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AKU Vaunut
Kuljetuksella on ollut oleellinen rooli sivilisaation ke-
hityksessä. Ihmiset ovat vuosituhansia etsineet mah-
dollisuuksia tehokkaampien ratkaisujen löytämiseen, 
käyttäen siihen hevosvaunuja, junia, laivoja sekä lento-
koneita.
AKU Vaunun rooli on tarjota ihmisille erittäin joustava 
mahdollisuus kuljetuksen järjestelyyn: auton perävau-
nu. Juuremme ulottuvat kauas historiaan. Olemme val-
mistaneet auton perävaunuja yli 20 vuotta, tyydyttääk-
semme vaativimpienkin asiakkaiden tarpeet. Meidän 
mallistostamme löytyy sopiva ratkaisu sekä kaupunki-
laiselle että maanviljelijälle. Toimialasta ja ammatista 
riippumatta tarjoamme perävaunuja hyvin erilaisiin tar-
koituksiin. Pitkäaikainen kokemus sekä pohjoismaiden 

Standardisarjan perävaunujen kokonaismassa on 750 
kg-aan. Ne ovat valmistettu lehtimetallista ja rakentees-
sa käytetään pultti- sekä niittiliitoksia. Sarja on suunni-
teltu pääasiassa yksityiskuluttajille ja siitä löytyy sopiva 
perävaunu jokaiselle vakavalle työmiehelle, maanviljeli-
jalle tai harrastusurheilijalle. Kyseessä on toiminnallinen 
tuote, joka tarjoaa käyttäjälleen kaikki nykyaikaiset mah-
dollisuudet.

Sarjaan kuuluvat perävaunut kokonaismassalla 750-
3500 kg. Tämän sarjan perävaunujen mallit ovat tarkoi-
tettu yrittäjille sekä eri toimialojen ammattilaisille, jotka 
käyttävät perävaunuja jokapäiväisessä työssään. Ky-
seessä ovat hyvin toimintavarmat ja kestävät perävau-
nut, tärkeimmät avainsanat ovat vahvistettu rakenne ja 
suuri kantavuus.

ankarat olosuhteet ovat antaneet tuotekehittäjillemme 
todellisen haasteen rakentaa perävaunuja, jotka olisivat 
kestävia, mutta samalla moderninnäköisiä. Toiminnalli-
suus ja innovatiivisuus ilmenevät kaikissa AKU Vaunun 
perävaunuissa. 
Perävaunujen osat, joita tehtaamme ei valmista, ostam-
me maailman johtavilta tuottajilta. Tällä varmistamme 
perävaunuille parhaan mahdollisen kestävyyden. Perä-
vaunut valmistamme niin, että niiden huolto olisi mah-
dollisimman yksinkertaista. Ennen asiakkaalle toimitus-
ta jokaiselle perävaunulle suoritamme perusteellisen 
tarkastuksen. Käytämme AKU Vaunu -tehtaallamme Eu-
roopan uusinta kuumasinkitystekniikkaa, varmistaak-
semme perävaunun säänkestävyyden vuosiksi eteen-
päin. Tuotantoprosessissa noudatamme ISO 90001 ja 
ISO 14001 standardeja.

“Standard” sarja “Professional” sarja
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Kokonaismassa (kg): 600
Omamassa (kg): 158
Leveys (cm): 159
Pituus (cm): 315
Laitakorkeus (cm): 34
Lavan koko (cm): 119x201
Lastauskorkeus (cm): 52
Jousitus: kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: irrotettava takaluukku, 3+3 kiristysliinan 
silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja 2+2 kiristysliinan 
koukkua kuormalavan ulkolaidoissa

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 186
Leveys (cm): 164
Pituus (cm): 329
Laitakorkeus (cm): 34
Lavan koko (cm): 125x200
Lastauskorkeus (cm): 54
Jousitus: lehtijousi

VAKIOVARUSTEET:  irrotettava etu- ja takaluukku,
3+3 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja  
2+2 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 201
Leveys (cm): 164
Pituus (cm): 393
Laitakorkeus (cm): 23
Lavan koko (cm): 125x266
Lastauskorkeus (cm): 55
Jousitus: lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, irrotettava etu- ja takaluukku,  
3+3 kiristysliinan silmukkaa ja 4+4 kiristysliinan koukkua

