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Täysperävaunuien käyttö ma hd o II isuu ks ista
puutavaran autokulietuksissa
(On t!t e Potent ial

l '.o~e-'

of 'l'milers in th e

Autokulj et usten taloud elli uud en ensimmä isiä
edellytyksiä on a uton veto- ja ka ntoky ,·yn mahdollisimma n täyde llinen hyväksikäyttäminen.
Koska auton vetokyky on ta va lli. esti sen kan to kykyä suurempi ja koska teiden kunn o ta johtuvat
määräykset ra joittavat var ·inkin raskaimpien
a utojen kuorm ittamista, niid en kulj etu kykyä on
pyritty lisäämään erilaisilla perä,·a unuill a. P erä vaun ullisessa a utossa kuorm a n paino jakautuu
usea mmall e akselille, jot n e py tyy kulj ettamaan auton tai tien ka ntokykyä y li ttämättä
huom atta,·asti suuremman ku orma n kuin perävaunut.on auto .
R a kenteensa puolesta perä,·aunut jaetaan puoliperävaunuihin ja täysperävaunuihin. Edel lisell ä
tarkoitetaan tavallisesti J -akseli ta perä,·a unua ,
jonka etuosa on kytketty ,-et oa utoon siten , että
huomattava osa ku orm asta ra. ittaa autoa, jälkimmä isell ä erikoisell a Yetotangoll a a utoon y hdi stettyä, vähin tään 2-akse li. ta perä vaunua, jonka
pää ll ä kuorma on kokonaa n. T äysperävaunull a
varu tettu auto pystyy kuljettamaan su uremm an
kuorm an kuin puoliperä \·aunull a ,-aru stett u ,
mutta e a ettaa tielle. uurem mat yaatimukset ja
sen ajonopeus on piene mpi . P arem ma n maa tokelpoisuu ten a v uok i puoliperävau nu t O\·at yleisem piä kuin tiysperäYa unu t, joita ei meillä ole sanottavast i ko keiltu puutavaran kuljetuk e sa.
en
sij aan es imerkik i Amerikassa täy perävaunuja
käytetään a ivan ylei. e. ti tähän tarkoit uk een.
Norjala inen tehtailija l sachse n on s uunnit ellut
2-ak eli en täy peräYaunun , joka ohj atta,·u utensa
puolesta va. taa puu tavaran kuljetuksiin o\·elt uvall e perävaunu II e a eteltavia vaat imuk.·ia . K o ka
sill ä ruot. a la isten kokeiluj en mukaan on puutavara n kulj etuk issa a utojen kulj et u ky ,·yn Ii ääjänä
verraten suuri arvoinen merkit ' , tarka. tellaan
seuraavas a lä hemmin en rakennetta ja käyttöma hdollisuuk. ia meidän oloi . a mm e.
Puutavaran kulj etuk iin . oveltuyaJie täy perä' au nulle a etettavi ta yaatimuksi ta on tärkein
hyvä ohjattavuu käännyttäe. ä ja peruutettae a.
Huon on ohjattavuuten. a vuok. i meillä maanti eliikentee ä ole,·ia täy perävaunuja, joi a on
kää ntyvä etuakseli i voida käyttää puutavaran
kulj t uk i. a. T ac h enin perävaunu. a on kiin -
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teät akseli t, mu tta raidetangolla toisiinsa y hdi stetyt pyörät ovat k ää ntyvät . Ohj a us tapa htuu
a utomaattisesti raidetankojen ja autoon kiinnitettävän ohjaustangon avu lla (kuva 1). Nelipyöräohjauk ensa an iosta e seuraa vetoautoa eteen päin ajettaessa paremm in kuin tavallinen puoliperäv aunu . P eruu tettaessa molemmat perävaunut
ovat ohjattavuutensa puolesta samanarvoiset.

KuYa 1. Tsachscnin täysp erä\·aunun (malli III ) ohJAUS· ja
, ·ctotank o. \ 'alok. SDA.

Fig. 1 . .'·itee ring year and tou· rod of t/, I sachs
(Jf odel 111). Ph oto SDA.
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J sa chsenin täy perävaunu (malli I\" ) kuormaus ,·arastolla. \ ' alok .
DA.

