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Yleisesti 
FIX Road® -sidontapeite on hyväksytty sidontaväline, sillä voi korvata muita 
sidontamenetelmiä, kuten esim. kuormaliinoja. FIX valmistetaan kutomalla 
erikoiskuidusta ja päällystämällä kangas UV- ja lämpösäteilyn varalta. Peite on aina 
asennettava päällystetty puoli (tavallisesti hopean värinen) ylöspäin. Kangas kestää 
hyvin kulutusta, myös sekä happoja, että emäksiä ja omaa erittäin korkean 
murtolujuuden. Sidontaliina on ommeltu kankaaseen vahvalla langalla ja sidos on 
testattu. Murtolujuus on 5000daN (50kN), ja sidontavoima (nimellislujuus) LC 
2500daN (25 000N) jokaiselle sidontapisteelle. 
 
Peitteen sijoittaminen kuorman päälle 
vaihtoehto 1. jos kyseessä on pelkkä peite 
- nosta peite kuorman päälle esim. trukilla 
- levitä peite kuorman päälle tasaisesti niin, että saman verran kangasta on kaikkien 
reunojen yli ja päällystetty puoli on ylöspäin 
vaihtoehto 2. jos peite on varustettu kumiköysin ja rullavaunuin 
- vedä peite kuorman yli niin, että se asettuu tasaisesti molempien päätyjen yli 

   
 
 
Sidontajärjestys 
- kiinnitä sidontaliinat molemmissa päädyissä vinsseihin tai räikkiin, mutta älä vielä 
kiristä. 
Jos et pääse käsiksi sidontaliinoihin kuorman toisella sivulla (esim. kiinteäseinäisessä 
vaunussa) on hyvä esikiristää kiinteän seinän puoleiset räikät niin, että peite asettuu 
kuorman korkeudelle ennen lastaamista 
- kiristä päädyissä olevat liinat vuorotellen niin, että saat molempiin päätyihin peitteen 
ulottumaan nurkan yli 
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kiristä sen jälkeen peite aloittaen kuorman matalista kohdista 
- kiristä tasaisesti niin, että peite pysyy kuorman päällä ja molemmilla sivuilla on 
saman verran kangasta  
 
Käytössä olevan peitteen tarkastaminen 
Peite pitää aina olla kunnolla kiristetty. Kuorman päätyjen yli pitäisi aina jäädä 
peitettä, jotta saadaan aikaiseksi ns. valjassidonta. Silloin peitteen nimellislujuus 
saadaan parhaiten hyödyksi päätyjen sidontapisteissä. 
FIX kuorman sidontapeite on oikein kiristetty jos: 

 
       päätyyn saadan valjassidonta      ja   muualla kireä ylisidonta 
 
Sidontavoima liukumisen estämiseksi 
Valjassidonnalla saadaan sidottua yhdellä liinalla molemmin puolin kuormaa:  
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Jos liinan ja kuorman alustan välinen kulma on pienempi kuin 45° ja kitkakerroin 
esim. µ= 0,3 saadaan yhdellä liinalla molemmin puolin kuormansidontavoimaksi 4,64 
tonnia kun vaakasuuntaisen kiihtyvyyden arvoksi asetetaan 1,0G. Pystysuuntaisen 
kiihtyvyyden arvo maatiekuljetuksissa on aina 1,0G.  
 
Vastaavasti ylisidonnalla saadaan yhdellä liinalla sidottua kuorma, jonka paino on 
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Jos esikiristysvoima STF = 400daN ja sidontaliinan kulma α kuorman alustaan nähden 
on suurempi kuin 75° saadaan 0,34 tonnia yhdellä liinalla sidottua, jos vaakasuoran 
kiihtyvyyden arvoksi asetetaan 1,0G. 
Toisenlaisilla arvoilla vaakasuoralle kiihtyvyydelle saadaan eri tulos. Jos esim. 
tarkastellaan tilannetta, että vaakasuora kiihtyvyys on vain 0,5G (maantieliikenteessä 
sivulle ja taakse) saadaan valjassidonnalle 16,2 tonnia ja ylisidonnalle vastaavasti 
1,2 tonnia. 
Toisin sanoen, jos esim. 7t kuorma on yhdessä kerroksessa ja kitkakerroin 0,3 
saadaan kuorma sidottua eteenpäin käyttäen yhtä valjassidontaa ja 8 ylisidontaa. 
Mahdollista etuseinän tukea ei ole tässä esimerkissä otettu huomioon. 
 
