
KEEPS WHEELS ON TURNING

BussiPro Oy is een sterk groeiend Fins bedrijf met meer en meer internationale klanten.
BussiPro’s sleutelpersonen hebben een uitgebreide en unieke ervaring opgebouwd in busbouw, -onderhoud en 
service management bij Finlands grootste vervoersmaatschappijen. Deze ervaring, gecombineerd met onze
toonaangevende positie als leverancier van kwalitatieve wisselstukken, zorgt ervoor dat we onze klanten
kostenefficiënte oplossingen bieden voor het beheer van hun wisselstukken en hun vloot.
 

BussiPro biedt busbedrijven alsook werkplaatsen voor
autobussen en autocars volgende producten en diensten:

Wisselstukken voor bussen
- Ruiten: leveren van voorruiten, zijruiten, deurruiten en bestemmingsschermen voor bussen, touringcars,  
 HGV’s (Heavy Good Vehicles) en kampeerwagens. Dit in combinatie met dichtingen, kitten en specifiek
 installatiegereedschap.
- Ruiten van volgende OEM-producenten: Pilkington, Finn Lamex, en Jaakko-Tuote 
- Wisselstukken van bumper tot bumper! Mede door onze uitstekende relaties met automotive OEM’s
 (in Duitsland en daarbuiten) bieden wij kostenefficiënte oplossingen voor alle behoeftes die betrekking   
 hebben op vervangingsonderdelen, zelfs als het om moeilijk te vinden onderdelen gaat, zoals AdBlue
 toestellen, transmissieonderdelen, onderdelen van brandstofinjectiesystemen (bv. common rail nozzles)
 en onderdelen voor airconditioning- of verwarmingssystemen (van bv. Webasto en Spheros).
- OEM-wisselstukken van bedrijven zoals Bosch, Mekra, Webasto, Knorr-Bremse, WABCO, Meritor,
 Lemförder, Sachs, Mitsubishi en Spal.
- Betrouwbare kwaliteitslijmen en -dichtingen, voor professioneel gebruik, van Loctite, Teroson, en Henkel.
 
Gespecialiseerd advies
•  Gespecialiseerde consulting-diensten aan transportbedrijven en andere spelers in de voertuigenindustrie.  
 Ons advies richt zich op de ontwikkeling en verbetering van hun onderhouds- en herstellingsactiviteiten
 en het beheer van wisselstukken.
• Herstellen van koetswerk, chassis en aandrijving, uitgevoerd door onze betrouwbare partners.
• Trainingen gericht op herstellingen die specifieke vaardigheden vereisen, zoals CAN-systemen,
 herstellingen waarbij de elektronische aansturingsmodules van de aandrijving betrokken zijn en de
 installatie van vervangruiten.
 
Brandonderdrukkingssystemen
- BussiPro is een gecertifieerde installateur van automatische brandonderdrukkingssystemen,
 met name Dafo en Fogmaker brandonderdrukkingsapparatuur in overeenstemming met de
 FK/SBF-127 en FK/SBF-128 richtlijnen.
- Tevens hebben we ervaring met hogedruk-watersystemen, veruit de beste brandonderdrukkingsoplossing
 in geval van een motorbrand.
- Vloeibare brandonderdrukkingsmiddelen. Breng ons een bezoek om hiervan de voordelen te vernemen.

Wij nodigen u uit ons te bezoeken op Busworld Europe te Kortrijk (België) van 20 tot 25 oktober 2017. 
U kan ons vinden in hal 1, stand 109d.
Contactgegevens: Jussi Raunisto, Managing Director, jussi.raunisto@bussipro.fi, +358 75 7550 331 
https://www.bussipro.fi/eng
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