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Vuokra- tai leasingkaluston palauttaminen 
Johdanto 

 

TIP:lle on tärkeää, että ymmärrät täysin TIP Trailer Services -palveluun 

kuuluvan kaluston normaaliin kulumiseen liittyvät periaatteet. Vuokraja 

leasingopimuksissa määritetään tavallisesti, että kaluston on oltava 

palautushetkellä lainmukaisessa kunnossa, ajokuntoinen ja vahingoit- 

tumaton, eikä se saa olla kohtuuttomasti kulunut. Tämä saattaa toisin- 

aan aiheuttaa epäselvyyttä siitä, mikä lasketaan päivittäisessä käytössä 

tapahtuvaksi kohtuulliseksi ja normaaliksi kulumiseksi. 

 

Olemme laatineet seuraavat suositukset varmistaaksemme, että kaikki 

osapuolet ovat yksimielisiä siitä, mikä lasketaan normaaliksi kulumiseksi 

ja mikä ei. Suositukset perustuvat yleisiin eurooppalaisiin raskaita hyö- 

tyajoneuvoja koskeviin standardeihin, kun ajoneuvot palautetaan pitkän 

vuokraus- tai leasingajan jälkeen. Kaluston käytön aikana tapahtuvia 

tavallisimpia vahinkoja havainnollistetaan valokuvilla, joista nähdään 

tarkasti normaalin ja kohtuuttoman kulumisen ero. Normaaliin kulu- 

miseen ei lasketa poikkeuksellisissa tilanteissa sattuneita vahinkoja, joita 

ovat esimerkiksi kalustoon kohdistunut isku, kuorman siirtyminen tai 

materiaalien huolimaton pinoaminen. 

Ottaen huomioon normaalin käytön aiheuttaman kulumisen, suositusten 

tarkoitus on helpottaa kaluston palautusmenettelyä ja varmistaa, että 

kaikki osapuolet ymmärtävät omat vastuunsa. 

 
Suositukset eivät itsessään edusta mitään sopimuksen osaa, ja luon- 

nollisesti toivomme, että asiakkaamme käyttävät ja huoltavat kalustoa 

parhaalla mahdollisella tavalla noudattaen suositeltuja huoltovälejä, 

huolehtien korjauksista ja suorittaen säännölliset kalustotarkastukset. 

Hyvä huoltojärjestelmä pienentää käyttökustannuksia ja vähentää lisä- 

maksujen todennäköisyyttä kaluston palautuksen yhteydessä. 
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• Asiakirja sisältää useita tavallisia korjausmenetelmiä ja oleellisia sel- 

vityksiä, mutta se ei ole täydellinen tai tyhjentävä esitys kaikista osa- 

alueista. 

 
• TIP Trailer Services -palvelun tarjoaman TIP-kaluston huolto tai korjaus 

on suoritettava hyväksyttyä standardia noudattaen ja sen on oltava 

yhdenmukainen tämän asiakirjan normaaliin kulumiseen laskettavien 

suositusten kanssa kaluston iästä riippumatta. Perävaunut, joiden takuu 

on vielä voimassa, on korjattava sovittujen valmistajan ohjeiden 

mukaan, jotta takuu ei mitätöidy. 

 

• Pitkän tai lyhyen leasingajan jälkeen palautettavassa uudessa 

perävaunussa olevan vahingon kohtuullisuus arvioidaan ottaen huo- 

mioon perävaunun ikä, leasingehdot ja sovittu normaali kuluminen. 

 
• Vanhojen perävaunujen, ja erityisesti sellaisten, joiden korin takuuaika 

on päättynyt, korjausvaatimuksia voidaan tarkistaa, jos niiden ei kat- 

sota haittaavaan kaluston myöhempää käyttöä. 

 
• Olemassa oleviin korjauksiin voidaan soveltaa sääntöjen jatkamista 

koskevaa ehtoa (grandfathered), jonka mukaan aiemmin hyväksy- 

miämme korjauksia, jotka eivät vaikuta turvallisuuteen, ei tarvitse 

tehdä uudelleen. Olemassa oleviin korjauksiin sovelletaan sääntöjen 

jatkamista koskevaa ehtoa, mutta perävaunuihin tehtävät uudet kor- 

jaukset on tehtävä korjausstandardiemme mukaan. 

• Erikseen tehtävän sopimuksen mukaan perävaunuja voidaan korjata 

asiakkaan ohjeiden mukaan kaluston palauttamiseen saakka, jolloin 

perävaunu palautetaan tarvittaessa korjausstandardiemme mukaiseen 

kuntoon. Kaikki uudelleen tehdyn työn kustannukset lasketaan 

vahingoksi. 

 

• Kaikki asiakkaan tai asiakkaan edustajan tekemät korjaukset, jotka 

eivät täytä standardejamme, lasketaan vahingoksi. Uudelleen tehtävä 

standardin mukainen korjaus veloitetaan asiakkaalta. 

 
• Yhtiömme tai edustajamme suorittamat väliaikaiset korjaukset 

(tavanmukaiset korjaukset perävaunun kunnostamiseksi) päivitetään 

standardiemme mukaisiksi mahdollisimman nopeasti, ja väliaikaisesta ja 

standardinmukaisesta korjauksesta aiheutuvat kustannukset veloi- 

tetaan asiakkaalta. 

 

• Monet perävaunuihin tehtävät korjaukset johtuvat iskusta tai muusta 

kaluston väärinkäytöstä. Tämä vahinko katsotaan asiakkaan aiheut- 

tamaksi vahingoksi, ja oletus on se, että TIP veloittaa vahingon 

aiheuttamat kustannukset asiakkaalta. Esimerkkeinä voidaan mainita 

reiät sivupaneelissa, rikkoutunut vaneri ja puhjenneet tai 

vahingoittuneet renkaat. 
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• Kaluston ylläpito on saattanut toisinaan olla riittämätöntä vuokrauksen 

aikana tai kalustoa on käytetty sopimattomassa ympäristössä tai 

kohteessa, jolloin kalusto on vahingoittunut tai kulunut kohtuuttomasti. 

Edellä mainitusta aiheutuneet kustannukset lasketaan asiakkaan 

aiheuttamiksi, ja ne veloitetaan asiakkaalta. 

 

• Perävaunun jotkin osat kuluvat säännöllisessä käytössä. Normaalista 

käytöstä aiheutuva osien vaihto lasketaan normaaliksi kulumiseksi. 

Esimerkkejä ovat renkaan kulutuspinnan kuluminen ja jarrupintojen, 

ovirullien ja iskunvaimentimien kuluminen jne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selitys 

Asiakirja sisältää useita kuvia vahingoittuneista perävaunuista. Kuvien 

tarkoituksena on antaa selkeämpi kuva tietyistä vahinkotyypeistä. 

Kuvassa on joko vihreä merkki, joka tarkoittaa kohtuullista vahinkoa, tai 

punainen merkki, joka tarkoittaa kohtuutonta vahinkoa. 

• Asiakkaat eivät saat muokata perävaunuja ilman Regional Operations 

Management -yksikkömme kirjallista suostumusta. 

 
• Tietyt korjaukset ovat välttämättömiä tuotteen tai osan virheestä joht- 

uen. Takuuasiat ja tuotteisiin liittyvät asiat (jos valmistaja hyväksyy 

vaatimukset) eivät ole asiakkaan vastuulla, eikä niistä aiheutuvia 

kustannuksia veloiteta asiakkaalta. 
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Perävaunun tarkastus ja palautusehdot 
 

• Asiakkaan vastuulla on varmistaa lähtö- ja tulotarkastuksen aikana, että 

perävaunu on asiakasta tyydyttävässä kunnossa. Kaluston nouta-van 

osapuolen, olipa tämä suoraan asiakkaan, noutoyrityksen tai kolmannen 

osapuolen palkkaama, katsotaan olevan asiakkaan nimeämä edustaja, 

jolle on myönnetty valtuudet allekirjoittaa tarkastusehdot. 

 

• Vahinko, joka on merkitty tulotarkastuksessa, mutta ei lähtötarkastuk- 

sessa, on asiakkaan vastuulla. Asiakasta ei veloiteta lähtötarkastuk- 

sessa havaituista vahingoista. 

• Asiakas vastaa vuokra-aikana palaneiden polttimoiden ja/tai 

vahingoittuneiden/kadonneiden linssien vaihtamisesta. Vuokraajan 

päättyessä asiakkaan palauttamien polttimoiden ja linssien on oltava 

alkuperäistä tyyppiä ja alkuperäisessä kunnossa. Näiden ehtojen 

noudattamatta jättäminen katsotaan vahingoksi ja kadonneet/ 

vahingoittuneet osat vaihdetaan asiakkaan kustannuksella. 

