
Katettujen  
vaunujen käyttöohje

Sim-u



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 
myynnin yhteyshenkilöltäsi.

• Ongelmatilanteissa ota yhteyttä paikalliseen 
yhteyshenkilöön tai ratapihaohjaukseen.
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1. Sim-u vaunutyyppien yleiskuvaus

Vaunut on tarkoitettu ensisijaisesti metalliteollisuuden 
tuotteiden, kuten teräslevyjen ja rullien sekä muidenkin 
katettua tilaa vaativien raskaiden tavaroiden kuljetukseen. 
Vaunujen kori muodostuu kiinteistä päätyseinistä, 
kahdesta alumiinirakenteisesta, siirrettävästä katteesta ja 
kiinteästä keskikaaresta. Lattian suurin sallittu pyöräpaino 
on 7 t (paripyörille 10 t).

Vaunujen varusteisiin kuuluu hihnavinttureita, jotka ovat 
keskikaaressa sekä päädyissä olevat kiinnityssilmukat. Vaunuissa 
on kuorman kiinnityslenkeillä varustettuja sivupylvästuppiloita 
litteille sivupylväille.

Vaunut on varustettu lankkulattialla ja niitä käytetään 
terästuotteiden kuljetuksissa.

Osa vaunuista on varustettu lisäksi kelakehdoilla teräskelojen 
kuljetusta varten. Kelakehtoon kuormattavan kelan maksimipaino 
voi olla 20 t ja halkaisijat: minimi 800 mm, maksimi 1 800 mm.
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2. Vaunujen katteet

• Kate avataan vaunun päissä olevista käyttöpyöristä.

• Lukitusta avatessa, katteen sulkemisen tai avaamisen aloituksessa, käännä käyttöpyörästä ensin 
vastakkaiseen suuntaan. Näin lukitus aukeaa helposti.

• Käyttöpyörä saattaa pyörähtää lukituksen avaamisen jälkeen itsekseen. Älä laita peukaloita 
käyttöpyörän kehän sisäpuolelle.

• Avattu kate siirretään katteen sivuissa olevista käsikahvoista käsin työntämällä. 

• Avattaessa katetta vaunun päissä olevista käyttöpyöristä ei saa käyttää vipuvartta.

• Katteen siirtämiseen ei saa käyttää konetta, avaaminen vain käsivoimalla.

• Katteet voidaan avata myös jännitteisen ajojohtimen alla, katteiden korkeus on alle 5,3 m myös 
katteet avattuna.

• Mikäli katteet ovat jostain syystä jumiutuneet kiinni, niin katteita ei saa yrittää vääntää 
käyttöpyörästä väkisin. 

• Katteiden jumiutumiseen voi johtaa esim. jään kerääntyminen vaunun rakenteisiin, johtuen 
erittäin hankalista käyttöolosuhteista, jolloin jää on yritettävä poistaa mahdollisuuksien mukaan 
ennen käyttöä.



3. Katteen avaaminen

1. Ota turvalli-
nen ja tukeva 
asento. Pois-
ta tarvittaessa 
lumi ja jää.

2. Ota kiinni 
käyttöpyörästä. 
Älä laita peuka-
loa käyttöpyö-
rän sisäkehälle. 
Lukituksen aue-
tessa, saattaa 
käyttöpyörä 
pyörähtää it-
sestään.

3. Ota kiinni 
lukitusvivus-
ta ja käännä 
käyttöpyörästä 
vastakkaiseen 
suuntaan. Ka-
tetta avatessa 
kiinnipäin.

4. Vedä lukitus-
vivusta lukitus 
auki.

5. Käännä käyt-
töpyörästä kate 
auki.

6. Katteen 
lähdettyä au-
keamaan, voit 
irrottaa käden 
lukitusvivusta.



3. Katteen avaaminen

7. Lukitus menee 
automaattisesti 
lukitusasentoon, 
kun kate on täysin 
auki

8. Työnnä kate auki tai vedä kate auki kat-
se ja rintamasuunta liikkeen suuntaan. 
Katteen aukaisemiseen tai sulkemiseen 
ei saa käyttää koneita. 

9. Työnnä kate täy-
sin auki perille. Näin 
mahdollisesti kat-
teen päällä oleva 
lumi tai vesi ei pu-
toa kuormatilaan, 
vaan keskikaaren 
labyrinttiuriin.

10. Älä vedä katetta 
auki tai kiinni selkä 
kulkusuuntaan.



4. Katteen sulkeminen

1. Työnnä tai 
vedä kate kiinni 
katse ja rinta-
masuunta liik-
keen suuntaan. 
Katteen sulke-
miseen ei saa 
käyttää konet-
ta.

