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Henkilönostintalo Mobile Lift 
Oy:n maahantuomien GSR -nos-
tolava-autojen suosio on no-
peassa kasvussa. Ensimmäinen 
maahantuontiasiakas Jalo & Jalo 
hankki positiivisten kokemusten 
myötä pikaisesti toisenkin GSR-
laitteen. 

”Olemme olleet niin tyytyväisiä vii-
me vuonna hankkimaamme GSR 

200T -autoon, että oli helppo rat-
kaisu tehdä kaupat myös uudem-
masta GSR B230T -mallista. Molem-
mat ovat olleet hyviä hankintoja ja 
seuraavaakin on jo mietitty”, sanoo 
Jalo & Jalo Oy:n toimitusjohtaja Ka-
ri Jalo.

Mobile Lift esitteli uutta mal-
lia ensimmäistä kertaa Maxpo-
messuilla syyskuussa. GSR B230T 
on edeltäjäänsä GSR 200T -mallia 

teknisesti kehittyneempi, kooltaan 
pienempi, mutta nostokorkeudel-
taan korkeampi. Uudessa mallissa 
on yksinkertainen sähköohjaus. 
Nostin ja auto painavat yhdessä-
kin alle 3500 kiloa, joten laitteen 
ajamiseen riittää henkilöautokortti. 

”Helppokäyttöisyys ja selkeys 
ovat GSR-laitteiden valtteja. Uudes-
sa mallissa on enemmän korikuor-
maa, joka on 250 kiloa,  ja parem-
mat tukijalat sekä vielä aikaisem-
paa hienompaa tekniikkaa. Koriin 
menee nyt hyvin kaksi miestä työ-
kaluineen ja käytettävyys on erin-
omainen”, kiittelee henkilönostimi-
en ammattilainen Sami Jalo. 

Jalo & Jalon kautta GSR-lait-
teita on vuokrattu jo kymmenille 
asiakkaille. Palaute on ollut yksin-
omaan kiittävää. Vuokraajina on 
myös asiakkaita, jotka eivät aikai-
semmin ole koskaan aikaisemmin 
vastaavia laitteita käyttäneet.

”GSR-laitteet soveltuvat hy-
vin erilaisille asiakkaille ja monen-
laiseen käyttöön. Kaikki asiakkaam-
me ovat tykänneet ja kehuneet 
laitteita. Minkäänlaisia häiriöitä 
ei ole ilmennyt. Plussaa on myös 
helppokäyttöisyys, laitteen käytön 
opettaminen sujuu hetkessä”, Sami 
Jalo jatkaa.

Hinta-laatusuhde kohdallaan
GSR-laitteita maahantuovalla Mo-
bile Lift Oy:llä on vuosikymmenten 
kokemus henkilönostimista sekä 
niiden korjaus- ja huoltotöistä. Rai-
siossa toimiva yritys tarjoaa henki-
lönostimet ja niihin liittyvät palve-
lut koko laitteiden elinkaareksi.

”GSR-tuoteperhe tarjoaa nos-
tolava-autoja hyvin monenlaiseen 
käyttöön. Kysyntää ja kiinnostus-
ta on ollut paljon. Asiakkailta saa-
mamme positiivinen palaute on 
vahvistanut entisestään mielikuvaa 
helppokäyttöisistä ja laadukkaista 
GSR-laitteista, joita edustamme. 
GSR-laitteiden hinta-laatusuhde 
on suorastaan erinomainen”, ker-
too Mobile Lift Oy:n toimitusjoh-
taja Sami Sirén. 

Hyvien kulkuyhteyksien 
päässä toimiva Mobile Lift tarjoaa 
myymilleen tuotteille myös täydet 
huoltopalvelut. ”Arvostamme sitä, 
että saamme kaikki henkilönostin-
palvelut saman katon alta. Mobile 
Liftissä kaikki toimii niin kuin pitää 
ja olemmekin lisänneet yhteistyö-
tä viime vuosina”, Jalo&Jalon toimi-
tusjohtaja Kari Jalo kehuu. 

Jalo&Jalo tyytyväinen GSR-hankintaan

Uusi perävaunuvuokraamo BTR Finland Oy
BTR on yksityisessä omistukses-
sa oleva, taloudellisesti vakaa yri-
tys, joka on aloittanut perävau-
nujen vuokrauksen vuonna 2002 
Virossa. Toimipisteet Latviassa ja 
Liettuassa avattiin vuonna 2011 
ja BTR Finland Oy aloitti toimin-
tansa Suomessa tammikuun alus-
sa 2016. 

