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Maximum Attack - Tuningkauppa.com
- Kotimaan kattavimmasta BMW-lisävarusteiden valikoimasta kilpa-autoihin
mm: puskurit, lokasuojat, konepellit, peilit, valot ym.
- Nyt myös Subaru Impreza ajovalot omasta varastosta!
- Hyötyajoneuvoihin kattava valikoima spoilereita, valorautoja, kylkiputkia ym. ja valikoima kasvaa edelleen!
- UUTUUS! Saatavana superlaadukkaat Braid racing-henkiset vanteet jokaiseen laitteeseen!
Oma maahantuonti mahdollistaa varastoltamme erittäin nopeat toimitukset edulliseen hintaan!

Tuningkauppa.com
Marko Jokinen 050 4341 666, Tuomo Kirjonen 040 5929 130 | WhatsApp 0400 102 888 | info@tuningkauppa.com, 020 734 2020

VW • AUDI • MB • SEAT • SKODA

HUOLLOT • KORJAUKSET • VARAOSAT

VARAA
AIKA

Turussa Kuormakatu 4

& 0207 181 680

Raisiossa Tuotekatu 1

SADEV vaihteistot ja
huollot. Myös R5 ja R2
voimansiirtojen huolto

IC-Crosskart varaosat
verkkokaupasta

& 0207 181 688
& 0207 181 689
www.vauhtipiste.fi

Kiint. verk. soit. 8,35snt/puh. +7,02 snt/min (alv24%)
Matkapuh. soit. 8,35snt/puh.+17,17snt/min (alv24%)

Motul voiteluaineet
verkkokaupasta

Palvelemme ma-pe klo 8-16.30

Radiosarjat kilpa-auton ja
varikon väliseen kommunikointiin

Kiitos
kuluneesta
vuodesta!

Hyvää
Joulua
ja
menestystä
vuodelle
2021!

Renault Sport varaosat

Speedline vanteet

SET Promotion Oy
www.setpromotion.com – info@setpromotion.com – 040 6463 203
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25 vuotta
kisaosakauppaa
2.1.2021 tulee kuluneeksi 25 vuotta Lautamäki
Motorsportin perustamisesta. Kaupankäynti aloitettiin
kuitenkin jo aikaisemmin velipojan kauppakiinteistössä
ja 17 vuotta sitten rakennettiin oma kiinteistö valtatie
19 varteen. Samalla Jukka Ala-Lammi tuli meille töihin.

K

un aloitin tämän toiminnan, niin vastaavia liikkeitä löytyi lähinnä Oulusta ja Helsingistä. Asiakkaita
kertyi nopeasti eri puolilta maata.
Vahvuutemme on varsin kat-

tava varasto, osilla on aina kiire, joten on panostettu siihen että tavaraa löytyy heti varastossa.
Verkkokaupassa olevat tuotteet
ovat siis hyllyssä, joten toimitukset ovat nopeita.

Kuljetukset ovat tärkeitä nopeissa
toimituksissa. Posti ja Matkahuolto
toimivat hyvin. Matkahuollon toimittamat paketit ovat perillä seuraavana päivänä esim. Joensuussa,
toisella puolella Suomea.

Oma harrastus
tukee toimintaa

Kaupankäynnin alkuaikoina kyseessä oli pääasiassa Escorttien
osien kauppa. Escort oli siihen

aikaan ralli- ja sprintkisojen ylivoimaisesti yleisin auto. Nyt niiden osuus on pudonnut rajusti ja
tästä syystä pitää hyllystä nyt löytyä monien automerkkien osia ja
tarvikkeita.
Oma kilpa-autoharrastus tukee hyvin yritystoimintaa. Hyvin
usein kisapaikoilla tulee juttusille
kavereita, joita ei ole koskaan aikaisemmin tavannut, mutta puhelimessa on kuitenkin puhuttu
jopa kymmeniä kertoja.
Myös Hanaa-lehti on ollut menossa mukana koko 25-vuotisen
taipaleen ajan, kiitokset heille.
Vakioilmoituspaikka on tuonut
runsaasti huomiota vuosien aikana. Mainittakoon vielä, että

muutamissa perheissä asiakaskuntakin on ehtinyt jo kolmanteen polveen, kun perheen kartingjunnut tuodaan ostoksille.

Kovat tarjoukset
merkkipäivän kunniaksi

Koronan vuoksi jätetään juhlat
juhlimatta, mutta juhlitaan kuitenkin kovilla -25% tarjouksilla. Tarjoushinnat voimassa verkkokaupassa, puhelinmyynnissä
ja myymälässä vain perjantain
18.12. ja maanantain 21.12. välisen ajan tai niin kauan kuin tavaraa riittää (tarjoustuotteita on
siis vain rajoitettu erä, toimi heti).

