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Trukit ovat erittäin tehokkaita logistiikan työkaluja, jotka lisäävät

työtehokkuutta erilaisissa työympäristöissä. Trukin ostaminen ei ole

jokapäiväinen investointi ja siksi sen valinta kannattaa tehdä huolella.

Trukin ostossa on monta tärkeää seikkaa, jotka kannattaa ottaa

huomioon. Trukin voi ostaa uutena, käytettynä tai tarpeen tullen myös

vuokrata trukki omaan käyttöön. Me tiedämme, kuinka paljon harkintaa

ja aikaa trukin osto vaatii ja siksi haluamme tarjota oppaan, josta voit

hyötyä valinnassa. Siispä hyödynnä meidän trukin osto-opasta valitaksesi

parhaimman trukin sinun käyttötarpeisiin.
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Opas sisältää trukin ostajalle olennaisia kysymyksiä, joiden avulla

löydät juuri sinulle oikean trukin.



Kuinka valita
oikeanlainen trukki
Trukin valitsemisen ensimmäinen vaihe on

määritellä minkälaisiin käyttöolosuhteisiin se

tulee. Ostajan kannattaa tutustua saatavilla

oleviin trukkeihin ja määritellä sen

käyttötarkoitus voidakseen optimoida sen

halutuilla ominaisuuksilla. Trukin valinnan voi

aloittaa kätevästi alla olevilla kysymyksillä. Kun

olet valmis, ota yhteyttä meihin niin löydämme

juuri sinulle sopivan trukin.
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Sähkötrukit kulkevat akulla, kun taas

diesel- ja kaasutrukit eri polttoaineisilla

moottoreilla. Löydät lisätietoa

polttomoottori ja sähkötrukin eduista

myöhemmin tässä oppaassa.

Tarvitsetko sähkö-, diesel- vai

kaasutrukin? 

1.

Tämä määrittää minkälaiset renkaat

trukissa tulee olla. Ota huomioon, että

tummat renkaat voivat tahrata vaalean

lattian.

2. Tuleeko trukki sisä- vai

ulkokäyttöön?

Alusta jonka päällä trukki tulee

kulkemaan, määrittelee myös minkälaisia

ominaisuuksia trukissa tulee olla.

3. Minkälaiselle alustalle trukki tulee

käyttöön?

Ota huomioon tilan suuruus, jotta trukki

pystyy liikkumaan halutussa tilassa

turvallisesti.

4. Minkä kokoiseen tilaan trukki

tulee? 

Jos trukki tulee vain lyhytaikaiseen

käyttöön, kannattaa se ostamisen sijaan

vuokrata.

5. Kuinka pitkäaikaiseen käyttöön

trukki tulee?

Huolehdi että trukin nostokapasiteetti

on tarpeeksi suuri käyttötarkoitukseen.

Dieseltrukkia käytetään yleensä

raskaiden kuormien nostamiseen.

6. Kuinka paljon painoa tulet

nostamaan?

Valitse trukki, joka yltää tarvittavaan

maksimi korkeuteen.

8. Kuinka korkealle trukin täytyy

yltää? 

Ruokaa käsiteltäessä sähkötrukki on

paras valinta, jotta vältyt

polttomoottorin haitallisilta päästöiltä.

7. Käsitteletkö trukilla elintarvikkeita? 

Trukkiin on mahdollista asentaa

lisälaitteita, jotka helpottavat erilaisten

materiaalien liikuttamista. Näitä voidaan

hyödyntää esimerkiksi maatalous- ja

teollisuusaloilla. Lisälaitteita ovat

esimerkiksi pihdit ja haarukat.

9. Tarvitsetko trukkiin lisälaitteita? 

Pystyt lisäämään trukkiin lisävarusteita,

jotka tekevät sen ajosta

miellyttävämpää. Lisävarusteisiin kuuluu

muun muuassa ilmastointi,

peruutuskamerat ja muut

mukavuustoiminnot.

10. Tarvitsetko trukkiin lisävarusteita?



Polttomoottoritrukit sopivat ulko- sekä

sisäkäyttöön. Niiden ostohinta on matala,

mutta polttoaineen hinta ja trukin huolto

voivat tulla jatkossa kalliiksi. Niiden etu on

helppo ja nopea tankkaus verrattuna

sähkötrukkeihin. Niitä voidaan käyttää

kellon ympäri ilman pitkiä latausaikoja.