Vuokrattavaa perävaunukalustoa 
on kaikkiaan n. 600 yksikköä ja BTR 
on yksi Baltian alueen johtava pe-
rävaunuvuokraamo. Henkilökuntaa 
on tällä hetkellä 5 henkilöä. Pienen 
organisaation etuja ovat prosessien 
yksinkertaisuus, nopeat päätökset, 
joustavuus tarvittaessa ja turhan 
byrokratian puuttuminen. Kevyt ku-
lurakenne näkyy asiakkaille kilpailu-
kykyisinä vuokrahintoina ja uutena 
vuokrakalustona. BTR:ltä saa tarjouk-
sen normaalikalustosta saman tien 
ja hieman erikoisemmasta kalustosta 
muutamassa päivässä. 

Luotettavuus etusijalla
Kilpailukykyisen hinnan lisäksi pe-
rävaunun vuokraajalle on erittäin 
tärkeää vuokratun kaluston luotet-
tavuus. Tien päälle rikkoutuva perä-
vaunu ei ainoastaan sotke aikatau-
luja, pahimmillaan se saattaa mer-
kitä oman asiakkaan menettämistä 

ja mahdollisia myöhästymissakkoja. 
Tästä syystä BTR pyrkii tarjoamaan 
mahdollisimman uutta ja luotet-
tavaa kalustoa. ”Koko BTR:n flee-
tin vanhin perävaunu on vuodelta 
2011. Huollamme vuokrakaluston 
säännöllisesti, hyväksi todettujen 
yhteistyökumppaneiden toimesta ja 
myymme vaunut keskimäärin 48 kk 
ikäisinä, jolloin kalusto on vielä hyvä-
kuntoista. Pitämällä vuokrakaluston 
nuorena, pystymme minimoimaan 
ongelmat tien päällä. Mikäli kaikes-
ta huolimatta tien päällä kuitenkin 
tulee ongelmia, tarjoamme 24h hä-
lytyspalvelun Falckin kautta”, sanoo 
toimitusjohtaja Pekka Viljanen BTR 
Finland Oy:stä.

BTR Finlandin yhteistyökump-
pani on logistisesti erinomaisessa 
paikassa sijaitsevan Raskone Oy 
Vantaalla, jonka pihalla vuokratta-
vat perävaunumme ovat parkissa. 
”Yhteistyön ansiosta voimme hyö-
dyntää Raskoneen pitkiä aukioloai-
koja (su 22–pe 22 ja la 7–15) ja tar-
jota asiakkaillemme nouto- sekä pa-
lautusmahdollisuuden käytännössä 
kellon ympäri. Noudot onnistuvat 
myös sunnuntaina, kunhan niistä 
sovitaan etukäteen”, kertoo Viljanen. 

Lyhyt- ja pitkäaikaisvuokrausta
BTR Finland on juuri vastaanottaneet 
ensimmäisen 30 kappaleen erän ai-
van uusia Schmitz-verhokapelliperä-

vaunuja Suomeen ja tilauksessa on 
myös Schmitzin lämpötilasäädeltyjä 
perävaunuja. Näiden arvioitu toimi-
tusaika on maalishuhtikuun aikana. 
Lisää kalustoa tilataan tasaisesti ke-
vään ja kesän aikana. BTR Finland 
tarjoaa perävaunuja sekä lyhyt- että 
pitkäaikaiseen vuokraukseen. Pitkä-
aikaiset sopimukset voidaan tarjota 
myös asiakkaan väreissä olevalla ka-
lustolla. 

”Kilpailukykyisten vuokrahin-
tojen lisäksi voimme auttaa asiak-
kaitamme oman perävaunukalus-
ton myymisessä. Uuden kaluston 
vuokraamisen edellytys on monesti 
vanhan kaluston poisto. Meidän hy-
vät myyntikanavat mahdollistavat 
helpon tavan päästä eroon van-
henevasta kalustosta, jonka tilalle 
tarjoamme uusia ja luotettavia pe-
rävaunuja”, Pekka Viljanen sanoo.

Pekka Viljasella on yli kymme-
nen vuoden kokemus työstä perä-
vaunuvuokrauksen parissa. Hän 
kiteyttää BTR Finlandin toiminnan 
tavoitteen seuraavasti: ”Haluamme 
tarjota asiakkaille vaihtoehdon täällä 
jo toimiville perävaunuvuokraamoil-
le ja antaa lisää mahdollisuuksia yh-
teistyökumppanin valintaan.”
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”GSR nostolava-autojen käytettävyys on erinomainen”,  kiittelee henkilönostimien 
ammattilainen Sami Jalo (oik.) Jalo&Jalolta.