2. Varmista, 
että kate on 
työnnetty lop-
puun asti, kiinni 
päätystopparei-
hin.

3. Ota kiinni 
käyttöpyörästä. 
Älä laita peuka-
loa käyttöpyö-
rän sisäkehälle.
Lukituksen aue-
tessa, saattaa 
käyttöpyörä 
pyörähtää it-
sestään.

4. Ota kiinni 
lukitusvivus-
ta ja käännä 
käyttöpyörästä 
vastakkaiseen 
suuntaan. Ka-
tetta sulkiessa 
Auki-suuntaan.

5. Vedä lukitus-
vivusta lukitus 
auki.

6. Käännä käyt-
töpyörästä kate 
kiinni.



4. Katteen sulkeminen

7. Katteen läh-
dettyä sulkeu-
tumaan, voit 
irrottaa käden 
lukitusvivusta.

8. Lukitus menee 
automaattisesti 
lukitusasentoon, 
kun kate on täy-
sin kiinni asen-
nossa.

Varo !
Lattia voi olla 
liukas keliolo-
suhteista  
johtuen.



5. Sim-u vaunujen kuormansidontalaitteet

Kiristysvälineiden  
sijainti vaunussa

1. Kiristyskampi

2. Pikakelauskampi

Kiristysvälineet

1. Kiristyskampi   2. Pikakelauskampi

3. Vaunun päässä olevat  
sidontahihnojen kiinni-
tyspisteet

1

1

2

3

Vaunuissa on kaksi hihnavintturia 
päällekkäin.
Hihnavintturi vapautetaan nosta-
malla säppi hammaskehältä ylös. 
Tällöin hihnan voi vetää kelalta va-
paasti.
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 ki-
ristyskampea ja 2 pikakelauskam-
pea. Ne sijaitsevat vaunun keski-
kaaressa molemmin puolin.
Hihnojen on oltava kelattuna oh-
jeen mukaisesti aina, ellei niitä käy-
tetä kuorman tukemiseen.
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6. Katetut vaunut 
Sim-u tarkastuskohteet 
häiriötilanteissa



6. Sim-tyyppisten vaunujen tarkistuskohteet, 
jos vaunun kate ei toimi

Lue vaunun 
käyttöohjeet ennen 
katteen avaamista ja 
toimi niiden mukaan.

Huomioi, että suuri 
lumikuorma tekee 
katteesta raskaan 
ja vaikeuttaa sen 
siirtämisen auki 
asennossa toisen 
katteen päälle.

Kun kate on auki, tarkista 
aina ennen katteen siirtämis-
tä (auki tai kiinni), että kiskot 
ovat linjassa. Jos ei ole, tar-
kista onko apukiskon ja nos-
tojalan välissä jäätä.

Tarkista, ettei 
palkin ja käyt-
tövipujen vä-
lissä ole jäätä.Tarkista, että 

katteen jalat 
ovat paikoil-
laan ennen 
avaamista ja 
sulkemista.

Tarkista, että 
katteen ohjai-
met ovat oi-
keilla paikoilla 
ja, että niihin 
ei ole kulunut 
olaketta, joka 
estää katteen 
toimimisen.



6. Sim-tyyppisten vaunujen tarkistuskohteet, 
jos vaunun kate ei toimi

1. Liiallisella voiman 
käytöllä, vääntövarsilla tai 
konevoimalla saa katteen 
varmasti toimimattomaksi. 

2. Tarkistuksien jälkeen 
katteen pitää aueta kahden 
henkilön voimalla. Jos 
kate ei aukea, vaunu on 
viallinen ja toimitettava 
kunnossapitoon.

Jos käyttöpyörä 
pyörii tyhjää, on 
käyttölaitteen 
ketju katkennut.

Tarkista, että 
lukituslaitees-
sa ei ole jäätä.

Tarkasta, että 
kate ei ole 
jäätynyt kiinni 
lattiaan nosta-
malla sitä varo-
vasti kangella.



7. Tekniset tiedot



7. Sim-u vaunun rakenne ja päämitat



7. Taarapainot, kantavuudet ja varustus

Sarja: numerot: kpl taara t kantavuus t
Sim-u 23 27,1 62,5

44721-9 44726-8 44733-4 44711-0
44722-7 44727-6 44714-4 44737-5
44723-5 44728-4 44740-9 44732-6
44724-3 44729-2 44738-3 44739-1
44725-0 44730-0 44736-7 44735-9

44731-8 44734-2
44713-6

Kelakehdoilla varustetut  
puulattiaiset vaunut. 6 kpl/vaunu Puulattiaiset vaunut 
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