 

• Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, että kaikki kuormansidontaliinat 

on asianmukaisesti kiinnitetty käytön aikana. 

 

• Jos palautettavaan perävaunuun on kiinnitetty kuvia tai tarroja vuokra- 

aikana ilman hyväksyntää, asiakas on vastuussa niiden poistamisesta tai 

siitä aiheutuvista kustannuksista. 

• Asiakkaan aiheuttamiin vahinkoihin lasketaan naarmut, reiät, 

palauttamattomat lisävarusteet, käyttövirheet jne. 

 

• Sisätilan puhdistuksen suorittavat ammattilaiset, jos palautettu 

perävaunu sisältää jätettä, jonka vaarattomuutta ei voida varmistaa 

(yhtiön ympäristöä ja turvallisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti) 

ja/tai jonka poistaminen osoittautuu vaikeaksi. Tällöin asiakas vastaa 

puhdistuskustannuksista. 

 
 

• Asiakkaan on palautettava kaikki oleelliset asiakirjat, esimerkiksi kats- 

astusasiakirjat, rekisteriotteet, rekisterikilvet jne. Pidätämme oikeuden 

jatkaa perävaunun vuokrausta asiakkaan kustannuksella, jos oleellisia 

asiakirjoja ei palauteta. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
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• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheellinen 

korjaus, sisäisen tai ulkoisen iskun aiheuttamat reiät ja lohkeamat 

paneeleissa tai muut sisäiset tai ulkoiset vahingot, joiden aiheuttaja on 

haarukkanostin, huolimattomasti kiinnitetty rahti, puut, tangot, kuor- 

mauslaituri tai muu este. Ferroplast-paneeli ei saa olla naarmuuntunut, 

eikä ulkokerroksen alla oleva eriste saa altistua vedelle ja epäpuhtauk- 

sille. 

 

• Umpikaapin paneelien normaaliksi kulumiseksi lasketaan naarmut, jotka 

lähtevät puhdistamalla ja jotka eivät lävistä ulkopaneelia, olipa 

kyseessä sitten Ferroplast, alumiini tai lasikuituvahvisteinen polyesteri 

(GRP). 
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Ferroplast-paneeli voidaan puhdistaa tai kiillottaa. Ferroplast-paneeli on naarmuuntunut, ja ulkokerroksen alla oleva 

eriste on altistunut vedelle ja epäpuhtauksille. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 
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Lasikuituvahvisteisessa GRP-paneelissa oleva naarmu, joka ei ulotu 

geelipinnoitteeseen ja joka voidaan poistaa puhdistamalla tai kiillot- 

tamalla. 

Ohuet halkeamat viittaavat sisäosiin kohdistuneeseen iskuun, joka 

saattaa aiheuttaa vakavampia vahinkoja. Halkeamat on aina tutkit- 

tava. 

 

GRP-paneelin halkeama, johon on kerääntynyt vettä; ohuet hal- 

keamat viittaavat sisäosiin kohdistuneeseen iskuun. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 
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Alumiinipaneelissa oleva naarmu, joka voidaan poistaa puhdistamalla 

tai kiillottamalla. 

GRP-paneelin naarmu ja rikkinäinen geelipinnoite. Vesikerääntymä ja 

hometartunta. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 
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GRP-paneelien läpi kulkevat pultit. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 

kulmat 
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Vahingoittunut kulmatuki, johon on kohdistunut isku. Kuhmuinen, 

mutta ei reikiä. 

Iskun vahingoittama kulmatuki, pintamaali irronnut. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 

kulmat 
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Kulmatuen pinta vahingoittunut. Kuhmuinen, mutta ei reikiä. Iskun vahingoittama kulmatuki. Etuvilkun lamppu puuttuu. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin sisäpaneelit 
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• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista sisävuorauksiin, paneeleihin ja 

suojakiskoihin kohdistuvista vahingoista ovat reiät, ja kuormalavan, 

rahdin tai kuormauslaitteiden, kuten nostohaarukoiden tai nostolait- 

teiden iskun aiheuttama puun lohkeaminen. Asiakkaan vastuulla 

on myös suojakiskojen ja rahdin kiinnityskiskojen takuukorjaukseen 

oikeuttava vahingoittuminen. Asiakas on vastuussa korjauskustannuk- 

sista, jos kiskoja ei voida käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen virheel- 

lisestä käytöstä johtuen. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin sisäpaneelit 
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Ferroplast-lämpöeristepaneeli, jossa ei reikää. Sisäinen kuorman sidontakisko on vahingoittunut korjauskelvotto- 

maksi. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin sisäpaneelit 
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Kuormalavojen naarmuttama GRP-paneeli, geelikerros ei ole 

vahingoittunut. 

GRP-paneelissa on reikä ja geelipinnoite on irronnut, huonosti korjattu 

suojapelti. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin sisäpaneelit 
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Esimerkki normaalisti kuluneesta suojapellistä, terävät reuna on tasoi- 

tettava. 

Vahingoittunut ja paneelista irronnut suojapelti. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat reiät, viillot, 

huonot korjaukset ja virheellinen käyttö. 

 
• Esimerkkejä normaalista kulumisesta ovat rispaantunut peite tai kuor- 

mahihnat ja jatkuvasta käytöstä johtuva peiterullien asteittainen kulu- 

minen. Peitteen sisäpuoliset naarmut, jotka eivät ulotu sisäverkkoon 

tai paljasta verkkoa. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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Hyvin korjattu ulkopinta, jossa kulmat on pyöristetty kohoamisen 

estämiseksi. 

Monta kertaa korjattu ulkopinta, jossa päällekkäisiä paikkoja ja erivä- 

ristä materiaalia. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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Hyvin korjattu sisäpinta, jossa viillon reunat ovat lähekkäin ja suorat. Korjaamattomia viiltoja peitemateriaalissa. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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Hyvin korjattu alareuna, jonka kulmat on pyöristetty kohoamisen 

estämiseksi. 

Peitemateriaalin alareunassa korjaamattomia viiltoja. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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Hyvin tehty sisäpuolinen korjaus, materiaalin reunat ovat vastakkain 

ja tasattu. 

Huonosti tehty sisäpuolinen korjaus, materiaalin reunat eivät ole vas- 

takkain ja tasattu. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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Sisäpeitteen pitkä naarmu ei paljasta sisäverkkoa tai ulotu sisäver- 

kkoon. 

Pienet reiät mahdollistavat veden kerääntymisen, mikä saattaa 

vahingoittaa sisäosia. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 
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Korjaamattomia viiltoja peitemateriaalin kulmaosissa tai kiristystan- 

gossa. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista 

• Huonosti korjattu ovipaneeli tai -kappale, kuten paneelin paikkaus- 
kohta tai oven saranoiden hitsauskohdat. 

 
• Paneelissa olevat reiät tai viillot, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista pui- 

den, aitojen, kuormauslaitureiden tai muiden esteiden aiheuttamista 

iskuista tai sisäisistä nostohaarukoiden tai kuorman siirtymisen aiheut- 

tamista vahingoista. Samanlainen iskun aiheuttama vahinko ovikiskojen 

saranoihin, rulliin, lukitusmekanismeihin, tiivisteisiin tai muihin osiin, 

esim. pariovien lukkoihin. Näihin lasketaan virheellisestä avaamisesta ja 

sulkemisesta aiheutuneet vahingot. 

 

• Murtoyrityksen aiheuttama ovien lukitusmekanismien ja kiinnikkeiden 

vahingoittuminen. 

 
• Normaalia on oven pintakerroksen kulumiseen kuuluva ruostuminen, 

joka ei ole aiheutunut rahtitavaran kemiallisista epäpuhtauksista. 

 
• Normaaliin kulumiseen lasketaan mukaan myös ovitiivisteiden asteit- 

tainen kuluminen (ei tiettyjen ovitiivisteiden alumiiniosan vahingoittu- 

minen) tai vaneriosan haurastuminen, joka ei johdu korjaamattomasta 

tai huonosti korjatusta vahingosta. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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Iskusta taipunut takaoven karmin vesisuoja. Vahingoittunut ovitiivisteen alumiinikarmi. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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Iskusta taittunut takaoven saranan tuki, ei haittaa oven käyttöä. Iskusta taittunut takaoven saranan tuki, haittaa oven käyttöä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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Hyvin korjattu ovi, tasaiset paikkaukset, hyvin maalattu. Iskusta vahingoittunut kylmäkaapin oven kulma, ilman korjausta 

vahinko pahenee ja saattaa aiheuttaa bakteerien muodostumista. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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Vanha ovi, jonka sisäkerroksessa on ruostetta, jatkuvasta käytöstä 

vahingoittuneet tiivisteet, suora ovipaneeli. 

