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Yleisesti
TRUCK-SAFE järjestelmä perustuu FIX Road® -sidontapeitteeseen. FIX Road® on
hyväksytty sidontaväline, sillä voi korvata muita sidontamenetelmiä, kuten esim.
kuormaliinoja. FIX Road® valmistetaan kutomalla erikoiskuidusta ja päällystämällä
kangas UV- ja lämpösäteilyn varalta. Kangas kestää hyvin kulutusta, sekä happoja,
että emäksiä ja omaa erittäin korkean murtolujuuden. Siksi useasti toistuva kuorman
sitominen ei kuluta peitettä ennenaikaisesti. Sidontapisteet on ommeltu kankaaseen
vahvalla langalla ja sidos on testattu. Murtolujuus on 5000daN (50kN), ja
sidontavoima (nimellislujuus) LC 2500daN (25 000N) jokaiselle sidontapisteelle.
Peitteen kiristämisen vaihtoehdot
Truck-Safe järjestelmässä voidaan kiristäminen tehdä sähkökäyttöisillä vinsseillä tai
pneumaattisilla kiristimillä. Yleensä nämä on sijoitettu kuormatilan lattian alle, jotta
kuormalle suodaan mahdollisimman suuri osuus lastitilasta.
Peitteen kiristäminen pneumatiikalla
Peite on hyvin paljon samanlainen kuin käsikäyttöisessä versiossa, sidontapisteet on
ommeltu peitteeseen ja niihin on liitetty sidontaliinat. Pneumaattiset kiristimet vetävät
näillä liinoilla peitettä kohti kuormatilan lattiaa kunnes peite on kiristynyt kuorman yli.
Pneumatiikan paineella säädellään kiristysvoimaa. Jos painetta on käytettävissä 10
bar tai enemmän, voidaan kaksi vierekkäistä sidontapistettä yhdistää samalle
kiristimelle. Peitteen päädyissä olevia sidontapisteitä ei kuitenkaan saa yhdistää,
koska se aiheuttaa pitkittäistä vetoa peitteen päätyyn, jota ei voida kompensoida.
Peitteen kiristäminen sähköllä
Sidontaliinojen sijaan peitteeseen on kiinnitetty väkipyörä jokaiseen
sidontapisteeseen. Kuormatilan lattiassa on vastaavasti väkipyörät, joiden kautta
vahva köysi kulkee vinssille. Köyden reitti takaa sen, että jokainen sidontapiste
kiristyy samalla voimalla ja että voiman mittaamiseksi riittä yksi mittauspiste.
Sähköistä vinssiä ohjataan logiikalla, joka voi suorittaa kiristyksen valvonnan,
jälkikiristyksen ja tarvittaessa hälytyksen.
Peitteen kiristäminen vain yhdeltä puolelta
Tarvittaessa voidaan kiristäminen suorittaa vain toiselta puolelta ajoneuvoa. Jos
esim. kuormatilan toinen seinä nousee ylös sivusta lastaamisen mahdollistamiseksi,
voidaan peite kiinnittää seinän rakenteisiin määrämittaisillä sidontaliinoilla. Tällöin
ainoastaan toisella puolen ajoneuvoa (kiinteän seinän puolella) suoritetaan peitteen
kiristäminen. Tämä edellyttää että kuorma sallii peitteen liukumisen kuorman yli, jotta
eri korkuisten kuormien tai niiden osien tasainen kiristäminen olisi mahdollista.
Kiristysvoima on sama, mutta kiristäminen edellyttää että kiristimelle vedettävä
määrä liinaa tai köyttä on suurempi, kuin jos kiristäminen tehdään molemmin puolin.
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Kuormanvarmistus
Truck-Safe järjestelmän kuormanvarmistus perustuu ylisidontaan ja peitteen kykyyn
jakaa pintapaine tasaisesti koko kuorman alalle.
Sidontavoima liukumisen estämiseksi
Truck-Safe järjestelmä sitoo kuorman ylisidonnalla. Sillä saadaan yhdellä liinalla
sidottua kuorma, jonka paino on
µ × 2 × S TF × sin α
m=
a horiz − µ × a vert
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 ja kitkakertoimeksi arvioidaan 0,3.
Toisenlaisilla arvoilla vaakasuoralle kiihtyvyydelle saadaan eri tulos. Jos esim.
tarkastellaan tilannetta, että vaakasuora kiihtyvyys on vain 0,5G (maantieliikenteessä
sivulle ja taakse) saadaan yhdelle ylisidonnalle arvoksi1,2 tonnia.
Mahdollista etuseinän tukea ei ole tässä esimerkissä otettu huomioon.
Sidontavoima kaatumisen estämiseksi
Yksi ylisidonta varmistaa:
µ × L × S TF × sin α
kaatumista vastaan.
m=
H TP × a horiz − LTP × a vert
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 arvoksi 0,48 tonnia.
Truck-Safe järjestelmä kiristää jokaisen sidontapisteen erikseen samaan kireyteen
riippumatta kuorman korkeudesta tai leveydestä.
Paineilmalla kiristävässä järjestelmässä ilmanpaineella
säädetään kireys aina 800daN asti, jos kiristetään kahta
vierekkäistä pistettä yhdellä kiristimellä ja 400 daN asti, jos
kiristetään yksittäistä sidontapistettä. Samassa järjestelmässä
voi olla molempia käyttötapoja saman aikaisesti, eri kiristimille
ohjataan vain eri tasoon rajattu paine. Jälkikiristys on
automaattista ja yksilöllistä eri kiristimille riippuen siitä, jos
kuorma asettuu tai puristuu kasaan ja sidontavoima pienenee
niin paljon, että kiristin saa vedettyä hieman liinaa sisään, kunnes voima on jälleen
paineen säätelemällä tasolla.
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Köysikiristeisessä systeemissä kiristys on mahdollista 500 daN asti vintturilla.
Tällöin jokainen sidontapiste kiristetään samaan kireyteen riippumatta kuorman osan
mitoista. Peitteen sidontapisteitä ei yhdistellä tässä järjestelmässä. Sidontavoimaa
mitataan jatkuvasti ja logiikka ohjaa kiristystä ennalta määrättyyn tasoon sekä
käynnistää jälkikiristyksen tarvittaessa.
Truck-Safe järjestelmässä mitoitetaan sidontapisteet tarpeen mukaan
tapauskohtaisesti. Yleensä ne ovat 1300mm toisistaan etenkin, jos kuorma on
tasakorkeaa. Jos mittavaihteluja on odotettavissa, voidaan peitteen kiristyspisteet
pitää ennallaan, mutta kuormatilan lattiassa ne sijoitetaan tiheämmin. Tällöin
saatetaan tarvita yksi kiristyspiste lisää ja vastaavasti hieman pitempi peite. Näin jää
jokaisen sidontapisteen välissä peitemateriaalia, joka tarvitaan kompensoimaan
korkeus- ja leveyseroja kuorman eri osissa. Painavan ja korkean kuorman kanssa
voidaan peitteen sidontapisteiden väliä pienentää aina 860mm asti, jotta saadaan
useampi piste jakamaan sidontavoimia.

