

Mercedes-Benz kuorma-autot: 

Arocs 3563 8x4 
- puutavara-auton alusta, jossa StreamSpace ohjaamo 
- Suomen markkinoille kehitetty trippeliakselinen malli - ensiesittelyssä! 
 
Actros 2551LS 6x2 DNA  
- takatelinen rekkaveturi, jossa GigaSpace-ohjaamo SoloStar-sisustuksella 
- ylellisen ja ainutlaatuisen UniQ-mallin maailman ensiesittely! 
 
Actros 2663LS 6x4 
- akseliperillä varustettu telivetoinen rekkaveturi, jossa GigaSpace-ohjaamo  
-B-linkin tai HCT-yhdistelmän vetoon suunniteltu veturi 
 
Actros 2548LS 6x2/4 FuelDuel  
- ohjaavalla välitelillä varustettu rekkaveturi, jossa StreamSpace-ohjaamo 
- kulutustestien voittaja FuelDuel-värityksellä ja polttoaineen kulutusta pienentävillä 
varusteilla  
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Antos 1832LNR 4x2 Volumer 
- matalarunkoinen jakeluauton alusta, jossa keskipitkä ClassicSpace-ohjaamo 
- CharterWay-teippauksella varustettu jakeluautojen markkinajohtaja 
 
Autoissa on esillä runsaasti Mercedes-Benzin turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja 
mukavuuteen kehittämiä varusteita ja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi: 
- FleetBoard-telematiikka 
- PPC - maaston tunteva ja ennakoiva vakionopeussäädin 
- ABA3 eli aktiivinen hätäjarruassistentti  
- kuljettajan vireystilanvalvonta ja kaistavalvonta 
- taukoilmastointi 
- kaikissa autoissa Mercedes PowerShift3 -täysin automatisoitu vaihteisto (8, 12 tai 16-
vaihteisina versioina) 

 

Mercedes-Benz pakettiautot: 

Vito 109CDI ONE 
- Etuveto  hinta  29 973 € 
- Pakettiautomalliston uusin tulokas 
Kattava vakiovarustelu: Tempmatic-mukavuusilmastointi, lisälämmitin kellolla, 
monitoimiohjasupyörä, Radio Audio 10 Bluetooth-handsfree, vireystila- ja sivutuuliavustin, 
huoltoväli 40.000 km. 
  
Citan 111CDI Special Edition  
- Mercedes-Benz tila-autoperheen uusin tulokas 
- 5-paikkainen tila-auto erikoisvarustein 
 
V-sarja 250CDI Edition1 
- Mercedes-Benz tila-autoperheen innovatiivinen, monipuolinen ja luksusta tarjoava malli 
- 7-paikkainen tila-auto huippuvarustein 
 
 
Vito 119CDI 4x4 
- Täysin uudistunut neliveto - uusi Vito 4x4 
 
Sprinter 316CDI 
- Taloudellinen, turvallinen, monipuolinen ja luotettava 
- Mercedes-Benz pakettiautomalliston moniosaaja 
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Fuso: 

Fuso Canter 3C13 3400 
- Kooltaan pieni, kyvyiltään suuri  
- Mallisto kattaa painoluokat 3,5-8,55 t 
- Fusosta saatavana myös mm. neliveto ja hybrid-versiot 
 

 

 
  
Lisätietoja: 
Juha Ruotsalainen, johtaja, Veho Hyötyajoneuvot, puh. 0500 204081, 
juha.ruotsalainen@veho.fi  
Rami Ainiala, huoltojohtaja Veho Hyötyajoneuvot, puh. 010 569 3646, rami.ainiala@veho.fi 
Jouni Kummala, myyntijohtaja kuorma-autot. puh. 010 568 3604, jouni.kummala@veho.fi  
Antti Puolakkainen, myyntijohtaja, erikoisajoneuvot,  puh. 010 569 3687, 
antti.puolakkainen@veho.fi 
Jani Tolonen, myyntijohtaja, pakettiautot  puh. 010 569 3689, jani.tolonen@veho.fi 
Bäcklund, tiedotuspäällikkö, Veho Group Oy Ab puh. 050 383 4490, 
karin.backlund@veho.fi 
 

 

 

 
     


