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SISU POLAR-SERIEN
ÄR DE KRÄVANDE
PROFFSENS VAL
Då fordonen designats har kundernas enskilda behov
och krav tagits i beaktande. De noggrant utstuderade,
testade detaljerna har kostnadseffektivt anpassats till
produktionens olika skeden så att den slutliga produkten
skall vara lönsam för sin användare och en investering
som behåller sitt värde.
Sisu Auto kan, som den enda fordonstillverkaren
för tung trafik, erbjuda sina kunder ett fullständigt
fabriksutrustat och användningsklart fordon.
För kunden innebär fabriksrustningen kortare
leveranstid samt full garanti för hela leveransen.

Sisus mest centrala kompetens är koncentrerad till produktutveckling och produktion av last- och militärfordon tillverkade i Finland. Konsulteringstjänsterna
för fordonsteknik, planering och projektledning, som producerats med tanke på
export stöder den redan erkända kompetensen.
Sisu är en föregångare för utvecklingen av tunga fordon på den nordiska marknaden, och dess styrka ligger, utöver kunnandet, i flexibilitet och god
serviceattityd. Genom kontinuerlig utbildning av personalen samt samarbete med
läroanstalter inom branschen, vill Sisu säkra en stark konkurrenskraft även under
de kommande åren. Förtroendet som uppnås på den inhemska marknaden skapar
även förutsättningar för utveckling och utvidgning
av exporten. Därför satsar Sisu hårt även på projektplanering och
-service. För att vidareutvecklas är vi beredda att även i
framtiden möta kundernas behov och krav.

”VI VILL VARA EN SAMARBETSPARTNER VÄRD ATT LITA PÅ”

Timo Korhonen
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Utan några tilläggsförstärkningar är
dimensioneringen märkbart över lagstiftningens
tillåtna massabestämmelsers totalmassa. Ju tyngre arbete
desto mer till sin fördel är Sisu. - Fler produktiva arbetsdagar och
färre verkstadsdagar på grund av belastningsskador.

ANVÄNDNINGSSPECIFIKA
SYSTEM

FÖRDELEN MED EN HÖG

Anläggningsfordonet SISU Rock är ett kraftfullt, smidigt och

RAM ÄR EN LÄTTARE

ekonomiskt val, vars slutliga användningsspecifika krav

Hyttpaketet, som levereras

OCH STABILARE

bestäms av kunden.

av Daimler AG, modifieras

KONSTRUKTION,

i Finland och lastbilarna får

UTAN HJÄLPRAMENS

Vid dimensionering och infästning av flaken i chassit tas

nya former som är typiska

ELLER FÖRSTÄRK-

respektive användningssyfte i beaktande, då tillgodogörs det

för Sisu.

NINGARNAS

maximala axeltrycket och även kassettflakens förenlighet

DISKONTINUITET

garanteras.

I KONSTRUKTIONEN.

MOTOR
Som kraftkälla använder vi
Mercedes Benz effektiva

S IS U RO C K Ä R E T T FA B R I K S K L A RT,
PRO D U K T I V T O C H G A R A N T E R AT S Ä K E RT VA L
FÖ R T R A N SP O RT FÖ R E TAG A R E N .

motorer med väldigt lågt
utsläpp och som uppfyller
Euro VI normerna.

VÄXELLÅDA
De automatiserade
alternativen till växellådor
levereras av Daimler AG.
Den manuella växellådan
är Eaton Fuller.

GRUNDLÄGGANDE
SYSTEM
Elsystemet är baserat på
Mercedez Benz Arocs-tekniken
och -elektroniken. Vi har utökat
systemet med tilläggsfunktioner

Chassit på SISU grusbilar har utvecklats för att vara optimalt

och -utrustningar som krävs

angående förhållandet mellan styrka och vikt, vilket innebär att

i de nordiska förhållandena.

separata vikttillförande konstruktioner inte behövs. Nyttolasten

Samarbetet med Daimler AG

kan därför ökas och därmed ökas även kostnadseffektiviteten.

förser Sisu med topprodukter
inom lastbilsteknologin
samt en fullkomlig förenlighet
mellan motor och tilläggsanordningar.
SISU POLARS
HÅLLBARA KONSTRUKTION
Utan några tilläggsförstärkningar är
dimensioneringen märkbart över lagstiftningens
tillåtna massabestämmelsers totalmassa. Ju tyngre arbete
desto mer till sin fördel är Sisu. - Fler produktiva arbetsdagar och
färre verkstadsdagar på grund av belastningsskador.

