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Vak-lösningar för tung transport    SLÄPVAGNAR    TRAILERS    SKÅPBYGGNATIONER 

  SKÅP MED HYDRAULISKA MELLANPLAN    LINK / V-SLIDER    DOLLY



Upptäck våra användarvänliga och 
hållbara transportprodUkter

  Med våra produkter blir 
ditt jobb lite lättare

Gemensamt för transportprodukter som 
tillverkas i Norden är att de är särskilt 
anpassade för att klara tuffa klimatförhål-
landen. De är säkra i snö, på is och i svår 
kyla. VAK har valt att dessutom satsa lite 
extra på funktionalitet med tanke på dig 
som ska köra fordonet. Det ska inte spela 
någon roll om du som kör och hanterar 
lasten är lång eller kort, man eller kvinna, 
yngre eller äldre. Det ska helt enkelt funka 
för alla förare.

”det viktigaste för 
oss är de sMå innovativa 
detaljerna soM gör att 
vardagen för dig soM 
kör blir lite lättare, lite 
säkrare och lite 
roligare.”

VAK grundades 1972 i Finland och är nu en av de dominerande tillverkarna 
av transportutrustning i Norden. Vi har exporterat transportutrustning till 
Sverige sedan 1993 och våra släp och trailers rullar sedan många år från Ystad 
till Haparanda. Sortimentet täcker alla typer av transportbehov, med allt från 
släpvagnar, trailers och FNA/FRC-skåp, till vår egen innovation link V-Slider. 
Produkterna tillverkas helt och hållet i vår egen fabrik. 
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vi finns här, för din skUll

  välkoMMen till västerås 
service center

På Omformargatan 15 i Västerås betjänar vi dig 
i nya, fräscha och moderna lokaler. Här får du 
hjälp med allt som gäller VAK-produkter i Sve-
rige.

I hela koncernen finns mer än 500 anställda. VAK:s mångsidiga sortiment och 
den smidiga organisationen med spetskompetens och lång erfarenhet garan-
terar att du som kund får förstklassig service i alla led. VAK Sverige AB, med Väs-
terås Service Center, servar den svenska marknaden sedan årsskiftet 2017/18.

  försäljning, vak efterMark-
nad och snabba leveranser av 
VAK-reserVdelAr

Till Västerås Service Center vänder du dig, oav-
sett om det handlar om nybeställning, service 
och underhåll, eller bara en liten reservdel.

Våra kunniga säljare hjälper dig att beställa ex-
akt den transportlösning du behöver och ger 
dig svar på alla dina frågor. Personalen på VAK 

Eftermarknad står därefter till tjänst med 
service och underhåll, inklusive reservdelar. 
Vi levererar snabbt och vid behov åker vår 
servicebil till och med ut till dig.

  du hittAr Alltid VAK-
verkstäder nära dig

Det är viktigt för oss att du 
får bästa möjliga service 
även när du befinner dig 
långt ifrån Västerås Service 
Center. Därför har vi upp-
rättat ett nätverk med 
VAK-auktoriserade verk-
städer runt om i Sverige 
som du alltid kan vända 
dig till för underhåll 
och reparation.



  säkra släp för dig Med krävande last 

VAK-släpvagnar är ett begrepp på Europas vägar. De 
är enkla att lasta, otroligt hållbara och säkra att köra. I 
Finland är VAK dessutom marknadsledande inom tem-
peraturreglerade släpvagnar, så det här är verkligen vår 
paradgren.

  släp för alla tillfällen

VAK:s släpvagnar finns i många olika utföranden, till de 
flesta typer av last. De är individuellt konstruerade, utveck-
lade och tillverkade i vår egen fabrik. Till våra släpvagnar 
finns dessutom ett brett sortiment av tillvalsutrustning för 
att passa just dina behov.

de vanligaste tillvalen

  lastsystem i två plan, med bommar eller 
 hydrauliska mellanplan

  Mellanväggar för transporter som kräver
 olika temperatur

  fna-/frc-godkända släp
  golvvärme för transporter som kräver

 jämn temperatur
  helt öppningsbara sidor

  arbetsredskap för proffs

Våra släpvagnar uppfyller alla lagstadgade krav och är typ-
godkända för internationella kyltransporter. De har dess-
utom en rad smarta lösningar för att bespara tid och kraft 
vid lastning och lossning. En liten detalj som trappsteg för 
att nå bättre kan ibland göra stor skillnad. Här finns också 
möjlighet till ytterligare tillvalsutrustning efter dina speci-
fika önskemål.