Truck-Safe järjestelmän käyttö
Yleistä
Truck-Safe järjestelmä on kauko-ohjattu, eikä sen osia ole tarkoitus käyttää käsin.
Käsikäyttö on mahdollista huoltotilanteissa ohjauslaatikosta. Pidä aina kädet ja
vaatetus poissa liikkuvien osien tieltä. Kauko-ohjaus on toteutettu tapauksesta
riippuen radio-ohjauksella tai paikallisohjauksella. Pneumaattinen järjestelmä voidaan
varustaa myös venttiilien käsikäytöllä. Painonapit ja venttiilit on sijoitettava niin, että
niiden käyttö on turvallista ja että käyttäjällä on näköyhteys kuormatilaan sidonnan
edistymisen seuraamiseksi. Varmista, että lastauksen aikana ei kuorman osia ole
joutunut sidonnan tielle. Kiristystavasta riippuen liinojen tai köyden reitillä ei saa olla
kuorman osia tai muita kappaleita, jotka voivat haitata kiristämistä.
Kiristäminen
Kiristämisen aikana peite saattaa hieman liikkua johtuen kuorman osien kokoeroista.
Peite kiristyy ensin korkeampien ja leveämpien kappaleiden yli. Tällöin voi käydä niin,
että peitemateriaalia tarvitaan korkeuserojen kompensointiin pituussunnassa
enemmän, jolloin kiristäminen vetää peitettä hieman kohti korkeampia kappaleita.
Tämä on normaalia ja se on otettu huomioon mitoituksessa. Peitteen liikkumista
tässä yhteydessä ei saa estää. Tällöin on mahdollista, että kuorman päädyissä peite
ei peitä aivan koko kuormaa, mutta sen tulee kuitenkin sitoa viimeinen ja
ensimmäinen kuorman osa vähintään yhdellä ylisidonnalla.
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Sidonnan avaaminen
Ennen kuin kuormaa voidaan purkaa pitää sidonta avata. Sidonnan avaaminen voi
olla ehtona myös seinän avaamiselle, koska avautuvan seinän rakenteissa on
sidontavoimien aiheuttamat jännitykset, ellei sidontaa ole ensin avattu. Kun
kiristimiltä purkautuu liinaa tai köyttä mahdollistaa se peitteen vetäytymisen rahtitilan
kattoon. Tämä tapahtuu joko kumiköysien tai sähköisten nostimien voimalla. Jos
rahtitilan seinärakenne nousee ylös, seuraa peite sen mukana. Tällöin sivusta
lastaaminen on mahdollista. Jos taas kuorman purku tapahtuu takaovien kautta, niin
peitteen tulee nousta niin ylös, että se ei ota kiinni kuormaan tai esim. trukkiin.
Huolto
Liinavetoisen järjestelmän paineilmakiristimissä on vedenpoistoreikiä. Puhdista ne
säännöllisesti, jotta kondenssivesi pääse valumaan ulos. Muuten on vaara, että
kiristimen osat jäätyvät tai vaurioituvat. Huomio! Ilmakiristimen akselia pitää voidella
määrävälein sopivalla rasvalla. Kiristimiä ei saa pestä suoraan painepesurilla, koska
vedenpoistoreistä menee silloin likaa sisälle. Paineilma kiristimien yhteydessä on
sulkuventtiilit, jotta rikkoutunut kiristin voidaan erottaa järjestelmästä ja vaihtaa
tarvittaessa.
Köysivetoisessa järjestelmässä vinssi on huoltovapaa. Vetoköysi ja kiristysyksikön
ketju voivat vaatia pientä säätöä käytöstä johtuvan venymisen vuoksi.
Kumiköydet ovat orgaanista materiaalia ja niihin imeytyy kosteutta. Jos se pääsee
jäätymään, niin köyden elastisuus heikkenee. Elastisuus palautuu ennalleen, kun
kosteus on sulanut ja haihtunut pois.
Rullavaunut on kestovoideltu eikä niitä saa voidella. Rasva kerää pölyä, joka haittaa
rullavaunujen liikettä.
Sidontaliinat tulee tarkistaa vähintään jokaisen ajovuoron alussa ja kuluneet tai
rikkoutuneet liinat tulee vaihtaa ensi tilassa. Tarkasta säännöllisesti
kuormansidontapeitteen kunto. Rikkoutunut kuormansidontapeite ei suo samanlaista
kuormanvarmistusta kuin ehjä ja sellainen tulee vaihtaa ehjään ensi tilassa.
Peite on kiinni kiristävässä elementissä (liina tai väkipyörä) ja
kattoripustusjärjestelmässä (kumiköysi tai väkipyörä).
Liinoilla kiristettävässä järjestelmässä peitteen liinat tulee irrottaa kiristimistä ja
köysivetoisessa järjestelmässä peite irrotetaan väkipyöristä (ruuviliitos). Peitettä
kiristävää köyttä ei saa katkaista.
Kumiköydet irtoavat peitteestä irrottamalla koukut. Köysikäyttöisessä
nostojärjestelmässä tulee väkipyörät irrottaa peitteestä (ruuviliitos). Nostoköyttä ei
saa katkaista.

