
Käyttöohjeet	  |	  Jarruttomat	  vaunut	  

TE-‐HO	  PERÄVAUNUN	  KÄYTTÖOHJEET	  (JARRUTON)	  TURVALLISUUSOHJEET	  ENNEN	  LIIKKEELLE	  LÄHTÖÄ	  

• Kiinnitä	  kuulakytkin	  auton	  vetokoukkuun.	  Tarkista,	  että	  on	  varmasti	  kunnolla	  kiinni.
• Kytke	  pistotulppa	  pistokkeeseen.
• Nosta	  nokkapyörä	  ylös.	  Tarkista,	  että	  nokkapyörä	  on	  kiristetty	  kunnolla,	  ettei	  se	  pääse	  luistamaan	  alas 

ajamisen	  aikana.	  Nokkapyörän	  tulee	  asettua	  teloskooppivarressa	  olevaan	  hahloon.
• Varmista,	  että	  kaikki	  valot	  toimivat:	  vilkut,	  jarruv ,	  sumuvalo,	  etuv 	  ja	  takavalot.
• Tarkista	  paineet	  renkaista.
• Tarkista	  laakereiden	  kireys.	  Tartu	  renkaaseen	  pituusv suunnassa	  ja	  heiluta	  edestakaisin jos tuntuu välystä, 

ota yhteys ammattitaitoiseen korjaamoon tai myyjään. Käytä perävaunua vain sen ollessa moitteettomassa 
kunnossa..

• Kuorma	  on	  sidottava	  kunnolla.	  Se	  ei	  saa	  päästä	  liikkumaan	  missään	  tilanteessa.	  Kuormasta	  ei	  saa	  myöskään 
irrota	  mitään,	  mikä	  voi	  aiheuttaa	  haittaa	  muille	  tienkäyttäjille	  

• Sidontaliinat	  ovat	  paras	  tapa	  kuorman	  sitomiseen
• Kun	  perävaunua	  lastataan,	  on	  aina	  otettava	  huomioon	  kokonaismassa,	  kuorman	  paino,	  aisapaino	  ja	  kuorman 

jakautuminen
• Tee	  kuormasta	  mahdollisimman	  tasainen.	  Sijoita	  raskaat	  kappaleet	  keskelle	  akselin	  kohdalle	  tai	  hieman 

akselin	  etupuolelle.
• Aisapainon	  tulee	  olla	  vähintään	  25kg	  tai	  enintään	  tyyppikilven osoittama massa.
• Aisapaino	  ei	  saa	  missään	  olosuhteissa	  olla	  negatiivinen	  eli	  aisaa	  ylöspäin	  nostava.	  MIKÄLI AISAPAINO	  ON 

NEGATIIVINEN	  TAI	  AISAPAINOA	  ON	  LIIKAA,	  AIHEUTAT	  VAARAN	  ITSELLESI	  JA	  MUILLE	  TIELLÄ LIIKKUJILLE.
• Jos	  ajat	  suolatuilla	  teillä,	  perävaunu	  kannattaa	  pestä	  heti	  käytön	  jälkeen.	  (Maantiesuola	  muuttaa	  sinkityksen 

väriä	  varsinkin	  silloin,	  kun	  perävaunu	  on	  uusi)
• Älä	  lastaa	  vaunuun	  ylikuormaa
• Jos	  vaunussa	  on	  kippi,	  niin	  älä	  mene	  ylösnostetun	  lavan	  alle	  

YLEISOHJEITA	  

• Kun	  lastaat	  perävaunua,	  ota	  aina	  huomioitava	  seuraavat	  asiat:	  perävaunun	  kokonaismassa,	  kuorman	  paino, 
aisapaino	  ja	  se	  miten	  kuorma	  on	  jakautunut	  vaunun	  päälle

• Jos	  perävaunu	  on	  kytketty	  vetoautoon,	  niin	  perävaunulla	  täytyy	  myös	  olla	  oma	  varoituskolmio
• Jos	  kuljetat	  pitkiä	  tavaroita,	  jotka	  ylittävät	  perävaunun	  mitan	  takaa	  yli	  metrillä,	  täytyy	  kuorman	  uloin	  osa 

merkitä	  punaisella	  tai	  punakeltaisella	  lipulla.	  Lipun	  koko	  vähintään	  30x30.	  Hämärän	  aikana	  ylitys	  tulee 
merkitä	  käyttäen	  taaksepäin	  näyttävää	  punaista	  valoa	  sekä	  punaista	  heijastinta.	  Max.	  takaylitys	  on	  2	  
metriä.

• Suurin	  sallittu	  etuylitys	  on	  1	  metri.
• Perävaunun	  maksimi	  leveys	  260	  cm	  riippumatta	  vetoauton	  leveydestä
• Tarkista	  oman	  vaunusi	  perävaunumassat	  rekisteriotteesta	  tai	  käyttöohjekirjasta.	  

AJOKORTTI	  

• B	  tai	  AB	  ajokortti:	  jos	  vetoauton	  kokonaismassa	  enintään	  3500	  kg	  ja	  hinattavan	  perävaunun	  kokonaismassa
enintään	  750	  kg	  eli	  yhteensä	  kokonaismassa	  4250	  kg.	  Yhdistelmän	  kokonaismassa	  enintään	  3500	  kg.
Perävaunun	  ei	  saa	  ylittää	  vetoauton	  omamassaa	  (esim.	  auton	  kokonaismassa	  1800kg	  ja	  perävaunun
kokonaismassa	  1700	  kg=3500	  kg)

• BE	  tai	  ABE	  ajokortti,	  jos	  vetoauton	  ja	  perävaunun	  yhdistelmä	  ylittää	  edellä	  mainitut	  massat	  (ajokorttiasetus
Vi 211	  5	  ajokorttiluokat)

• •	  01	  luokan	  perävaunu	  (kokonaismassa	  825	  kg	  tai	  alle)	  ei	  tarvitse	  määräaikaista katsastusta.
• 02	  luokan	  perävaunu	  (kokonaismassa	  751v 3500	  kg)	  täytyy	  katsastaa	  joka	  toinen	  vuosi
• Jarrullisissa	  perävaunuissa	  täytyy	  talvisaikaan	  käyttää	  nastarenkaita,	  jos	  vetoautossa	  on	  nastarenkaat.	  Jos

vetoautossa	  on	  kitkarenkaat,	  saa	  myös	  vaunussa	  käyttää	  kitkarenkaita,	  nastattomia	  talvirenkaita	  (renkaasta
täytyy	  löytyä	  M+S	  merkintä)	  tai	  nastarenkaita

• Perävaunun	  maksimi	  vetonopeus	  on	  80	  km/h

VASTUU	  AJONEUVON	  KUNNOSTA,	  OIKEASTA	  KUORMAAMISESTA	  JA	  LAINMUKAISESTA	  KÄYTTÄMISESTÄ	  ON	  AINA	  
AJONEUVOYHDISTELMÄN	  KULJETTAJALLA!	  