Polttomoottoritrukit pystyvät myös

nostamaan painavampia lasteja kuin

sähkötrukit. On tärkeää ottaa huomioon,

että sisätiloissa käytettävät Dieseltrukit

vaativat hyvän sisäilmavaihdon, jotta päästöt

eivät vahingoita työntekijöitä. Kaasutrukki

on paras valinta silloin, kun trukkia tarvitaan

sisällä ja ulkona. Kaasutrukkien päästöt ovat

paljon matalammat kuin dieseltrukkien.

Kaasutrukin käyttö sisälläkin on

vaaratonta. Alla kootusti diesel-, sähkö-, ja

kaasutrukkien tärkeimpiä ominaisuuksia

voidaksesi helposti verrata niitä.

Sähkötrukki on paras valinta sisäkäyttöön.

Se kulkee akulla, joka yleensä kestää yhden

työvuoron verran. Sähkötrukki on päästötön

ja hiljainen toisin kuin polttomoottoritrukki.

Vaikka sähkötrukki saattaa vaikuttaa kalliilta

investoinnilta, sen käyttökustannukset ovat

kuitenkin matalammat. Tämä johtuu siitä,

että sähkötrukista ei koidu polttoainekuluja.

Lisäksi huoltokulut ovat matalammat johtuen

sen osien vähäisyydestä verrattuna

polttomoottoritrukkeihin. Sähkötrukin

lataaminen kestää 8-12 tuntia.

Sähkö- vai
polttomoottori-
trukki?

Alla kootusti diesel-, sähkö-, ja kaasutrukkien tärkeimpiä

ominaisuuksia voidaksesi helposti verrata niitä.
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Diesel

Sähkö

Kaasu

Ympäristö Soveltuvuus Päästöt Tankkaus Huolto Ääni

Vain 
ulkokäyttöön

Sisäkäyttöön

Ulko- ja
sisäkäyttöön

Raskaaseen
nostamiseen

Vain 
ulkokäyttöön

Useita

Korkeat hiili- 
ja savupäästöt

Vain 
ulkokäyttöön

Palaa puhtaasti
ja

myrkyttömästi

Nopea

8 tunnin
latausaika

Nopea

Vähäistä
huoltotarvetatta

Säännöllinen
huolto

tarpeen

Lähes
äänetön

Alhainen
äänitaso

Säännöllinen
huolto

tarpeen

Korkea
äänitaso



Mikä varastotrukki
sopii
käyttötarkoitukseesi?

Lavansiirtovaunulla pystyt kätevästi

siirtämään lavoja varastotiloissa.

Sitä ei ole tarkoitettu nostamaan

kuormalavoja korkealle. Se sopii

erityisesti pienen kuorman siirtoon.

Pinontavaunu on erinomainen

vaihtoehto kuormalavojen

kuljettamiseen ja nostamiseen

pienissä tiloissa.

Soveltuu erinomaisesti varastojen

kapeisiin käytäviin, joissa vaadittava

nostokorkeus on erittäin suuri ja

lavoja täytyy siirtää sivusuuntaisesti.

Keräilijä on tarkoitettu pienten

pakettien keräilyyn varastotiloissa. Se

on suunniteltu yksittäisten pakettien

keräilyyn kokonaisten lavojen sijasta.
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Lavansiirtovaunu 

Pinontavaunu

Työntömastotrukki

Keräilijä



Mitä tulee ottaa
huomioon ostaessa
käytettyä trukkia
Käytetyn trukin osto uuden sijaan voi joskus olla

kustannustehokkaampi valinta. On kuitenkin tärkeää, että

ostaja huomioi käytetyn trukin laadun ja kestävyyden.

 

Olemme koonneet alle muutamia olennaisia kysymyksiä niille,

jotka harkitsevat käytetyn trukin ostoa.

Trukin käyttötunnit määrittävät,

kuinka paljon sitä on käytetty ja kuinka

hyvässä kunnossa koneisto on. 

Erittäin kylmissä olosuhteissa käytetyn

trukin moottorin tiivisteet ja

hydrauliikka ovat voineet haurastua.

Trukin käyttö suolaveden läheisyydessä

on voinut syövyttää sen koneistoa.

