Green Tread asiakastarina: JJ-Kuljetus Oy

Säiliökuljetusyritys luottaa Otanin laatuun ja suorituskykyyn
JJ-Kuljetus Oy on Valkeakoskella toimiva nestemäisten kemikaalien kuljetusliike. Veljesten Juha ja Jouni
Nikkilän vuonna 2008 perustama yritys kuljettaa metsä- ja kemikaaliteollisuuden tuotteita kotimaassa ja
Pohjoismaissa. Omia säiliöautoja yrityksellä on viisi, osa kuljetuksista hoituu alihankkijoiden kalustolla.
Tarkoituksenmukaisiin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin renkaisiin panostaminen on JJ-Kuljetus
Oy:lle erityisen tärkeää turvallisen kuljettamisen ja kannattavan liiketoiminnan harjoittamisessa.

Miljoona kilometriä vuodessa vaatii renkailta paljon
JJ-Kuljetus Oy:n viisi säiliöautoa ovat tien päällä ympäri vuoden kaikissa olosuhteissa ja kullakin autolla kertyy
mittariin vuodessa noin 200 000 ajokilometriä. Jotta keskeytyksetön liiketoiminta mahdollistuisi, on ensisijaisen
tärkeää, että säiliöautojen renkaat ovat jatkuvasti hyvässä kunnossa. JJ-Kuljetus Oy:ssä onkin vuosien saatossa
testattu useita eri rengasmerkkejä ja -malleja.
”Kalustomme on ajossa jatkuvasti ja jokaiselle säiliöautollemme kertyy kilometrejä vuodessa n. 200 000. Näin ollen ei
ole ihan sama millä rengaskalustolla nuo ajot hoidetaan. Vetoakselin renkaiden osalta meidän valintamme on Otani
OH-320. Kun ne asennetaan säiliöauton alle syksyllä niin voimme ajaa samalla sarjalla läpi vuoden”, sanoo JJ-Kuljetus
Oy:n yrittäjä Jouni Nikkilä.

Kuljetusyrittäjän valinta on Otani
Raskaan kaluston renkailta vaaditaan useita erikoisominaisuuksia. Kun ajokilometrejä syntyy paljon jokaisena
vuodenaikana, kuljetusyrittäjän kannalta paras vaihtoehto on vetorengas, joka pysyy suorituskykyisenä käytössä
läpi vuoden.
”Meille Otanin OH-320 vetorenkaat ovat osoittautuneet parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Ne kestävät kulutusta ja niiden
pitokyky myös liukkaammilla keleillä on hyvä. Suurin etu on kuitenkin niiden erinomainen hinta-laatusuhde. Oman
liiketoimintamme kannattavuuden näkökulmasta meille on ollut tärkeätä löytää vetorengas, jossa laatu, turvallisuus
ja kustannustehokkuus yhdistyvät optimaalisella tavalla”, kertoo yrittäjä Jouni Nikkilä.

Toimiva kumppanuus rengastoimittajan kanssa
Kuljetusyrityksen liiketoiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeää, että sen rengastoimittaja pystyy palvelemaan
aina, kun tarvetta tulee. Green Treadin oma maahantuonti-, myynti- ja asiakaspalveluorganisaatio on tarjonnut
JJ-Kuljetus Oy:lle sitä palvelua ja joustavuutta, jota ammattilainen kuljetusyritys pitää arvossa.
”Yhteistyö Green Treadin kanssa on sujunut erinomaisesti. Saamme heiltä kaiken tarvitsemamme renkaisiin liittyen ja
palvelu on pelannut aina erinomaisesti. Erityisen tyytyväinen olen heidän nopeisiin toimituksiinsa, heiltä löytyy haluamamme tuote yleensä aina varastosta”, summaa JJ-Kuljetus Oy:n yrittäjä Jouni Nikkilä.
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