25vuotta kisaosakauppaa
RRS umpikypärä

239€

RS-turvavyöt 3”

Norm.hinta 320€

Norm.hinta 149€

-25%

-25%

-25%
RS-turvavyöt 2”

RS-turvavyöt 2”/3”

Norm.hinta 139€

Norm.hinta 199€

99€

149€

Volvo perävälitys
5,85 (1031-perään)
Norm.hinta 395€

-25%

Volvo perävälitys
5.38 (1030-perään)

139€

Norm.hinta 190€

-25%

Volvo teräsvaihdekeppi M45

159€ 99€

Norm.hinta 142€

-25%

-25%

296€

109€

239€

vuotta

Norm.hinta 320€

X-Quip umpikypärä

-25%
Volvon teräsvauhtipyörä
jokkismalli

159€

Huom! Tarjoukset voimassa
vain 18.-21.12.2012 välisen ajan *)

Norm.hinta 218€

-25%

Jalasjärvi - (06) 4574 674, 0500 561 317
myös matkahuolto ja Posti
www.lautamakimotorsport.fi

* ) Tarjoushinnat voimassa verkkokaupassa, puhelinmyynnissä ja myymälässä vain perjantai 18.12 ja maanantai 21.12 välisen ajan
tai niin kauan kuin tavaraa riittää (tarjoustuotteita on siis vain rajoitettu erä, toimi heti)
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Dogboxilta saatavilla Samsonas
RWDS sequentaali-vaihteistot
• 4,5 ja 6 –vaihteiset versiot
• Sopivat kytkinkoppasovellukset saatavilla
lähes kaikkiin moottoreihin
• Väännön kesto 1400 Nm
• Useita välitys vaihtoehtoja
• Soveltuu niin ralli-, rata-, drifting- kuin
muuhunkin kilpakäyttöön
• Saatavilla täydellisenä pakettina sisältäen kytkinkopan, vaihteiston, vaihdekepin, näytön ja anturit.
• Kysy myös muita Samsonas-vaihteistoja.

Dogbox tarjoaa vuokralle
huippuralliautoja
Kalustoomme kuuluu Ford Fiesta R5 Evo2, Ford Fiesta N5,
Subaru Impreza N15 ja Ford Fiesta Rally4.
Räätälöimme paketin asiakkaan tarpeiden mukaan.
Meiltä voit vuokrata pelkän auton tai ottaa täydellisen paketin
joka sisältää auton, huollon, vakuutukset, renkaat jne.
Kysy rohkeasti tarjousta!

Dogbox Oy | Pihkatie 6 | 17200 Vääksy | 044 0956777 | www.dogbox.fi | email: jukka@dogbox.fi
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Hannu Mäkilä jalkautuu mielellään asiakkaiden pariin. Osatuonti Racing Shop on tuttu näky eri tapahtumissa. Tässä kuva vuoden 2018 Hanaa Exposta.

Osatuonti Racing Shopissa
luotetaan vankkaan
tuntemukseen tuotteista
Hannu Mäkilän Osatuonti Racing Shop toimii
Raisiossa Purokatu 9:ssä. Mäkilä luottaa, että hyvä
tuntemus tuotteista koituu asiakkaan eduksi, siksi
hän vierailee usein päämiestensä luona saamassa
uutta tietoa, jota sitten välittää kaupan yhteydessä.

T

ärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluu
Momo, jonka kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 1998. Seuraavana tulivat mukaan vuonna
2002 OMP ja SPA. Lifeline saapui valikoimiin 2005 ja pari vuotta myöhemmin Stand 21.
Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä on Osatuonti Racing
Shopissa ollut myös Alpinestars
vuodesta 2016 alkaen.
– Olen ollut alusta asti aktiivisesti mukana päämiesten järjestämissä koulutuksissa ja useasti päässyt vaikuttamaan uusien
tuotteiden kehityksessä. Kun tapaa päämiehiä muutaman kerran vuodessa, pysyy ajan tasalla
kehityksessä ja pystyy vaikuttamaan asioihin.
– Toisinaan saamme myös
testikappaleita testattavaksemme asiakkaillamme. Kun pääsee näkemään erilaiset testausmenetelmät, joilla ajovarusteita
ja muita suojavarusteita testataan ja kehitellään, on paljon
helpompi perustella asiakkaalle tuotteiden tarpeellisuus, valaisee Mäkilä.

Turvallisuus
edellä
Yrittäjä Mäkilä on nähnyt turvavarusteiden kehityksen (turvallisemmat penkit, kypärät ja turvavyöt, HANSin tuleminen, sammutusjärjestelmät jne.). Kaikki
uudistukset eivät aina miellytä
kaikkia. Lähes kaikki uutuudet
ovat aluksi saaneet vastustusta ja
niiden hyötyjä on vähätelty.
– Vieläkin tulee vastaan liian
usein harrastajia, jotka kysyvät,
onko jokin turvavaruste pakollinen. Kyllä pitäisi jo ajatella, että
oman turvallisuuden maksimointi on välttämätöntä eikä pakollista. Turvavöiden uusi standardi
lisäsi kertaheitolla turvallisuutta
vähentämällä vyön venymää ja
vaatimalla metalliosilta suurempaa lujuutta, ja tämä ilman että
hintataso juurikaan muuttui.