Vanha ovi, jonka sisäkerroksessa on ruostetta, kulmaan kohdistunut 

isku on vahingoittanut ovipaneelia ja tiivisteitä, uutta tiivistettä ei 

voida asentaa. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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• Korjausta ei tarvita, enintään 20 mm:n lommoa ei veloiteta asiak- 

kaalta. 

Iskusta tai virheellisestä käytöstä vahingoittuneet oven tiivisteet ja 

pintakerros. 

 

• Asiakas vastaa tätä suurempien lommojen ja reikien korjauksesta, 

ellei niistä mainita lähtötarkastuksen yhteydessä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 
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Ei korjattu, asiakasta ei veloiteta, jos sisäosa ei ole vahingoittunut. Vahingoittunut takasivutuki. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 
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• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat reiät, viillot, 

virheellinen käyttö ja sivulautojen korvaaminen alkuperäisiä heikkolaa- 

tuisemmilla laudoilla. 

 
• Esimerkkejä normaalista kulumisesta ovat pienet lommot, jotka eivät 

ole selvästi nähtävissä ja jotka eivät ole rikkoneet maalipintaa, ja pie- 

net maalilastut, jotka eivät vaikuta perävaunun ulkonäköön tai arvoon. 

Jatkuvasta käytöstä johtuva peitevaunun hihnojen ja TIR-köysien hau- 

rastuminen. Peitevaunun sisäpinnassa on naarmuja, jotka eivät ulotu 

sisäverkkoon tai paljasta verkkoa. Varaosien ja muiden komponenttien 

vaihtaminen, jos se ei johdu virheellisestä käytöstä tai sivulaudan tai 

lattian tiivisteiden vahingoittumisesta virheellisen käytön vuoksi. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 
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Sivulaidan paneeli vahingoittunut, mutta ei reikiä. Ei haittaa portin 

käyttöä. 

Takaportti taittunut, ei reikiä. Haittaa portin käyttöä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 
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Iskusta vahingoittunut sivulaidan paneeli, ei reikiä, profiili ei 

ole vääristynyt. 

Iskusta vahingoittunut sivulaidan paneeli, ei reikiä, profiili 

on vääristynyt. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 
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Lautatasku, ei veloitusta asiakkaalta, jos voidaan käyttää lautojen 

kanssa. 

Lautatasku, jota ei voida korjata siten, että lautojen hyvä kiinnittymi- 

nen voidaan varmistaa. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 
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Alumiinihitsaus sivulaidan profiilissa. Ei hyväksyttävää TIR- 

perävaunuissa, mutta voidaan käyttää EU:n sisällä perävaunuissa, 

joita ei käytetä TIR-vaunuina. 

Iskusta vahingoittunut ja rikkoutunut sivulaidan paneeli. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Kylmäkoneella varustetun umpikaapin suojus ja ovet 

1/3 
 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat paneelissa 

olevat reiät tai lommot, jotka ovat aiheutuneet puiden, lastausnos- 

turien, lastauslaiturin tai muiden esteiden aiheuttamasta ulkoisesta 

iskusta. Näihin lasketaan virheellisestä avaamisesta ja sulkemisesta 

aiheutuneet vahingot. Murtoyrityksen aiheuttama ovien lukitusmeka- 

nismien ja kiinnikkeiden vahingoittuminen on myös asiakkaan vastuul- 

la. 

 

• Normaaliksi kulumiseksi lasketaan oven ulkopinnan ruostuminen, jos se 

ei ole aiheutunut kemiallisista epäpuhtauksista, ja oven asteittainen 

haurastuminen, joka ei johdu korjaamattomasta tai huonosti korjatusta 

vahingosta. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Kylmäkoneella varustetun umpikaapin suojus ja ovet 
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Suojalevyn pintalommot, jotka eivät vaikuta kaluston ulkonäköön. Selvästi huomattavissa oleva suojalevyn lommo, joka vaikuttaa 

kaluston ulkonäköön. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Kylmäkoneella varustetun umpikaapin suojus ja ovet 

3/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Ovien pintalommot, jotka eivät vaikuta kaluston ulkonäköön tai hait- 

taa ovien käyttöä. 

Huomattavat ovivahingot, jotka haittaavat ovien käyttöä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alumiinikatto 

1/3 
 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheelliset 

korjaukset, iskun aiheuttamat reiät tai halkeamat, iskun löystyttämät 

kattokaaret, taittuneet tai rikkoutuneet kattokaaret tai muut sisäiset tai 

ulkoiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi haarukka- 

nostimien, puiden oksien, matalien lastauskattojen tai matalien siltojen 

aiheuttamista iskuista. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alumiinikatto 

2/3 
 

 

 
 
 

 

  
 

Etuosan kattolevyn ja äärivalon kotelon vahingoittuminen. Myös pää- 

tyosan, kulmakappaleiden, kulmatuen, oikeanpuoleisen yläkiskon ja 

paneelien vahingoittuminen. 

Etuosan kattolevyn vahingoittuminen. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alumiinikatto 

3/3 
 

 

Alumiinikaton korjauskäytäntö 
 

 

  

Paikkaus: 

• Paikkaa vahingoittunut alue käyttämällä silikonitiivistettä ja 3/16:n 

tai 5 mm:n umpiniittejä. 

• Useiden paikkojen käyttäminen on mahdollista. 

Liitos 

• Poista osa koko leveydeltä, aseta paikka, käytä silikonitiivistettä ja 

kiinnitä 3/16:n tai 5 mm:n umpiniiteillä. 

• Kattoon voidaan tehdä vain 2 liitosta, erillisiä katto-osia saa olla 3. 

• Paikatun alueen on sijaittava vahingoittuneen osan takaosasta 

lähimpään päätyyn (edessä tai takana). Jos katossa on reikiä jo pai- 

katun osan takana, korjaus on silti tehtävä vahingoittuneen alueen 

takaosasta lähintä päätyä kohti. Korvaamme olemassa olevan paik- 

kauksen korjauksen. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Edscha-/liuku-/nostokatto 

1/2 
 

 

 

• Säännöllisessä käytössä kuluneet osat, kuten hihnat, rullat ja läpivien- 

tireiät lasketaan normaaliin kulumiseen. 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheelliset 

korjaukset, reiät ja iskusta aiheutuneet vahingot liukukaton rakentees- 

sa, ja käyttö ilman kunnollista kiinnitystä tai sellaisessa tilassa, joka 

vahingoittaa kattoa ja heikentää katon turvallista käyttöä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Edscha-/liuku-/nostokatto 
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Edscha-katto, josta puuttuu kiinnityshihna, ei näkyvää vahinkoa. 

Hihna kuluu normaalissa käytössä. 

Yläpuolilisen painon taivuttamat Edscha-kattokaaret. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Lattiat 

1/3 
 

 

 

• Esimerkkejä normaalista kulumisesta ovat pienet uurteet ja naulan- 

reiät, jotka eivät vaadi lattian osien tai levyjen vaihtamista. 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheelliset 

korjaukset, kuten liian pitkät tai liian lyhyet levyosat. Muita esimerkkejä 

ovat suuret urat tai halkeamat, jotka ovat aiheutuneet ylikuormituk- 

sesta tai nostohaarukan iskusta, tai kynnyslevyn vahingoittuminen, mikä 

vaatii kynnyslevyn vaihtamista tai suoristamista. Korjaamattoman tai 

huonosti korjatun sivuseinän tai katon aiheuttama vesivahinko ja 

vahinko, joka on aiheutunut lattian altistumisesta hapolle tai syövyt- 

täville aineille. Naulojen poistaminen lasketaan vahingoksi. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Lattiat 
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Uuden lattian normaaliin kulumiseen ei lasketa virheellisestä käytöstä 

aiheutuneita vääristymiä tai reikiä. 

Metallilevy vahingoittuneen lattiaosan päällä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Lattiat 
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Kulunut lattian hartsipinnoite. Lattia on korjattu oikealla materiaalilla, mutta levyjä ei ole porrastettu. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

1/13 
 

 

 

Käyttökoneisto/jarrut 

• Asiakas vastaa kaluston kohtuuttomasta vahingoittumisesta ja kulu- 

misesta, jos asiakas on laiminlyönyt määräaikana suoritettavat huol- 

totoimet tai käyttänyt kalustoa virheellisesti, esimerkiksi käyttänyt 

perävaunun jarruja kaluston vauhdin hidastamiseen pitkässä alamäessä 

tai asettanut perävaunuun liikaa kuormaa, mikä on aiheuttanut poi- 

kittaistukien pysyvän vaurion. 