släpvagnar
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  sMarta lösningar för dig på väg

Vi konstruerar och tillverkar trailers med hänsyn till 
både din arbetssituation och de produkter du har i upp-
drag att transportera. Det ska vara smidigt och säkert 
för dig, och produkterna ska självklart alltid komma 
fram i toppskick. Hela trailern tillverkas i vår egen fabrik.

  trailers till alla typer av gods

En modern trailer är utrustad med bommar för last-
ning i två plan och med en helt öppningsbar sida. I vårt 
sortiment hittar du också citytrailers utrustade med 
styrbara axlar. Ett annat exempel på smart funktion är 
vattenburen golvvärme. Tack vare vattenslingor fördelas 
värmen jämnt och på ett mycket effektivare sätt än 
med ett traditionellt värmeblåssystem.

Våra VAK-trailers finns i flera utföranden:

  Trailer för frakt.
  Trailer med kyl och frys.
  FNA-/FRC-godkända trailers.
  EX III-godkända trailers för transport av farligt gods.

de vanligaste tillvalen

  lastsystem i två plan, med bommar eller 
 hydrauliska mellanplan

  Mellanväggar för transporter som kräver
 olika temperatur

  golvvärme för transporter som kräver
 jämn temperatur

  helt öppningsbara sidor

För att underlätta din arbetssituation har vi strävat efter 
att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att lasta 
och lossa. Även här finns tillval – allt för att göra ditt 
arbete så bekvämt som möjligt.

trailers



  kör tung last, år efter år

I nästan ett halvt sekel har vi tillverkat och 
utvecklat användarvänliga bilskåp i nära sam-
arbete med våra kunder. Under den tiden har 
vi också hunnit bli störst i Finland och bland de 
främsta i Norden på ATP-klassade skåp för livs-
medelstransporter.

  avancerade skåp till alla dina 
uppdrag

VAK:s skåpbyggnationer finns i många olika 
varianter. Hos oss kan du bland annat beställa 
olika typer av transportskåp med eller utan öpp-
ningsbara sidor, ATP-klassade kylisolerade FNA- 
och frysisolerade FRC-skåp samt specialskåp 
för just dina specifika behov. Skåpen levereras 
färdigmonterade och fullt utrustade.

  vi tillverkar hela produkten 
själva

Våra bilskåp är byggda av element som vi till-
verkar i vår egen fabrik. För oss är det ett sätt att 
garantera att du får skåp av högsta kvalitet. Ex-
empelvis tål dubbeldäckarna med hydrauliska 

skåpbYggnationer

mellanplan otroligt mycket. Väggarna är lätta 
att hålla rena, de är välisolerade och hållbara. 
Med våra skåpbyggnationer kan du köra tung 
last år efter år.

de vanligaste 
tillvalsutrustningarna är:

  bakgavellift
  kylaggregat
  vattenburen golvvärme
  individuella mellanväggslösningar
  lastsystem i två plan, med bommar 

 eller med hydrauliska mellanplan

  korridorlösning i kylbilar
förenklar ditt arbete

I våra kylbilar med två olika temperaturzoner 
har vi byggt in en korridor som separerar de 
två zonerna från varandra. Du har alltså kyl på 
ena sidan korridoren, frys på den andra. Kor-
ridorlösningen är effektiv och lätt att arbeta 
med. Tack vare den spar du både tid och 
muskelkraft.



  lasta effektivt i två plan

VAK:s dubbeldäckare, alltså lastbilsskåp och 
släp i två våningar, hör till våra storsäljare i Sve-
rige. De är otroligt hållbara, enkla att hantera 
och populära bland kunderna. 

  dubbeldäckare soM 
verkligen levererar

VAK har utvecklat ett hydrauliskt system för 
lastning i två plan som lämpar sig särskilt bra 
för trafikförhållanden i Sverige. Konstruktio-
nerna är ovanligt robusta, säkra och byggda för 
att klara svenska klimatförhållanden.

Tack vare den sinnrika konstruktionen och 
användarvänliga tillägg blir själva lastningen 
dessutom betydligt smidigare än i traditionella 
skåpbyggnationer. Du skonar kroppen och vin-
ner tid på köpet.

skåp Med hYdraUliska Mellanplan

några exeMpel på tillägg:

  vattenburen golvvärme
  bakgavellift
  kylaggregat i två zoner
  hydrauliskt lyftbart tak
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  en innovation från vak

Med vår link, eller V-Slider som vi kallar vår 
egen uppfinning, kopplar du enkelt ihop två 
trailers. V-Slidern är en av våra mest revolutio-
nerande innovationer. 