Vi förbehåller oss rätten till konfigurationsförändringar

GRUNDLÄGGANDE KOMPONENTER

HYTT

Lastvikternas ständiga tillväxt förutsätter effektiv dragkraft.
Samtidigt kräver man att fordonet är smidigt och lätt.
SISUs dragboggi, som är utrustat med hydraulisk lyftanordning
och dragfrånkoppling, uppfyller dessa krav. Den hydrauliska
lyften är integrerad i chassits konstruktion och därmed kraftfull och effektiv beträffande lyftkapacitet. Även utan last skall
körningen vara ändamålsenlig och i första hand ekonomisk.
Dragboggits bakre axel kan lyftas upp och dragkraften frigöras.
Onödig friktion elimineras och transporten underlättas.
Samtidigt blir lastbilen smidigare och bränsleförbrukningen
minskar.

Sisu Timber är ett fabriksklart timmerfordon som speciellt
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SISU Timbers vridstyva och starka 460 mm höga C-profilram
möjliggör påbyggnad utan hjälpram, som i sin tur gör att
kombinationens egenmassa minskar. Även vid körning av tunga
laster garanterar ett stabilt chassi en bättre manövrerbarhet
och körkomfort.
Tack vare sin konstruktion kan nyttolasten ökas och på så sätt
förbättra lönsamheten. Ekonomin framhålls även i den låga
bränsleförbrukningen. Mercedes-Benz Euro VI-motorerna med
lågt utsläpp ger en angenäm kraft på omväxlande och krävande
skogsvägar.

SISU Works fordon för vägunderhåll har en kundorienterad
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display som guidar chauffören. På så sätt kan chauffören bättre
koncentrera sig på själva hanteringen av lastbilen istället för
på tilläggsutrustningens funktioner.
Chassit på SISU Works designas från grunden för vägunderhållning. Plogfästet, hyvelbladets och flakets fästen samt
hydrauliklösningarna planeras och integreras direkt i ramen
på ett sätt som gör fordonet så stabil som möjligt vid plogning
eller vid körning med höjt flak. I SISU WorksPlus serien kan
man även välja fabriksfärdig bytesflakanordning med krok
eller vajer.

SISU Roll är ett fordon och en bytesflakenhet som har designats
till en helhet utan fogar.

Hyttpaketet, som levereras
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Lyftbara axlar i kombination med god styrbarhet gör att fordonet
är utmärkt att köra.
Roll är ett mångsidigt fordon till vilket man kan välja motor, axelkonfiguration och utrustning enligt tillämpning. Roll är smidig att
röra sig med i snäv stadskörning, men stark och hållbar i svåra
och krävande arbetsplatsförhållanden. Dess avancerade
tekniska lösningar garanterar en utmärkt angenäm arbetsdag
och produktiv funktion. Sisu Roll är ett arbetsredskap för det
verkliga proffset som vet vad han/hon behöver och vill ha.

SISU Carrier är ett mångsidigt fabriksfärdigt fordon tillverkat
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Sisu Carrier till en smidig lastbil även i utmanande förhållanden.
Den fabriksutrustade ramens dimensionering och de färdigt
installerade tilläggsanordningarna gör att transportgallret kan
installeras enkelt och snabbt. Vår avancerade konstruktionsdesign
ger mycket fri yta för transportgallret och den transporterade
maskinen kan placeras så långt ner och så långt fram som möjligt.
Även de tyngsta arbetsmaskinerna transporteras stabilt och
säkert med Sisu Carrier tack vare det höga tillåtna boggi- och
framaxeltrycket.
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vilken man installerar fästningspunkterna redan vid ramens
tillverkningsskede. Även stödbenens monteringsplattor,
mångsidig elberedskap, påbyggnad, arbets- och varningslampor
samt motorns fjärrstyrning installeras på fabriken.
Med fabriksutrustningen uppnås ett 360 graders lyftområde
vilket innebär att den lämpar sig för många olika lyftuppgifter.
Sisu Cranes ram designas och tillverkas alltid för att motsvara
kundens användningssyfte. Slutresultatet är en stark, vridstyv,
lätt och högklassig ram som pålitligt och länge fungerar som
lyftkran.

FO R S K N I N G
Undersökning på plats
klargör förhållanden
- en del av projektservicen

DESI GN
OC H PROJ EKT

-SERVICE

FRAMGÅNGSRIKT UTVECKLINGSARBETE HAR
VARIT SISUS STYRKA UNDER FLERA ÅRTIONDEN.