 

• Esimerkkejä käyttökoneiston normaalista kulumisesta ovat varaosien ja 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat iskusta tai 

virheellisestä käytöstä taittuneet tukijalat, lauttakuljetuksen aikana 

aiheutuneet vahingot jne. 

 
• Normaaliin kulumiseen lasketaan saumakohtien tai maalatun pinnan 

pienet lommot, jotka eivät ole selvästi nähtävissä ja jotka eivät ole 

rikkoneet maalipintaa. 

muiden osien vaihto, joka ei johdu käyttäjän virheellisestä käytöstä. • Esimerkki normaalista kulumisesta on tukijalasta irronneet pienet 

maalilastut, jotka eivät vaikuta kaluston ulkonäköön, ja pienet tukijalan 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat taipuneet tai 

hajonneet akselit, joiden vaurioituminen on aiheutunut kaiteiden, tiellä 

olevien roskien, reunakivetyksen, lastauslaiturien tai muiden esteiden 

iskusta tai perävaunun ylikuormituksesta. Jos kaluston leasing- tai 

vuokrausaikaa on jatkettu (yli 6 kuukautta) ja asiakas ei suorita ennal- 

taehkäisevää huoltoa tai toimita kalustoa huollettavaksi, mikä aiheuttaa 

akselin ”palamisen” riittämättömän voitelun vuoksi, asiakas vastaa 

vahingosta. 

 
 

Alusta 

• Roiskesuojia ei lasketa normaalin kulumisen piiriin, ja osien vahingoit- 

tumisesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan asiakkaalta. 

 
• Mahdollinen puskurin toimintaan haitallisesti vaikuttava isku lasketaan 

kohtuuttomaksi vahingoksi. 

lommot, joitka eivät vaadi osien vaihtoa. 

 
• Tavallisessa käytössä kuluneet konttilukot, joiden kuluminen ei ole 

aiheutunut iskusta tai kuorman nostamisesta perävaunuun. 

 
• Takapuskurin kuluminen katsotaan normaaliksi kulumiseksi edellyt- 

täen, että perävaunu ei ole vahingoittunut alueelta, jota puskurin on 

tarkoitus suojata. 

 
• Lampun varsien on oltava suorassa. 

 
Jousitus 

• Ilmajousituksen normaaliin kulumiseen lasketaan iskunvaimentimien 

vaihto, ajokorkeuden säätö ja ilmapalkeiden vaihto normaalista käy- 

töstä johtuvan kulumisen vuoksi. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

2/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Vahingoittuneet tukijalkojen pyörät ja akseli, vahinko ei 

haittaa kaluston käyttöä. 

Jos tukijalan vahingoittunutta aluslevyä ei vaihdeta, jalan sisäosa 

saattaa vahingoittua. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

3/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Vahingoittunut tukijalan kääntöalusta haittaa kaluston käyttöä, eikä 

sitä lasketa normaaliksi kulumiseksi. 

Vahingoittunut konttilukon suojus, ei haittaa kaluston käyttöä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

4/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Tukijalka, jonka veivi on lukitusasennossa. Vaihdettu tukijalka, veivi ei ole lukitusasennossa. Jost- 

jalkojen maalaaminen mitätöi takuun. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

5/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Suora tukijalka, veivi lukittu. Taittunut tukijalka. Asiakasta ei veloiteta, jos taipuma on alle 10 % 90 

asteen kulmasta. Jos edellä mainittu taipumaraja ylittyy tai jos tai- 

puma haittaa kaluston käyttöä, korjaus veloitetaan asiakkaalta. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

6/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Iskuvaurio, joka ei ole vahingoittanut rakennetta ja joka voidaan 

puhdistaa ja maalata pienin kustannuksin. 

Taittunut alleajosuoja. Asiakasta ei veloiteta, jos taipuma on alle 10 % 

90 asteen kulmasta. Jos edellä mainittu taipumaraja ylittyy, korjaus 

veloitetaan asiakkaalta. Asiakas vastaa myös lain mukaan määrätystä 

korjauksesta (katsastus jne.) 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

7/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Taipunut takalampun kannatin. Taittunut lampunvarsi, asiakasta ei veloiteta, jos taipuma on alle 10 % 

90 asteen kulmasta. Jos edellä mainittu taipumaraja ylittyy, korjaus 

veloitetaan asiakkaalta. Asiakas vastaa myös lain mukaan määrätystä 

korjauksesta (katsastus jne.) 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

8/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Suojakumin normaali kuluminen, asiakasta ei veloiteta korjauksesta, 

jos perävaunu ei ole vahingoittunut alueelta, jota puskurin on tarkoi- 

tus suojata. 

Vahingoittunut takapuskuri, irronneet törmäyssuojat. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

9/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Punaisen kouraliittimen rikkoutunut suoja, ei haittaa kaluston käyttöä. Rikkoutunut sähköpistoke. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

10/13 
 

 

 
 
 

 

 
 

Iskun aiheuttamat lommot ja vääristynyt alumiinisuojus. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

11/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Hyväkuntoisena palautetut tikkaat. Vahingoittuneena palautetut tikkaat. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

12/13 
 

 

 
 
 

 

  
 

Väärän värinen pyörä ja paikatut lokasuojat, vahinko aiheutunut 

mahdollisesti ylikuormituksesta tai väärästä ajokorkeudesta. 

Vahingoittuneet lokasuojat ja renkaan puhkeamisen jälkeen kadonnut 

roiskeläppä. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

13/13 
 

 

 
 
 

 

 
 

Tikkaat puuttuvat. 
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Renkaat 

• Asiakkaan vastuulle laskettavia vahinkoja ovat korjausta vaativat viillot, renkaan vaihdon 

tai käyttökelvottomuuden aiheuttavat iskuvauriot, renkaan sisään tunkeutuneet vieraat 

esineet ja kohtuuton kuluminen, joka on aiheutunut käyttöolosuhteista ja vääristä ren- 

gaspaineista. 

• Asiakas korvaa perävaunun mukana toimitetut palauttamattomat suurpaineventtiilin 

suojukset. Asiakas vastaa käyttöolosuhteista ja iskusta johtuvasta renkaan vahingoittu- 

misesta. 

• Normaali kulutus lasketaan ajettujen kilometrien ja renkaan millimetrimittaisen kulumi- 

Väärästä rengaspaineesta johtuva 
kulumisen nopeutuminen 
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Renkaat 
 
 

 

Syvä viilto renkaassa, vahingoittu- 

nut reuna ja sivuseinämä. 

Renkaan sivuseinämän syvä viilto. Tiukkojen käännösten aiheuttama 

renkaiden kulutuspinnan vahingoit- 

tuminen. 

 

 

  

Sivuseinämän pullistuma. Parirenkailla on eri halkaisija tai ne ovat 

eri paria. 



 

 

Asiakkaan vastuu 
Perävaunun päivittäiset turvatarkastukset 

1/1 

 
 
 
 
 

 

Yleistarkastus: Kylmäkoneella varustettu umpikaappi: 

 
# Oikea rengaspaine # Tarkista/säädä öljyn ja veden määrä. 

 
# Renkaan kunto # Tarkista akkuliitännät ja akun turvallisuus. 

 
# Pyörän mutterien turvallisuus # Tarkista, että moottori voidaan käynnistää ja että muistissa ei ole 

hälytyksiä. 

# Jarrujen toiminnan tarkistus 

# Valojen toiminnan tarkistus 

# Ilmavuotojen tarkistus 

# Ilmasäiliön tyhjennys pysäköinnin aikana (poistaa kosteuden ja estää 

jäätymisen) 

 
# Perävaunun yleiskunnon tarkistus turvallisuuden ja lainsäädännön 

 
# Tarkista dieselsäiliössä olevan polttoaineen määrä. 

 
# Varmista, että lauhdutin, ilmakanavat ja -aukot eivät ole tukossa. 

 

 
Takalaitanostin: 

 
# Varmista, että taso on tukeva ja liikkuu vapaasti. 

vaatimusten varmistamiseksi # Varmista, että kiskot ovat suorat ja vahingoittumattomat. 



 

 

  
 

Vuokra- tai 
leasingkaluston 
palauttaminen 
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Vuokra- tai leasingkaluston palauttaminen 
Johdanto 

TIP:lle on tärkeää, että ymmärrät täysin TIP Trailer Services -palveluun kuuluvan kaluston 

normaaliin kulumiseen liittyvät periaatteet. Vuokra- ja leasingopimuksissa määritetään 

tavallisesti, että kaluston on oltava palautushetkellä lainmukaisessa kunnossa, ajokuntoinen 

ja vahingoittumaton, eikä se saa olla kohtuuttomasti kulunut. Tämä saattaa toisinaan 

aiheuttaa epäselvyyttä siitä, mikä lasketaan päivittäisessä käytössä tapahtuvaksi 

kohtuulliseksi ja normaaliksi kulumiseksi. 

