Käyttö
Tämä käyttöohje on tarkoitettu Thule Trailers AB:n
autonkuljetustrailereille. Autonkuljetustraileri on tarkoitettu
autojen tai muiden vastaavien ajoneuvojen ja koneiden
kuljettamiseen.

Säännöt ja määräykset
Ajokorttisäännökset, autolle sallittu perävaunujen suurin
paino ja nopeusmääräykset löytyvät perävaunujen
tiedoista. Kuljettajana olet aina velvollinen selvittämään
voimassa olevat määräykset ja niiden muutokset.

Lastaus
Perävaunun sallittu kuorman paino ilmoitetaan
rekisteröintitodistuksessa. Älä koskaan kuljeta ylikuormaa,
sillä se heikentää ajo-ominaisuuksia, ylikuormittaa
jarrujärjestelmää ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden.
Ylikuorma voi myös vaurioittaa mm. renkaita, akselia ja
alustaa, ja se aiheuttaa aina takuun ja reklamaatiooikeuden raukeamisen. Perävaunu käsikirjassa on annettu
yleiset lastausohjeet, kuten kuorman sijoitus, aisapaino,
kuorman kiinnitys.

Hoito ennen palautusta
Puhdista vaunu. Tarkasta vinssivaijerit/hihnat ja ilmoita
vuokranantajalle, jos niissä on vaurioita. Tarkasta koko
vaunun kunto, ilmanpaineet, valot ym. Älä korjaa itse
mitään vaan anna se ammattimiehen tehtäväksi, kysy
neuvoa vaunun vuokrauspaikasta.

Kuormaus
Katso ensin, että autonkuljetustraileri on tukevassa
asennossa ja suhteellisen vaakasuorassa. Kiristä käsijarru.
Jos autonkuljetustrailerissa on kippi, se on kipattava ja
lukittava alaskipattuun asentoon ennen lastauksen
aloittamista.
Jos autonkuljetustrailereissa on hydraulikippi, säädin
käännetään auki-asentoon, jolloin ajosillat kääntyvät
kipattuun asentoon etuosasta käsin nostettaessa tai
takaosaa alas painamalla. Käännä säädin sen jälkeen
kiinni-asentoon ennen lastauksen aloittamista. Jos
autonkuljetustraileri on varustettu kippiruuvilla, se kierretään
kippausasentoon ennen lastauksen aloittamista.

Jos trailerisi on varustettu irtonaisilla rampeilla kipin sijasta,
ne kiinnitetään ja varmistetaan ennen kuin lastaus voi alkaa.

TARVIKKEET
Sidontaliina

1. Vedä vinssivaijeri ulos ja kiinnitä se lastattavaan
ajoneuvoon.
2. Nosta ajoneuvo ylös veivaamalla vinssiä. Jos ajoneuvo on
ajettavassa kunnossa voidaan vaiheet 1 ja 2 tehdä siten että
se ajetaan rauhallisesti ja varovasti ylös perävaunuun.
3. Kun ajoneuvo on kuljetusalustalla, se vakautetaan
pysäytyspalikoilla jonka jälkeen lava lasketaan vaakatasoon.
(a) Jos autotrailerissa on hydraulikippi, niin se säädetään
hitaasti auki ja lasketaan rauhallisesti vaakatasoon. Sulje
säädin, varmista ajoluiskat eturungon lavalukolla.
(b) Jos autotrailerissa on kippausruuvi, ruuvataan kippilava
vaakatasoon ja varmistetaan eturungon lavalukolla.
(c) Jos autotrailerissa on irralliset rampit, niin ne irrotetaan ja
kiinnitetään tiukasti ramppilaatikkoon tai niille tarkoitettuun
kiinnikkeeseen autotrailerin keulassa.
4. Varmista lastattu ajoneuvo kiristysliinalla. Autot ja
vastaavat kiinnitetään kaikista pyöristä.
5. Tarkista ettei mikään ole irti ja että kuorma on varmistettu.
Irrota käsijarru perävaunusta ja tee tavanomainen tarkistus
ennen ajoa. Katso Thule Trailer's Perävaunukäsikirjaa.
6. Nyt kuljetus voi alkaa.

Sidontaliinoja on eri kokoja ja malleja. Rataslukkoperiaatteella
toimiva sidontaliina on helpoin kiristää. Muista kuitenkin, että
suuri liina on helppo kiristää niin tiukalle, että se vaurioittaa
kuormaa.