Sidontavoima kaatumisen estämiseksi 
Valjassidonnalla yhdellä liinalla molemmin puolin kuormaa estetään 
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kaatumasta.  

Jos liinojen ja alustan välinen kulma on enintään 45° ja kitkakerroin µ= 0,3 saadaan 
yhdellä valjassidonnalla varmistettua 2,5 tonnia kun kuorman korkeudeksi H 
oletetaan 2,5m ja pituudeksi L=1,0m sekä painopisteen paikaksi (HTP, LTP) oletetaan 
kuorman keskipiste ja kiihtyvyydeksi vaakasuoraan 1,0G. 
 
Yksi ylisidonta varmistaa: 
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kaatumista vastaan.  

Esikiristysvoimalla STF = 400daN ja sidontaliinan kulmalla α suurempi kuin 75° 
saadaan 1,0G:n kiihtyvyydellä ja kitkakertoimella µ= 0,3tulos että yksi ylisidonta 
varmistaa 0,08 tonnia. 
Jos kiihtyvyydeksi vaakasuoraan asetetaan 0,5G saadaan vastaavasti 
valjassidonnalle 15,0 tonnia ja ylisidonnalle 0,48 tonnia. 
Esimerkeistä näkyy valjassidonnan ylivoimaisuus. Huomattavasti pienemmällä 
työmäärällä voidaan kuorma varmistaa paljon tehokkaammin käyttäen 
valjassidontaa. Peitteen pituus tulee valita niin, että tähän on mahdollisuus. 
 
Peitesidonnan avaaminen 
Jos peite on varustettu rullavaunuin, niin räikkien avaaminen riittää, että peite nousee 
kumiköysien voimalla katon rajaan ja silloin se voidaan tarvittaessa vetää 
kuormakorin toiseen päähän. Jos peite on avolavan päällä, kannattaa avata räikät 
ensin yhdeltä sivulta ja vetää peite kuorman päältä maahan toiselta puolelta. Silloin 
peite on helppo levittää maahan päällystetty pinta alaspäin, jotta kuormaa vasten 
oleva pinta ei likastu. Kun loput räikät on irrotettu, voidaan peite taittaa kokoon. 
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FIX STRAP® – helpompi ja nopeampi tapa sitoa liinoilla 
FIX STRAP® sitoo kuorman samalla tavalla kuin liinat, mutta se on kiinnitettynä auton 
kattoon rullavaunuissa kulkevissa kumiköysissä niin kuin FIX Road:kin. Tällöin voi 
sidontavälineen myös helposti vaihtaa näiden kesken. 
Kuormaliina on kiinnitetty kumiköyteen koukun puoleisessa päässä soljella (kuva 9.), 
joka on siirrettävissä lastitilan korkeuden mukaan, joten koukku pysyy kiinni lattian 
silmukassa kumiköyden vedon ansiosta (ks. kuva 10). 
 Lastitilan toisella sivulla liina kulkee samanlaisen soljen läpi, mutta vain kerran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9. FIX Strap ripustettuna    Kuva 10. Koukku pysyy silmukassa lastatessa 
 
FIX Strap on käytöltään hyvin samankaltainen 
kuin tavallinen sidontaliina. Liina on 
kiinnitettynä auton kattoon ja voidaan vapaasti 
vetää oikeaan kohtaan kuorman päälle. 
Sitominen voidaan tehdä maassa seisten ja 
avattaessa liina nousee katon rajaan pois 
tieltä. Matalia kuormia sidottaessa kiinteä 
ripustuspiste liukuu toisen kiinnikkeen läpi 
tarvittaessa. Sidonta tehdään niin, että liina 
pujotetaan kiristimen läpi, vedetään käsin liina 
kireälle, ja kiristetään loput kuten tavallisestikin.  Kuva 11. FIX Strap vapautettuna 
 
Sidonnan avaaminen 
Kiristin avataan normaalisti ja liina päästetään 
irti. Kumiköydet vetävät sen katon rajaan pois 
tieltä. 
 
