
Paperinkuljetus vaunut 
Gbln, Gbls käyttöohje

Gbls

Gbln



Turvallisesti ja ehjänä perille  
– vaunujen oikeaoppinen käyttö
• Yleiset ja tavaralajikohtaiset kuormausohjeet löydät 

osoitteesta vrtranspoint.fi/kuormausohjeet

• Vaunujen kriittiset ja kiireellisesti huomiota tarvitsevat viat 
ja vauriot, jotka vaarantavat työ- tai tavaraturvallisuuden 
ilmoitetaan  VR Transpointin paikalliseen ratapihaohjaukseen.

• Kuormatilojen vaurioista, kuten jäykästä katteesta tai 
ovesta, ilmoitetaan vaurioilmoituslomakkeella osoitteessa 
vrtranspoint.fi/vaurioilmoituslomake

https://www.vrtranspoint.fi/fi/vr-transpoint/asiakkaan-opas/kuormausohjeet/
https://www.vrtranspoint.fi/fi/vr-transpoint/asiakkaan-opas/kalusto/vaunujen-viat-ja-vauriot/
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1. Vaunutyyppien yleiskuvaus

Vaunut on tarkoitettu ensisijaisesti paperiteollisuuden tuotteiden, 
kuten suurien kartonki- ja paperirullien sekä muidenkin katettua 
tilaa vaativien raskaiden tavaroiden kuljetukseen.

Gbls-vaunut
• Kuorman tukemiseen voidaan käyttää vaunuihin kiinteästi asen-

nettuja tai irrallisia sidontahihnoja. 

• Vaunuissa sekä lattia että seinät ovat alumiinia. Naulojen lyö-
minen niihin on kielletty. lattia on karhennettu ja päätyseiniin on 
lisätty kuorman sidontahihnojen kiinnityslenkkejä. 

• Kuorman tukemiseen voidaan käyttää vaunuihin kiinteästi asen-
nettuja tai irrallisia sidontahihnoja. 

Gbln-vaunut
• Kuorman tukemiseen voidaan käyttää vaunuihin kiinteästi 

asennettuja tai irrallisia sidontahihnoja. 

• Lattia on vaneria ja seinät terästä.

Gbls

Gbln



2. Gbln-vaunujen ovet, lukituslaitteet ja käyttö

Gbln-vaunun ovet ja lukituslaitteet

Ovenlukitus
• Lukitus kiinni asennossa.
• Varmistin ala-asennossa. Tällöin 

se varmistaa ovien tahattoman 
aukeamisen.

Lukituksen avaus
• Paina lukituksen varmistin ylös 1
• Vedä lukitus auki 2
• Aukaise ovet
• Varo sormia

Lukituksen sulkeminen
• Vedä ovet kiinni tiiviisti toisiinsa
• Aseta lukituslaite vastakkaisen oven hahloon 3 
• Paina lukitus kiinni ja tarkasta, että varmistin on 

ala-asennossa
• Varo sormia
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2. Gbln-vaunujen ovet, lukituslaitteet ja käyttö

Gbln-vaunun ovet ja lukituslaitteet

Lukituksen avaus
• Aukaise ovet vetämällä



2. Gbln-vaunujen ovet, lukituslaitteet ja käyttö

Gbln-vaunun ovet ja lukituslaitteet

Lukituksen avaus
• Jos oikeanpuoleinen ovi tarvitsee aukaista kokonaan, vedä lukituksesta ja vedä ovi auki loppuun asti.



3. Gbls-vaunujen ovet, lukituslaitteet ja käyttö

Gbls-vaunun ovet ja lukituslaitteet

Ovenlukitus
• Lukitus kiinni asennossa.
• Varmistin ulko asennossa. Tällöin 

se varmistaa ovien tahattoman 
aukeamisen

Lukituksen avaus
• Paina lukituksen varmistin sisäänpäin 1
• Nosta lukitusvivusta ja jätä se auki 

asentoon hahloonsa yläasentoon 2
• Aukaise ovet
• Varo sormia

Lukituksen sulkeminen
• Vedä ovi kiinni päätyä vasten
• Aseta lukituslaite vastakkaisen oven hahloon 3 
• Paina lukitus kiinni ja tarkasta, että varmistin  

on ulko asennossa
• Varo sormia

1
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3



Hihnavintturien sijoitus 
vaunun sivupalkin alle.

3. Gbla-vaunujen ovet, lukituslaitteet ja käyttö

Gbla-vaunun ovet ja lukituslaitteet

Lukituksen avaus
• Aukaise ovet vetämällä



4. Gbln-vaunujen kuormansidontalaitteet

• Vaunuissa on varusteina 4 
kappaletta kuormansidonta 
hihnavinttureita kiristys- ja 
pikakelaus kampeineen.

• Hihnojen sidontapisteet on 
vaunun reunoissa molemmin 
puolin.

Kuormansidontalaitteet
1. Kiristyskampi
2. Pikakelauskampi
3. Sidontahihnan kiinnityspisteet

1

2
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5. Gbls-vaunujen kuormansidontalaitteet

• Vaunuissa on varusteina 4 
kappaletta kuormansidonta 
hihnavinttureita kiristys- ja 
pikakelauskampeineen.

• Hihnojen sidontapisteet on 
vaunun molemmissa päissä.

Kuormansidontalaitteet
1. Kiristyskampi
2. Pikakelauskampi
3. Sidontahihnan kiinnityspisteet

1

32
1
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Gbln- ja Gbls-tarkastuskohteet  
häiriötilanteissa



6. Gbls-vaunujen ovet

Oven yläpelti on vaurioitunut. Saattaa aiheuttaa 
ovea liikutettaessa yllättävän jumiintumisen.

Tarkista oven yläpelti ennen vaunu ovien käyttämistä. 
Jos yläpellissä vaurioita, noudata varovaisuutta.



Tekniset tiedot, päämitat  
ja kantavuudet



7. Gbln-vaunun rakenne ja päämitat

  Gbln
Taara t  14,6
Kuorma t 28
Sisäpituus m 12,78
Sisäleveys m 2,85
Sisäkorkeus m 3,13
Pinta-ala m2 36,4
Kuormaustilavuus m3 113
Oviaukon leveys m 6,5
Oviaukon korkeus m 3



7. Gbls-vaunun rakenne ja päämitat

  Gbls
Taara t  15,1
Kuorma t 29,5
Sisäpituus m 12,78
Sisäleveys m 2,84
Sisäkorkeus m 3,13
Pinta-ala m2 36,5
Kuormaustilavuus m3 113
Oviaukon leveys m 6,2
Oviaukon korkeus m 3
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