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10 AJONEUVOT JA NIIHIN VERRATTAVAT TYÖKONEET JA LAITTEET

10.1 PYÖRILLÄ VARUSTETUT AJONEUVOT

10.1.1 Yleistä

Ajoneuvot ja työkoneet kuormataan pääsääntöisesti vaunun pituussuuntaisesti (ks. myös LIITE
C).

Kuormatilan täyttösuhteen parantamiseksi voidaan ajoneuvot ja työkoneet kuormata kahteen
riviin, poikittain tai vinottain. Tällöin on huomattava, ettei vaunun sisäleveyttä ylitetä ja että
pyörästölaitteet kestävät poikittaisrasitukset.

Ajoneuvon etäisyyden vaunun päädystä ja vaunuun kuormatuista toisista ajoneuvoista tai
muusta tavarasta on oltava vähintään 20 cm.

Ajoneuvot ja työkoneet tuetaan kiiloilla, tuilla tai pyöränvasteilla sekä tarpeen vaatiessa
sidotaan. Vaunun sidontahihnoja saa käyttää vain alassidontaan.

Moottorilla varustettu ajoneuvo on kuormaajan toimesta jarrutettava joko seisontajarrulla tai
1-vaihteella sekä varmistettava, ettei moottori pääse käynnistymään kuljetuksen aikana.

Antennit, puomit, ovet yms. laitteet on työnnettävä sisään tai kiinnisidottava siten, että ne
eivät voi heilua yli kuormaulottuman.

Vaunun lattia on puhdistettava lumesta ja jäästä sekä tarvittaessa hiekoitettava.

10.1.2 Tukeminen

Vaunun lattialle pyörien eteen ja taakse on pyöriin kiinni sijoitettava pyöräesteet tai vähintään
50 cm pituiset tuet. Tukien poikkileikkauksen on oltava vähintään 100 x 100 mm ja ne on
kiinnitettävä nauloilla, jotka ulottuvat vähintään 40 mm lattialankutukseen. Tuet on asetettava
ulkosivuille vinottain. Jos pyörien halkaisija on suurempi kuin 1,2 m, on tukien
poikkileikkauksen oltava 150 x 150 mm.

Kevytrakenteiset maatyökoneet, asuntovaunut yms. on lisäksi sidottava vaunuun.

                                            Kuva 79. Tuentavaihtoehtoja
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10.2 TRAKTORIT

Traktorit voidaan kuormata ilman tuentoja ja sidontoja seuraavasti:
· Kuljetettavien traktorien paino saa olla enintään 10,0 t.
· Traktorit on kuormattava leveyssuunnassa tarkasti keskelle vaunua sekä

pituussuunnassa on renkaat oltava tiiviisti vastakkain. Toisiinsa nojaavista renkaista
ainakin toisen on aina oltava takarengas. Uusien traktoreiden kohdalla tämä ei ole
kuitenkaan välttämätöntä. Tällöin traktorien seisontajarrun ja ykkösvaihteen on oltava
kytkettynä päälle. Myös yksittäiset uudet traktorit voidaan kuormata näin.

· Vaunun kaikkien sivupylväiden on oltava paikoillaan.
· Ennen kuormaamista on lumi ja jää poistettava vaunun lattialta ja lattia on talvi-aikana

hiekoitettava.
· Yksittäiset traktorit kuormataan kohdan 10.1 mukaan.

                                               Kuva 80. Traktorikuorma

10.3 TELAKETJULLISET TYÖKONEET

10.3.1 Kuormaaminen

Jos telaketjujen leveydestä ulottuu enemmän kuin 1/3 vaunun lattian ulkopuolelle, on
käytettävä telaketjujen kantavan osan pituista alustaa. Alustan leveyden on oltava sama kuin
koneen leveys telaketjujen kohdalla.

Jos koneen telaketjujen rakenne on sellainen, että telaketjut voivat vahingoittaa vaunun
lattiaa, on konetta vaunuun ajettaessa ja sitä siinä siirreltäessä vaunun lattia suojattava.

Kuormattujen koneiden on oltava vähintään 20 cm etäisyydellä toisistaan. Pieniä koneita
saadaan kuormata poikittain, ellei niiden pituus ylitä vaunun sisäleveyttä.
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10.3.2 Koneen lisälaitteet

Koneen kauha, puskuri tms. on laskettava ala-asentoonsa ja vaunun lattia suojattava sen
kohdalta.

Koneen puomi on asetettava sellaiseen asentoon, ettei kuormaulottuman mittoja ylitetä. Puomi
on lukittava tai tuettava ja sidottava siten, ettei se pääse kuljetuksen aikana liikkumaan.

10.3.3 Tukeminen

Pituussuuntaisen siirtymisen estämiseksi on telaketjujen eteen tiukasti kiinni sijoitettava
vähintään 100 mm korkuiset tuet, jotka on kiinnitettävä naulaamalla vaunun lattiaan tai
kuorman alustaan.

Koneen seisontajarru tai ykkösvaihde on kytkettävä päälle sekä varmistettava, ettei moottori
pääse käynnistymään kuljetuksen aikana.

10.3.4 Sitominen

Ellei vaunun kaikkia sivupylväitä saada paikoilleen, on kone sidottava neljällä vinositeellä
vaunun kuorman sidontasankoihin tai niiden puuttuessa vaunun pylvästuppiloihin.

Koneen painon ollessa enintään 30 tonnia on käytettävä murtolujuudeltaan vähintään 20 kN
vahvuisia siteitä.

Jos koneen paino on yli 30 tonnia, on sitomiseen käytettävä hyvin kiristettäviä
murtolujuudeltaan vähintään 40 kN teräsköysiä.

10.4 LEIKKUUPUIMURIT

Leikkuupuimureiden kuormauksessa on otettava huomioon seuraavaa:
· pyörien eteen ja taakse tulevien tukien on oltava vähintään 100 x 100 mm vahvuisia ja

ne sijoitetaan suurempien pyörien kohdalle
· puimuri on sidottava vaunuun luotettavasti
· puimurin painon ollessa alle 6 t, on siteiden murtolujuuden oltava vähintään 14 kN
· puimurin painon ollessa 6-10 t on siteiden murtolujuuden oltava vähintään 17 kN
· kuorman painopiste saa 4-akselisessa vaunussa olla enintään 300 mm sivussa vaunun

pituussuuntaisesta keskiviivasta.
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10.5 MUUT KONEET JA LAITTEET

Maanviljelyskoneet (kylvökoneet, aurat, äkeet, peräkärryt yms.) on kuormattava avovaunuun
siten, että ne eivät hankaa toisiaan.

Esim. peräkärryt on kuormattava joko kyljelleen, jolloin vaunun lattiaa vasten tuleva sivu on
suojattava, tai päällekkäin ks. kuva 83, jolloin renkaat päällimmäisessä peräkärryssä tulevat
alimmaisen lavan päälle. Vetoaisan kosketuskohta alimmaisen peräkärryn laitaan on
suojattava. Kummassakin tapauksessa kuorma on sidottava tiukasti vaunun hihnoilla.

Kuva 83. Traktorin peräkärrykuorma