F i(!. 2. J sachsen 'J'ra iler (Jf odel 11' }
Photo , DA.
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loading storacr ., ite.
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I sachsenin peräYaunua Yalmistetaan nykyisin
n elj ää eri kokoa (mallit II ··· V), joiden kantavuus
vaihtelee 3.0 ··· 12.0 tn. Puutavarankuljetuksiin
niistä ovat m eidän oloissamme sopivimmat mallit
III ja IV (kuva 2), joiden tarkemmat mitat selviävät taulukosta 1. Ruotsissa, jossa näitä malleja
on kokeiltu parin vuoden aikana, on päädytty
malliin V (kantavuus 12.0 tn, suurin sallittu akselipaino .0 tn). Meille tämä m alli on liian suuri ,
sillä teiden· kunnosta johtuvat m ääräykset rajoittavat e n kuormittamista, ellei sen k äyttöön h ankita erikoislupaa.

a ja n, auton ja perävaunun kuormaaminen on pyrittävä järjestäm ään sam anaikaisek i. Vetoautoon
asennetta vien lisälaitteiden a Yulla sen moottorista
voimansa saavat a uton ja peräYaunun ku orma usJaitteet saadaan toimimaan . amanaika isesti toisistaan riippum atta.

'l'aulul.:l.:o 1
Tsach enin tä :vsperä,·aunujen (mallit ITT ja IV) mitat.

K ääntösäd e

n. tn

R e nkaat

n. n1

III k 5 16.0 k o 4.8·· · 5.4 3.7J l.6!

6.0···7.0 , 10.00 x :W

IV 2.0 19.0 6.0 1 4.8 · · · 5.4 / 3. 71 1.611.2 · · · 1.3

6.0 · · · 7.5 111.00 x 20

Km·a 3. 3·m paperipuun kuormau ta pe rävaunuun Pite lvft.
käsi,·arsinosturilla. ' "alok. SDA.
-

Fig. 3. Loading of 3·metre pulpwood onto trailer, u sing a
Pitelyft arm hoist. Photo D .4..

Ohjau - ja vetotangon tavallisin pituus on n.
:2.0 m. Ohjauslaitteiden kytkentä on säädettävä
erikseen jokaista vetoautoa silmällä pitäen. Mallin
III nykyinen hinta lienee n . 360 000: - ja mallin
IY n. 460 000: - .
Vaunuissa on poikittaisjousitus ja kaikissa pyörissä hydrauliset imujarrut. - Mainittakoon, että
ruotsalaiset suo ittelevat kuorman suuruuden
vuoksi paineilmajarruja, jotka toimivat saman
periaatteen mukaa n kuin esimerkiksi junan jarrut.
- Autoniputusta varten perävaunuun voidaan
a entaa sivulle kallistuva konekippi. P erävaunu
toimit e taan joko p ankoilla varustettuna tai ilman
niitä. K oska meillä nyk yisin valmistetaan verraten
käyttökelpoi ia p a nkkoja, ne on edullisinta hankkia kotimaa ta. J os se varustetaan I sachsenin
kuormauslaitteella, pankot t uleYat kuorma usJa itteen mukana. Tukkeja a j ettaessa perävaunu a tarvitaan kak i pankkoa, mutta 2 ··· 3 m
pinotavaraa ajettae a neljä.
I ach enin täysperävaunu oveltuu sekä tukkien
että pinotavaran ajoon. 1···2 m tavaraa a jettaes a
iinä on käytettävä lavaa. Tukkien j a pitkän
pinota varan kuormausta varten perävaunu voidaan varu taa jollakin vetoauton moottorista
voimansa saavalla, ivusta kuormaavalla kuormauslaitteella, esimerkiksi I achsenin kuorma usJaitteella tai käsivar inosturilla (kuYa 3). Puomino turia perävaunuun ei kannata asentaa, illä se
pien entää kuormatilaa. Jotta a uto jout uisi sei om aan kuormaus vara tolla mahdolli imman ly h yen
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T äysperävaunun uurimpa n a etuna puoliperävaunuun verrattuna on e n um·empi kuormau kyky. SDA:n kokeiluis a ke kimäärä inen perävaunun (ma lli n ·) kuorma oli 1-l t n (n. 2 p-m3).
Vetovaununa oli 135 hY. cania-Vabis , jonka
k eskikuorma oli myös n. 1-l tn (kuYa 4). - Mainitta koon, että va taavi a olo uhtei a ra kaa n
normaaliauton k eskikuorma on Ruot i a n. 10 tn
ja puoliperäYa unulli en a uton 1-l . .. 15 t n .
Tällaisten kuormien kulj ettaminen jolloin lä hinnä
kokeilumielessä on y lit etty 35 %:1la täysperä vaunulle vahYistettua kanta,·uu ta ei ole meillä
akselipainoja k o ke,·ien a etuk ien nwksi ltn·al-

Kuva 4. Täysperä \·a unull.in en a uto kuormattuna . kuorman
kokonais paino n . 2 ··· 30 t n . Yalok. DA.

