Parhaat Ratkaisut
Energia-alan toimijoille

ENERGIA
Olemme toimittaneet Cat-tuotteisiin perustuvia ratkaisuja suomalaisille asiakkaille jo vuodesta 1947. Pitkä
historiamme, eri alojen asiantuntijat, alan kattavin
huoltoverkosto sekä Caterpillarin tuki takaavat, että
pystymme menestyksellisesti ratkaisemaan voiman- ja
energiantuotannon haasteesi.

Moottorimme
liikuttavat huviveneitä, työaluksia ja valtamerialuksia ympäri maailman meriä. Cat-maansiirto- ja -kaivoskoneet sekä mitä erilaisimmat
asiakkaiden koneet toimivat Cat-moottoreiden ja -voimansiirtojärjestelmien avulla.

Diesel- ja kaasugeneraattorimme
turvaavat sähkönsaannin mitä kriittisimmissä kohteissa, kuten
sairaaloiden leikkaussaleissa ja tietokonesaleissa. Meillä on ratkaisuja
pieniin ja suuriin tarpeisiin. Tuotamme luotettavasti sähköä ja
lämpöä jatkuvassa käytössä niin maakaasulla kuin erilaisilla biokaasuillakin. Erilaisia sovelluksia on mm. sairaaloissa, voimalaitoksissa,
virastoissa, tehtaissa, kaivoksissa, sotilaskohteissa ja lentokentillä.
Toimituksen voimme räätälöidä tarpeidesi mukaan.

Jos sähköntarpeesi on lyhytaikainen Tarjontaamme kuuluu
myös suuri valikoima vuokrattavia dieselgeneraattoreita.

Linde Trukit
Linden laaja trukkimallisto käsittää kaikentyyppiset
trukit pienimmistä lavansiirtovaunuista aina konttikurottajiin. Yhdessä Wihurin Tekninen Kauppa ja Linde
tarjoavat asiakkailleen palvelukokonaisuuden, johon
kuuluu monipuoliset rahoitus- ja vuokrauspalvelut,
huolto- ja huolenpitosopimukset, kalustonhallinta sekä
käytönseurantaratkaisut.
Valitsemme asiakkaalle jokaiseen käyttötarkoitukseen optimoidun kalustoratkaisun. Linden laaja mallisto käsittää
kaikentyyppiset trukit nostokykyluokissa 1-50 tonnia haarukkavaunuista konttikurottajiin. Linde-trukit ovatkin saavuttaneet
taloudellisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta
vankan aseman Suomen trukkimarkkinoilla.

Kattava Linde-trukkimallisto sisälogistiikkaan:
u

Haarukka- ja lavansiirtovaunut

u

Pinoojat/tukipyörätrukit

u

Työntömastotrukit

u

Alhaalta ajettavat kapeakäytävätrukit

u

Modulaarisesti asiakasräätälöidyt kombitrukit

u

Matala- ja korkeakeräilyyn soveltuvat trukit

u

Vetotrukkimallisto

Lisäksi:
u

Räjähdyssuojatut trukit

u

Pakkasvarastotekniikka

OEM-tuotteet
Jos olet laitevalmistaja, OEM-tuotteemme sekä Cat-komponentit
ja -järjestelmät varmistavat tuotteesi luotettavuuden ja kestävyyden.
Suuremmilla järjestelmätoimituksilla on mahdollista pienentää
tuotekehitys- ja tuotantokustannuksia.

Teollisuusmoottorit
Cat© -dieselmoottori-valikoimasta löytyy ratkaisu tarpeisiisi.
Cat-dieselmoottorivalikoima on maailman kattavin ulottuen 8 kw:sta 5000 kw:iin. Uusimmat Cat-Tier 4 dieselmoottorit hyödyntävät
uusinta teknologiaa, jolla saavutetaan tiukimmatkin päästömääräykset polttoainetaloudesta tinkimättä.

Cat®
– globaali markkinajohtaja

Witraktor on toiminut yli 70 vuotta maailman suurimman
konevalmistajan Caterpillarin edustajana Suomessa.
Meidän tehtävämme ei ole ainoastaan myydä koneita
vaan auttaa asiakkaitamme kehittämään kannattavasti
liiketoimintaansa.
Cat-pusku ja pyöräkoneet ovat tuttu näky esimerkiksi hiili- tai
hakekasalla, ja syystäkin. Millään muulla valmistajalla maailmassa ei
ole yhtä paljon kokemusta materiaalin siirrosta kuin Caterpillarilla.
Caterpillar kehitti puskukoneen yli 100 vuotta sitten, ja on ollut alan
johtaja siitä asti. Kun energiantuotantoon tarvitaan tehoa ja luotettavuutta, ratkaisu on Caterpillar.

