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Virolaiseen Mootor Grupp
-konserniin kuuluva bussien
korjaukseen erikoistunut
Busland on talven aikana
laajentanut palvelutarjontaansa
myös moottorien, vaihteistojen
ja vetopyörästöjen
kunnostukseen.
Busland on aikaisemmin tullut tunnetuksi lukuisille suomalaisille bussiyrityksille paremminkin korin- ja alustarakenteiden korjaajana.
Viime syksynä yhtiö lähti kuitenkin laajentamaan palveluitaan ja se pystyy nyt menemään
entistä syvemmälle bussien tekniikkaan.
Buslandilla on tällä hetkellä Virossa kolme
toimipistettä, jotka pystyvät työstärnään
16
bussia kerrallaan. Buslandin kasvuvauhti on
ollut kova, sillä toissavuoden 1,6 miljoonan
euron liikevaihto nousi 2,3 miljoonaan viime
vuonna. Asiakkaista iso osa tulee Suomesta:
- Asiakaskunnastamme
60 prosenttia on
suomalaisia. Norjaan ja Ruotsiin tehdään
enemmänkin erilaisia kolarikorjauksia ja luonnollisesti konsernin bussiyhtiö Seben kalustolIe kaikki mahdolliset toimenpiteet. Kysyntä on
kasvanut ja esimerkiksi muutamien isojen suomalaisbussiyritysten autoja on nykyään laajassa
kunnostuksessa jatkuvasti yksi tai kaksi kerrallaan, kertoo myyntijohtaja Otto Osula.
Hänen mukaansa yhä useampi suomalainen asiakas on kiinnostunut koko auton päivittämisestä, jolloin autolle saadaan helposti
5-7 uutta operointivuotta.
Uusi moottorikorjaamo

vahvistaa omalta

osaltaan palvelukonseptia. koska se mahdollistaa bussin kokonaiskäsittelyn:

- Yhteistyöllä oli todella iso merkitys. Jussilla oli selvä tekninen näkemys siitä, kuinka toiminta Tallinnan toimipisteessä järjestetään ja kuinka se raken netaan tuotteeksi,
Osula sanoo.
Raunisto vietti suurimman osan talvea Tallinnan puolella.

- Nyt voimme tarjota asiakkaalle koko
bussin kunnostusprojektin
alusta loppuun
asti, Osula perustelee Buslandin uutta aluevaltausta.

- Iso osa Buslandin toiminnasta on jo vuosia ollut Tallinnan toimipisteessä ja sieltä löytyi
myös sopiva, hieman alle 300 neliön tila, johon
moottorikorjaamo voitiin rakentaa täysin "tyhjältä pöydältä", Raunisto taustoittaa.

Yhteistyössä suomalaisten

Moottorikorjaamossa on neljä työ pistettä,
joissa voidaan työskennellä yhtä aikaa. Korjaamon laitteistoon on satsattu paljon jopa Suomen investointimittakaavassa paljon.

kanssa

Moottorikorjaamon
rakentamiseen Busland
haki apua Suomesta ja projektissa on käytetty
asiantuntijana
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Jussi Raunistoa.

BUSSI 212010

Myyntijohtaja Otto Osula 011 tyytyväinen
laisten asiakkaiden kasvavaan määrään.

suoma-

Keskeinen osa laitteistosta löytyi Suomesta käytettynä. Sen sijaan kolmivaiheinen karnmiopesuri ostettiin uutena ja se edustaa alansa
tuorein ta tekniikkaa. Normaalin osien pesun

oHorikorjaamon
kilometrin takuu, B-luokalle kuusi kuukautta
tai 75000 kilometriä ja C-luokalle kolme kuukautta, Osula esittelee.
Kun asiakkaan kanssa on sovittu työn laajuus, sille annetaan toimitusaika. Itse prosessin aikana asiakas saa säännöllisesti raportit
työn etenemisestä esimerkiksi kuvineen sähköpostiinsa.
- Samaan tapaan toimitaan myös korikorjauksen osalta. Asiakas tietää ja näkee viiko ittain
bussinsa korjauksen vaiheet ja kaikista eteen
tulevista poikkeamista voidaan sopia työn etenemisen mukaan, Osula sanoo.
Kun moottori on toimitettu asiakkaalle,
sen yhteydessä seuraa myös mittauspöytäkirja ja laskussa eroteltuna tehnyt toimenpiteet
Lähes 300 neliö" kokoisessa moottorikorjaamossa 011 neljä tyopistetta, jossa
koneita voidaan
laittaa kuntoon
yhtä aikaisesti.

ja käytetyt osat.
Moottorikorjaamon
palvelut eivät koske
vain sellaisia busseja, joille tehdään esimerkiksi
korin kokonaiskorjaus.
- Buslandille voi lähettää vaikka pelkän
moottorin. Esimerkiksi kuljetus Porista Tallinnaan maksaa 165 euroa. Myös omat asentajamme voivat tulla irrottamaan
koneen
Suomessa tai hinaamaan bussin Tallinnaan.
Keskimäärin bussin kuljettaminen Viroon vie
yhden päivän ja maksaa vain noin 500 euroa,
Osula muistuttaa.
Moottorin korjausprosessia voi myös nopeuttaa vaihtomoottorilla, sillä Buslandilla on
varastossaan valmiiksi kunnostettuina yleisimmät Suomessa käytetyt moottorimallit.

Kuljetusala
tarvitsee uusia
yrittäjiä jatkossakin

BUSSILlIKENTEEN YRITIÄJÄKURSSI
• 30.8.-24.9.2010,
lisäksi sillä voidaan suorittaa karstanpoisto myös kanavista, ruosteenesto ja huuhtelu. Ruiskutuspumppujen, suuttimien ja jakajapumppujen testaukseen korjaamolla on Boschin valtuutus.
- On keskeisen tärkeää, että kun moottoria kunnostetaan, sen
osat pystytään kartoittamaan tarkoin, koska silloin voidaan välttää
esimerkiksi uusien osien käyttö. Monissa tapauksissa päästää isoihin
säästöihin sillä, että vanhaa kunnostetaan tai käytetään kunnostettua
osaa, Raunisto korostaa.

Asiakas päättää toimenpiteet
Osulan mukaan moottorikorjaamolle on rakennettu myös oma prosessinsa korikunnostuksen tapaan. Siinä asiakas päättää lopulta sen,
kuinka laajoja toimenpiteitä koneelle tehdään.
- Kun moottori tulee meille, teemme kartoituksen sen korjaustarpeesta hinta-arvioineen. Asiakas voi valita kolmesta laajuusluokasta
A, B tai C. A-luokan korjaukselle annetaan 12 kuukauden tai 150 000

Helsinki

(ma-pe)

Kesto 20 pv, hinta yksityishenkilöille
Hinnat sisältävät opetuksen,
lounaat ja kahvit.

1600 € (alv. 0 %)

koulutusmateriaalin

sekä

Kysy myös kuljettajien lakisääteisistä ammattipätevyysjatkokoulutuksista!

Lisätietoja
Koulutusassistentti
Katri Kuri, puh. 050 3742 193
www.ael.fi/loglstilkka
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