
Green Double kuljettaa kuormaa – elintarvikkeita ja massatava-
raa yli 50 % enemmän kuin nykyiset yhdistelmät. Sen suurempi 
kapasiteetti on sekä asiakkaamme että ympäristön etu: Green 
Double auttaa optimoimaan kuljetuksia, vähentää kalustoa tien 
päällä, pienentää kustannuksia ja ennen kaikkea päästöjä. Useita 
uusia turvallisuutta, ajettavuutta ja optimointia edistäviä inno-
vaatioita edustava Green Double on suunniteltu ja toteutettu  
yhteistyössä Scanian ja NTM:n kanssa. Pituutta yhdistelmällä  
on 32 metriä, ja sen suurin sallittu massa on 88 tonnia.

Rahti: runkoliikenne, ulkomaanliikenne, jakelu ja teollisuuden palvelut
Maarakennus: maa-ainesmyynti ja -kuljetukset, nosturi- ja vaihtolavapalvelut, urakointi 
Terminaalipalvelut: viileä- ja pakastetilat, varastointi, keräily ja lajittelu 
www.oak.fi

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA 

KULJETUKSIIN

Green Double – OAK:n 
tulevaisuuden laivue 
OAK:n erikoispitkä Green  
Double -ajoneuvoyhdistelmä 
tuo uutta tehokkuutta Etelä-
Suomen ja Oulun väliseen 
rahtiliikenteeseen. 



OAK – teiden edelläkävijä
Green Double -yhdistelmä tuo uutt a 
tehoa elintarvikekuljetuksiin ja mahdol-
listaa suuremmat massat teollisuuden 
kuljetuksissa. ISO 00 -ympäristöjär-
jestelmämme mukaisesti tavoitt eena on 
myös kulutuksen ja päästöjen vähentämi-
nen. OAK:n kanssa olet matkalla tulevai-
suuteen jo tänään. 

Laatua ja turvallisuutt a
Green Doublen suunnitt elussa olemme huo-
mioineet, ett ä ajoneuvon teho, hallitt avuus 
ja turvallisuus perustuvat lakiin ajoneuvojen 
käytöstä tiellä. Turvallisuutt a lisäävät 
itseohjautuvat akselit takana, optimoidut 
akselivälit ja nastarenkaat talvella.
 Green Double -yhdistelmässä on 
korkealla Topline-makuuohjaamolla va-
rustett u telivetoinen, kolmiakselinen 
Scania R30 LAXMNB -vetoauto. 

Sen vaihteisto on Scanian Opticruise-
vaihdeautomatiikka ilman kytkinpoljinta. 
Vetävä akselisto on akseliperäinen 
RB2+R0-teliveto.
 Auto on varustett u useilla turvalli-
suutt a parantavilla järjestelmillä, kuten:
• automaatt inen hätäjarrutus-
 järjestelmä
• kaistanvaihtovaroitin
• mukautuva vakionopeudensäädin
• irtikytkeytyvä hydraulinen hidastin 
 R00D.

Mahtava kapasiteett i by NTM
Kantavuutt a on yli 55 % enemmän 
kuin perinteisillä yhdistelmillä. Green 
Doublessa on kaksi NTM:n valmistamaa 
FRC-luokiteltua välitasoilla ja sivuovil-
la varustett ua puoliperävaunua, jotka 
on kytkett y yhteen paripyörä-dollylla. 
Puoliperävaunuissa on paripyöräteli ja 

kääntyvä single-taka-akseli. Kyytiin mah-
tuu kerralla kahden 0 jalan merikontin 
kuorma – tai  eurolavapaikkaa. 
 Kuormatilojen tehokkaat ja ympäristö-
ystävälliset, kierrätetyllä nestemäisellä 
hiilidioksidilla toimivat Thermo Kingin 
valmistamat CT-5-kylmäkoneet ovat 
Suomen ensimmäiset runkoliikenteessä. 
Laitt eet ovat lähes äänett ömiä, koska 
niissä ei ole dieselmoott oria. 

Valiojoukko palveluksessasi 
OAK – Oulun Autokuljetus – on Suomen 
suurimpia kuljetus- ja maarakennusalan 
palveluntarjoajia. Vuonna  peruste-
tussa yrityksessä työskentelee yli 00 
logistiikan ja maarakennusalan asian-
tuntijaa. Olemme palveleva ja luotett ava 
kumppani, joka joustaa puolestasi myös 
silloin kun kiire on kova ja tarve suurin.

K U S TA N N U S T E H O K K U U T TA  K U L J E T U K S I I N

Poikkimaantie 8, 000 Oulu
Puhelin 0 25 000, sähköposti info@oak.fi 

Rahtipalvelut: puhelin 0 25 00

www.oak.fi 

32 4,4 88 2132200
metriä

Yhteistyössä

pituus

metriä tonnia

korkeus kokonaispaino

á 0’

merikontt i- 
kuormia 

hyllytett ynä

eurolavapaikkoja 

m3

tilavuus yli