CS265-L

CE200-R

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 226
Leveys (cm): 177
Pituus (cm): 398
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 137x275
Lastauskorkeus (cm): 55
Jousitus: lehtijousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, irrotettava etu- ja takaluukku,
5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa ja  
4+4 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan ulkolaidoissa

CS275-L

CS200-L
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Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 296
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 441
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x301
Lastauskorkeus (cm): 56
Jousitus:                                                       lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irro tettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuorma lavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 351
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 441
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x301
Lastauskorkeus (cm): 56
Jousitus:         2x lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja taka-
luukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan sisälaidoissa, 
4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan ulkolaidoissa,  
2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 247
Leveys (cm): 180
Pituus (cm): 406
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 138x275
Lastauskorkeus (cm): 53
Jousitus: lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa ja 4+4 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
ulkolaidoissa

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 287
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 466
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x327
Lastauskorkeus (cm): 57
Jousitus:                                                          lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP300-DL CP327-L

CP275-L CP300-L
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Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 335
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 489
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x349
Lastauskorkeus (cm): 56
Jousitus: lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 390
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 489
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x349
Lastauskorkeus (cm): 56
Jousitus: 2x lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

Kokonaismassa (kg): 1700/2000
Omamassa (kg): 416/417
Leveys (cm): 190/190
Pituus (cm): 447/447
Laitakorkeus (cm): 33/33
Lavan koko (cm): 148x301
Lastauskorkeus (cm): 52/52
Jousitus:                                                                 2x kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP300-DRB 1700/2000CP350-DL

Kokonaismassa (kg): 750
Omamassa (kg): 342
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 466
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x327
Lastauskorkeus (cm): 57
Jousitus:  2x lehtijousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa

CP327-DL CP350-L

Jarrullinen
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Kokonaismassa (kg): 750/1300
Omamassa (kg): 411/588
Leveys (cm): 189/250
Pituus (cm): 487/531
Lavan koko (cm):                    345x143x158 / 386x202x170
Lastauskorkeus (cm): 56/55
Jousitus: kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, tukijalat, sisävalaistus, 
ylöspäin avautuva lukittava takaluukku, 5+5 kiristysliinan 
silmukkaa pohjassa

Kokonaismassa (kg): 2000
Omamassa (kg): 462
Leveys (cm): 190
Pituus (cm): 493
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x349
Lastauskorkeus (cm): 52
Jousitus:                                                                 2x kumivääntöjousi

VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuormalavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

Kokonaismassa (kg): 1300
Omamassa (kg): 337
Leveys (cm): 196
Pituus (cm): 472
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x327
Lastauskorkeus (cm): 56
Jousitus:                                                                 2x kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukun aukkoa kuorma lavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

Kokonaismassa (kg): 1300
Omamassa (kg): 385
Leveys (cm): 196
Pituus (cm): 494
Laitakorkeus (cm): 33
Lavan koko (cm): 148x349
Lastauskorkeus (cm): 55
Jousitus:                      kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 5+5 kiristysliinan silmukkaa kuormalavan 
sisälaidoissa, 4+4 kiristysliinan koukkua kuormalavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukun aukkoa etureunassa

CP350-R/F ja CP390 RB/F CP350-DRB/2000

CP327-RB/1300 CP350-RB/1300

Jarrullinen Jarrullinen

Jarrullinen
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Kokonaismassa (kg): 2000
Omamassa (kg): 503
Leveys (cm): 229
Pituus (cm): 508
Laitakorkeus (cm): 25
Lavan koko (cm): 362×183
Lastauskorkeus (cm): 52
Jousitus: kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 4+4 upotettua kiristysliinan silmukkaa perävaunun 
pohjassa, 6+6 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa 
ja 2 kiristysliinan koukkua etu- ja 2 takareunassa

Kokonaismassa (kg): 1300
Omamassa (kg): 429
Leveys (cm): 229
Pituus (cm): 508
Laitakorkeus (cm): 25
Lavan koko (cm): 183x362
Lastauskorkeus (cm): 55
Jousitus:              kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 4+4 upotettua kiristysliinan silmukkaa perävaunun 
pohjassa, 6+6 kiristysliinan koukkua kuormalavan ulkolaidoissa 
ja 2 kiristysliinan koukkua etu- ja 2 takareunassa