NWE NETWORK ENGINEERING OY AB
VAT: FI 09628099
Uppstutåget 2
Tel: + 358 622 50 114
FIN-64200 Närpes, FINLAND
www.nwe.fi www.fixroad.fi

5

Asennusohjeet TRUCK-SAFE
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
liikkuvan 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. Päätyihin tulee lukitusruuvi M8 ja lukkomutteri.
600

600

Huomaa! Kiskojen väliin tulee jäädä 2mm rako lämpölaajenemisen
vuoksi ja leveämmän kiinnikkeen tulee peittää jatkoskohta.
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600

600

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

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.

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
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asennettu rullavaunu ei pääse kumiköysien vedon vuoksi pois kiskosta, koska vetoa
on niin paljon, että rullavaunusta voi aiheutua vaurioita.
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.
600
600

Lukitusruuvi ja leveä kiskon kiinnike päädyssä.
10. FIX peite toimitetaan taiteltuna niin, että tyyppikilpi on päällepäin. Yleensä
tyyppikilpi tulee peräosaan, jotta se voidaan takaovet avaamalla nähdä. Levitä
peite lattialle harmaa pinta ylöspäin ja peitteen reuna takaovia kohti.

Kumiköyden kiinnitys peitteeseen.
11. Aloita peitteen takapäästä. Nosta ensimmäinen kiinnityskohta ylös ja kiinnitä
se takimmaiseen kumiköyteen. Etene kohti etuseinää yksi kiinnitys kerrallaan.
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. 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 tai sähköisen järjestelmän nostamana.

