
Sahatavaravaunu  
Habbin -käyttöohje

Habbin



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. Habbin-vaunutyyppien yleiskuvaus

• Vaunu on varustettu 4-osaisella nostokatteella, jotka 
koostuvat kattopalkkiin laakeroiduista teräsrungoista ja 
hihnoin tuetuista peitekankaista. 

• Katteet nostetaan hydrauliikkasylintereillä, joita käytetään 
vaunun päädyissä sijaitsevista sähköisistä hydrauliikka-
yksiköistä. Käyttöön tarvittava tasavirta (24V) otetaan joko 
erillisestä akusta tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi trukista. 

• Vaunun päädyt ja lattia ovat teräsrakenteiset. Lattia on 
päällystetty karhen-nusta sisältävällä pinnoitteella. 

• Vaunun varusteisiin kuuluvat litteät sivupylväät (2 x 12 kpl)  
ja 28–30 kpl hihnavinttureita sekä 34 kpl hihnojen 
kiinnityskoukkuja. 

• Vaunussa on lisäksi varusteina 12 kpl sivupylväisiin 
tuettavia kuorman-aluspuita, joita säilytetään vaunun 
keskikaaren molemmilla puolilla olevissa telineissä. 

• Vaunun suurin sallittu akselipaino on 25 t, jonka mukaista 
kuormaa (69,5 t) saa käyttää ainoastaan ko. akselipainolle 
sallituilla rataosilla.

Habbin



2. Habbin- ja Habbins-vaunujen 
sivupeitteiden lukituslaitteet ja käyttö

Vaunujen sivupeitteiden lukituslaitteet

Habbin alalukitus Habbin-alalukituksien sijainti  
2 kpl / nostokate



3. Nostokatteen avaamisen rajoitteet

• Katteen avaaminen on kielletty ajojohtimen 
alla.

• Vaunun korkeus kate avattuna on 7,4 m ja  
vapaa sivutila vähintään 1 m.

• Katteen tuulirajoitus: 
Tuulen nopeus : 
- Yli 20 m/s katteet pidettävä suljettuna 
- Alle 20 m/s yksi kate (12 m) voidaan avata 
- Alle 14 m/s ei rajoituksia

• Tuulen nopeuden ollessa välillä 14 m/s –  
20 m/s katetta käytettäessä tulee noudattaa 
tarpeellista varovaisuutta.

• Vaunun molempia katteita samalla kohtaa 
vaunun poikkisuunnassa ei saa nostaa ylös 
asti, koska katteet törmäävät toisiinsa ja 
saattavat vaurioitua.



4. Nostokatteen avaaminen ja  
sulkeminen hydraulisesti

1. Aukaise alareunan 
lukituslaitteet.

5. Kate aukeaa. Nosta  
nostokate kokonaan auki asti.

2. Kytke  
virtalähde.

3. Valitse käyttövivusta 
avattavan katteennosto.

4. Paina  
painokytkintä.

7. Sulje alareunan 
lukituslaitteet.

6. Valitse käyttövivusta suljettavan katteenlasku ja paina 
painokytkintä. Kate sulkeutuu. Sulje kate kokonaan.



5. Habbin-vaunujen kuormansidontalaitteet 
ja aluspuut

• Habbin-vaunuissa 28-30 kpl 
hihnavinttureita sekä 34 kpl hihnojen 
kiinnityskoukkuja. 

• Hihnavintturi vapautetaan nostamalla 
säppi hammaskehältä ylös. Tällöin hihnan 
voi vetää kelalta vapaasti.

• Kiristyskammella kiristetään hihna 
silloin, kun sitä käytetään kuorman 
tukemiseen. Silloin on säppi käännettävä 
hammaskehälle, joka lukitsee sen.

• Vaunun varustukseen kuuluu 4 
kiristyskampea 

• Hihnojen on oltava kelattuna ohjeen 
mukaisesti aina, ellei niitä käytetä 
kuorman tukemiseen.

Hihnavintturien sijoitus 
vaunun sivupalkin alle.

Kiristyskampi



5. Habbin-vaunujen kuormansidontalaitteet 
ja aluspuut

• Kuorman ylisidontaa varten (hihnan pituus 
14 m) Käytön jälkeen on hihnat kelattava 
vinttureihin asianmukaisesti.