Lisäksi erittäin kosteissa olosuhteissa

toimivien trukkien sähköjärjestelmät

ovat voineet vaurioitua kosteudesta.
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Erittäin vanhat mallit voivat aiheuttaa

ongelmia sillä niiden varaosien

hankinta voi osoittautua haastavaksi.

Huolehdi, että saat todisteet 

käytetyn trukin 

huoltohistoriasta. 

Käy läpi tarkasti kuinka 

usein trukkia on huollettu 

ja onko huolto tehty 

perusteellisesti. 

Huoltohistorian 

tunteminen 

varmistaa sen, että 

trukkia voidaan 

turvallisesti käyttää.

Ostaessasi käytettyä

sähkötrukkia   kannattaa

ottaa huomioon, missä

kunnossa akku on. Uuden

akun ostaminen on

kallista.

Montako tuntia trukkia on käytetty? 

Kuinka vanha trukki on? 

Mikä on trukin huoltohistoria?

Millaisissa olosuhteissa trukkia on

käytetty? 

Harkitsetko käytetyn sähkötrukin

ostoa?



Renkaiden valinta
Trukin renkaiden valintaan vaikuttaa sen ajo-olosuhteet. Jos

trukki tulee käyttöön vaalealle lattialle,  kannattaa valita

renkaat, jotka eivät tahraa lattiaa. Harkitse myös tarvitko

renkaisiin uritusta tai nastoitusta. Tyypillisimmät

rengasmallit ovat ilmakumirenkaat ja joustokumirenkaat eli

umpikumirenkaat.

 

Alapuolelta voit löytää tietoa kumpi rengasmalli on sinulle

paras vaihtoehto.

Joustokumirenkaat eli

umpikumirenkaat ovat paras valinta

trukille, joka tulee ulko- sekä

sisäkäyttöön. Nämä renkaat ovat

pitkäkestoiset ja siksi sopivat

monenlaisiin ajo-olosuhteisiin.

Joustokumirenkaat ovat 

suurimmalta osin kumia. Niihin ei

tarvitse pumpata ilmaa sillä ne ovat

kauttaaltaan kiinteää kumia.
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Ilmakumirenkaat ovat

kustannustehokas valinta silloin kun

alusta ei aseta renkaalle suurta

puhkeamisvaaraa. Kumi on täytetty

ilmalla ja se on iskunvaimennettu.

Joustokumirenkaat Ilmakumirenkaat



Onko järkevämpää
ostaa vai vuokrata
trukki?
Uuden trukin ostaminen on silloin

paras valinta, kun trukki tulee

pitkäaikaiseen käyttöön. Vähän

käytetyn trukin voi myös

helpommin myydä edelleen.

Riippuen trukin jäännösarvosta ja

kunnosta voi sen investoinnin

tuottoprosentti olla korkeampi.

Pystyt myös muokkaamaan uutta

trukkia toiveittesi mukaiseksi

erilaisilla tehtaalla asennetuilla

ominaisuuksilla.

Jos trukin käyttötarve on vain

väliaikaista, silloin vuokraaminen

on kannattavampaa. Trukin

vuokraaminen on myös silloin

kätevä ratkaisu, kun oma trukki

on korjattavana tai

huollettavana. Vuokratrukkien

saatavuus voi olla parempi

verrattuna uusiin. Meillä trukin

vuokrasopimus sisältää myös

huollon.
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Trukin
huolto 

Trukin säännöllinen huolto pidentää

sen käyttöikää ja takaa sen turvallisen

käytön. Huollamme ja korjaamme

kaikenmerkkiset trukit ja

jäänhoitokoneet asiakkaan luona tai

korjaamollamme. Koneiden kiireelliset

vikatapaukset pyrimme hoitamaan

aina saman päivän aikana.

Lisätietoa tarjoamistamme huolloista löydät 
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nettisivuiltamme "HUOLTO" -osiosta



info@suomenkonetalo.fi

Gneissikuja 2 90620 Oulu

Indolantie 32 67600 Kokkola

Osinkotie 8 33470 Ylöjärvi

Karoliinankatu 15 11100 Riihimäki 

Hasinmäentie 9 78870 Varkaus

Kuriirintie 8 28430 Pori

Autotehtaantie 6 OVI 25 13250 Hämeenlinna 

Yrjönalhontie 1 21420 Lieto

TRUKIT  JA  TRUKKIPALVELUT  

MILLOIN  VAIN ,  MISSÄ  VAIN .

Yhteystiedot

10

010 279 1835