Olemme laatineet seuraavat suositukset varmistaaksemme, että kaikki osapuolet ovat yksimielisiä 

siitä, mikä lasketaan normaaliksi kulumiseksi ja mikä ei. Suositukset perustuvat yleisiin euroop- 

palaisiin raskaita hyötyajoneuvoja koskeviin standardeihin, kun ajoneuvot palautetaan pitkän 

vuokraus- tai leasingajan jälkeen. Kaluston käytön aikana tapahtuvia tavallisimpia vahinkoja 

havainnollistetaan valokuvilla, joista nähdään tarkasti normaalin ja kohtuuttoman kulumisen ero. 

Normaaliin kulumiseen ei lasketa poikkeuksellisissa tilanteissa sattuneita vahinkoja, joita ovat esi- 

merkiksi kalustoon kohdistunut isku, kuorman siirtyminen tai materiaalien huolimaton pinoaminen. 

 

Ottaen huomioon normaalin käytön aiheuttaman kulumisen, suositusten tarkoitus on helpottaa 

kaluston palautusmenettelyä ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät omat vastuunsa. 

 
Suositukset eivät itsessään edusta mitään sopimuksen osaa, ja luonnollisesti toivomme, että asiak- 

kaamme käyttävät ja huoltavat kalustoa parhaalla mahdollisella tavalla noudattaen suositeltuja 

huoltovälejä, huolehtien korjauksista ja suorittaen säännölliset kalustotarkastukset. Hyvä huolto- 

järjestelmä pienentää käyttökustannuksia ja vähentää lisämaksujen todennäköisyyttä kaluston 

palautuksen yhteydessä. 
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Vuokra- tai leasingkaluston palauttaminen 
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Selitys 
Asiakirja sisältää useita kuvia vahingoittuneista 

perävaunuista. Kuvien tarkoituksena on antaa selkeämpi 

kuva tietyistä vahinkotyypeistä. Kuvassa on joko vihreä 

merkki, joka tarkoittaa kohtuullista vahinkoa, tai 

punainen merkki, joka tarkoittaa kohtuutonta vahinkoa. 
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Normaalin kulumisen ja vahinkojen määritelmät 
Yleistä 

 

 

 
• Asiakirja sisältää useita tavallisia korjausmenetelmiä ja oleellisia selvityksiä, mutta se ei ole täy- 

dellinen tai tyhjentävä esitys kaikista osa-alueista. 

 
• TIP Trailer Services -palvelun tarjoaman TIP-kaluston huolto tai korjaus on suoritettava 

hyväksyttyä standardia noudattaen ja sen on oltava yhdenmukainen tämän asiakirjan 

normaaliin kulumiseen laskettavien suositusten kanssa kaluston iästä riippumatta. Perävaunut, 

joiden takuu on vielä voimassa, on korjattava sovittujen valmistajan ohjeiden mukaan, jotta 

takuu ei mitätöidy. 

• Pitkän tai lyhyen leasingajan jälkeen palautettavassa uudessa perävaunussa olevan 

vahingon kohtuullisuus arvioidaan ottaen huomioon perävaunun ikä, leasingehdot ja sovittu 

normaali kuluminen. 

 

• Vanhojen perävaunujen, ja erityisesti sellaisten, joiden korin takuuaika on päättynyt, 

korjausvaatimuksia voidaan tarkistaa, jos niiden ei katsota haittaavaan kaluston myöhempää 

käyttöä. 

• Olemassa oleviin korjauksiin voidaan soveltaa sääntöjen jatkamista koskevaa ehtoa 

(grandfathered), jonka mukaan aiemmin hyväksymiämme korjauksia, jotka eivät vaikuta 

turvallisuuteen, ei tarvitse tehdä uudelleen. Olemassa oleviin korjauksiin sovelletaan 

sääntöjen jatkamista koskevaa ehtoa, mutta perävaunuihin tehtävät uudet korjaukset on 

tehtävä korjausstandardiemme mukaan. 

 

• Erikseen tehtävän sopimuksen mukaan perävaunuja voidaan  korjata  asiakkaan  ohjeiden mukaan 

kaluston palauttamiseen saakka, jolloin perävaunu palautetaan tarvittaessa korjausstandardiem-

me mukaiseen kuntoon. Kaikki uudelleen tehdyn työn kustannukset lasketaan vahingoksi. 

• Kaikki asiakkaan tai asiakkaan edustajan tekemät korjaukset, jotka eivät täytä 

standardejamme, lasketaan vahingoksi. Uudelleen tehtävä standardin mukainen korjaus 

veloitetaan asiakkaalta. 

• Yhtiömme tai edustajamme suorittamat väliaikaiset korjaukset (tavanmukaiset korjaukset 

perävaunun kunnostamiseksi) päivitetään standardiemme mukaisiksi mahdollisimman nopeasti, 

ja väliaikaisesta ja standardinmukaisesta korjauksesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan asi- 

akkaalta. 

 

• Monet perävaunuihin tehtävät korjaukset johtuvat iskusta tai muusta kaluston väärinkäytöstä. 

Tämä vahinko katsotaan asiakkaan aiheuttamaksi vahingoksi, ja oletus on se, että TIP veloittaa 
vahingon aiheuttamat kustannukset asiakkaalta. Esimerkkeinä voidaan mainita reiät sivupa- 
neelissa, rikkoutunut vaneri ja puhjenneet tai vahingoittuneet renkaat. 

 
• Kaluston ylläpito on saattanut toisinaan olla riittämätöntä vuokrauksen aikana tai 

kalustoa on käytetty sopimattomassa ympäristössä tai kohteessa, jolloin kalusto on 

vahingoittunut tai kulunut kohtuuttomasti. Edellä mainitusta aiheutuneet kustannukset 

lasketaan asiakkaan aiheuttamiksi, ja ne veloitetaan asiakkaalta. 

 
• Perävaunun jotkin osat kuluvat säännöllisessä käytössä. Normaalista käytöstä aiheutuva osien 

vaihto lasketaan normaaliksi kulumiseksi. Esimerkkejä ovat renkaan kulutuspinnan kuluminen ja 
jarrupintojen, ovirullien ja iskunvaimentimien kuluminen jne. 
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Normaalin kulumisen ja vahinkojen määritelmät 
Yleistä 

 

 

 

• Asiakkaat eivät saat muokata perävaunuja ilman Regional Operations Management -yksikkömme 
kirjallista suostumusta. 

 
•  Tietyt korjaukset ovat välttämättömiä tuotteen tai osan virheestä johtuen. Takuuasiat ja tuottei- 

siin liittyvät asiat (jos valmistaja hyväksyy vaatimukset) eivät ole asiakkaan vastuulla, eikä niistä 

aiheutuvia kustannuksia veloiteta asiakkaalta. 

 

Normaalin kulumisen ja vahinkojen määritelmät 
Perävaunun tarkastus ja palautusehdot 

• Asiakkaan vastuulla on varmistaa lähtö- ja tulotarkastuksen aikana, että perävaunu on asiakasta 

tyydyttävässä kunnossa. Kaluston noutavan osapuolen, olipa tämä suoraan asiakkaan, noutoyri- 
tyksen tai kolmannen osapuolen palkkaama, katsotaan olevan asiakkaan nimeämä edustaja, jolle on 

myönnetty valtuudet allekirjoittaa tarkastusehdot. 

 
• Vahinko, joka on merkitty tulotarkastuksessa, mutta ei lähtötarkastuksessa, on asiakkaan 

vastuulla. Asiakasta ei veloiteta lähtötarkastuksessa havaituista vahingoista. 

 
• Jos palautettavaan perävaunuun on kiinnitetty kuvia tai tarroja vuokra-aikana ilman hyväksyn- 

tää, asiakas on vastuussa niiden poistamisesta tai siitä aiheutuvista kustannuksista. 

 
• Sisätilan puhdistuksen suorittavat ammattilaiset, jos palautettu perävaunu sisältää jätettä, jonka 

vaarattomuutta ei voida varmistaa (yhtiön ympäristöä ja turvallisuutta koskevien periaatteiden 
mukaisesti) ja/tai jonka poistaminen osoittautuu vaikeaksi. Tällöin asiakas vastaa puhdistuskus- 
tannuksista. 

 
• Asiakkaan on palautettava kaikki oleelliset asiakirjat, esimerkiksi katsastusasiakirjat, rekisteriott- 

eet, rekisterikilvet jne. Pidätämme oikeuden jatkaa perävaunun vuokrausta asiakkaan kustannuk- 

sella, jos oleellisia asiakirjoja ei palauteta. 