Sammutusjärjestelmien
tehot kasvaneet

Hannu Mäkilä on pitkään myynyt sammutusjärjestelmiä ja hän
omaakin niistä paljon tietoa.
Osatuonti Racing Shop on valtuutettu huoltopiste Lifelinen,

OMP:n ja SPA:n sammutusjärjestelmille.
– Sammutusjärjestelmien uusi standardi moninkertaisti sammutustehon, antaen kuljettajalle
enemmän aikaa "tehdä virheitä".
Näiden uuden sukupolven järjestelmien hinnat ovat laskeneet
vauhdilla, viisi vuotta takaperin
järjestelmät maksoivat yli 5 000
€ ja olivat useimmiten kookkaita kahden sylinterin järjestelmiä,
kun tänä päivänä järjestelmät
maksavat 1 500 €:n kahta puolen ja keveimmät painavat enää
kolme kiloa.

Tässä valmistetaan Stand21:n kypärää. Laadukas tuote vaatii
paljon käsityötä

Harrastuksesta
työtä

Hannu on ollut tuttu näky jokkisja rallitapahtumissa jo vuosikymmenten ajan.
– Kun on itse ollut aina kiinnostunut moottorin pärinästä, niin
miksi ei olisi hankkinut tästä ammattiakin. Poikani Henrin kanssa
olemme kiertäneet kartingkisoja
harrastusmielessä jo vuodesta
2002, kun hän täytti kuusi vuotta ja sai ensimmäisen auton. Siitä
on myös tullut Henrillekin työ, sillä hän vetää Kart'in Club Turun
toimipistettä.
Uusi kausi on jo ovella.
– Poikkea Raisiossa tai käy verkkokaupassa tsekkaamassa tuoreet
uutuudet, kehottaa Mäkilä.

Osatuonti Racing Shopista tuli Alpinestarsin maahantuoja vuonna
2016.

Mäkilä junior Henri on ajanut pian parikymmentä vuotta kar
tingia. Siviilissä hän vetää Kart'in Club Turun toimipistettä.
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ASIANTUNTEVAA PALVELUA

AJOVARUSTEET

AJOVARUSTEET

Alpinestars
ajovarusteet
kaikkiin
lajeihin

KYPÄRÄT

BELL MAG-1

OMP J-R

375€
OMP GPS

BELL MAG-9

Ajohaalarit
Ajojalkineet
Ajokäsineet

alk. 285€
alk. 129€
alk. 76€

525€

OMO First-S ajohaalri mittatilauksena alk. 550€

AJOPENKIT

375€

BELL Sport

BELL GP3

425€

TURVAVYÖT

545€

FIA-hyväksytyt
KUPPI-ISTUIMET

alk. 230€

680€

STILO WRC Des
STILO WRC Des -kypärät
tarjoushinnoin.
Kysy hinnat!

Turvavyöt

FIA 8853/2016
hyväksynnällä

FIA-hyväksytyt
KUPPI-ISTUIMET
päätuelliset mallit

alk. 149€

alk. 420€

Kaikki kypärät FIA8859-2015 hyväksynnällä
CARTEK Elektroniset
päävirtakytkimet
ja paneelit

HANS-TUET
Maailman myydyin
Hans-tuki
Stand21 Hans Club

Stand21
Hans Club 3
se oikeasti
kevyt

paino vain
730g (M)
830g (L)
erikoishintaan

paino
vain 630g

229€

275€

UUTU

US!

Mittatilaus turvavyöt nopealla toimituksella,
useita värivaihtoehtoja.

Sammutusjärjestelmät alk. 235€.
Olemme valtuutettu huoltopiste Lifeline, OMP ja SPA -sammutusjärjestelmille!
Lifeline Zero 275

KILPA-AKUT

LIFEPO4 Litium Akku

on todellinen kuiva akku,
jonka voi asentaa autossa haluamaansa
paikkaan ja asentoon.
Painonsäästö vakioakkuun
verrattuna 13-15 kg ja
”n.s kilpa-akkuihinkin” 3-6 kg

alk.

260€

FIA 8865-2015
on markkinoiden kevein rallikäyttöön
hyväksytty järjestelmä

1.375€
OMP Tecnica

FIA8865-2015 standardin
mukainen. Huomattavasti
parempi suoja.

1.750€

OSATUONTI
Racing Shop

Osatuonti Racing Shop, puh 0500 525 342 Purokatu 9, 21200 Raisio, myynti@momo.fi,
http://www.osatuontiracingshop.fi - www.stand21.fi
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Lopen Auto ja Rengas jo kahdeksan vuotta
Pirellin maahantuojana
Pirellin autourheilurenkaiden maahantuojana
on toiminut vuodesta 2012 lähtien
Lopen Auto ja Rengas LAR Oy.

