


Sisu Roll rakennetaan tehtaalla valmiiksi 

vaihtolava-autoksi. Auto ja vaihtolavalaite 

muodostavat saumattoman kokonaisuuden, 

koska laite huomioidaan jo auton suunnittelun 

alkuvaiheessa. Tällöin myös  kaikki vaihtolava-

laitteiden kiinnitykset ja laitesijoittelut otetaan 

huomioon. Näin saadaan aikaan toimiva ja 

kestävä lopputulos, valitsitpa vaijerivaihto-

lava- tai koukkulaitteen.

Kun valitset Sisu Rollin vaihtolava-autoksesi, 

saat työvälineen, jonka runkorakenne ja kehit-

tynyt akselisto takaavat vakaan ja ketterän 

ajon. Nousevat akselit yhdistettynä hyvään 

kääntyvyyteen tekevät autosta erinomaisen 

ajettavan. Sisu Roll on monikäyttöinen auto, 

johon voit oman ajotehtäväsi mukaisesti 

valita sekä moottorin, akselikonfiguraation 

että varustelun.

Sisu Roll on kotonaan niin kaupunkien ahtailla 

pihoilla ja kapeilla kaduilla kuin vaativissa 

työmaaolosuhteissa. Sen edistykselliset 

tekniset ratkaisut takaavat erinomaiset ajo-

ominaisuudet ja tuovat tuottavuutta toimin-

taasi. Sisu Roll edustaa vaihtolava-autojen 

terävintä kärkeä.

SISU ROLL ON TEHTY VAATIVAAN VAIHTOLAVAKÄYTTÖÖN, 

SINULLE, JOKA VAADIT AUTOLTASI  LIIKKUVUUTTA JA KETTERYYTTÄ MYÖS TIUKOISSA PAIKOISSA. 

SE ON OMAPAINOLTAAN KEVYT, MIKÄ MAHDOLLISTAA SUUREN HYÖTYKUORMAN.



Vaihteistot

Vaihtoehtoina

automaattiset 

PowerShift ja Telligent

tai synkronoimaton 

Eaton Fuller 

-manuaalivaihteisto. 

Moottorit

Mercedes-Benzin 

kevyet V6 tai V8.

Kevyt mutta vankka auto

Vahva, luja runko kestää hyvin

raskasta vaihtolavakäyttöä.+

hydrauliikka

Monipuolinen ja räätälöitävä

hydrauliikka tekee autosta

monikäyttöisen.

Saatavana mm. kasetointi-

hydrauliikalla, jolloin auto toimii 

hyvin myös soranajossa.

Nosturi- ja muu vaativa hydrauliik-

ka valmiina tehdasasennuksena.

+
+
+

akselisto ja runko

Erittäin vääntöjäykän rungon 

ja vakaan teräsjousitetun telin

ansiosta hyvä kippausvakavuus

ja tukeva vaihtolavan päälleveto.

+
Moo

MerMer

kevykevy

tehdasvalmis työkalu

Tehdasvalmis, asiakasräätälöity 

kokonaisuus. Auto ja päälliraken-

ne toimivat saumattomasti 

yhteen, koska kokonaisuus 

on alustasta asti suunniteltu ja 

tehty haluttuun työtehtävään.

Komponenttisijoittelu on jo tehtaal-

ta lähtiessä tarkoituksenmukainen 

ja oikein.

Tehdastakuu.

+
+

+

Ohjaamo

Useita ohjaamo-Useita ohjaamo-

vaihtoehtoja mm. vaihtoehtoja mm. 

lyhyt päiväohjaamo, lyhyt päiväohjaamo, 

joka antaa lisää joka antaa lisää 

keveyttä ja keveyttä ja 

kuormatilaa.kuormatilaa.



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..

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 suunuunnniitttteeluunluun 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 läähhttiiesessäsääänn.. N Nääiinn o olllenlen t tehdehdaass--

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

hhyydrdrauauliliiikkkkaaaa,, s sähähkkööjjärjärjeesstteelmlmiiää s seekkää t teehhttaaaall--

ttaa to toiimmiitetettttuujaa pä pääälllliirraakkeennteiteittaa..

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

lilissäkäkssii t taalloouuddeelllilissuuuuttttaa j jaa ym ymppäriärissttööyyssttäävväälllili--

ssyyyyttttä aä ajoooossii..
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kkotimaisen suunnittelun 
jja va vallmistuksen o osuus

jojokaisesta a auutosta
oon yl yli

Runko Matala U-profiilinen SISU U-300 
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