
Kuljetuspalveluyritys löysi renkaat, joissa laatu ja kustannus- 
tehokkuus kohtaavat
Kuljetuspalveluyritys Lahma-Trans Oy:ssä tiedetään mitä ajoneuvon renkailta täytyy vaatia, jotta oma 
liiketoiminta saa niistä parhaan hyödyn, kuljetuspalvelun laadusta ja ennen kaikkea turvallisuudesta  
tinkimättä. Lahma-Trans Oy:n huolto- ja korjaamovastaava Tero Suvanto on nähnyt ja kokenut auton- 
renkaista lähes kaiken. Perheyrityksen näkökulmasta autonrenkaiden laadun ja hinnan pitää kohdata  
juuri oikeassa kohtaa, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa. Tero Suvanto löysi tuon kohdan, kun hän  
alkoi hankkia RoadX-renkaita Green Treadilta.

Kuljetuskohteet tuovat erityisiä haasteita 

Lahma-Trans Oy on 52-vuotias perheyritys, joka tarjoaa monipuolisia kuljetuspalveluita kattavalla kalustollaan, 
joka käsittää 23 autoa ja 23 perävaunua. Sen kuljetusliiketoiminnasta suuri osa tulee rakennuskaluston ja -tarvik-
keiden kuljetuksista. Rakennustyömailla kuljetettaessa erityisenä haasteena on, että ajoneuvojen renkaita menee 
tavallista enemmän puhki, kun työmailla on monenlaisia nauloja ja piikkejä.

”Kun rengas menee puhki, on huojentavaa tietää, että sen voi kustannustehokkaasti vaihtaa, kun käytössä  
on RoadX:n edulliset ja silti laadukkaat renkaat”, kertoo Lahma-Transin huolto- ja korjaamovastaava Tero Suvanto.
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Raskaan kaluston rengastarpeet ovat  
moninaiset ja vaativat

Raskaan kaluston renkailta vaaditaan erikoisominai- 
suuksia useastakin syystä. Kuorma-auton tai ajo- 
neuvoyhdistelmän kyydissä on aina arvokas ja  
monesti painavakin lasti. Raskas kalusto on ammatti-
autoilijoiden tärkein tuotantoväline ja ajoneuvot ovatkin 
tien päällä lähes jatkuvasti. Renkaiden tulee kestää 
tämä kaikki kaikkina vuodenaikoina ja vuodesta toiseen.

”Meillä Lahma-Transilla on monipuolinen kalusto ja paljon 
ajoneuvoja koko ajan liikenteessä. Kun kuljetettava lasti 
saattaa olla hyvinkin painavaa, niin vetoautojen kuin  
perävaunujenkin renkaisiin kohdistuu erilaisia paineita.  
Käytämmekin erilaisia renkaita kuljetettavan lastin 
mukaan. On hyvä, että meillä on Green Treadin kaltainen 
rengastoimittaja, jolta löytyy tarpeisiimme sopivat rengas-
vaihtoehdot”, sanoo Tero Suvanto.

Green Tread kuljetuspalveluyrittäjän tukena 

Green Tread Oy vuodesta 1994 saakka toiminut suomalainen perheyritys. Sen Renkaat247.fi-verkkokauppa 
palvelee renkaiden tukkukauppana nimensä mukaisesti 24/7 niin tietokoneen selaimesta kuin mobiililaitteistakin. 
Green Tread keskittyy maailman parhaimpien rengasbrändien tukkukauppaan joustavilla toimituksilla ja toimittaa 
pieniäkin rengaseriä asiakkaan tarpeiden mukaisesti jopa alle kahdessa vuorokaudessa. Lahma-Trans on hyö- 
dyntänyt Green Treadin laadukkaita RoadX-renkaita jo usean vuoden ajan.

”Green Tread on meille erinomainen kumppani. Saamme heiltä tarvitsemamme renkaat niin vetoautoihin kuin perä- 
vaunuihinkin. Heidän hintatasonsa on erittäin kilpailukykyinen ja palvelu on aina pelannut moitteettomasti”, kertoo  
Tero Suvanto.
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