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Logistiikan 
kokonaisratkaisuja

PP Kuljetuslinja Oy on perustettu vuonna 1996 
toteuttamaan eri toimialojen logistiikkaratkaisuja 
kuljetuksista kokonaisten toimitusketjujen 
suunnitteluun ja operointiin.

Palvelemme kuljetusliikkeitä, teollisuusyrityksiä ja 
kaupan alan toimijoita Suomessa ja Benelux-alueel-
la sekä muualla Manner-Euroopassa. Pystymme 
toteuttamaan kuljetukset kustannustehokkaasti ja 
luotettavasti Euroopassa pikitien päähän saakka.

Olemme keskikokoinen toimija, minkä ansiosta ky-
kenemme vastaamaan asiakkaan mittaviinkin kapa-
siteettitarpeisiin tarjoten samalla yksilöllistä ja jous-
tavaa palvelua. Organisaatiorakenteemme on kevyt 
ja asiointi kanssamme helppoa. Päivystämme läpi 
vuoden 24/7, joten keskustelukumppaniksi ei 
milloinkaan valikoidu puhelinvastaaja.

Leveää, korkeaa, painavaa… Me hoidamme!

Tarjoamme kilpailukykyisiä ja joustavia palveluja 
varsinkin standardeista poikkeaviin kuljetuksiin, joi-
ta varten kalustomme on räätälöity. Trailereidemme 
takaosa leviää ja katto nousee joustavasti tarpei-
den mukaan. Valtaosassa sadasta traileristamme 
on kelakehto, jonka ansiosta pystymme kuljetta-
maan muun muassa painavia teräsrullia. Osa traile-
reistamme on avonaisia. Oman kalustomme lisäksi 
käytämme kuljetuksissa alihankintaverkostoa, joten 
kykenemme reagoimaan nopeasti asiakkaidemme 
vaativimpiinkin tarpeisiin.
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PP Kuljetuslinjan erikoiskuljetusosasto, PP Aviation 
Logistics, tarjoaa korkealaatuisia palveluja teolli-
suuden ja ilmailualan tarpeisiin. Meille tuttuja kul-
jetettavia ovat esimerkiksi lentokoneiden moottorit 
ja komponentit, kuten renkaat ja laskutelineet, sekä 
mitä moninaisimmat teollisuuden koneet ja laitteet – 
kuormat, joiden kuljetuksenaikainen käsittely edel-
lyttää kokemuksen tuomaa vankkaa osaamista. 

Kuljetus voidaan tilanteen vaatiessa toteuttaa no-
peimmalla mahdollisella reitillä ilman välilastauksia 
erikoisjärjestelyineen, kuten vaihtokuljettajineen, jol-
loin viiveet ja terminaalikäsittelyn riskit saadaan ra-
jattua pois yhtälöstä.

Erikoiskuljetuksille ominaisia ovat tiukka aikatau-
lutus ja standardimitoista poikkeavat pitkät, leveät 
tai painavat kuljetusyksiköt. Vastaamme haasteisiin 
joustavalla ja luotettavalla toimintatavalla, joka tuot-
taa aina kustannustehokkaan logistiikkaratkaisun.

Erikoiskuljetuksia  
teollisuudelle ja

ilmailualalle
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Raskaan kaluston huoltoa ja korjausta sekä
päällirakenteiden muutostöitä ja asennuksia

Oulun Välikylässä

KONESET OY
p. 040 506 7418

ROUTE-TRACKER
GPS FLEET TRACKING SOLUTIONS

PAIKANNUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ 

Näe kuljetuskalusto ja työkoneet 
ajantasaisesti kartalla. 

VALVO LAITTEITA ETÄOHJAUKSELLA! 

Automaattinen ajoreittien ja
työaikojen tallennus ja raportointi.

RTPro Oy  |  Jyväskylä
www.route-tracker.com

AOG: +358 19 4759 911
AOG@ppkuljetuslinja.fi

24/7 Service