Y

rityksen toimipaikka
sijaitsee perinteisellä
moottoriurheilualueella Kanta-Hämeessä ja siellä nimensä mukaisesti Lopen kunnassa. Yritys työllistää tällä hetkellä
neljä henkilöä ja kilparenkaiden
myynnistä vastaa pitkään autourheilun parissa toiminut Ilkka Rantala.
Moottoriurheilussakin muutokset ovat nopeita ja kehitystyö
jatkuvaa. Pysyäkseen jatkossakin
kehityksen kelkassa ja ajan hermolla, on yrityksen toiminnassa yhä aktiivisemmassa roolissa
myös nuorempi polvi. Tällä hetkellä kilparenkaiden varastoin-

nista ja toimituksista vastaa perheyhtiössä nuoremman polven
edustajana Joonas Rantala.
Autourheilutaustaa löytyy
myös yrityksen autokaupan puolelta. Käytettyjä autoja myy vuosikymmenten kokemuksella Janne Salonen, jolla on rallitaustaa
sekä kuljettajana että kartturina.
Kuluva vuosi on ollut yritykselle ja koko rengasalalle varsin
haasteellinen. Uskomme kuitenkin vahvasti tulevaan, pohjana
Pirellin jatkuva kehitystyö. Tämän turvin pystymme jatkossakin toimittamaan asiakkaillemme
kilpailukykyiset renkaat.
Joonas ”Ilkanpoika” Rantala vastaa renkaiden logistiikasta.

Teemu Asunmaa luottaa Pirelliin
Pirelli-kuljettajat ovat hallinneet rallin SM1-luokkaa viimeisen kolmen kauden ajan. 2018
mestariksi ajoi Eerik Pietarinen
ja sen jälkeen mestarin nimi on
ollut Teemu Asunmaa.
– Olen erittäin tyytyväinen
Pirellin renkaisiin ja palveluun,
Asunmaa kiittelee. Pirellillä on
aina tarjota parhaat mahdolliset
seokset keliin kuin keliin.

Suomi on tärkeä
Pirellille

Suomi on yksi Pirellin rallirenkaiden päämarkkina-alueita.
Sekä kesä- että talvirenkaita ke-

hitetään jatkuvasti vastaamaan
Suomen olosuhteita. Pirellin
rallituotteista vastaava Terenzio
Testoni seuraa Suomen tapahtumia suurella intohimolla.
– Olen aina pitänyt Suomea
rallin päämaana. Itselleni ensimmäiset vierailut Suomeen
tapahtuivat aikanaan Markku
Alenin rengastestien myötä ja
sen jälkeen olen pyrkinyt vierailemaan siellä vuosittain, Testoni
vakuuttaa.
Pirelli valittiin rallin MM-sarjan rengastoimittajaksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
– Se, että kehitämme jatkos-

sa renkaita maailman nopeimpiin ralliautoihin, auttaa meitä parantamaan tuotteitamme
myös kansallisiin sarjoihin, Testoni jatkaa.
– Teemu Asunmaalta ja muilta Pirelli-kuljettajilta saamaamme palautteen mukaan renkaamme kehittyvät vuosittain.
Viime vuosien mestaruudet
ovat todistaneet meidän onnistuneen.
Teemu Asumaan lisäksi tämän
vuoden SM1-luokan pronssimitalisti Mikko Heikkilä luottaa
jatkossakin Pirelli-renkaisiin.

Pirellit valmiina mestaruuden puolustamiseen. Kausi alkaa tammi
kuussa Rovaniemeltä.
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Ole valmiina kaudelle 2021
Kestävää pitoa talven kisoihin!

J1A

WJA

205/65-15”

185/65-15”

455€

425€

BMW 120
14.500€
E82 Coupe
hienokuntoinen, nahkaverhoilu, urheiluistuimet

2011, ml. 161.000km, bensiini

AUDI A4
13.490€
Sedan Business Sport 1,8 TFSI 88 kW multitronic
Juuri huollettu A4, uudet 18” kesärenkaat

2013, ml. 189.500km, bensiini

Poikkea reiluille autokaupoille.
Vaihto- ja rahoitusmahdollisuus
kaikkiin autoihin.

Janne Salonen, automyynti,
050 308 1587

Hinnat sisältävät alv. 24%

www.pirellimotorsport.fi

LOPEN AUTO JA RENGAS OY
ilkka.rantala@lar.fi

0400 692 617
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Veto päällä,
joka säällä

Crafteriin 5 vuoden /
200 000 km:n takuu kaupan päälle
Crafter 4MOTION neliveto alk. 49 258 €, etusi jopa 4 387 €
Volkswagen Hyötyautot on vuoden 2020 Ralli SM-, Rallicross SM-,
Rata-SM ja Karting SM -sarjojen virallinen yhteistyökumppani.
Paras kuljettaa varmasti. www.volkswagen-hyotyautot.fi
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Suomen suosituimmat
nelivetoiset pakettiautot*
Transporter on Suomen
ostetuin pakettiauto*

Transporter 4MOTION:in ostajalle
jopa 4 427 € hintaetu
Transporter 4MOTION neliveto alk. 46 969 €

Transporter 4MOTION hinta alk. 46 969 €. Yhdistetty EU-kulutus 8,0–8,9 l/100 km, CO₂-päästöt 212–237 g/km. Suositusvähittäishinnasto 3.7.2020, sisältää toimituskulut 600 €. Crafter 4MOTION alk. 49 258 €. Yhdistetty EU-kulutus 10,0-11,0 l/100 km, CO₂-päästöt
264–290 g/km. Suositusvähittäishinnasto 3.7.2020, sisältää toimituskulut 600 €. Takuuetu voimassa kaikkiin uusiin Crafter asiakastilauksiin 22.7.-31.12.2020, pois lukien e-Crafter ja Grand California. Hinnat sisältävät alv. 24 %. Kuvan autot erikoisvarustein. *Lähde:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, pakettiautojen ensirekisteröinnit 1-11/2020. Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on
K Auto Oy.
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RTE-Motorsport Oy:n n. 400m2 myymälä/varasto sijaitsee Varkaudessa Kuvansintie 10:ssä.