Fig. 4. T ruck u·ith trailer. /oaded, /ota/ u·eigllt oj load approx.
2, ··· 30 ton . Photo ~·DA.

lista. 6.-! tn (teli auto 4.2 tn) akselipainon mukaan ,
joka talvella sallitaan kaikilla teil lä ja kesäll ä
valta- ja A-kantateillä, suurin sallittu t äysperävaunullisen auton kuorma on meillä n. 1.) · ·· 16 tn
(vetoauto 6 ··· 7 tn ja perä,·aunu 9 tn).
TäysperäYaunun käyttö edell yttää ra ka sta ja
ennen kaikkea voim aka. t a Yetoautoa, sillä pienitehoi ell a autoll a ei yar inkaa n mä ki sessä maastossa voida käyttää hy,·äk i perävaunun koko
kulj et uskykyä (kuYa .5 ). SD--\:n muka an ntoauton moottorin on olta ya Yähintään 140 lw .
Lisäksi siinä on oltava :2-akselinen teli ja Yeto molemm issa taka-akseleissa . 3-akselinen auto . jossa
vain toinen taka-akseli on YetäYä , ei Yarsinka an
talviolosuhteis a ole osoittautunut sopi,·aksi. ·)
a kselisia autoj a ei laYan lyhyyden vuok i voida
käyttää tukkien ajo sa. Pinotavaran ajossa näi stä
tulevat kysy mykseen vain nelipyörä vetoiset malli t .
Tukkien ajoon opivan Yetoauton Ja,·an on oltaYa
n. 5.5 ... 6 m pituinen. Yetoautoa ,·alittaes a on
otettava huomioon , että autoasetu k en mukaan
kuorma-autoon . aa ilman erikoisl upaa kytkeä
täysperä,·aunun , jonka kokonai paino on korkeintaan vetoauton kokonai painon uuruinen.
Toistaiseksi ei ole kokemu ta iitä , mi sä määrin
täysperävaunun käyttö ly hentää a uton ikää ja
suurentaa en korjau ku stannuksia . Ko ka on
ilmei tä , että vetoauton moottori kuluu nopeammin kuin perävaunuttoman auton, ruotsalai et
ovat kann attavuuslaskelmissaan olettaneet vetoauton ajoiän lyhenevän 10 ··· :20 Ofo :ll a .

rin nou su oli 1 ° 0 , eikä se vielä estänyt kuormittami ta. Kokeet tapahtuivat maanteillä sekä parhailla metsä- ja talviteillä. Ajonopeus oli mainit uilla teillä keskim äärin 30 ··· 40 km ft. Autoaset uksen muk aan täysperävaunulli en auton suurin sa lli ttu ajonopeus on meillä 40 km ft . TäysperäYaunuja käytettäe sä on kuorman suuruuden
nwksi kiinnit ettävä suurta huomiota .varastoteiden laatuun ja kuntoon. Varastot on suunniteltava niin , että auto pää ee ku ormau - tai purkami spaikalle peruuttamatta, ja Yara toteiden on
oltava hyyä ssä kunnossa ja mahdollisimman suoria. Kuormau svarastoa ei aa sijoittaa sellaiseen
paikkaan , jo. ta a uto joutuu lähtemään kuormattuna va tamäkeen.
Koska täysperävaunullinen auto pystyy kuljettamaan uuremman kuorman kuin perävaunuton tai puoliperävaunullinen , kuljetu ku stannukset ajettua puutavaramää rää kohden muodostuvat pitkillä ajomatkoilla pienemmik i. Lyhyillä
matkoilla viimeksi mainitut ovat uuremman ajonopeutensa vuoksi ensik i mainittuja edulli empia.
Koska I sachsenin täy perävaunujen käyttö puutavaran kuljetuksissa on va ta kokeiJuasteella,
tiedot niiden kannattavuudesta eri ajomatkoilla
ovat Yerraten puutteelli et. , DA esittää kokeilujensa pohjalla seuraavan, suuntaa-antavan kustannu Yertailun (ajomatka n. 0 km):
Auton laatu

Kuorma, tn

P t?räyaunuton au to
Puoliperä ,·aum!ll int?n auto

II

I5
(11 + 4 )
Täyspe rä \·aunu lli ne n auto
2I
( II + J O)

Kuva 5 . Ve toautona nclipyö rii\·e toine n ,'can ia -\ ' abis (90 hv. )
Auton pi e nuuden ,·uok. i pc rii.\·aurmn kuorma pi c nt?mpi kuin
km·a sa 4. kokonais ku o rma , ·ain n. 1 111. \ ' al 'lk . , 'DA.