 
• Asiakas vastaa vuokra-aikana palaneiden polttimoiden ja/tai vahingoittuneiden/kadonneiden 

linssien vaihtamisesta. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan palauttamien polttimoiden ja linssien on 
oltava alkuperäistä tyyppiä ja alkuperäisessä kunnossa. Näiden ehtojen noudattamatta jät- 
täminen katsotaan vahingoksi ja kadonneet/vahingoittuneet osat vaihdetaan asiakkaan kustan- 

nuksella. 

 
• Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, että kaikki kuormansidontaliinat on asianmukaisesti kiinni- 

tetty käytön aikana. 

 
• Asiakkaan aiheuttamiin vahinkoihin lasketaan naarmut, reiät, palauttamattomat lisävarusteet, 

käyttövirheet jne. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 

 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheellinen korjaus, sisäisen tai ulkoisen 

iskun aiheuttamat reiät ja lohkeamat paneeleissa tai muut sisäiset tai ulkoiset vahingot, joiden 

aiheuttaja on haarukkanostin, huolimattomasti kiinnitetty rahti, puut, tangot, kuormauslaituri tai 

muu este. Ferroplast-paneeli ei saa olla naarmuuntunut, eikä ulkokerroksen alla oleva eriste saa 

altistua vedelle ja epäpuhtauksille. 

 
• Umpikaapin paneelien normaaliksi kulumiseksi lasketaan naarmut, jotka lähtevät puhdistamalla ja 

jotka eivät lävistä ulkopaneelia, olipa kyseessä sitten Ferroplast, alumiini tai lasikuituvahvistei- 
nen polyesteri (GRP). 

 
 
 

 

  
Ferroplast-paneeli voidaan puhdistaa tai kiil- 

lottaa. 

Ferroplast-paneeli on naarmuuntunut, ja 

ulkokerroksen alla oleva eriste on altistunut 

vedelle ja epäpuhtauksille. 

 

  
 

Lasikuituvahvisteisessa GRP-paneelissa oleva 

naarmu, joka ei ulotu geelipinnoitteeseen ja 

joka voidaan poistaa puhdistamalla tai kiillot- 

tamalla. 

Ohuet halkeamat viittaavat sisäosiin koh- 

distuneeseen iskuun, joka saattaa aiheuttaa 

vakavampia vahinkoja. Halkeamat on aina 

tutkittava. 

 

GRP-paneelin halkeama, johon on keräänty- 

nyt vettä; ohuet halkeamat viittaavat sisäo- 

siin kohdistuneeseen iskuun. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 

 

 

 
 

 

  
 

Alumiinipaneelissa oleva naarmu, joka voi- 

daan poistaa puhdistamalla tai kiillottamalla. 

GRP-paneelin naarmu ja rikkinäinen geelipin- 

noite. Vesikerääntymä ja hometartunta. 

 
 

GRP-paneelien läpi kulkevat pultit. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin ulkopaneelit, kaiteet ja tuet 

 

 

kulmat 
 

 

Vahingoittunut kulmatuki, johon on koh- 

distunut isku. Kuhmuinen, mutta ei reikiä. 

Iskun vahingoittama kulmatuki, pintamaali 

irronnut. 

 

 

  
 

Kulmatuen pinta vahingoittunut. Kuhmuinen, 

mutta ei reikiä. 

Iskun vahingoittama kulmatuki. Etuvilkun 

lamppu puuttuu. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Umpikaapin sisäpaneelit 

 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista sisävuorauksiin, paneeleihin ja suojakiskoihin kohdis- 

tuvista vahingoista ovat reiät, ja kuormalavan, rahdin tai kuormauslaitteiden, kuten nostohaar- 

ukoiden tai nostolaitteiden iskun aiheuttama puun lohkeaminen. Asiakkaan vastuulla on myös 

suojakiskojen ja rahdin kiinnityskiskojen takuukorjaukseen oikeuttava vahingoittuminen. Asiakas 

on vastuussa korjauskustannuksista, jos kiskoja ei voida käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen vir- 

heellisestä käytöstä johtuen. 

 

 

Ferroplast-lämpöeristepaneeli, jossa ei 

reikää. 

Sisäinen kuorman sidontakisko on vahingoit- 

tunut korjauskelvottomaksi. 

 
 

  
 

Kuormalavojen naarmuttama GRP-paneeli, 

geelikerros ei ole vahingoittunut. 

GRP-paneelissa on reikä ja geelipinnoite on 

irronnut, huonosti korjattu suojapelti. 

 
 

  
 

Esimerkki normaalisti kuluneesta suojapel- 

listä, terävät reuna on tasoitettava. 

Vahingoittunut ja paneelista irronnut suoja- 

pelti. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 

 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat reiät, viillot, huonot korjaukset ja vir- 

heellinen käyttö. 

 
• Esimerkkejä normaalista kulumisesta ovat rispaantunut peite tai kuormahihnat ja jatkuvasta käy- 

töstä johtuva peiterullien asteittainen kuluminen. Peitteen sisäpuoliset naarmut, jotka eivät ulotu 

sisäverkkoon tai paljasta verkkoa. 

 

 

Hyvin korjattu ulkopinta, jossa kulmat on 

pyöristetty kohoamisen estämiseksi. 

Monta kertaa korjattu ulkopinta, jossa päälle- 

kkäisiä paikkoja ja eriväristä materiaalia. 

 

 

  
 

Hyvin korjattu sisäpinta, jossa viillon reunat 

ovat lähekkäin ja suorat. 

Korjaamattomia viiltoja peitemateriaalissa. 

 
 

  
 

Hyvin korjattu alareuna, jonka kulmat on 

pyöristetty kohoamisen estämiseksi. 

Peitemateriaalin alareunassa korjaamatto- 

mia viiltoja. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Liukupeitevaunu 

 

 

 
 

 

  
 

Hyvin tehty sisäpuolinen korjaus, materiaalin 

reunat ovat vastakkain ja tasattu. 

Huonosti tehty sisäpuolinen korjaus, materi- 

aalin reunat eivät ole vastakkain ja tasattu. 

 

 

  
 

Sisäpeitteen pitkä naarmu ei paljasta sisäver- 

kkoa tai ulotu sisäverkkoon. 

Pienet reiät mahdollistavat veden keräänty- 

misen, mikä saattaa vahingoittaa sisäosia. 

 
 

Korjaamattomia viiltoja peitemateriaalin kul- 

maosissa tai kiristystangossa. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 

 

 

esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista 

• Huonosti korjattu ovipaneeli tai -kappale, kuten paneelin paikkauskohta tai oven saranoiden hit- 

sauskohdat. 
 

• Paneelissa olevat reiät tai viillot, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista puiden, aitojen, kuormauslai- 
tureiden tai muiden esteiden aiheuttamista iskuista tai sisäisistä nostohaarukoiden tai kuorman 
siirtymisen aiheuttamista vahingoista. Samanlainen iskun aiheuttama vahinko ovikiskojen sara- 
noihin, rulliin, lukitusmekanismeihin, tiivisteisiin tai muihin osiin, esim. pariovien lukkoihin. 
Näihin lasketaan virheellisestä avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneet vahingot. 

 

• Murtoyrityksen aiheuttama ovien lukitusmekanismien ja kiinnikkeiden vahingoittuminen. 

 
• Normaalia on oven pintakerroksen kulumiseen kuuluva ruostuminen, joka ei ole aiheutunut rahti- 

tavaran kemiallisista epäpuhtauksista. 

 
• Normaaliin kulumiseen lasketaan mukaan myös ovitiivisteiden asteittainen kuluminen (ei tiettyjen 

ovitiivisteiden alumiiniosan vahingoittuminen) tai vaneriosan haurastuminen, joka ei johdu kor- 
jaamattomasta tai huonosti korjatusta vahingosta. 

 

Iskusta taipunut takaoven karmin vesisuoja. Vahingoittunut ovitiivisteen alumiinikarmi. 

 
 
 

 

Iskusta taittunut takaoven saranan tuki, ei 

haittaa oven käyttöä. 

Iskusta taittunut takaoven saranan tuki, hait- 

taa oven käyttöä. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 

 

 

 
 

 

  
Hyvin korjattu ovi, tasaiset paikkaukset, 

hyvin maalattu. 

Iskusta vahingoittunut kylmäkaapin oven 

kulma, ilman korjausta vahinko pahenee ja 

saattaa aiheuttaa bakteerien muodostu- 

mista. 
 

  
Vanha ovi, jonka sisäkerroksessa on ruos- 

tetta, jatkuvasta käytöstä vahingoittuneet 

tiivisteet, suora ovipaneeli. 