RTE Motorsport – sitä mitä tarvitset
RTE Motorsport on ollut monen autourheiluharrastajan
”Todella mielenkiintoisen työs- Janne pitää ehdottomasti joustaHarrastuksesta
menossa mukana tavalla tai toisella jo yli 10
tä tekee se, ettei päivät ole todel- vuutta.
ammatti
vuoden ajan. Omasta harrastustoiminnasta on
”Ne tuotteet joita ei ole suoYritystoiminta starttasi pieni- lakaan toistensa kopioita. Väyritys myös luonnollisesti saanut alkunsa.
muotoisena vuonna 2005 ja ny- lillä ollaan asiakkaiden kanssa raan edustuksessamme, saamme

V

uonna 2005 yrityksen
perustajalla Janne Erosella oli muutaman vuoden harrastustaustaa takanaan,
kun hän huomasi esimerkiksi
harrastustarvikkeiden hankkimiseen ja oikean tiedon saamiseen
liittyviä ongelmia.
Osaksi tiedostamatta nuori
yrittäjähenkinen harrastaja alkoi kehittämään mielessään palvelukonseptia ongelmien ratkomiseen.
”Mietin että varmasti moni
muukin tuskailee samojen ongelmien kanssa, joten miksi ei
tehdä asioista helpompaa muille, etenkin uusille aloittaville harrastajille."

"Kaikkien ei tarvitse välttämättä tehdä samoja virheitä, joita itse on edellä tehnyt. Ja näitä
omia virheitä repusta löytyy reilusti hyödynnettäväksi”, Janne
naurahtaa.
”Olen aina nähnyt yrityksen
pääasiallisen tarkoituksen enemmän asiakkaiden ongelmien ratkojana kuin tiettyjen tuotteiden
myyjänä."
"Jos ratkaisua ei yhdessä asiakkaan kanssa ongelmiin keksitä tai asiakas tuntee jääneensä ilman riittäviä neuvoja tuotteiden
valinnassa, silloin olen vahvasti epäonnistunut pääasiallisessa
työssäni”, Janne kiteyttää RTE:n
toimintaperiaatteen.

Huolto- ja ajokoulutuspalvelut kuuluvat kokonaisval
taiseen toimintaan.

kyinen RTE Group -yritys perustettiin vuonna 2010, kun Janne
päätti tehdä harppauksen palkkatyöstä päätoimiseksi yrittäjäksi.
Tällä hetkellä yritys pyörii kolmen hengen voimin. Kaikki kolme: Janne Eronen, Antti Mustonen ja Teemu Turunen, ovat
jollain tapaa aina olleet kiinnostuneita moottoriurheilusta ja
autoista. Niin suureksi firma ei
varmasti tule kasvamaan, etteikö Janne tahtoisi olla itse edelleen asiakkaiden lähellä ja tavoitettavissa – usein myös kilpailupaikoilla.
”Olen todella mielissäni, että
harrastuksesta tuli ammatti ja että voin toimia asiakkaiden kanssa
päivittäin sekä auttaa heitä rakastamani lajin parissa.”

metsässä säätämässä, välillä toimistossa tietokoneen takana ja
seuraavaksi puretaan puoliperävaunullinen renkaita”, Janne kuvailee työpäiviään.
”Olen myös ylpeä, että olen
tavalla tai toisella saanut olla mukana usean suomalaisen
MM-sarjan kuljettajan uran vaiheilla sekä nykyisinkin tarvittavien osien toimittajana. Kuin myös
osana Toyotan WRC-teamin toimittajaketjua”, Janne kertoo.

Merkittävä
maahantuoja

Nykyisellään RTE Motorsport
maahantuo ja edustaa useimpia
autourheilun tärkeimpiä merkkejä.
Yhtenä yrityksen vahvuuksista

RTE-Motorsport Oy oli viime vuonna vahvasti mukana
Hanaa Expossa.

useiden eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme varastosta
nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Onneksi todella harvoin joutuu
sanomaan, ettemme pysty toimittamaan jotain asiakkaan tahtomaa tuotetta”, Janne toteaa.
”Uskon, että yrityksen kasvun
ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden taustalla on ollut hyvin rakentunut luottamussuhde. Annettu lupaus pitää, ja jos virheitä sattuu, ne korjataan rehdisti.”
”Vuosien mittaan asiakasrekisteriin on tallentunut monen
harrastajan tiedot, ja paras palaute meille on se, että asiakkaan
palveleminen ei jää yhteen kertaan”, yrittäjä pohtii menestyvän
yrityksen kulmakiviä.