  V-slider är effeKtiV i AllA 
lägen

En link är en sorts påhängsvagn eller trailer-
dragare för tunga lastbilar. V-Slidern som vi 
på VAK har utvecklat spelar här i en helt egen 
division. Det som skiljer vår link från andras är 

  koppla på en släpvagn till

En dolly är en vagn som fungerar som styraxel 
för en påhängsvagn. Den är utrustad med en 
vändskiva, alltså en anordning så att du enkelt 
kan koppla på ytterligare en släpvagn till din 
lastbil.

Vi på VAK tillverkar dollyn med däck i storle-

link / v-slider

dollY

att lastutrymmet glider hydrauliskt i längdrikt-
ning. Det gör att du enkelt kan koppla på ytter-
ligare en trailer på 13,6 meter. På så sätt får du 
en total längd på 25,25 meter. V-Slidern ger dig 
därför både funktionalitet, användbarhet och 
effektivitet i toppklass.

Tack vare en vidareutveckling av konstruktio-
nen samt V-Sliderns hydrauliska kraftenhet, 
elkoppling och hydrauliska ventil glider last-
utrymmet smidigt framåt och bakåt på alla 
underlag, även vid halka. Även till en link kan 
du köpa extrautrustning för att optimera den 
för just dina behov.

karna 19,5”eller 22,5”. Vilken storlek du behöver 
beror på vilken höjd du vill ha på vändskivan. 
VAK Dolly är anpassad till vändeskivehöjder på 
1 000 till 1 250 mm.

Allt oftare levererar vi dollyn med två körhöjder 
för att den ska gå att utnyttja maximalt. Du 
kan få din dolly med lackerat eller helgalvani-
serat chassi.



  banbrytare sedan Mer än 40 år

VAK:s transportlösningar för proffsen i branschen 
tillverkas i Vahto utanför Åbo i Finland sedan 
tidigt 1970-tal. Det mångsidiga sortimentet, en 
smidig organisation med hög kompetens och 
lång erfarenhet garanterar kunderna högklassiga 
och innovativa produkter. 

  vi utvecklar Marknadsledande 
innovationer i dialog Med våra 
kunder

I Finland är VAK marknadsledande inom tem-
peraturreglerade släpvagnar sedan flera år. 
Marknadsandelen där är på över 50 procent. 
Framgångarna beror bland annat på våra indivi-
duella lösningar och experter som utvecklar nya 
produkter i dialog med våra kunder. Samtidigt 
har vi massiv serieproduktion i vår fabrik utanför 
Åbo. Det ger oss både full översikt och stor flexi-
bilitet. Med all produktion under samma tak blir 
kvaliteten hög i minsta detalj.

allt prodUktion Under saMMa tak

Målen för 
Vår Affärs-
verksaMhet är

  kvalitet
  tillförlitlighet
  Mångsidighet
  utmärkt kundservice
  effektivitet
  bevarad konkurrenskraft

  vi tänker på Miljön

I vår produktion använder vi så mycket 
återvinningsbart material som möjligt. Vi 
sorterar självklart också allt avfall och vär-
mer fabrikslokalerna med återvinningsträ. 
Även ventilationen i fastigheterna sker 
med effektiv värmeåtervinning.
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försäljning i sVerige serVice center

vak sverige ab
omformargatan 15, 
721 37 västerås
växel: 021-10 57 90

vd vak sverige ab
stefan björklund
tel. +358-20-76 56 309
stefan.bjorklund@vak.fi

västerås platschef / säljchef
Markku salo
tel. 070-321 47 05
växel: 021-10 57 91
markku.salo@vak.fi

försäljning / mellersta och 
norra sverige
ulrik karlsson
tel. 070-370 08 85
ulrik.karlsson@vak.fi

försäljning / södra sverige
tobias Martinsson
tel. 072-702 12 20
tobias.martinsson@vak.fi

reparationer
växel: 021-10 57 93
verkstad@vak.fi 

reservdelar
växel: 021-10 57 92
reservdelar@vak.fi

www.vaksverige.se

fabriken i finland 
vak oy paattistentie 57, fi-21310 vahto
tel. +358 20 7656 300
www.vak.fi
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