FIX Road ennen kiristämistä.
Kiinnitä liinat paineilmakiristimiin tai köysivetoisessa järjestelmässä peite väkipyöriin.
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Sidontaliinoilla tapahtuva kiristäminen
Kiristin kelaa liinaa sisään, kun pneumatiikan paine päästetään kiristimeen. Kelaus
tapahtuu pyörittämällä kelaa, joka lukkiutuu portaittain niin, että se ei pääse
pyörimään takaisin päin. Kun liinan kireys ylittää kiristimen tuottaman momentin, niin
paineilma ei jaksa enää pyörittää kelaa ja kiristin pysähtyy. Kiristimen tuottama veto
liinaan on verrannollinen pneumatiikan paineeseen. Painetta säätämällä voidaan
kireys määritellä sopivalle tasolle. Usein paineilmakiristeisessä systeemissä on
joitakin kiristimiä keskialueella, jotka vetävät kahta vierekkäistä sidontapistettä
peitteessä. Näihin pitää saada 6-8 bar paine. Peitteen päädyissä kiristimet vetävät
yksilöllisiä sidontapisteitä ja niitä syötetään omalla linjalla jossa paine tulee rajoittaa
3-4 bar:iin.

Paine 3-4 bar

6-8 bar

6-8 bar

6-8 bar

3-4 bar

Kiristimien lukitus avataan paineilmasylintereillä. Tällöin kiristimissä EI SAA olla
painetta. Järjestelmä ei avaa lukitusta, jos painetta on jäljellä kiristimissä. Vastaavasti
kiristämisen aloittaminen edellyttää, että lukitusylintereissä ei ole painetta. Truck-Safe
järjestelmä huolehtii tästä automaattisesti. Huomaa, että kiristämisen aloittaminen
saattaa edellyttää myös, että esim. avautuva seinä on lukittu kiinni ja vastaavasti
seinän lukituksen avaaminen saattaa edellyttää, että kiristimissä ei ole painetta.
Ohjausjärjestelmässä on 24V lähdöt näitä signaaleja varten.
Kuvan komponentit 6 kiristimen systeemissä:
M1…M6 lukitussylinterit
M7…M10 kiristimet
R1 ja R2 paineen rajoitus 4-5 bar
R4 paineen rajoitus 8-10 bar
B1 ja B2 painekytkimet
Q1 tyhjennysventtiili
Q2 ja Q3 ohjausventtiilit
B3 ja B4 ohjauskytkimet (eivät sisälly toimitukseen)
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Köysisysteemin toiminta
Köydellä kiristetään sellaisissa tapauksissa, joissa edellytetään lastausta seinän
kautta sellaisissa päälirakenteissa, joissa ei ole nousevaa seinää tai päälirakenteen
nostojärjestelmää. Tällöin kiristyspisteiden ja peitteen siirtäminen kuormatilan
päätyyn on tarpeellista pois lastauksen tieltä. Siirtäminen edellyttää kiskojärjestelmää
katon lisäksi lattiassa. Lattian kiskosto on oltava kuorman sidontaan tarkoitettu ja se
ei saa olla kuorman vaatimalla alueella.
Pitkällä köydellä kiristäminen edellyttää vinssiä, joka sijoitetaan runkopalkkien väliin
tai niiden ulkopuolelle kuormatilan lattian alapuolelle. Vinssi voi olla sähkökäyttöinen
tai pneumaattinen ja se kiristää kerralla yhden kuormatilan sivun kaikki kiristyspisteet.
Köysi on pitkä ja se kulkee useiden väkipyörien kautta. Osa näistä väkipyöristä on
asennettu päälirakenteen valmistajan toimesta ja niiden moitteeton toiminta on
varmistettava valmistajalta. Järjestelmän muut väkipyörät on kestovoideltu ja niitä EI
SAA voidella. Kiristäminen vie kuorman koosta riippuen 1-3 minuuttia. Kiristävän
köyden kireyttä valvotaan jatkuvasti ja automaattinen jälkikiristys on mahdollista
kuorman tiivistyessä tai asettuessa.
Kiristys vapautetaan joko pyörittämällä vinssiä taaksepäin tai vapauttamalla kytkin.
Peite asettuu katon rajaan joko kumiköysien vetämän tai erillisellä nostosysteemillä.
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Lisätietoja:
Valmistajan materiaali www.nwe.fi, rahdinkuljettajan ohjeet, kuorman
valmistajan ohjeet, DEKRA, EN 12195-1, SKAL, LOGY
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