Varastosta löytyy todella laaja valikoima ajovarusteita,
tekniikan osia sekä renkaita ja vanteita

ILMOITUSLIITE 2020
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Metsä raikaa, kun Ilmo Lario täyttää tietä.

Tarjoamme pitkän
kokemuksemme käyttöönne
IRPNORDIC.COM / ITALIANRP on erikoistunut
kilpa-autojen osiin ja -tarvikkeisiin!

Y

htiömme tarjoaa moottori- ja voimansiirtoratkaisuja sekä komponentteja korkean suorituskyvyn
parantamiseksi.
Toimimme yhteistyössä erilaisten maailmankuulujen moottoriurheiluosien valmistajien kans-

sa, joiden tuotteet ovat ylittäneet
ankarat laatuvaatimuksemme.
Tiimillämme on yli 35 vuoden
kokemus eurooppalaisista kilpa-autoista ja suorituskyvyn virittämisestä.
IRPNORDIC.COM on hyväksynyt ItalianRP tehtaan stra-

tegian.
Uusi strategia tukee tuotteiden
kestoa ja soveltuvuutta eri moottoriurheilun osa-alueille, joissa
lujuus, lämpötila ja paino ovat
kaikki tärkeitä näkökohtia suunnitteluprosessissamme.
Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani, teemme
jatkuvaa tuotekehitystä tehtaan
kanssa.

Testaamme ja luomme uusia
ratkaisuja, joilla pyrimme tuotteiden kustannustehokkuuteen.
Moottoriurheilu vaatii ainutlaatuisen lähestymistavan materiaalien soveltuvuudessa.
Italialaisen tehtaamme moottoriurheilumetallit erottautuvat
kestoltaan ja eri tuotteet valmistetaan korkeimmalla mahdollisella laadulla, tämä erottaa kestävyydellä tuotteemme ja tekee
meistä yhden parhaista mäntäja kiertokankitoimittajista Suomen markkinoille.
Motorsport-harrastajien ympärillä on menossa murrosta,
pandemian riskit lisäävät ”arpamaisuutta” ja sillä saattaa olla
merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Siten motorsportin harrastaminen saattaa
vaikeutua kustannuksia lisäämällä ja pyrimme omalta osaltamme
tukemaan avoimella hinnoittelulla ja räätälöimällä asiakaslähtöisesti tuotteemme.
ItalianRP osti kampi-, ventiilija nokka-akselitehtaan marraskuussa 2020.
Yhtiömme myyntituotteet laajenevat vuoden 2021 aikana.
Otamme mielellämme haasteita vastaan ja luomme mielellämme pitkäaikaisia kumppanuuksia moottoriurheiluharrastajien
kanssa.
Haluamme olla monelle kanava ns. ”yhden luukun periaatteella” – kasvatamme varastoa ja

pyrimme olemaan nopea ja luotettava.
Toimimme useiden kotimaisten merkittävien moottoriosaajien kanssa yhteistyössä.
Olemme avoimia palvelemaan
kumppanuutta, jolla luodaan
edellytykset asiakkaan kannalta
parhaaseen lopputulokseen.
Meillä on useita eri automerkkeihin soveltuvia tuotteita, laajennamme myyntirepertuaaria
jatkuvasti ja pyrimme vastaamaan kysyntään hyvällä perusvarastolla.
Käykää
sivuillamme
IRPNORDIC.COM, vastaamme mielellämme kysymyksiinne.
ITALIANRP, ROSSPERFORMANCE, DREXLER
DIFFERENTIALS
Ystävällisesti,
ItalianRP Nordic
Pekka Salo

Henrik Salo Keravalla loka
kuussa 1-sarjan Bemarilla.

TAKOMÄNNÄT, KIERTOKANGET, KYTKIMET NYT VARASTOSSA!!
PARAS LAATU

IRPNORDIC.COM

BMW M3 S50B30

PRO QUALITY

Männät 86,0, 86,25, 86,50, 86,75mm 1.079€/sarja
Kanget silver 485g ja Gold 433g alk. 1.302€/sarja
Trigger Wheel/Harmonic Damper
732€
muut BMW-mallit M52, N52/54, M42

BMW M52B28

Mannät 84,0 ja 84,5mm
Kanget silver 140mm/468g

BMW 1-sarja N52B30
Männät 85,0mm
Kanget gold 147mm 415g

MITSUBISHI 4G63T Evo 1-9
Männät 85,0, 85,5, 86,0 ja 86,5mm
Myös Stroker, kanget Silver 499g

SUBARU IMPREZA
Männät
kanget, entry level
BMW S50B30 käy myös B32 kanteen.

HONDA K20

Männät, std ja 0,5mm ylikoko
kanget, gold ultra light 387g

VW/AUDI EA 888

Männät std ja 0,5mm ylikoko
Kanget Silver ja Gold
BMW M3/1-sarja ja muut
Trigger Wheel/Harmonic Damper

IRPNORDIC.COM WEBSHOP
EMAIL: SALES@ALINER.FI

IRPNORDIC / ALINER OY
Gneissitie 8 A 8,
90620 OULU , FINLAND
TEL. +358500683101 JA
+358503678910

AUDI TTRS
Männät

1.079€/sarja
1.302€/sarja
BMW M52828
1.079€/sarja
2.599€/sarja

719€/sarja
1.090€/sarja

719€/sarja
790€/sarja

Mitsubishi Evo 1-9

990€/sarja
1.250€/sarja

890€/sarja

1.092€/sarja

Honda K20

OEM laatuiset männät BMW N54B30, N55B30, N52B30
ja VW/Audi EA 888
Tiivistesarjat, venttiilit, Vanokset, hydrauliset nostimet,
laakerisarjat ja jakopään osat.
Kytkin BMW ja 1-sarja 1.390€ sis. vauhtis.

