
Selluloosa vaunut 
Hain, Hains käyttöohje

Hain

Hains



Turvallisesti ja ehjänä perille  
– vaunujen oikeaoppinen käyttö
• Tavaravaunujen oikeaoppisella käytöllä varmistetaan 

työ- ja liikenneturvallisuus sekä varmistetaan, että vaunut 
pysyvät kunnossa sekä kuljetettava tavara saapuu perille 
vaurioitumattomana.

• Yleiset ja tavaralajikohtaiset kuormausohjeet saat 
myynnistä: https://www.vrtranspoint.fi/fi/vr-transpoint/
yhteydet/myynti/

• Ongelmatilanteissa ota yhteyttä paikalliseen 
yhteyshenkilöön tai ratapihaohjaukseen
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1. Hain, Hains vaunutyyppien yleiskuvaus

• Vaunuissa on kehikon varaan pingotettu 
peitekangaskatto, teräksiset päädyt ja vanerilattia 
sekä peitekankaasta valmistetut siirrettävät 
sivupeitteet.

• Liukukiskon varassa siirrettävät sivupeitteet 
kiinnitetään kuljetuksen ajaksi vipulukoilla vaunun 
aluskehykseen ja päätyihin. Sivupeitteessä on 
peitteen oikeaa siirtämistapaa esittävät ohjekuvat.
Vaunujen varusteisiin kuuluu 8 kpl keskikaaressa 
olevia hihnavinttureita sekä 8 kpl päädyssä olevia 
kiinnityssilmukoita.

• Vaunuissa on 16 kpl litteille sivupylväille 
tarkoitettua pylvästuppiloa.

• Hain-vaunujen suurin sallittu akselipaino on 22,5 t.

Hains

Hain



2. Hain ja Hains-vaunujen sivupeitteiden  
  lukituslaitteet ja käyttö

Hain ja Hains vaunujen sivupeitteiden lukituslaitteet

Hain 
päätylukitus

Hains 
päätylukitus

Hain 
alalukitus

Hains 
alalukitus



2. Hain sivupeitteiden lukituslaitteiden käyttö

Sivupeitteen aukaisussa ja kiinni vetämisessä 
muista rintamasuunta aina vetosuuntaan. 
Huomioi myös lukkojen kiinnitysjärjestys.
Sivupeitteen sulkemisen jälkeen, varmista, että 
kaikki lukitukset ovat kiinni.
Viallisista lukituslaitteista ja sivupeitteistä on 
ilmoitettava VR Transpointille.

Hain-vaunun lukituslaitteet 
ovat vipulukkoja. Päädyn- 
kulman- ja alareunan vipu-
lukot aukaistaan kääntä-
mällä kahvasta kunnes 
jousi irtoaa sivupeitteen 
kiinnityskohdasta. Kiinni 
laittaessa ensin asetetaan 
jousi sivupeitteen kiinni-
tyskohtaan huolellisesti ja 
sen jälkeen väännetään 
vipulukko kiinni



2. Hains sivupeitteiden lukituslaitteiden käyttö

1. Varo sormiasi. Lue käyttöohjeet  
 vaunun päädystä.
2. Nosta ja käännä punaista  
 lukituksen varmistustankoa.  
 Lukitus jää auki.
3. Ota lukituksen aukaisutanko  
 telineestä nostamalla.
4. Aseta se lukituslaiteen päässä  
 olevaan reikään.
5. Käännä lukitus auki
6. Varmista että molemmat  
 lukitukset on auki.
7–8. Hains-vaunun alareunan  
 vipu lukot aukaistaan  
 kääntämällä kahvasta  
 kunnes jousi irtoaa sivupeitteen 
 kiinnityskohdasta. 
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2. Hains sivupeitteiden lukituslaitteiden käyttö

1. Sivupeitteen aukaisussa ja kiinni 
vetämisessä muista rintamasuun-
ta aina vetosuuntaan. Sivupeitteen 
sulkemisen jälkeen, varmista, että 
kaikki lukitukset ovat kiinni.
Viallisista lukituslaitteista ja 
sivupeitteistä on ilmoitettava  
VR Transpointille.

2. Tuulihaan käyttö sivupeitettä sulkiessa on 
sallittu vain, jos tuuliolosuhteet niin edellyttävät.
Hihna on vedettävä käsikaiteen takaa, että 
lukituslaitteet eivät vaurioidu.

3. Varmista 
Hains-vaunuissa 
sivupeitteen sul-
kemisen jälkeen, 
että kaikki päädyn 
lukitukset ovat kiinni. 
Jos päädyn lukitus 
on rikki tai osittain 
auki, ei vaunua saa 
liittää junaan. Var-
mista myös alareu-
nan lukitukset
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3. Sivupeitteen avaaminen laiturilta

1-2. Tarkista sivupeitteen ja vetonarujen kunto. 
Vetonarun kunnon tarkastamiseksi, vedä narusta 
kädellä kuluneisuuden havaitsemiseksi.

5-6. Avaa sivupeite päästä alkaen laskostamalla. Käytä 
molempia käsiä. Älä vedä selkä vetosuuntaan. Varo, laituri 
voi olla liukas ja siinä voi olla esteitä.

7. Vedä sivupeite kiinni peitteen päästä. Tar-
vittaessa avaa toinen pää samalla lailla las-
kostamalla. Kiinnitä lukituslaitteet lopuksi.

