
Mecalift Oy on suomalainen yritys, joka perustettiin jo vuonna 1981. Vuodesta 1993 alkaen yritys on tuottanut ja myynyt kurot-
tavia Meclift trukkeja. Meclift on maailmanlaajuisesti tunnettu, luotettava suomalainen kurottavien ja nostokyvyltään suurten 16-
50 tonnisten trukkien valmistuttaja. Mecliftin monikäyttöisiä koneita on ostettu työkäyttöön satamiin, lentokentille sekä isojen 
teräs- ja alumiiniteollisuuslaitosten logistiikkakäyttöön Suomessa ja maailmalla.

Yritys lisäsi panostustaan kansainväliseen kasvuun saatuaan uudet omistajat vuoden 2019 lopussa. Uudet omistajat Lännen 
MCE Oy (40%), Sign Systems Finland Oy (40 %) ja Credos Oy (20 %) näkivät paljon potentiaalia hyödyntää laadukkaan maineen 
saanutta Meclift tuotemerkkiä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Tästä syystä uudet omistajat päättivät fokusoida liiketoi-
mintansa kurottavien trukkien valmistamiseen ja olla siinä ylivoimainen kilpailijoihinsa verrattuna. 

”Koimme, että Mecliftillä on hyvien asiakasreferenssiensä ja innovatiivisuutensa ansiosta paljon annettavaa sekä kasvupoten-
tiaalia logistiikan kehittämisessä ympäri maailmaa. Siksi lähdimme kehittämään yritystä omistajina” Mecalift Oy:n uusi toimi-
tusjohtaja Janne Kalliomäki toteaa. Hän on myös yksi omistajista sijoitusyhtiönsä Credos Oy:n kautta.

SA-TU Logisticsillä Meclift käytössä jo yli viisi vuotta 
Yksi Mecliftin asiakasreferensseistä on SA-TU Logistics Oy, joka on kotimaan logistiikkapalveluihin keskittyvä yhtiö Vuosaaren 
Satamassa. SA-TU Logisticsin tarina alkoi vuonna 1987, kun kolme huolintaliikettä, Oy Huolintakeskus Ab, Oy Henry Nielsen Ab 
ja John Nurminen Oy, päättivät vähentää päällekkäisiä toimintoja ja perustaa uuden yhtiön hoitamaan kaikki satamatullaus- ja 
pilkutustoimeksiantonsa. 

”Tutkimme vaihtoehtoja mahdollisimman tehokkaaseen konttien purkamiseen. Näin tutustuimme Mecliftiin. He tarjosivat meille ratkaisun, 
joka on ollut käytössämme yli viisi vuotta” SA-TU Logistics Oy:n terminaalipäällikkö Olli Juutinen sanoo.

Mecliftin 18-tonnisen trukin nostokyky on erittäin suuri, vaikkakin kone on kooltaan pieni. Pienen kokonsa ansiosta trukki 
mahtuu merikontin sisään vahingoittamatta konttia tai kuljetettavaa tuotetta ja sen nostokyky on erittäin suuri. Siksi malli onkin 
varsin suosittu.  Järeämmät 30-, 42- ja 50-tonnin Meclift trukit pystyvät täyttämään kontit tehokkaasti kurotusominaisuutensa 
avulla. Mecliftin ainevahvuudet ja rakenteet ovat erittäin jykeviä.

”Parasta Meclift-trukissa mielestämme on sen innovatiivisuus, ja että siihen liitettävillä lisälaitteilla samaa konetta voidaan käyttää useisi-
in eri käyttötarkoituksiin. Tämä tietenkin pienentää kokonaisinvestointitarvetta, koska useiden eri koneiden ostamisen sijaan voimme 
hoitaa yhdellä koneella monipuolisesti eri tehtäviä. Meclift pystyy nostamaan raskaita kuormia edes ajamatta trukkia kontin sisään kuro-
tusominaisuutensa ansiosta. Tämä helpottaa kuormien purkamista konteista ja itseasiassa koko logistiikkaketjua. Olemme tehokkaampi 
ja voimme reagoida asiakkaidemme toiveisiin nopeammin. Sen sijaan että olisimme ostaneet kahta kolmea konetta, yhdellä koneella py-
stymme hoitamaan useammat eri työvaiheet. Olemme olleet todella tyytyväisiä. Mecliftin ominaisuuksilla ja lisälaitteilla olemme saaneet 
hyvin kokonaisvaltaisen ratkaisun” SA-TU Logistics Oy:n terminaalipäällikkö Olli Juutinen sanoo.

Suomalainen Meclift kasvaa ja 
kansainvälistyy tehokkaana 
logistiikkakumppanina 

LEHDISTÖTIEDOTE



Markkinat maailmalla 
Meclift trukit ovat saaneet jalansijaa maailmalla ja niitä onkin myyty kaikille mantereille Etelämannerta lukuun ottamatta. 

Vuoden 2020 aikana koneita on toimitettu asiakaskäyttöön muun muassa Puolaan, Kiinaan, Saksaan, Venäjälle, Brasiliaan ja 
tietysti Suomeen. Seuraavat 18-tonnisten koneiden toimitukset ovat Tanskaan, Intiaan ja Kanadaan. Lisäksi tuotannossa on tällä 
hetkellä kaksi järeää 42-tonnin konetta, jotka matkaavat vuoden lopussa Bangladeshiin. 

Myynti hoidetaan globaalin jälleenmyyjäverkoston avulla ja tällä hetkellä Meclift on edustettuna yli 30 maassa. Vuoden 2020 
kokonaistavoite on ollut toimittaa kaksitoista 18-tonnin ja kaksi 42-tonnin konetta. 

“Tämä tavoite näyttää toteutuvan. Vuonna 2021 tavoitteena on tuotanto- ja myyntimäärien kaksinkertaistaminen vuoden 2020 määriin ver-
rattuna. En näe sitä epärealistisena, kun markkinamme on globaali ja olemme hyvin tunnettu loistavien asiakasreferenssiemme myötä“ 
Janne Kalliomäki toteaa tyytyväisenä.

Lisää asiakasreferenssejä maailmalta 
https://meclift.fi/testimonials/

Lisätietoja:
Mecalift Oy, Toimitusjohtaja Janne Kalliomäki, puh. +358 400 403 593, janne.kalliomaki@meclift.fi
SA-TU Logistics Oy, terminaalipäällikkö Olli Juutinen puh. +358 44 580 3562, olli.juutinen@sa-tu.com

Lehdistömateriaalia ja kuvia:
https://meclift.fi/media

Meclift Youtube kanava
https://www.youtube.com/channel/UCMxV797PE3C2DjnkHq5AJvw.

Mecalift Oy 
tuottaa ja myy kurottavia trukkeja Meclift-brändillä. Tuoteperheeseen kuuluvat 16-, 18-, 30-, 42- ja 50-tonnin kurottavat trukit. Kaikkiin mal-
leihin on saatavissa useita lisälaitteita, joiden avulla trukit soveltuvat kaikille aloille, joilla käsitellään raskaita taakkoja. Meclift-tuotteet ovat 
tunnettuja innovatiivisuudestaan, ketteryydestään sekä kokonaistaloudellisuudestaan.

Lisätietoja 
https://meclift.fi/ 
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