IRPNORDIC.COM
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Senior

Lehtipisteistä kautta maan.
OSTA OMAKSI TAI LAHJAKSI!
ERIKOISALBUMI

HINTA
16,50€
(sis. ALV
10%)

U II
EILINEN EI RUOST981
Autokuvia Suomesta 1966-1

10 0 SIV UA AU TO NO STAL GIA A !

1

9.10.2020 14.56

Eilinen ei ruostu II_kansi.indd 1

Mobilistin arkistojen aarteita vuosilta 1966-1981.
Autoja, prätkiä, moottoriurheilua, mainoksia!
Noin 350 kuvaa oivaltavilla kuvateksteillä.

W W W. M O B I L I S T I . F I

mobilisti_albumimainos_Tabloid.indd 76

30.10.2020 10.41
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luun liittyviä tarvikkeita ja osia.
Britit ovat todella paneutuneet
autourheilutuotteiden valmistamiseen. Siellä toimintakulttuuri
on suosinut sitä, tämän osoittavat esimerkiksi saarivaltakunnan
lukuisat F1-valmistajat.
– Kun tilanne on nyt käymistilassa, olemme hankkineet englantilaisia osia hyllyt täyteen.
Tämä auttaa tuotteiden toimittamisessa nopeasti asiakkaille, ja
tuntuu myös hintatasossa etuna
osien käyttäjille.

Kallella monipuolinen
kilpailutausta

Kalle Sarlinin pajalla syntyy hienoja ja laadukkaita omavalmisteita vaativaan käyttöön.
Melkeinpä mihin tahansa löytyy ratkaisu.

Sarlin panostaa laatuun
Hyvä kello kauas kuuluu. Tämä on Sarlin Race
Teamin johtoajatus autourheiluun liittyvien
tuotteiden myynnissä ja valmistuksessa.
– Menemme laatu edellä, kilpailukykyisin hinnoin.

O

ma menestyksekäs kilpailu-ura antoi Kalle
Sarlinille hyvän pohjan
kilpa-autojen eri komponenttien
myyntiin ja valmistukseen perustuvalle yritykselleen. Sarlin Race
Team perustettiin vuonna 1984.
Siitä toiminta on laajentunut tar-

joten nykyisin todella laajan valikoiman maahantuotuja osia,
mutta myös tilauksesta itse valmistettavia tuotteita.
– Osien myynnin ja valmistuksen lisäksi palvelemme asiakkaitamme teknisellä tuotetietoudella. He voivat kysyä vaikeitakin

asioita osien käytöstä. Me vastaamme kysymyksiin, tarvittava
tieto hankitaan.
Sarlin Race Teamin varastosta
löytyy todella laaja valikoima eri
tuotteita. Tämä on etu myös koko ajan laajentuvaa verkkokauppaa ajatellen.
– Toimitusajat ovat meillä lyhyitä.
Englannissa meneillään oleva
Brexit-muutos tuntuu myös Sarlinin yrityksessä.
– Englannissa valmistetaan todella paljon erilaisia kilpa-autoi-

Kalle Sarlin saavutti itse menestystä niin Mini Tonni -luokassa,
A-ryhmän pikkuluokassa, saman
ryhmän isossa luokassa ja Super
Saloon -luokissa. SM-kultamitalien lisäksi tuli menestystä myös
PM- ja NEZ-sarjassa. Nuorempana kokemusta kertyi kartingista, autosuunnistuksesta ja rallista.
Alkuvaiheessa yrityksen toiminta painottui luonnollisesti omaan
kilpailutoimintaan. Omaan autoon tarvittiin korkealaatuisia
osia ulkomailta ja matkan varrella niitä tuotiin myös muiden
tarpeisiin.
– Kilpakumppanit alkoivat
kysyä, saisiko heillekin tuollaisia
osia. Niin toiminta alkoi kehittyä
ja laajentua.
Nyt Riihimäen ja Janakkalan
rajamailla sijaitseva yritys työllistää seitsemän henkeä. Osa hoitaa

myyntiä, osa työskentelee koneistusten parissa. Ja osa tekee molempia tehtäviä tarpeen mukaan.
– STR:n oma tuotanto ja maahantuonti helpottavat autourheilupuolella esimerkiksi jarrulevyjen tai jarrusatuloiden kiinnittämistä juuri asiakkaalle parhaiten,
hänen käyttöönsä.
Näin saadaan hyödynnettyä
maahantuomiamme huippulaatuisia osia. Kannattaa kysyä rohkeasti, jos ilmenee jotain erityistarpeita. Voimme myös toteuttaa projektin alusta loppuun, eli
kuultuamme tarpeen suunnittelemme ratkaisun. Ja toteutamme sen.
Asiakkaan vastuulle jää selvittää, onko kyseinen ratkaisu autourheilun sääntöjen mukainen.
Emme välttämättä osaa kaikkien
maiden ja luokkien sääntökirjoja ulkoa, kuitenkin meiltä menee
paljon osia joko varastosta tai
tuotannosta vientiin.

