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Berner Koneet tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja konekannan hallintaan. Palvelumme koostuu trukeista, siivouskoneista ja kiinteistönhoitokoneista 
sekä huolto- ja varaosapalveluista. Palvelemme asiakkaitamme koko maan kattavalla ammattitaitoisella verkostolla, joka koostuu Bernerin maahan-
tuojaorganisaatiosta sekä valtuutetuista jälleenmyyjistä ja sopimushuoltoyrittäjistä. Lue lisää www.bernerkoneet.fi 
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta on myös kansainvälistä. Berner on markkinoinnin ja myynnin moniosaaja, 
joka toimii usealla eri alalla. Yrityksen pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa. Baltiassa ja Ruotsissa asiakkaita palvelevat 
tytäryhtiöt. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 noin 330,5 MEUR ja henkilöstön määrä 515. Lue lisää www.berner.fi 

 
 

ULMA Inoxtruck -laitteet tarjoavat räätälöidyn ratkaisun hygieniakohteisiin 
 

ULMA Inoxtruck -materiaalinkäsittelylaitteet ovat uusi tuoteryhmä Berner Koneiden valikoimassa. Osasto-
päällikkö Marko Riikosen mukaan laitteet ovat tärkeä tuotevalikoiman laajennus.  
- Trukki- ja siivouskonetarjontaamme täydentävän malliston myötä palvelemme asiakkaitamme entistä 
kokonaisvaltaisemmin, Riikonen kertoo. 

Berner Koneet toimitti helmikuussa Orion Oyj:n Salon pakkaus- ja logistiikkakeskukseen kymmenen ULMA 
Inoxtruck -rullanvaihtovaunua. Vaunut modifioitiin MRS-400-vakiomallista asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. 

- Päädyimme ULMA Inoxtruckin rullavaunuihin, sillä ne täyttävät lääketehtaan tilaluokkien vaatimukset. 
Myös vaunujen muokkaus tarpeisiimme sopiviksi onnistui helposti, Orion Oyj:n development specialist Harri 
Kähkönen sanoo. 

Kähkösen mukaan vaunut täyttivät odotukset niin laadun kuin toiminnallisuuksien osalta.  
- Rullien käsittely onnistuu ilman siirtovälineitä, ja muutokset halkaisijaltaan isoille ja kapeille rullille on 
mahdollista toteuttaa. Näiden vaunujen hyvä puoli on se, että niissä ei ole ladattavia akkuja, Kähkönen listaa. 

Berner Koneet on toimittanut ULMA Inoxtruck -laitteita myös vihannes- ja kalanjalostusteollisuuteen.  

ULMA Inoxtruck -tuotteet valmistetaan suomalaisesta korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. 
Laitteissa ei ole rasvattavia tai likaa kerääviä ketjuja. Kaikki laitteet ovat painepesurilla pestäviä ja niissä on 
patentoitu haarukkarakenne. Monipuolinen tuoteperhe sisältää lavansiirtovaunuja, pinoajia, kuormankallis-
tajia sekä pakkauskoneiden rullanvaihtovaunuja. 

Espanjalainen ULMA Inoxtruck on alansa edelläkävijä. Laadukkaat ja kestävät laitteet ovat saaneet tunnustus-
ta helposta puhdistettavuudesta ja edistyksellisestä muotoilusta EHEDG:n (European Hygienic Engineering & 
Design Group) asiantuntijoilta sekä lukuisilta käyttäjiltä yli kahdestakymmenestä eri maasta.  
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