3-4. Aukaise lukituslaitteet. Käytä 
alalukkojen aukaisemiseen laiturissa 
vaunun työvälinettä.

Jos sivupeite on vialli-
nen tai vetonaruja puut-
tuu enemmän kuin 2 
peräkkäistä, tee vikail-
moitus vaunusta paikal-
lisesti sovitun mukaises-
ti. Vetonarut jotka voivat 
katketa käsin vetämällä 
voi poistaa katkaisemal-
la. Huomio erilainen lu-
kituslaite Hains-vaunun 
päädyissä. Jos käytät 
apuvälineitä, tarkasta 
niiden kunto ennen käyt-
töä ja poista vialliset.
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4. Sivupeitteen avaaminen maasta

1-2. Tarkista sivupeitteen ja vetonarujen kunto. 
Vetonarun kunnon tarkastamiseksi, vedä narusta 
kädellä kuluneisuuden havaitsemiseksi.

5-6. Avaa sivupeite päästä alkaen laskostamalla. Käytä 
molempia käsiä. Älä vedä selkä vetosuuntaan. Varo, maa 
voi olla liukas ja siinä voi olla esteitä.

7. Vedä sivupeite kiinni peitteen päästä. Tar-
vittaessa avaa toinen pää samalla lailla las-
kostamalla. Kiinnitä lukituslaitteet lopuksi.

3-4. Aukaise lukituslaitteet.

Jos sivupeite on vialli-
nen tai vetonaruja puut-
tuu enemmän kuin 2 
peräkkäistä, tee vikail-
moitus vaunusta paikal-
lisesti sovitun mukaises-
ti. Vetonarut jotka voivat 
katketa käsin vetämällä 
voi poistaa katkaisemal-
la. Huomio erilainen lu-
kituslaite Hains-vaunun 
päädyissä. Jos käytät 
apuvälineitä, tarkasta 
niiden kunto ennen käyt-
töä ja poista vialliset.
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5. Hain ja Hains vaunujen kuormansidontalaitteet

Kiristysvälineet 
1. Kiristyskampi 
2. Pikakelauskampi

Vaunun päässä olevat 
sidontahihnojen kiinnityspisteet

Hain ja Hains-vaunuissa on kaksi 
hihnavintturia päällekkäin vaunun 
keskikaaressa
Hihnavintturi vapautetaan nostamal-
la säppi hammaskehältä ylös. Tällöin 
hihnan voi vetää kelalta vapaasti.
Pikakelauskammella voi nopeasti 
kelata hihnan vintturin kelalle.
Kiristyskammella kiristetään hihna 
silloin, kun sitä käytetään kuorman 
tukemiseen. Silloin on säppi kään-
nettävä hammaskehälle, joka lukit-
see sen.
Vaunun varustukseen kuuluu 2 kiris-
tyskampea ja 2 pikakelauskampea. 
Ne sijaitsevat vaunun keskikaaressa 
molemmin puolin.
Hihnojen on oltava kelattuna ohjeen 
mukaisesti aina, ellei niitä käytetä 
kuorman tukemiseen.
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6. Hain ja Hains  
tarkastuskohteet  
häiriötilanteissa



6. Sivupeitteiden ja lukituslaitteiden 
tarkastuskohteet

Tarkasta vetonarujen kun-
to ennen avaamista. Jos 
sivupeite on viallinen tai 
vetonaruja puuttuu enem-
män kuin 2 peräkkäistä, 
tee vikailmoitus paikalli-
sesti sovitun mukaises-
ti. Vetonarut jotka voivat 
katketa käsin vetämällä 
voi poistaa katkaisemalla. 
Huomio erilainen lukitus-
laite Hains-vaunun pää-
dyissä. Jos käytät apu-
välineitä, tarkasta niiden 
kunto ennen käyttöä ja 
poista vialliset.

Kulunut vetonaru.

Sivupeitteen yläreuna repeyty-
nyt ja haittaa sen avaamista.

Normaali kuluma vetonarussa.

Ehjä sivupeitteen yläreuna



6. Sivupeitteiden ja lukituslaitteiden 
tarkastuskohteet

Sivupeite repeytynyt vetonarun 
kohdalta.

Sivupeitteen päätyrauta 
vääntynyt.

Lukituslaitteen yhdys-
tanko vääntynyt.

Sivupeite 
repeytynyt.

Sivupeitteen pystyhihna katken-
nut ja alatunneli repeytynyt.

Lukituslaitteen yhdystanko 
vääntynyt.

Lukituslaitteen jousi  
katkennut.



7. Tekniset tiedot, 
päämitat ja kantavuudet



7. Hain ja Hains vaunun rakenne ja päämitat
Huom! Hain vaunun poikkeava kuormausaukon pituus 9,82 / 6,70 m

Hains 8,26 m Hains 8,26 m

Hain 9,28 m Hain 9,28 m



7. Taarapainot ja kantavuudet

  

  Hain Hains

Taara t  25,6 25,6

Kuorma t 64,0 64,4

Kuormausaukon pituus m 9,82 / 6,70 8,26 / 8,26

Kuormausalan  
pituus m  16,78 16,78 
leveys m  3,35 3,35 
korkeus m 2,67 2,66

Pinta-ala m2  56,2 56,2

Tilavuus m3  149,9 149,9



Hain

Hains


