
Sahatavara vaunut 
Hbi, Hbin, Hbikk, Hbins käyttöohje

HbinsHbikk

Hbi
Hbin



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. Vaunutyypin yleiskuvaus

• Vaunuissa on kehikon varaan pingotettu peitekangaskatto, vaneriset päädyt ja peitekankaasta 
valmistetut siirrettävät sivupeitteet. 

• Vaunujen varusteisiin kuuluu litteät sivupylväät (2 x 6 kpl) ja 6–12 kpl hihnavinttureita.

• Liukukiskon varassa siirrettävät sivupeitteet kiinnitetään kuljetuksen ajaksi vipulukoilla vaunun 
aluskehykseen ja päätyihin. 

• Vaunuissa on varusteina sivupylväisiin tuettavat, irrotettavat kuormanaluspuut, joiden poikkileikkaus 
on 10 cm x 10 cm. Keskeltä saranoidut aluspuut voidaan säilyttää vaunun toisessa päädyssä olevassa 
säilytyslokerossa tai vaunun lattialla sivupylväiden välissä. Hbin ja Hbins-vaunujen suurin sallittu 
akselipaino on 22,5 t.

HbinHbi HbinsHbikk



2. Vaunujen sivupeitteiden lukituslaitteet ja käyttö

Vaunujen sivupeitteiden lukituslaitteet

Päätylukitus Alalukitus Lukituksen avauksen  
apulaite laiturista



2. Vaunujen sivupeitteiden lukituslaitteiden käyttö

Vaunun lukituslaitteet ovat vipulukkoja. Päädyn- kulman- ja alareunan vipulukot aukaistaan kääntämällä kahvasta 
kunnes jousi irtoaa sivupeitteen kiinnityskohdasta. Kiinni laittaessa ensin asetetaan jousi sivupeitteen kiinnityskohtaan 
huolellisesti ja sen jälkeen väännetään vipulukko kiinni

Sivupeitteen aukaisussa ja kiinni vetämisessä muista rintama- 
suunta aina vetosuuntaan. Huomioi myös lukkojen kiinnitysjärjestys.

Sivupeitteen sulkemisen jälkeen, varmista, että kaikki lukitukset  
ovat kiinni.

Viallisista lukituslaitteista ja sivupeitteistä on ilmoitettava  
VR Transpointille.



3. Sivupeitteen avaaminen laiturilta

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

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

Vedä sivupeite kiinni peitteen päästä. 
Tarvittaessa avaa toinen pää samalla lailla 
laskostamalla. Kiinnitä lukituslaitteet lopuksi.

Jos sivupeite on 
viallinen tai vetonaruja 
puuttuu enemmän 
kuin 2 peräkkäistä, 
tee vikailmoitus 
vaunusta paikallisesti 
sovitun mukaisesti. 
Vetonarut jotka 
voivat katketa käsin 
vetämällä voi poistaa 
katkaisemalla. Jos 
käytät apuvälineitä, 
tarkasta niiden kunto 
ennen käyttöä ja poista 
vialliset.

Aukaise lukituslaitteet. Käytä alalukkojen 
aukaisemiseen laiturissa vaunun työvälinettä.



4. Sivupeitteen avaaminen maasta

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

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

Vedä sivupeite kiinni peitteen päästä. 
Tarvittaessa avaa toinen pää samalla lailla 
laskostamalla. Kiinnitä lukituslaitteet lopuksi.

Aukaise lukituslaitteet.

Jos sivupeite on 
viallinen tai vetonaruja 
puuttuu enemmän 
kuin 2 peräkkäistä, 
tee vikailmoitus 
vaunusta paikallisesti 
sovitun mukaisesti. 
Vetonarut jotka 
voivat katketa käsin 
vetämällä voi poistaa 
katkaisemalla. Jos 
käytät apuvälineitä, 
tarkasta niiden kunto 
ennen käyttöä ja poista 
vialliset.



5. Vaunujen aluspuut ja kuormansidontalaitteet

• Vaunuissa on varusteina sivupylväisiin 
tuettavat, irrotettavat kuormanaluspuut 
6 kpl, joiden poikkileikkaus on 10 cm 
x 10 cm. Keskeltä saranoidut aluspuut 
voidaan säilyttää vaunun toisessa 
päädyssä olevassa säilytyslokerossa tai 
vaunun lattialla sivupylväiden välissä. 

• Vaunujen varusteisiin kuuluu litteät 
sivupylväät (2 x 6 kpl)

• Hihnavinttureita  
- Hbikk 12 kpl 
- Hbi 12-16 kpl 
- Hbin 12 kpl 
- Hbins 12 kpl

• Sidontahihnat on tarkoitettu kuorman 
alas-sidontaan

Kuormansidontalaitteet
1. Kiristyskampi
2. Hihnavintturi
3. Sidontahihnan kiinnityspiste
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5. Vaunujen aluspuut ja kuormansidontalaitteet

• Vaunuissa olevat keskeltä 
nivelletyt aluspuut 
säilytetään joko vaunun 
päädyssä olevassa 
säilytyslokerossa 
tai vaunun lattialla, 
sivupylväiden välissä.

• Viallinen aluspuu, joka 
ei tukeudu vaunun 
sivupylvääseen 
on säilytettävä 
säilytyslokerossa.

Aluspuut sijoitettuna lattialle 
sivupylväiden väliin.

Aluspuut sijoitettuna päädyn 
koteloon.



Hbi, Hbikk, Hbin ja Hbins 
tarkastuskohteet häiriötilanteissa



6. Sivupeitteiden ja lukituslaitteiden 
tarkastuskohteet

Kulunut  
vetonaru.

Normaali 
kuluma 
vetona
russa.

Tarkasta vetonarujen kunto 
ennen avaamista. 
Jos sivupeite on viallinen tai 
vetonaruja puuttuu enemmän 
kuin 2 peräkkäistä, tee vikail
moitus paikallisesti sovitun 
mukaisesti. 
Vetonarut jotka voivat katke
ta käsin vetämällä voi poistaa 
katkaisemalla. 
Jos käytät apuvälineitä, tar
kasta niiden kunto ennen 
käyttöä ja poista vialliset.

Sivupeit
teen ylä
reuna re
peytynyt 
ja haittaa 
sen avaa
mista.

Ehjä sivu
peitteen 
yläreuna.



6. Sivupeitteiden ja lukituslaitteiden 
tarkastuskohteet

Sivupeite repeytynyt 
vetonarun kohdalta.

Sivupeitteen pystyhihna kat
kennut ja alatunneli repeytynyt.

Lukituslaitteen jousi 
katkennut.



Tekniset tiedot, päämitat  
ja kantavuudet



7. Hbikk-, Hbin- ja Hbins-vaunun rakenne ja 
päämitat



7. Hbi-vaunun rakenne ja päämitat



7. Taarapainot ja kantavuudet

  Hbikk Hbin Hbi Hbins
Taara t  15,3 15,3 14,2 / 14,6 15,1

Kuorma t  24,5 29,5 25,5 / 25,0 29,5

Kuormausalanpituus m 12,78 12,78 12,78 12,78

Kuormausalan leveys m 3,22 3,22 3,22 3,22

Kuormausalan korkeus m 2,66 2,66 2,52 2,66

Pinta-ala m2 41 40,9 41,1 40,9

Kuormaustilavuus m3 110 109 104,1 109
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Hbin


