


Vaihteistot

VaihtoehtoinaVaihtoehtoina
automaattiset automaattiset 
PowerShift ja TelligentPowerShift ja Telligent
tai synkronoimaton tai synkronoimaton 
Eaton Fuller Eaton Fuller 
-manuaalivaihteisto. -manuaalivaihteisto. 

Moottorit

Mercedes-Benzin 
kevyet V6 tai V8.

Lyhyet polttoainesäiliöt.Lyhyet polttoainesäiliöt.+
Ohjaamo

Useita ohjaamo-
vaihtoehtoja mm. 
lyhyt päiväohjaamo, 
joka antaa lisää 
keveyttä
ja kuormatilaa.

Ilmasäiliöt rungon välissä.Ilmasäiliöt rungon välissä.+

Sisu Carrier rakennetaan koneenkuljetusautoksi. 

Sen suunnittelussa on huomioitu kuljetettavien 

työkoneiden suuret massat, kaluston korkea 

käyttöastevaatimus  ja monikäyttöisyys sekä 

käyttöolosuhteiden suuri vaihtelevuus. Tarkoi-

tuksenmukaisen rakenteensa ansiosta Carrier 

on kevyt ja hyötykuormaltaan suuri.

Sisu Carrierissä on vahvistettu, järeille koneille 

tehty runko, vääntöjäykkä alusta sekä vankka 

jousitus. Tämän takia se on vakaa ajettava kaikis-

sa tilanteissa myös kuorman ollessa painava ja 

korkealla. Kehittynyt Sisu-akselisto, kevyt nousu-

teli tai vedonkatkaisulla ja hydraulisella akselin-

nostolla varustettu teliveto tekevät Sisu Carrieristä 

ketterämmän. Autolla on erinomaiset maasto-

ominaisuudet.

Tehdasvarustellun rungon mitoitus ja valmiiksi 

sijoitetut lisälaitteet tekevät kuljetusritilän asen-

nuksesta helppoa ja nopeaa. Edistyksellinen raken-

teellinen suunnittelumme antaa kuljetusritilälle 

paljon vapaata tilaa. Näin kuljetettava kone saa-

daan sijoitettua mahdollisimman alas ja eteen.

Sisu Carrierillä voit kuljettaa raskaimmatkin työ-

koneet suuren sallitun teli- ja etuakselipainon 

ansiosta. Sisu Carrier edustaa koneen-

kuljetusautojen terävintä kärkeä.

SISISSU CARRIER ON TEHTY VAATIVALLE KONEENKULJETUU CARRIER ON TEHTY VAATIVALLE KONEENKULJETUSSAMMATTILAIAMMATTILAISSELLE, ELLE, 

SINULLE, JOKA VAADIT AUTOLTASSINULLE, JOKA VAADIT AUTOLTASI KEI KESSTÄVYYTTÄ JA STÄVYYTTÄ JA SELVIYTYMIELVIYTYMISSKYKYÄ KYKYÄ 

KAIKIKAIKISSSSA KELEIA KELEISSSSÄ JA VAIKEIÄ JA VAIKEISSSSAKIN OLOAKIN OLOSSUHTEIUHTEISSSSA.A.
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hydrauliikka 

Suunnittelussa ennakoitu ritilän Suunnittelussa ennakoitu ritilän 
välitason ja taittoperän ratkaisut. välitason ja taittoperän ratkaisut. 

Kehittynyt, tarpeisiisiKehittynyt, tarpeisiisi
mitoitettu hydrauliikka.mitoitettu hydrauliikka.

Ei takuu- ja jälkiasennusongelmia.Ei takuu- ja jälkiasennusongelmia.

Akkulaatikot valmiiksi Akkulaatikot valmiiksi 
takana rungon sisällä.takana rungon sisällä.

+
Enemmän tilaa

erityisesti etuakselin ja erityisesti etuakselin ja 
etummaisen trippeliakselin väliin. etummaisen trippeliakselin väliin. 

Kone voidaan ajaa Kone voidaan ajaa 
mahdollisimman eteen.mahdollisimman eteen.

Kevyt mutta vankka auto

Mahdollisimman pitkä perus-Mahdollisimman pitkä perus-
akseliväli, järeille koneille akseliväli, järeille koneille 
mitoitettu vahvistettu runko.mitoitettu vahvistettu runko.+ ++

Mahdollisimman lyhyet Mahdollisimman lyhyet 
trippelin akselivälit.trippelin akselivälit.+ +

KomponentitKomponentit

on suunniteltu ja sijoitettu on suunniteltu ja sijoitettu 
tehtaalla valmiiksi oikeisiin tehtaalla valmiiksi oikeisiin 
paikkoihin.paikkoihin.

Ei komponenttien siirroista ja Ei komponenttien siirroista ja 
rakentelusta aiheutuvia laatu-rakentelusta aiheutuvia laatu-
ongelmia.ongelmia.

Tehdastakuu koskee myös Tehdastakuu koskee myös 
päällirakenteita.päällirakenteita.

vääntöjäykkä Alusta

Carrier toteutetaan neljä- tai 
viisiakselisena.
Joillekin konetyypeille 
soveltuu parhaiten 2+2 -alusta, 
jossa on kaksi kääntyvää 
etuakselia.

Vakaa ajaa huonoilla teillä
korkealla ja suurella kuormalla.

Sisu akselistot

Sähköhydraulinen trippeli,
vedonkatkaisulla ja keventimellä 
varustettu teliveto tai kevyt 
nousuteli.

Ratkaisut keventävät auton oma-
massaa.