Vanha ovi, jonka sisäkerroksessa on ruos- 

tetta, kulmaan kohdistunut isku on 

vahingoittanut ovipaneelia ja tiivisteitä, uutta 

tiivistettä ei voida asentaa. 
 

  
 

• Korjausta ei tarvita, enintään 20 mm:n lom- 

moa ei veloiteta asiakkaalta. 

Iskusta tai virheellisestä käytöstä vahingoit- 

tuneet oven tiivisteet ja pintakerros. 
 

• Asiakas vastaa tätä suurempien lommojen ja 

reikien korjauksesta, ellei niistä mainita 

lähtötarkastuksen yhteydessä. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Takaovet, portit ja karmit 

 

 

 
 

 

  
 

Ei korjattu, asiakasta ei veloiteta, jos sisäosa 

ei ole vahingoittunut. 

Vahingoittunut takasivutuki. 



Fair Wear & Tear/feb 14/TIP 15 

Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 

 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat reiät, viillot, virheellinen käyttö ja sivul- 

autojen korvaaminen alkuperäisiä heikkolaatuisemmilla laudoilla. 

 
• Esimerkkejä normaalista kulumisesta ovat pienet lommot, jotka eivät ole selvästi nähtävissä 

ja jotka eivät ole rikkoneet maalipintaa, ja pienet maalilastut, jotka eivät vaikuta perävaunun 

ulkonäköön tai arvoon. Jatkuvasta käytöstä johtuva peitevaunun hihnojen ja TIR-köysien hauras- 

tuminen. Peitevaunun sisäpinnassa on naarmuja, jotka eivät ulotu sisäverkkoon tai paljasta ver- 

kkoa. Varaosien ja muiden komponenttien vaihtaminen, jos se ei johdu virheellisestä käytöstä tai 

sivulaudan tai lattian tiivisteiden vahingoittumisesta virheellisen käytön vuoksi. 
 
 
 

 

  
Sivulaidan paneeli vahingoittunut, mutta ei 

reikiä. Ei haittaa portin käyttöä. 

Takaportti taittunut, ei reikiä. Haittaa 

portin käyttöä. 

 

 

  
 

Iskusta vahingoittunut sivulaidan paneeli, ei 

reikiä, profiili ei ole vääristynyt. 

Iskusta vahingoittunut sivulaidan paneeli, ei 

reikiä, profiili on vääristynyt. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Peitevaunun portit ja päällirakenne 

 

 

 
 

 

  
 

Lautatasku, ei veloitusta asiakkaalta, jos voi- 

daan käyttää lautojen kanssa. 

Lautatasku, jota ei voida korjata siten, että 

lautojen hyvä kiinnittyminen voidaan var- 

mistaa. 

 

  
 

Alumiinihitsaus sivulaidan profiilissa. Ei 

hyväksyttävää TIR-perävaunuissa, mutta 

voidaan käyttää EU:n sisällä perävaunuissa, 

joita ei käytetä TIR-vaunuina. 

Iskusta vahingoittunut ja rikkoutunut sivulai- 

dan paneeli. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Kylmäkoneella varustetun umpikaapin suojus ja ovet 

 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat paneelissa olevat reiät tai lommot, jotka 

ovat aiheutuneet puiden, lastausnosturien, lastauslaiturin tai muiden esteiden aiheuttamasta 

ulkoisesta iskusta. Näihin lasketaan virheellisestä avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneet 
vahingot. Murtoyrityksen aiheuttama ovien lukitusmekanismien ja kiinnikkeiden vahingoittuminen 
on myös asiakkaan vastuulla. 

 
• Normaaliksi kulumiseksi lasketaan oven ulkopinnan ruostuminen, jos se ei ole aiheutunut kemial- 

lisista epäpuhtauksista, ja oven asteittainen haurastuminen, joka ei johdu korjaamattomasta tai 

huonosti korjatusta vahingosta. 
 

 

Suojalevyn pintalommot, jotka eivät vaikuta 

kaluston ulkonäköön. 

Selvästi huomattavissa oleva suojalevyn 

lommo, joka vaikuttaa kaluston ulkonäköön. 

 

 

  
 

Ovien pintalommot, jotka eivät vaikuta 

kaluston ulkonäköön tai haittaa ovien käyt- 

töä. 

Huomattavat ovivahingot, jotka haittaavat 

ovien käyttöä. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alumiinikatto 

 

 

 

• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheelliset korjaukset, iskun aiheut- 

tamat reiät tai halkeamat, iskun löystyttämät kattokaaret, taittuneet tai rikkoutuneet kattokaaret 

tai muut sisäiset tai ulkoiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi haarukkanostimien, pui- 

den oksien, matalien lastauskattojen tai matalien siltojen aiheuttamista iskuista. 
 

 

Etuosan kattolevyn ja äärivalon kotelon 

vahingoittuminen. Myös päätyosan, kulmak- 

appaleiden, kulmatuen, oikeanpuoleisen ylä- 

kiskon ja paneelien vahingoittuminen. 

Etuosan kattolevyn vahingoittuminen. 

 

 

Alumiinikaton korjauskäytäntö 
 

Paikkaus: Liitos 

• Paikkaa vahingoittunut alue käyttämällä 

silikonitiivistettä ja 3/16:n tai 5 

mm:n umpiniittejä. 

• Useiden paikkojen käyttäminen on mah- 

dollista. 

• Poista osa koko leveydeltä, aseta paikka, käytä 

silikonitiivistettä ja kiinnitä 3/16:n tai 5 

mm:n umpiniiteillä. 

• Kattoon voidaan tehdä vain 2 liitosta, erillisiä 

katto-osia saa olla 3. 

• Paikatun alueen on sijaittava vahingoittuneen 

osan takaosasta lähimpään päätyyn (edessä tai 

takana). Jos katossa on reikiä jo paikatun osan 

takana, korjaus on silti tehtävä vahingoittuneen 

alueen takaosasta lähintä päätyä kohti. 

Korvaamme olemassa olevan paikkauksen 

korjauksen. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Edscha-/liuku-/nostokatto 

 

 

 

• Säännöllisessä käytössä kuluneet osat, kuten hihnat, rullat ja läpivientireiät lasketaan normaaliin 
kulumiseen. 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheelliset korjaukset, reiät ja iskusta 

aiheutuneet vahingot liukukaton rakenteessa, ja käyttö ilman kunnollista kiinnitystä tai sellaisessa 
tilassa, joka vahingoittaa kattoa ja heikentää katon turvallista käyttöä. 

 

 

 

Edscha-katto, josta puuttuu kiinnityshihna, ei 

näkyvää vahinkoa. Hihna kuluu normaalissa 

käytössä. 

Yläpuolilisen painon taivuttamat Edscha-kat- 

tokaaret. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Lattiat 

 

 

 

• Esimerkkejä normaalista kulumisesta ovat pienet uurteet ja naulanreiät, jotka eivät vaadi lattian 
osien tai levyjen vaihtamista. 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat virheelliset korjaukset, kuten liian pitkät 

tai liian lyhyet levyosat. Muita esimerkkejä ovat suuret urat tai halkeamat, jotka ovat aiheutuneet 

ylikuormituksesta tai nostohaarukan iskusta, tai kynnyslevyn vahingoittuminen, mikä vaatii 

kynnyslevyn vaihtamista tai suoristamista. Korjaamattoman tai huonosti korjatun sivuseinän tai 

katon aiheuttama vesivahinko ja vahinko, joka on aiheutunut lattian altistumisesta hapolle tai 

syövyttäville aineille. Naulojen poistaminen lasketaan vahingoksi. 
 
 
 

 

 

Uuden lattian normaaliin kulumiseen ei las- 

keta virheellisestä käytöstä aiheutuneita vää- 

ristymiä tai reikiä. 

Metallilevy vahingoittuneen lattiaosan päällä. 

 

  

Kulunut lattian hartsipinnoite. Lattia on korjattu oikealla materiaalilla, mutta 

levyjä ei ole porrastettu. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

 

 

Käyttökoneisto/jarrut 

• Asiakas vastaa kaluston kohtuuttomasta vahingoittumisesta ja kulumisesta, jos asiakas on 

laiminlyönyt määräaikana suoritettavat huoltotoimet tai käyttänyt kalustoa virheellisesti, esi- 

merkiksi käyttänyt perävaunun jarruja kaluston vauhdin hidastamiseen pitkässä alamäessä tai 

asettanut perävaunuun liikaa kuormaa, mikä on aiheuttanut poikittaistukien pysyvän vaurion. 