Kalle Sarlin esittelee huippu
tehokkaita PWR jäähdyttimiä,
joita löytyy suoraan hyllystä.
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SADEV SCL82-17
Spec BMW

ENSI KESÄNÄ 2021
ON SUONENJOELLA
MAKEAA TARJOLLA!

Paino 27kg
Väännönkesto 450Nm
SADEV SCL82-17
Lyhyt malli

SADEV SCL82-17 Spec Toyota Corolla GT / Starlet

-

-

SADEV SCL82-17
Pitkä malli

-

JOKKISLIIGAN MESTARUUDET
RATKAISTAAN 2021
SUONENJOELLA!

SADEV SCL82-17
Pitkä malli

Hinnat:
Vaihteisto:
Adapterilevy:

9194,67€ sis alv 24%
470€ sis alv 24%

Suoraan varastosta myymme yhden
kappaleen erikoishintaan:

Kilpailumme 2021:

Vaihteisto:
Adapterilevy:

13.5.
Suonenjoki JM (helatorstaina)
10.7.
Karnevaali JM
28.-29.8. JM SM-liiga
Tervetuloa!

6-Vaihteinen sekventiaali
Välitykset optimoitu 5,8-6,1 perävälitykselle
Toyota kytkinakseli
Sytytyksenkatkoanturi
Vaihdenäytönanturi
Adapterilevy suoraan Toyotan omaan
kytkinkoppaan
Kardaanin lähtö Ford Escort liukuyokelle

8950€ sis alv 24%
350€ sis alv 24%

Virallinen maahantuoja

SET Promotion Oy
040 646 3203

Suonenjoen UA

info@setpromotion.com
www.setpromotion.com

Legenda on palannut!
Rallin SM -sarjan kesäkauden
avausosakilpailu VarsinaisSuomen vauhdikkailla erikoiskokeilla toukokuun viimeisenä
viikonloppuna!

SM Länsirannikon

RALLI

28.-29.5.2021

Huima Avanti Motorshow Liedossa
lauantaina 29.5. tarjoaa koettavaa
perheille koko päiväksi ja ainutlaatuiset puitteet kestitä VIP-vieraita
huippuartistien säestämänä.
Lisätiedot verkkosivuilla!

2 päivää - 100 km | Avanti Motorshow VIP
lansirannikonralli.fi

Kokemäen Urheiluautoilijat
kiittää kuluneesta
vuodesta sekä
toivottaa
Onnea ja Menestystä
tulevalle vuodelle 2021!
*

6 erikoiskoe�a, noin 122 km, kilpailun kokonaispituus noin 315 km

*

kilpailukeskus Original Sokos Hotel Vaakuna

*

huoltoparkki Tykkimäen moo�oriradalla

*

kilpailun säännöt julkaistaan 21.12.2020 ja ilmoi�autuminen alkaa KITI:ssä

*

katsojille lisä�etoa virallisesta rallilehdestä, ilm. 3.2.2021 ja
www.okautoralli.ﬁ -sivustolta

22. KUPLA-Kuhmut
Risten radalla
17.-18.4.2021
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VALMISTAUDU KAUTEEN 2021 VALITSE KOTIMAISET BIGEM-ISKARIT
•
•
•
•
•

Ralliin
Radalle
Driftingiin
Rallicrossiin
Off-Road ja Drag racing
Verkkokauppa

www.bigem.fi

Valmistamme iskarit tilauksesta kaikkiin
automerkkeihin, tyytyväisyystakuulla!
Meiltä myös huollot ja varaosat

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
info@bigem.fi • 044-555 5596
www.bigem.fi • FB: @bigemsuspension

Del-Ron
Synthetic Strenght.

Motorsport Oils
Aidosti synteettiset voiteluaineet !
Autot, Moottoripyörät, 2-T moottorit, Vaihteisto & Perä, Crosskart,
Dragracing, Drifting, Endurance,
Gran Turismo, Karting, Legends,
RalliCross, Street & Race, V-8
Kotimaista !
Fettekno Oy
www.fettekno.fi
p.02-4877953 / fettekno@kolumbus.fi

toptesting.fi
Moottoriurheilukeskus



Hei me

MENNÄÄN

RALLIMUSEOON!
Näyttelyitä • Rallimuseo
Museokauppa • Kahvila
Rahtarit Liikennepuisto
Kustaa Kolmannen tie 75 • 36270 Kangasala
Puh. (03) 3140 4000 • www.mobilia.fi

tuo
83
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Suomen ainoat
autourheilumessut

HANAA EXPO

la 4.12.
Lahden Messukeskus
Salpausselänkatu 7, Lahti

hanaaexpo.fi