Ohjaus ja nosto on suunniteltu 
siten, ettei alustassa tarvita 
tilaa vieviä ohjaustankoja, 
nostopalkeita tai telikoneikkoja.

Parantavat merkittävästi maasto-
ominaisuuksia ja tekevät autosta 
ketterämmän.

Mahdollistavat suuret sallitut 
teli- ja etuakselipainot.
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Runko Matala U-profiilinen SISU U-300 

Vaihteisto Mercedes-Benz PowerShift G280-16 Synkronoimaton vaihdeautomatiikka

Eaton  Fuller RTLO 20918 Synkronoimaton manuaalivaihteisto
OOhhjjauaussjärärjeesstteelmlmää SSIISSUUnn m meekkaaananiiss--hhyydrdraulauliinneenn j järärjeesstteelmlmää SSoovitviteettuttu ak aksseelliimmäääräränän,, a alulussttanan m mititooititukuksseenn j jaa

kkäääänntytyvviieenn a akkselseleideideenn s siijjaaininninnin s suuhhtteeeenn
Jousitusjärjestelmä Useita eri vaihtoehtoja Teräksiset trapetsi- tai paraabelityyppiset lehtijouset

Osalla akseleista paineilmajousitus
AAkksseellitit MMahahdodolllliissttaa v vaallititaa u usseeititaa e errii v vaiaihhttooeehhttoojaa SSuunuunnnititeellllaaanan a assiiakakaasskkoohhttaiaisseessttii

paparrhhaaiitteenn sopi sopivavatt a akkselseliiststooyyhhddiiststelelmämätt j jaa vä välliitytykksesett
Tekniset kantavuudet Etuakselilla 9 – 10 t

TTelliillllä ä 119 – 39 – 333,,5 t5 t
Jarrut Sähköisesti ohjatut paineilmajarrut Etuakseleilla levyjarrut

TTakaa--akaksseeleleiillllaa rumrumppujujaarrrutrut
Päällirakenteet Tehdasasenteiseen autoon on mahdollista valita toiveiden mukaan kaikki nykyaikaisen kuljetusauton

varusteet ja materiaalit ym.

cacarrierHETIHETI
VVALMIS
AJAJOOOONN

SSiissu Pu Poollaar or on kn kookkoonnaaiissttaalloouuddeelllliinneen vn vaaiihhttooeehhttoo. . 

AAuutto ro räääättäällööiiddääään Sn Siinnuulllle le läähhttöökkoohhttaanna sa seen n 

llooppppuukkääyyttttöötteehhttäävvää, j, jootteen en et mt maakkssa ta tuurrhhaassttaa. . 

PPäääässeett m mukukaaanan au auttoonn s suunuunnniitttteelluunuun a alulussttaa a all--

kkaaeenn.. Kä Käyyttämämmmee au auttoonn v vaalmlmiisstuktuksseeeenn p parharhaiaittaa

kkoommppoonneenntttteejjaa, m, miikkä tä taakkaaaa, e, ettttä sä saaaat kt keessttäävväänn, , 

ppiittkäkäiikäkäiisseenn a auuttoonn,, jo jonnkaka a arrvvoo s sääililyyyy..

KKuussttanannnuusstteehhookkuukkuuttttaa t teehhddaassvvararuusstteelltuuntuun

SSiissu Pu Poollaarriiiin tn tuuo ko kaaiikkkkiieen kn koommppoonneennttttiieen sn siijjooiitt--

tteellu ju ja aa asseennnnuus ls looppuulllliissiiiin pn paaiikkkkooiihhiinnssa ja jo to teehh--

ttaaaallllaa, j, jootteen yn ylliimmäääärrääiissiiä jä jäällkkiiaasseennnnuukkssiia ea ei i 

ttaarrvviittaa. A. Auuttoossi oi on hn heetti vi vaallmmiis ts tuuoottttaavvaaaan tyn työöhhöön n 

ttehehttaaaallttaammemme l läähhttiiesesssäääänn.. N Nääiinn o olllenlen t tehdehdaass--

ttaakkuuu ku kaattttaaa ka kookko ao auuttoonn. T. Täämmä kä koosskkeee me myyöös s 

hhyydrdraauuliliiikkkkaaaa,, s sähähkkööjjärjärjeesstteelmlmiiää s seekkää t teehhttaaaallttaa

totoiimmiitetettttuujaa pä pääälllliirraakkeennteiteittaa..

SSiissu Pu Poollaarriin pn piieenni pi poollttttooaaiinneeeen kn kuulluuttuus ts tuuo o 

lilissäkäkssii t taalloouuddeelllilissuuuuttttaa j jaa ym ymppäriärissttööyyssttäävväälllili--

ssyyyyttttä aä ajoooossii..

– – SSAARRJJAAN AN AUUTTOOT OT OVVAT SUUOOMMAALLAAIISESEN N 
TTYYÖÖN JN JA OA OSSAAAAMMIISESEN TN TAIIDDOONNNNÄÄYTTE E 

SisSisuu P Poollaarreeisisssaa y yhhddisistytyvväätt
ppiittkkää k kookkemuemuksksememmeme r raass--
kakaaassttaa k kuulljeettuuskaskalluussttoossttaa,,
eeddisistytykksseellllisiseett t teekknnisiseett
rraattkkaaiissuut st seekkä aä ammmmaattttii- - 
yyllppeeyyss, t, tiinnkkiimmäättttöömmyyyys js ja a 
ttahtahtoo t teehhddää v vaiainn p pararasasttaa..
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Valmistaja:

Oy Sisu Auto Ab Puh. +358 102 751

10300 Karjaa, Finland www.sisuauto.com