Huoltoverkosto ja toimipisteet
Teknisen Kaupan toimipisteet:
Vantaa
Kiitoradantie 4, 01530
Pyhtäänkorventie 4, 01530
Turku
Eteläkaari 10
21420 Lieto
SODANKYLÄ
Tampere
Tampereentie 444
33880 Lempäälä
Vaasa
Karhunpolku 4
65520 Helsingby
Kuopio
KEMI
Asentajankuja 4
70900 Toivala
OULU
Oulu
YLI-KIIMINKI
Moreenitie 6
RAAHE
90620 Oulu
NIVALA
Raahe
KAJAANI
Rautaruukintie 155
KOIVISTO
KOKKOLA
92100 Raahe
Heinola
VAASA
Aapelinkuja 2
18200 Heinola
VUORELA
KUOPIO
JUKAJA
SEINÄJOKI
Mikkeli
KANGASHÄKKI
SORSAKOSKI
Kettuniementie 11
JYVÄSKYLÄ
50100 Mikkeli
HÄMEENKYRÖ
Sodankylä
TAMPERE
Kevitsantie
PORI
MYLLYKOSKI
VALKEAKOSKI
99600 Sodankylä
LAITILA

IMATRA

SÄKYLÄ
HÄMEENLINNA

TURKU
NUMMELA

PIIKKIÖ

KORJAAMOT
VANTAA
TAMPERE, LEMPÄÄLÄ
KUOPIO, SIILINJÄRVI (TOIVALA)
VAASA, MUSTASAARI (HELSINGBY)
OULU
TURKU, LIETO
RAAHE
SODANKYLÄ
PIIRIHUOLTO

KRUUSILA

INKEROINEN
NUMMINEN
LIIKKALA
MÄNTSÄLÄ

VANTAA

NUMMENKYLÄ
ESPOO

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Vaihde 020 510 10
www.tekninenkauppa.fi, www.wihuri.fi
sähköpostiosoitteemme ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@wihuri.fi
u

www.witraktor.com/moottorit-ja-varavoima

JOENSUU

Korjaamolaitteet
Korjaamolaitteiden asiantuntija. Meiltä suunnittelu,
myynti, asennus ja huolto!

Eberspächer lämmittimet
Työkoneiden esilämmitykseen sopivat lämmittimet ja hyötyajoneuvojen
ohjaamoiden sekä kuorma- tilojen lämmityksiin ilmalämmitinvaihtoehdot.

Finnklima-ilmastointi ja lämmitysratkaisut
Tekninen Kauppa suunnittelee, valmistaa, asentaa ja huoltaa Finnklimailmastointi- ja lämmityslaitteet hyötyajoneuvoihin, työkoneisiin, veneisiin
sekä raskaaseen kalustoon.

Työkalut huoltoon ja korjaukseen
Työkaluosastoltamme löydät korjaustöihisi aina
oikean ammattilaistyökalun jokaiseen käyttötarkoitukseen, sekä laajan valikoiman muita
tuotteita.

Stahlwillen Saksassa
valmistetut laadukkaat
käsityökalut ja
momenttiavaimet.

Ruuvaustyökalusarjat,
kestävät kärjet ja
pitimet akkuruuvinvääntimille
Weralta

Masterin laadukkaat
lämmittimet ja puhaltimet ammattikäyttöön.

Markkinoiden johtava
akkuteknologia
Metabolta.

Luotettavaa ja
turvallista SDMOn
varavoimaa
haastavimpiinkin
olosuhteisiin.

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Wihuri Oy Tekninen Kauppa on voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan keskittynyt teknisen kaupan asiantuntija. Olemme osa kansainvälistä
suomalaista Wihuri-konsernia ja toimineet useiden vuosikymmenien ajan alamme luotettuna yhteistyökumppanina
Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia kokonaisratkaisuja parantaaksemme heidän liiketoimintojaan.
Kaikki mitä koneesi tarvitsee
TIESITKÖ VARAOSISTAMME...
Eri varaosanimikkeitä
varastossamme

Saat varastostamme heti

Saat seuraavana päivänä

Yli 220 ammattilaista
palveluksessasi

8 täyden palvelun palvelukeskusta

1000

Yli 1000 konetta
etävalvonnassa

Lisäksi

Huolto 35 paikkakunnalla

u

Huoltopalvelut

u

Huoltosopimukset

u

Kunnonseuranta

u

Käyttökoulutukset