Fig . .j . S can ia - l'abis (90 HP ). u-ith .four-rc!teel drit·c . n8 th
t ractor. A s t!t t ruck ili sma/l the t ra ihr load tra ihr is s malifr
th an in F i!/. J , t!t e totalload bei ny only appro:c. J , tmu1. P!toto
' DA.

\ a ikka I sach enin täy."perä,·a unun maastokelpoi suu s on Yerraten hyv ä. sen käyttö on talOtldellise ti edulli inta suorilla ja hyYillä teillä. ~I äki 
yys rajoittanee jonkin \'erra n täy perävaunuHien a uton kuormittami ta mutta ei ole niin ratkai eva tekijä kuin e imerkik. i moott oroidu a
rekikulj etuk e ·. a . Ruot a la i ten kokeilui . . a . uu -

, uhteelliset ku].
je tuskustannukset, 0 10

IOO
90
75 . .. 0

Ajomatka n lyh entye sä ero täy perävaunulla
Ya ru stetun auton hyv äksi pienenee verraten nopeasti ajomatkan pidentye ä ero suurenee.
Ruot alai ten muka an täysperävaun~n käyttö
maanteillä kann attaa Yielä 50 km ajomatkalla,
jo a utoll e riittä ä ajoa läpi vuoden.
Koska täysperävaunun ja opiyan Yetoauton
hankkimin en edellyttää verraten uurta pääoman
sijoitusta , täysperävaunullisten autojen käytön
taloudelli uuden en imma1 Ja ed ellytyk iä on,
että niitä void aa n käyttää ajo sa jatkuva ti.
Ruotsa lai. et a ettaYat taloudelli uuden ehdok i
vähintään :2 ;)0 ajopäivää vuode a. T ä män Yuok i
täy. perä ya unut tulevat ky ymyk een meillä lähinn ä puutavarayhtiöiden om is a autoi a, joille
Yoidaan jä rj e t ää ajoja ympäri vuoden.
Ya ikka täy perävaunw1 ja ennen kaikkea opivan vetoauton kalleu sek ä teiden kunto jo ain
määrin rajoittavat täysperäyaunujen käyttöä,
niillä on meillä suuren kuljetu ky kynsä vuok i

3

huomattava merkitys puuta,~aran autokuljetusten
kehittäjänä. Parhaat käyttömahdollisuudet li e ne~
vät alueilla, joilla puutavara kuljetetaan 50 ... 200
km säteeltä suoraan jalostuspaikalle, sekä Yeden ~
jakajaseudu illa siirrettäessä puutaYaraa Yesist.ö~

alueelta toiselle ja koiyutukkien sekä lehtipuupinotaYaran ajossa . JoustaYlmtensa ja suuren
kulj etusky kynsä ansiosta täysperäyaunu~a utokul~
jetus pystyy mainituilla matkoilla kilpailemaan
rautatiekuljetuksen ja uiton kans. a.

0 n t h e Pot e n t i a 1 U s e s o f T r a i 1e r s i n t h e Mo t o r
Transport of Timbe r
SL.lLliARr
The article diswsses the potential uses of and
conditions for the introduction of the trailer with
steering-gear, constrncted by I sachsen of Norway,
for the motor transport of timber in Finnish
conditions. Although the high price of trailer and
a suitable traclor , and the condition of the roads
to some extent restrict the use:of trailers, they are,
beccmse of their large transport capacity, of considerable importance for the developing of motor
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Iransport of timber. Their potential u es are
yreatest in districts lchere timber is transported
from an area of a radius of 50··· 200 !.:m direct
to the processing plants, and in lcalerslz ed areas
for !he transpari of timber from one water-syslem
area to another. Tlzan!.:s to its flexibility and
high tmnsport capacity motorised trailer-transport
is capable ojcompel·i ng , over the distances m entioned above, 1citlz railtransport and floating.
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Hel sinki 1952, Fre ncke llin Kirjapaino Osakeyhtiö.