CP365-RB/1300

CP365-DRB/2000

Jarrullinen

Jarrullinen
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Kokonaismassa (kg): 2000/2600
Omamassa (kg): 630/651
Leveys (cm): 221/221
Pituus (cm): 525/524
Laitakorkeus (cm): 25
Lavan koko (cm): 209x382
Lastauskorkeus (cm): 65/63
Jousitus:                                                                  2x kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, avattavat sekä irrotetta-
vat sivuluukut, 5+5 upotettua kiristysliinan silmukkaa kuorma-
lavan sisälaidoissa, 5+5 kiristysliinan koukkua kuormalavan 
ulkolaidoissa, 2 kiristysliinan koukkua takareunassa

Kokonaismassa (kg): 1300
Omamassa (kg): 387
Leveys (cm): 199
Pituus (cm): 536
Laitakorkeus (cm): 20
Lavan koko (cm): 190x389
Lastauskorkeus (cm): 52
Jousitus: kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: kippi, nokkapyörä, irrotettava etu- 
sekä takaluukku, 6+6 upotettua kiristysliinan silmukkaa 
kuormalavan sisälaidoissa, 4 kiristysliinan koukun aukkoa 
ulkolaidoissa

CP390-RB/snow

CP382-DRB/drop/2000/2600

Jarrullinen

Jarrullinen



9

“P
ro

fe
ss

io
na

l” 
sa

rja

tuotehakemisto 2013

Kokonaismassa (kg): 2600
Omamassa (kg): 635
Leveys (cm): 245
Pituus (cm): 646
Laitakorkeus (cm): 19
Lavan koko (cm): 194x489
Lastauskorkeus (cm): 58
Jousitus:                                                                  2x kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: tukipyöra, vinssipukki (ilman vinssia)

AP2600-DRB/N

AP2000-DRB ja 
AP2600-DRB

Kokonaismassa (kg): 2000/2600
Omamassa (kg): 665/697
Leveys (cm): 245/245
Pituus (cm): 571/570
Laitakorkeus (cm): 18/18
Lavan koko (cm): 196x418
Lastauskorkeus (cm): 53/60
Jousitus:                                                                  2x kumivääntöjousi
VAKIOVARUSTEET: tukipyörä, ajosilta, irrotettava etu- ja 
takaluukku, 6+6 kiristysliinan silmukkaa, 4+4 kiristysliinan 
koukkua kuormalavan pohjassa, 2 kiristysliinan koukkua 
etureunassa

Jarrullinen

Jarrullinen
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Lisälaita + korkea takalaita

Kuormapeite

Pressukatteen kehikko 
pressukatteineen

Verkkolisälaita

Ajosilta

Muovikuomu

Lisävarusteet
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Kuormapeite x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pressukatteen kehikko 
pressukatteineen x x x x x x x x x x x x

Muovikuomu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lisälaita + korkea takalaita x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Verkkolisälaita
Moottoripyöräteline x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ajosilta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Työkalulaatikko x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nokkapyörä x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Vinssipukki x x x x x x x x x x x x
Vinssi x x x x x x x x x x x x
Vetokytkimen lukko x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lisä-
varusteiden 
sopivuus:

Moottoripyöräteline Vinssipukki

Vinssi

Nokkapyörä

Vetokytkimen lukko

Työkalulaatikko
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Silmukat kuorman kiinnitykseen

Saranoitu ja irrotettava 
etulaita

Perävaunun 
lukitusmahdollisuus

Vetokytkin 50mm 
vetokuulalle

Turvavaijeri

Tukipyörä

Kuormalavan pohja
(vedenpitävä vaneri)

Saranoitu ja irrotettava 
takalaita

Kuormalavan laita

Taka-alleajosuoja

Roiskeläppä

Renkaat

Kestävät huoltovapaat 
kompaktilaakerit

Lehtijousi-akselissa 
iskunvaimennus

Sidontakoukut isomman 
kuorman kiinnitykseen

Kippi

Perävaunuosien nimitykset

Bestnet OY    Rastikaari 2, 14200 Turenki     Puh. 03 674 3430, fax 03 674 3431, info@akuvaunut.fi