D E SI G N

I OCH MED TEKNOLOGIKUNNANDET HAR ÄVEN

Cad -design
Design
Formgivning

INTERNATIONELL PROJEKTSERVICE BLIVIT EN
DEL AV AFFÄRSVERKSAMHETEN.

NÄTVERK FÖR SAMARBETE

TEST PÅ FÄLTET
Utvecklingsarbete

Projektens huvudsakliga mål är att vara en del av
det redan befintliga nätverket och ledsaga den
nödvändiga kunskapen till den lokala produktionen.
Hantering av helheten förutsätter gediget kunnande.
Sisu har både erfarenhet och resurser för att leda
den här typen av projekt. Tack vare sitt eget om-

PRO J E K THANTERING

fattande teknologinätverk har Sisu möjlighet att även
utnyttja krävande service i respektive projekt.

I NÄRA SAMARBETE MED
DE LOKALA LEVERANTÖRERNA
V E R I F I K AT I O N E R

Produktutveckling och design strävar alltid efter en
lönsam och produktiv tillverkningsprocess och den

NY PRODUKT
Testningar
Verifikationer
Godkännanden

K U N DSE RV I C E
Serviceutbildning
Körutbildning
Osv.

Sisu de lokala komponentleverantörernas kännedom
och kunskap.

Vi förbehåller oss rätten till konfigurationsförändringar

SKRÄDDARSYDDA
STANDARD PRODUKTER
Lastbilarnas finjustering
Lastbilarnas provkörningar
Testning av utrustning
Slutlig granskning &
rapportering

anpassas efter tillgängliga resurser. Därför betonar

UNDERSÖKNING PÅ PLATS
KLARGÖR FÖRHÅLLANDENA
Noggrann forskning, helhetshantering av projekt och
utnyttjande av lokalservice är i nyckelposition då
kunnig samarbetspartner krävs.
SISU HAR FÖRMÅGAN OCH VILJAN ATT SVARA PÅ
DESSA UTMANINGAR.

High Mobility

4x4
vehicle

sisu etp series
SISU terränglastbilar har designats för militäranvändning och för att operera i speciellt krävande

High Mobility

6x6
vehicle

terrängförhållanden. Genom Sisus specialkunskap
har man uppnått betydande fördelar i utvecklingen
av terrängfordonen genom att utnyttja civillastbilarnas teknik.
Ramlösningar, chassikomponenter samt drivlinor
är teknik som används i civilfordon och som medför
betydelsefulla kostnadsbesparingar i anskaffningen
av både fordon och reservdelar för kunden.
Vid planeringen av dessa har man beaktat krävande
och omväxlande förhållanden och behov, som förut-

High Mobility

8x8
vehicle

sätter lösningar som enkelt kan anpassas.
De kundinriktat designade terränglastbilarna
utmärker sig då pålitlig manövrerbarhet, bärkapacitet
och lönsamhet krävs.

HIGH MOBILITY

sisu

Min och ballistiskt skyddad (STANAG 4569)

10x10

vehicle

SISU HIGH MOBILITY
TERRAIN VEHICLES
Hög topphastighet och
medelhastighet för konvojer

Fordon som utvecklats för militär användning
lämpar sig utmärkt även för civilt bruk beträffande
utmanande operationer. Egenskaperna hos SISUs

Lämpar sig utmärkt för
transport med olika medel,
såsom fartyg, tåg, flygplan
Presterar bra både
beträffande väldigt krävande
laster och transporter
Klarar sig i extremt
krävande terrängförhållanden
Förmånliga underhållskostnader
Kan utrustas med minskydd
och ballistiskt skydd

terrängfordon är speciellt viktiga vid byggnads-,
röjnings- och underhållsarbeten då svår terräng
Vi förbehåller oss rätten till konfigurationsförändringar

TERRÄNGLASTBIL
MED EXTREMT HÖG PRESTANDA

High Mobility

förutsätter kraftig och smidig arbetsutrustning.

S I SU P O L A R Ä R
D E N E N DA M O D E L L S E R I E N F Ö R T U N G A F O R D O N PÅ M A R K N A D E N
S O M D U K A N KÖ R A D I R E K T F R Å N FA B R I K E N T I L L

ARBETET
Vi förbehåller oss rätten till förändringar. SISU Polar FI 1/2014

DESIGNAD OCH TILLVERK AD FÖR E X TREMA FÖRHÅLL ANDEN
OCH SKR ÄDDARSYDD FÖR DE KR ÄVANDE PROFFSEN.
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