•  Reunapalkin hihnojen kuorman päälle 
saamiseksi voidaan käyttää kuvien 
mukaista menetelmää. Hihna kiinnitetään 
yksinkerroin sivuohjatun katteen 
helmapalkin alla olevien jousilevyjen alle. 

• On varmistettava, että vapaata hihnaa on 
riittävästi uloskelattuna, ettei kuormalla tai 
hihnalla rikota auki olevaa katetta. 

• Ennen lastausta on vastakkaisen puolen 
katetta  avattava sen verran, että vintturin 
hihnat päästään esteettä nostamaan 
vaunuun.

Hihnavintturien sijoitus 
vaunun sivupalkin alle.

Kiristyskampi 
säilytystelineessä.



5. Habbin-vaunujen kuormansidontalaitteet 
ja aluspuut

• Vaunussa on 12 kpl kiinteärakenteisia 
kuormanaluspalkkeja, jotka on varustettu 
uloketapeilla paikallaan pysymisen 
varmistamiseksi. Aluspalkkeja varten 
on vaunun lattiassa  reiät sivupylväiden 
kohdalla, johon aluspalkintappiulokkeet 
sopivat. Aluspalkkien säilytystä varten on 
vaunun keskikaaren molemmin puolin 
telineet niiden säilytystä varten. 

• Palkit tulee säilyttää joko keskikaaren 
säilytystelineessä tai lattialle 
sivupylväitten kohdalle asennettuna. 

• Aluspalkkeja ei saa jättää irralleen 
vaunuun kuljetuksen ajaksi. 

• Kiinteärakenteiset kuorman aluspalkit 
säilytetään keskikaaren molemmin puolin 
olevissa säilytystelineessä.

Aluspalkit sijoitettu 
keskikaareen.

Aluspalkkien ohjuri tapit.

Vaunun rungon reunapal-
kissa on tuppilot, johon 
sivupylväät voi asettaa vain 
oikein päin. Sivupylvään 
alapää on taivutettu 30 as-
teen kulmaan irrottamisen 
helpottamiseksi Sivupyl-
vään irrottamisessa voi-
daan käyttää apuna toista 
sivupylvästä sen jompaa 
kumpaa päätä. Sivupylvään 
molemmin puolin eri kor-
keuksilla on tappiulokkeet.

Aluspalkit sivu-
pylväiden välissä.

Aluspalkkien 
ohjuritapit



Habbin-tarkastuskohteet  
häiriötilanteissa



6. Koneikko ja öljysäiliö

• Koneikko ja öljysäiliö sijaitsee kotelossa 
vaunun päädyssä. Aukaise lukitus-salpa ja 
nosta kansi ylös.

• Häiriötilanteessa tarkasta koneikon öljy ja lisää 
tarvittaessa. Käytä oikeaa öljyä, älä yli täytä 
säiliötä.

• Vaunu on hydraulista käyttöä varten varustettu 
koneikolla, jonka tekniset arvot ovat: 
Tyyppi: UP100-AP2,5-2,2kW24V-3,5L VAAK 
Öljy: TEBOIL HYDRAULIC ARCTIC OIL,  
 ISO VG 15, VI 375   

• Jähmepiste – 60 astetta.           
Pumpun säiliö 3,5 l             
putkisto n. 17 L yhteensä 20,5 l/vaunu.

• Vaunuissa havaituista vioista on tehtävä 
vikailmoitus paikallisesti sovitun mukaisesti. 
Jos käytät apuvälineitä, tarkasta niiden kunto 
ennen käyttöä ja poista vialliset.



6. Käsikäyttö

• Jos koneikko ei toimi, on mahdollista avata nostokate manuaalisesti. Käsipumpun varsi sijaitsee 
käyttöventtiilien yläpuolella olevassa telineessä ja käsipumppu vaunun alakulmassa. 

• Vaunuissa havaituista vioista on tehtävä vikailmoitus paikallisesti sovitun mukaisesti. Jos käytät 
apuvälineitä, tarkasta niiden kunto ennen käyttöä ja poista vialliset.



Tekniset tiedot, päämitat  
ja kantavuudet



7. Habbin-vaunun rakenne.  
Päämitat, taarapainot ja kantavuudet

Habbin
Taara t  30,5
Kuorma t  59,5 / 69,5
Kuormausalan pituus m 24,5
Kuormausalan leveys m 3,24
Kuormausalan korkeus m 3,7
Pinta-ala m2 79,2
Kuormaustilavuus m3 285



Habbin


