Käyttö
Käyttöalueena ovat kuljetukset joiden paino sisältyy vaunun
sallittuun lastipainoon ja kuormatilaan. Huomioi että perävaunun
sisäpuolella pitää olla kiristyslenkit.
HUOM.
Vaunuissa ei saa kuljettaa maa-aineksia esim. multaa, hiekkaa,
soraa ja ym.

Säännöt ja määräykset
Ajokorttisäännökset, autolle sallittu perävaunujen suurin paino,
nopeusmääräykset ja katsastus selitetään lyhyesti
perävaunukäsikirjassa. Selitykset ovat lyhyitä ja niihin voi tulla
muutoksia. Kuljettajana olet aina velvollinen selvittämään voimassa
olevat määräykset ja niiden muutokset

Lastaus
Kaappivaunun 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
korjauslaskutukseen ja reklamaatio-oikeuden raukeamisen. Muista
sijoittaa kuorma niin, että painopiste tulee mahdollisimman alas.
Sijoita raskaat esineet akselien kohdalle tai mahdollisimman lähelle
niitä.
Korkea painopiste lisää vaaraa, että vaunu kaatuu kovassa
tuulessa, kaarteissa ja äkillisissä ohjausliikkeissä. Liian edessä
oleva painopiste nostaa aisapainoa, jolloin auton keula pyrkii
nousemaan tiestä vaikeuttaen ajettavuutta. Liian takana oleva
painopiste aiheuttaa negatiivisen aisapainon, jolloin auton perä
pyrkii nousemaan, mikä tekee yhdistelmän hallittavuudesta erittäin
vaikeaa.

Kuorman kiinnitys
Kuorma täytyy aina kiinnittää turvallisella tavalla. Kuljettaja on
viime kädessä itse vastuussa kiinnityksestä. Käytä hyväksyttyjä
sidontaliinoja kuorman kiinnitykseen. Jos vaunua ei ole lastattu
täyteen, voidaan puu palikoita tai vastaavia käyttäen estää
kuorman liukuminen eteen- tai taaksepäin kaapin sisällä.

Sidonta liina
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. Kiinnitä sidontaliinat vaunussa oleviin
sidontalenkkeihin.

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.

Tarkista ennen matkaa, että ...
- vetokuula on painunut kuulakytkimen sisälle.
Kuulakytkimissä voi olla eroa eri vaunutyyppien
välillä, mutta yhteistä niille on, että vetokuulan
täytyy olla täysin kytkimen sisällä ja kytkimen on
lukkiuduttava kuulan ympärille.
- turvavaijeri on kiinnitetty oikein autoon.
- sähköpistoke on liitetty ja että kaikki lamput ja
toiminnot toimivat.
- vaunun käsijarru on vapautettu.
- kuorma on kiinnitetty kunnolla.
- nokkapyörä on kammettu ylös.
- taustapeilit on säädetty oikein.