Useita etuja 
FIX Strap on aina valmiina, käytön jälkeen ei 
tarvitse kelata liinaa kasaan, eikä se jää 
makaamaan lattialle. Liinaa ei tarvitse heittää 
kuorman yli ja se pysyy hyvin puhtaana. 
Työaikaa säästyy käyttäjien mukaan 15-30 
minuuttia kuormaa kohden.  Kuva 12. FIX Strap kiristettynä.
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Asennusohjeet FIX Road® ja FIX Strap®
 

 
Ennenkuin aloitat: 

• FIX Road systeemin asennus pitää tehdä kahden henkilön voimin, jotta 
vaurioilta vältytään ja työn jälki on parempi.  

• Kiskot on asennettava niin ylös kuin mahdollista ja hahlo vaakasuoraan.  
• Tarkista, että kiinnittäminen ei estä sivupeitteen, sen pylväiden ja mahdollisesti 

liikuvan katon toimintaa. 
• Kiskot asennetaan mahdollisimman lähelle etuseinää ja takaseinästä pitää 

jäädä n. 10 cm tyhjää tilaa rullavaunujen asentamista varten. 
 
 
 

  
Asennus: 

1. Merkitse kiinnityspaikat n. 75 cm etäisyydelle toisistaan. Varmista, että ne ovat 
samalla linjalla. Lisäksi tulee asentaa leveämpi kiinnike jokaisen jatkoskohdan 
yli (Kuva 13.) Päätyihin tulee lukitusruuvi M8 ja lukkomutteri. (Kuva 14.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kuva 13: Huomaa!  Kiskojen väliin tulee jäädä 2mm rako lämpölaajenemisen                                        

vuoksi ja leveämmän kiinnikkeen tulee peittää jatkoskohta. 
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Kuva 14. Kiinnikkeet ja lukitus kiskon päädyissä 
   

2. Asenna ensimmäinen kiinnike paikoilleen ja työnnä kiskon pää sen läpi. 

 
Kuva 15. kiskon kiinnitys palkkiin ei saa haitata muita liikkuvia osia. 
  

3. Nosta kiskon vapaa pää oikealle kohdalle ja kiinnitä se esim. ruuvipuristimella. 
4. Kiinnitä muut kiinnikkeet ruuveilla ja lukitusnesteellä tai niiteillä kunhan ne ovat 

laskostuvaa tyyppiä (monobult). 
5. Kiskojen jatkokselle on oma leveä kiinnike. 
6. Kiristä kaikki kiinnikkeet. Huomaa!  Kaikkien kiinnikkeiden tulee olla hyvin 

kiinni ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 
7. Rullavaunut työnnetään kiskoon ensin vain toisella puolella kuormatilaa. Sen 

jälkeen lukitaan kiskon pää M8 ruuvilla ja lukkomutterilla. 
 

Huomaa! Rullavaunut asennetaan kuvan 16 
mukaan niin, että vaunun rungossa oleva 
tasainen pinta tulee ylöspäin ja pokkaus on 
alaspäin.  
Kumiköysien tulee kulkea rinnakkain ja 
mahdollisimman suoraan. Kun kaikkien 
kumiköysiparien ensimmäiset rullavaunut 
ovat paikallaan toisella puolen kuormatilaa ja 
kiskon päät lukittu, voidaan aloittaa toisen 
puolen rullavaunujen asennus.               Kuva 16. Asenna rullavaunut näin. 
   
Asennusta helpottaa, jos kumiköydet irrotetaan rullavaunuista ennen kuin rullavaunu 
työnnetään kiskoon. Tämän jälkeen rullavaunupari työnnetään auton etuseinää 
kohden pois tieltä ja kumiköydet kytketään takaisin rullavaunuihin. Varo, että valmiiksi 
asennettu rullavaunu ei pääse kumiköysien vedon vuoksi pois kiskosta, koska vetoa 
on niin paljon, että rullavaunusta voi aiheutua vaurioita.  
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8. Paikalleen asennetut rullavaunut työnnetään pois tieltä etuseinää kohden. 
9. Lukitusruuvi (M8 x 12 DIN 933 ja lukitusmutteri DIN 985)tulee kiinnittää 

piirroksen 17 mukaan ja kiristää huolellisesti kaikkiin päihin.  
 
