
 

Eläinlääkintäauto varustelut 

 

Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on 

myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana on auton tilojen 

maksimaalinen hyödyntäminen jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Erityisesti olemme kiinnittäneet 

huomiota auton käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä, autossa on kiinteä 

väliseinä ja kiinnityspaikat raskaille työvälineille. Turvallisuuteen ei koskaan voi kiinnittää liikaa huomiota. 

Lisäksi me pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittavan joustavuuden suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Tämä takaa sen, että saat käyttöösi sellaisen työvälineen mikä vastaa juuri Sinun tarpeita ja vaatimuksia. 

 



 

 

Tilojen mitoituksessa on tarkoin otettu huomioon sijoitettavat koneet ja välineet. Tietokoneelle on varattu 

juurioikean kokoinen väli, jotta se ei hölsky sille varatussa välissä. Sen takana on tässä autossa varattu 

ultralle sen vaatima tila. Praktiikkalaukulle on juuri sen vaatima tila ja sen viereen sopii taas saapaskaukalo. 



 

Autossa on hyllytilaa työvaatteille sekä esim. Työkalupakille on tässä autossa varattu tila alahyllyltä. 

 

Autossa on varattu tila varustukseen kuuluvalle jääkaapille. Sen koon mitoitus tehdään asiakaskohtaisesti 

sen mukaan kuinka paljon asiakas tarvitsee kylmätilaa. 



 

Auto takapenkki on poistettu ja tässä tilassa on hylly irrallisille pakeille, joita asiakkailla on erikokoisia ja – 

mallisia. Hyllyn leveyttä ja reunan korkeutta pystytään muuttelemaan asiakaan tarpeiden mukaan. 

Autojemme kaikki tarvittavat pinnat on päällystetty kumi tai tekstiilimatoilla ja kaikki reunat on listoitettu 

alumiinilistoilla. Tällä tavalla viimeistely on huippuluokkaa ja varustelun tulos on sellainen että asiakas saa 

siitä työvälineen joka on hyvä käytössä ja antaa mielihyvää omistajalleen myös laadun kautta. 

 

Väliseinään voimme helposti kiinnittää kaikkia asiakkaan toivomia välineitä. Tällaisia ovat mm. pesuneste-, 

desinfiointipullot, käsipyyhetelineet, ym. 



 

 

Eläinlääkintäautoon tehdään merkkikohtainen kaapisto asiakkaan toiveiden mukaan. Tässä autossa on 

kaksilokeroinen säilysarkku, jonka kansi avautuu etureunastaan. Arkun mitat on Skoda Superbissa: korkeus 

40 cm, leveys 100 cm ja syvyys 30cm. Kansi on varustettu mekanismilla joka pitää kannen ylhäällä, mikä 

helpottaa molempien käsien käyttöä tavaroita laitettaessa ja otettaessa. 

 

Väliseinässä on teräsrunko johon varsinainen väliseinälevy on kiinnitetty. Materiaali on 12 mm paksua 

koivuvaneria joka on verhoiltu molemmin puolin mustalla matolla. Seinän yläosa on valmistettu 

teräksisestä ”koiraverkosta” joka on kiinnitetty tukevasti hitsaamalla väliseinän runkoon. Verkko on hyvä 

ratkaisu koska se lisää auton turvallisuutta, eikä se kuitenkaan liikaa estä näkemistä taaksepäin, eikä ilman 

kiertoa auton sisätiloissa. 



 

Vetolaatikkojen liukumekanismit on mitoitettu siten että ne voi laittaa täyteen nestepulloja ilman että 

niiden liikkuminen heikkenee. Mekanismissa on ”kiinni-imaisuominaisuus” joten se on hyvin 

käyttäjäystävällinen koska mitään erillisiä salpoja ei tarvita. 

 

Lääkelaatikot ovat mitoitettu siten että siihen mahtuu rinnakkain 4 kpl lääkepulloja joiden leveys on 5,6 cm. 

Laatikon sisäpituus on 80 cm ja korkeus on alalaatikossa 22 cm ja ylälaatikossa 15 cm. 

 



 

 

Tässä autossa on väliseinässä oleviin koukkuihin ripustettu kohtuteline, joka on vielä kiinni ruuvattavalla 

tähtimutterilla. Näin se pysyy varmasti kiinni eikä rämise ja helise ajettaessa. 



 

Raskaat instrumentit on autossa kiinnitetty kaikki omiin erikoistelineisiin jolloin eivät ole irrallaan. Tällä 

tavalla parannetaan auton turvallisuutta ja edesautetaan tavaroiden paikoillaan pysymistä. 

 



 

Erikoiskiinnittimillä saadaan isoillekin instrumenteille vakiopaikat autossa ja näin saadaan tilankäyttö 

mahdollisimman optimaaliseksi. 

 

 



 

Nykyajan autoissa ei yleensä käytetä enää vararengasta jolloin sen tilaan saadaan lattialuukun alle erittäin 

hyvä tila raskaille instrumenteille. Tämä on hyvä ratkaisu myös ajatellen auton turvallisuutta. 

 



 

Varustelumme on tehty siten, ettei nykyiseen autoon jää jälkiä varustelun kiinnityksistä ym. 

Veronkuoleentumisajan jälkeen pystyt käyttämään sen uudessa autossasi. Me huolehdimme tarvittaessa 

siirrosta. Mikäli vaihdat automallia, teemme myös tarvittavat muutokset, että varustelu saadaan toimimaan 

myös uudessa autossasi. Samalla luonnollisesti huollamme koko varustelun. 

Haluamme tarjota sinulle vaihtoehdon johon olet tyytyväinen ja jolla on jatkuvuutta. 

 

 

Tiedustelut ja myynti:  Tuotanto ja tekniset asiat: 

Ville Niskanen   Erkki Niskanen 

+358-400-225566  +358-400-560500 

info.mobilestars@gmail.com   
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