
Vetro-Shipping valitsi Mecliftin 18-tonnin kurottavan trukin tehostamaan satamaoperaatioitaan Gdanskin satamassa. 
”Päätimme valita Mecliftin, koska sen ominaisuudet olivat ylivoimaiset kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna.”, sanoo Pawel 
Szpiller Vetro-Shippingiltä. ”Meclift on ketterä, innovatiivinen ja taloudellinen – nämä kriteerit olivat keskeisiä valintapro-
sessissamme. Meclift on ainutlaatuinen, koska se mahtuu ajamaan kontin sisälle ja – huolimatta sen pienestä koosta 
– se jaksaa nostaa 18 tonnin taakan. Mecliftin ominaisuudet parantavat selkeästi tuottavuuttamme rahdin käsittelyssä, 
mikä on luonnollisesti myös asiakkaidemme etu”, hän jatkaa. ”Kun vertasimme kilpailevia vaihtoehtoja keskenään, saim-
me apua Zeppelin Polandilta, joka suositteli Mecliftiä vastaamaan tarpeisiimme.”, hän päättää.

“Tuotteen erinomaisen laadun ja ominaisuuksien lisäksi tärkeimmät tekijät päätöstilanteessa olivat huollon olosuhteet 
ja laatu, tuotteelle annettava takuu sekä rahoitusjärjestelyt. Zeppelin Poland hankki Meclift ML1812R -koneen lyhytaikai-
sen vuokrauksen laivastoonsa. Asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja yhtiömme taustatekijät mahdollistivat 
yhteistyön aloittamisen Vetro-Shippingin kanssa. Asiakkaan tarpeiden kartoittamisen jälkeen oli selvää, että Meclift on 
paras vaihtoehto Vetro-Shippingin vaatimuksiin. Olemme olleet Mecliftin jälleenmyyjä Puolassa jo vuosia. Pyrimme aina 
tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaiset ratkaisut toteuttaen joka kerran mottoamme – We create solutions”, sanoo 
Marcin Wajdzik, Zeppelin Polandin aluemyyntipäällikkö.

“Olemme tyytyväisiä, että Vetro-Shipping valitsi meidän 18-tonnin kurottavan trukkimme tehostamaan satamaoperaatioi-
taan Gdanskissa. Sekä Gdanskin satama että Vetro-Shipping ovat Itämeren alueella edelläkävijöitä satamaoperaatioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Ole ylpeä siitä, että Meclift on nyt osa yhtä Euroopan tehokkainta logistista järjestel-
mää.”, sanoo toimitusjohtaja Janne Kalliomäki Mecalift Oy:stä, joka tuottaa ja myy Meclift-trukkeja.

Meclift trukit kootaan Mecalift Oy:n lukuun Lännen Tractors Oy:n tehtaalla Loimaalla. ”Olemme rakentaneet Mecliftiä var-
ten oman kokoonpanolinjan ja meillä on positiiviset odotukset Mecliftin tuotantomääriä kohtaan. Olemme myös huoman-
neet Mecalift Oy:n laatuvaatimukset tuotteidensa osalta hyvin korkeiksi, mikä ei kuitenkaan aiheuta organisaatiollemme 
huolta, koska olemme tottuneet tekemään omatkin tuotteemme korkeimpia mahdollisia laatustandardeja noudattaen.” 
sanoo Lännen MCE Oy:n toimitusjohtaja Timo Huttunen.

More information:
Pawel Szpiller, puh. + 48 695 912 286
Marcin Wajdzik, puh. +48 696 073 071
Janne Kalliomäki, puh. +358 400 403 593
Timo Huttunen, puh. +358 517 5508
Lehdistömateriaalit: https://www.dropbox.com/sh/r3dms8jpoo49g2a/AAACtDkAtqxjx3vx04MLAh0da?dl=0
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Vetro-Shipping

Vetro-Shipping on Sopotissa pääkonttoriaan pitävä vuonna 2004 perustettu huolintayritys. Yrityksellä on Gdanskin vapaasata-
massa 10.000 neliömetrin suuruinen varasto sekä laituritilaa tavaran käsittelyä varten. Lisätietoja https://vetro-shipping.pl/en/.

Zeppelin Group 

Zeppelin-ryhmä tarjoaa ratkaisuja mm. rakennusteollisuuteen, energiateollisuuteen sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Kon-
serni työllistää lähes 10.000 työntekijää 43 maassa ja 220 toimipaikassa. Vuoden 2019 liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa. Yhtiö 
on Ferdinand von Zeppelinin perustama vuonna 1908. Lisätietoja https://www.zeppelin.com/de.html 

Zeppelin Poland 

Zeppelin Poland kuuluu Zeppelin-ryhmään. Zeppelin Poland on Mecliftin jälleenmyyjä Puolassa. Yhtiö edustaa Mecliftin lisäksi 
myös Hyster-, Manitou-, Goupil- ja Grove-tuotteita. Myynnin lisäksi yhtiö myös tekee lyhyt- ja pitkäaikaisia vuokraussopimuksia 
ja myy käytettyjä koneita sekä tarjoaa huolto- ja varaosapalveluita. Lisätietoja https://zeppelin.pl/. 

Mecalift Oy

Mecalift Oy tuottaa ja myy kurottavia trukkeja Meclift-brändillä. Tuoteperheeseen kuuluvat 16-, 18-, 30-, 42- ja 50-tonnin kurot-
tavat trukit. Kaikkiin malleihin 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/.

LMCE Group

LMCE Group (Lännen Mobile Construction Equipment Group) on kansainvälisesti toimiva kokonaistaloudellisten ja kestävää 
kehitystä tukevien älykkäiden sekä hyvin liikkuvien monitoimisten kone- ja laiteratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. LMCE tarjoaa 
ratkaisuja, joiden korkealuokkainen liikkuvuus ja monitoimisuus auttavat lisäämään tuottavuutta ja tehostamaan konekaluston 
käyttöasteita pienentäen samalla kustannuksia sekä ympäristörasitusta. Lisätietoja https:/www.lannen.com
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