 

 

 
 
 
 

Kuva 17. Lukitusruuvi ja leveä kiskon kiinnike päädyssä. 
 

10. FIX peite toimitetaan taitettuna niin, että tyyppikilpi (kuva 18) on päällepäin. 
Yleensä tyyppikilpi tulee peräosaan, jotta se voidaan takaovet avaamalla 
nähdä. Levitä peite lattialle harmaa pinta ylöspäin. 

          
 
 
 
 
 
 
            
 
            Kuva18. FIX peite toimitetaan taitettuna tyyppikilpi päällepäin. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
            Kuva 19 & 20. Tyyppikilpi FIX Road      ja      FIX Strap. 
 

11. Aloita peitteen takapäästä. Nosta ensimmäinen kiinnityskohta ylös ja kiinnitä 
se takimmaiseen kumiköyteen kuvan 21 mukaan. Etene kohti etuseinää 
kuvien 22 ja 23 mukaan.  
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  a   b          c 
 Kuva 21. Kumiköyden kiinnitys peitteeseen ja liinaan. 
 
                           
 
 
 
 
 
 
                    Kuvat 22 & 23. Aloita takapäästä ja etene etupäätä kohden. 
 
Huomaa! Estääksesi vaurioita nosta peite mahdollisimman korkealle ennen kuin 
vedät kumiköydestä hakaa lähemmäs. Älä vedä kumiköydestä hakaa lattiaan asti, jos 
et saa hakaa kunnolla kiinni peitteeseen se voi livetä ja aiheuttaa vaurioita. 
 

12. Kun peite ei ole sidottuna kuorman päälle se asettuu katonrajaan kumiköysien 
nostamana (kuva 24). Tällöin se voidaan myös työntää toiseen päätyyn 
lastauksen helpottamiseksi. Jos silloin kun kun peite on pois käytöstä, on 
hyvä sitoa kiristysliinat kuvan 25 mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kuva 24. FIX Road ennen kiristämistä.     Kuva 25. FIX Road sidottuna etuseinään. 
 
Lisävarusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
       Kuvat 27-28: Säädettävä koukku    Kuva 29: Säädettävä lenkki liinalla ja koukulla 
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FIX Strap liinan asennus 
 
FIX Strap käyttää samaa kiskostoa ja ripustusjärjestelyä kuin FIX Road. 
Sen sijaan, että kumiköydet kiinnitettäisiin FIX Road peitteeseen kuten yllä, 
kiinnitetään kumiköysien koukku molemmilla sivuilla FIX Slide solkeen, joka 
kannattelee sidontaliinaa. 

Koukun puoleisessa päässä pujotetaan 
liina kuvan mukaisesti FIX Slide soljen läpi. 
Älä pujota liinaa millään muulla tavalla, 
koska silloin säätäminen vaikeutuu ja solki 
vääntyy, kun liinaa kiristetään. Soljen 
korkeuden säätäminen on helpointa niin, 
että liinaa työnnetään soljen läpi ja 
syntynyttä löysää kieppiä säätämällä solki 
asettuu halutulle korkeudelle. 

 
Liinan vapaa pää (räikän puoleinen pää) saa vapaasti liukua 
FIX Slide soljen alemman (isomman) aukon läpi. Ei ole väliä 
sillä, miten päin solki on, kunhan liina menee soljen läpi vain 
kerran. Nyt liina liukuu vapaasti soljen läpi toisella sivulla ja on 
paikallaan toisella puolen ajoneuvoa. Tästä on se hyöty, että 
pitkän liinan koukku pysyy kiinni lenkissä kumiköyden 
vetovoiman avulla lastauksen ajan eikä sitä sivua tarvitse 
avata. 

 
 
 
 
 
 

Lisätietoja: 
Valmistajan materiaali www.nwe.fi, rahdinkuljettajan ohjeet, kuorman 
valmistajan ohjeet, DEKRA, EN 12195-1, SKAL, LOGY 
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