
Enemmän kuin konevuokraamo

www.wasatrade.fi



Tervetuloa kokonaisvaltaiseen ja ammattitaitoiseen rakennusalan konevuokraustavarataloon! Tuotamme paikallisesti valtakunnantasoiset palvelut. 

Asiantunteva henkilöstömme vuokraa ja myy, asentaa ja huoltaa, jopa suunnittelee ja toteuttaa koneita, laitteita ja kalustoa vaativaankin käyttöön. Kaikki WasaTradelta!

TEHDASPALVELUJA TARPEISIISI

   SINÄ TILAAT – ME TOTEUTAMME

- Teollisuushuoltopalvelut: 
 hitsaukset, korjaukset ja asennukset
-  Henkilönostimien ja siltanosturien katsastukset
-  Rakennustuotantolaitteiden  pystytykset ja siirrot
-  Konesiirrot
-  Työmaatilojen pohjatyöt, asennukset ja 
 yksilöllinen varustelu
-  Rakennustyömaiden ja tuotantopaikkojen  
 sähköistykset

LUOVA LAITEVALMISTAJA

- Pohjoismaiden suurin käämintäkoneiden valmistaja
- Henkilönostinten osaaja: 
 Goup – muuntuva kokoonpanopiste - www.goup.fi
- Tuotantolaitteet suunnittelusta valmistukseen
- Komponenttien valmistus ja toimitus
- Tuotekehitysprojektien toteuttaja
- Edullinen rahoitus hankinnoillesi
- Sinun laiteongelmasi ratkaisija?

WasaTrade    Service    tarjoaa tuotannon tukipalveluja sekä rakennus-
alalle että eri alojen teollisuusyrityksille. Rakennamme asiakkaidemme 
työmaille tilaajan tarpeitten mukaiset tuotantopaikat kokonaisvaltaisesti 
infrastruktuureineen. Toimitamme paikalle kulloisiinkin tarpeisiin sopi-
van kokonaisuuden aina nostureista kahvinkeittimiin asti. Teollisuudelle 
tarjoamme korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut sekä koneiden siirrot. 
Lisäksi suunnittelemme ja valmistamme laitteita asiakkaan tilauksesta. 

SINÄ TILAAT – ME TOTEUTAMME!
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PAIKALLISTA PALVELUA

  VALTAKUNNALLISELLA 

     VOLYYMILLA

ENEMMÄN KUIN KONEVUOKRAAMO
 
 - Nostinvuokraus koko Suomessa
 - Työmaiden, messujen yms. tapahtumien sähköistykset ympäri Suomea
 - Työmaatilat koko maahan
 - Telineet ja sääsuojat asennettuina
 - Konevuokraus, asennus- ja korjauspalvelut
 - Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt palvelupaketit
 - Laadukkaat tuotteet, varma toimitus,  yksilöllinen palvelu
 - Monipuoliset toimitukset: nosturista kahvinkeittimeen
 - Kilpailukykyiset hinnat

  WasaTrade    Rent    on Suomen johtavia rakennuskonevuokraajia. 
  Yrityksemme vuokraa ja myy koneita, laitteita ja kalustoa
  rakennuttajille, rakennusyhtiöille ja muille yrityksille.

Meiltä saat monipuoliselle konevalikoi-
malle myös nopean ja varman huollon. 
Tämä yhdessä alan parhaitten merkki-
en kanssa luo asiakkaillemme helpon 
ja varman tavan ylläpitää toimivaa 
rakennuskonekantaa.

Vuokraamme omia ja välitämme vuokralle valtakunnan suurimman 
nostinvuokraamon Pekkaniskan henkilönostimia. Olemme  
Pohjanmaan monipuolisin ja suurin nostinvuokraaja sekä -myyjä, 
joten hintamme ovat hyvin kilpailukykyisiä. Kaikki toimintamme 
on asiakaslähtöistä ja joustavaa, mikä palvelee tilaajaa hänen 
muuttuvissakin tarpeissaan.



Osa WasaGroup konsernia.
WasaTrade Oy on osa rakennusalan konsernia, jonka tytäryhtiöitä ovat myös

Olemme rakentaneet ja suunnitelleet toimitila-, teollisuus ja asuntokohteita 

eri puolille Pohjanmaata vuodesta 1996. Uudisrakentamisen ohella 

hallitsemme myös korjausrakentamisen kaikki osa-alueet. Pääkonttorimme 

sijaitsee Vaasassa ja meillä on toimipiste myös Seinäjoella.

WasaGroup Oy
Kokkokalliontie 8, FI-65101 Vaasa
tel +358 (0)10 425 7700 | Fax 010 425 7777
www.wasagroup.fi | info@wasagroup.fi
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