 

• Esimerkkejä käyttökoneiston normaalista kulumisesta ovat varaosien ja muiden osien vaihto, joka ei 
johdu käyttäjän virheellisestä käytöstä. 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat taipuneet tai hajonneet akselit, joiden 

vaurioituminen on aiheutunut kaiteiden, tiellä olevien roskien, reunakivetyksen, lastauslaiturien 

tai muiden esteiden iskusta tai perävaunun ylikuormituksesta. Jos kaluston leasing- tai vuokrau- 

saikaa on jatkettu (yli 6 kuukautta) ja asiakas ei suorita ennaltaehkäisevää huoltoa tai toimita 

kalustoa huollettavaksi, mikä aiheuttaa akselin ”palamisen” riittämättömän voitelun vuoksi, asia- 

kas vastaa vahingosta. 

 

Alusta 

• Roiskesuojia ei lasketa normaalin kulumisen piiriin, ja osien vahingoittumisesta aiheutuneet 

kustannukset veloitetaan asiakkaalta. 

 
• Mahdollinen puskurin toimintaan haitallisesti vaikuttava isku lasketaan kohtuuttomaksi vahingoksi. 

 
• Esimerkkejä asiakkaan vastuulla olevista vahingoista ovat iskusta tai virheellisestä käytöstä tait- 

tuneet tukijalat, lauttakuljetuksen aikana aiheutuneet vahingot jne. 

 
• Normaaliin kulumiseen lasketaan saumakohtien tai maalatun pinnan pienet lommot, jotka eivät 

ole selvästi nähtävissä ja jotka eivät ole rikkoneet maalipintaa. 

 
• Esimerkki normaalista kulumisesta on tukijalasta irronneet pienet maalilastut, jotka eivät vaikuta 

kaluston ulkonäköön, ja pienet tukijalan lommot, joitka eivät vaadi osien vaihtoa. 

 
• Tavallisessa käytössä kuluneet konttilukot, joiden kuluminen ei ole aiheutunut iskusta tai kuorman 

nostamisesta perävaunuun. 

 
• Takapuskurin kuluminen katsotaan normaaliksi kulumiseksi edellyttäen, että perävaunu ei ole 

vahingoittunut alueelta, jota puskurin on tarkoitus suojata. 

 
• Lampun varsien on oltava suorassa. 

 
Jousitus 

• Ilmajousituksen normaaliin kulumiseen lasketaan iskunvaimentimien vaihto, ajokorkeuden säätö 

ja ilmapalkeiden vaihto normaalista käytöstä johtuvan kulumisen vuoksi. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

 

 

 
 

 

  
 

Vahingoittuneet tukijalkojen pyörät ja akseli, 

vahinko ei haittaa kaluston käyttöä. 

Jos tukijalan vahingoittunutta aluslevyä ei 

vaihdeta, jalan sisäosa saattaa vahingoittua. 

 

 

  
 

Vahingoittunut tukijalan kääntöalusta haittaa 

kaluston käyttöä, eikä sitä lasketa normaaliksi 

kulumiseksi. 

Vahingoittunut konttilukon suojus, ei haittaa 

kaluston käyttöä. 

 

  

Tukijalka, jonka veivi on lukitusasennossa. Vaihdettu tukijalka, veivi ei ole lukitusasen- 

nossa. Jost-jalkojen maalaaminen mitätöi 

takuun. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

 

 

 

 

  

Suora tukijalka, veivi lukittu. Taittunut tukijalka. Asiakasta ei veloiteta, jos 

taipuma on alle 10 % 90 asteen kulmasta. Jos 

edellä mainittu taipumaraja ylittyy tai jos 

taipuma haittaa kaluston käyttöä, korjaus 

veloitetaan asiakkaalta. 

 

 

Iskuvaurio, joka ei ole vahingoittanut raken- 

netta ja joka voidaan puhdistaa ja maalata 

pienin kustannuksin. 

Taittunut alleajosuoja. Asiakasta ei veloiteta, 

jos taipuma on alle 10 % 90 asteen kulmasta. 

Jos edellä mainittu taipumaraja ylittyy, kor- 

jaus veloitetaan asiakkaalta. Asiakas vastaa 

myös lain mukaan määrätystä korjauksesta 

(katsastus jne.) 

 

  

Taipunut takalampun kannatin. Taittunut lampunvarsi, asiakasta ei veloiteta, 

jos taipuma on alle 10 % 90 asteen kulmasta. 

Jos edellä mainittu taipumaraja ylittyy, kor- 

jaus veloitetaan asiakkaalta. Asiakas vastaa 

myös lain mukaan määrätystä korjauksesta 

(katsastus jne.) 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

 

 

 
 

 

  
Suojakumin normaali kuluminen, asiakasta ei 

veloiteta korjauksesta, jos perävaunu ei ole 

vahingoittunut alueelta, jota puskurin on 

tarkoitus suojata. 

Vahingoittunut takapuskuri, irronneet tör- 

mäyssuojat. 

 
 

  
 

Punaisen kouraliittimen rikkoutunut suoja, ei 

haittaa kaluston käyttöä. 
Rikkoutunut sähköpistoke. 

 

 

Iskun aiheuttamat lommot ja vääristynyt alu- 

miinisuojus. 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Alusta, jousitus ja jarrut 

 

 

 
 

 

  

Hyväkuntoisena palautetut tikkaat. Vahingoittuneena palautetut tikkaat. 

 
 
 

 

Väärän värinen pyörä ja paikatut lokasuojat, 

vahinko aiheutunut mahdollisesti ylikuor- 

mituksesta tai väärästä ajokorkeudesta. 

Vahingoittuneet lokasuojat ja renkaan 

puhkeamisen jälkeen kadonnut roiskeläppä. 

 
 

Tikkaat puuttuvat. 



Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Renkaat 
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• Asiakkaan vastuulle laskettavia vahinkoja ovat korjausta vaativat viillot, renkaan vaihdon tai käyt- 

tökelvottomuuden aiheuttavat iskuvauriot, renkaan sisään tunkeutuneet vieraat esineet ja koht- 

uuton kuluminen, joka on aiheutunut käyttöolosuhteista ja vääristä rengaspaineista. 

 
• Asiakas korvaa perävaunun mukana toimitetut palauttamattomat suurpaineventtiilin suojukset. 

Asiakas vastaa käyttöolosuhteista ja iskusta johtuvasta renkaan vahingoittumisesta. 

 
• Normaali kulutus lasketaan ajettujen kilometrien ja renkaan millimetrimittaisen kulumisen 

mukaan, huoltovastuusopimuksen ehtojen mukaan ja valmistajan kulumisnormit huomioiden. 

 
Käyttöolosuhteista ja vääristä rengaspaineista johtuva kohtuuton vahinko ja kuluminen 

 

Pyöränkulmien virheellisyyden 

aiheuttama epätasainen kulu- 

minen. 

   
Jousitusvian aiheuttama epäta- 

sainen kuluminen. 

Alipaineesta johtuva nopea 

reunojen kuluminen. 

Ylipaineesta johtuva kulutusu- 

ran halkeilu. 

 
% suositellusta rengaspaineesta 

Ylipaineesta johtuva käyttöiän 

lyhentyminen 

 
 
Alipaineesta johtuva käyttöiän 

lyhentyminen 
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Kohtuulliset/kohtuuttomat vahingot 
Renkaat 
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Syvä viilto renkaassa, vahingoittunut reuna ja 

sivuseinämä. 

Renkaan sivuseinämän syvä viilto. 

 

 

  

Sivuseinämän pullistuma. Parirenkailla on eri halkaisija tai ne ovat eri 

paria. 

 
 

Tiukkojen käännösten aiheut- 

tama renkaiden kulutuspinnan 

vahingoittuminen. 
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Asiakkaan vastuu 
 

 

Perävaunun päivittäiset turvatarkastukset 

Yleistarkastus: 

Oikea rengaspaine 

Renkaan kunto 

Pyörän mutterien turvallisuus 

 
Jarrujen toiminnan tarkistus 

Valojen toiminnan tarkistus 

Ilmavuotojen tarkistus 

Ilmasäiliön tyhjennys pysäköinnin aikana (poistaa kosteuden ja estää jäätymisen) 

 
Perävaunun yleiskunnon tarkistus turvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten varmistamiseksi 

 
 
 

Kylmäkoneella varustettu umpikaappi: 

Tarkista/säädä öljyn ja veden määrä. 

Tarkista akkuliitännät ja akun turvallisuus. 

Tarkista, että moottori voidaan käynnistää ja että muistissa ei ole hälytyksiä. 

 
Tarkista dieselsäiliössä olevan polttoaineen määrä. 

 
Varmista, että lauhdutin, ilmakanavat ja -aukot eivät ole tukossa. 

 
 

 

Takalaitanostin: 

 
Varmista, että taso on tukeva ja liikkuu vapaasti. 

Varmista, että kiskot ovat suorat ja vahingoittumattomat. 



 

 

 


