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Työn tarkoituksena on esitellä TrailerWin –ohjelman käytön mahdollisuuksia.
Ohjelman ominaisuuksien esittelyssä käytetään neljää erilaista ajoneuvoa tai
ajoneuvoyhdistelmää. Työhön on valikoitu erilaisissa tehtävissä toimivia ajoneuvoja,
jotta ohjelman käytöstä saataisiin mahdollisimman laaja käsitys. Kaksi tutkittavista
ajoneuvoista on mukana yliopiston tutkimuksissa ja kaksi ajoneuvoa on valikoitu
monipuolistamaan ajoneuvojen valikoimaa ohjelman käytössä.
Työn edetessä huomattiin, että ohjelmalla voidaan tehdä hyvin monipuolista
katsastusmitoitusta erilaisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille. Ohjelmasta
löydettiin myös joitakin rajoittavia tekijöitä yhdistelmien mitoitukselle. Ohjelman
lisäosilla saadaan tehtyä yksinkertaisesti kattavia erikoistarkasteluja erilaisille
ajoneuvojen ominaisuuksille.
Asiasanat: TrailerWin, rekkalaskenta, ajoneuvoyhdistelmä, katsastusmitoitus

ABSTRACT
TrailerWin program
Juho Linna
University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering
Bachelor’s thesis 2018, 25 p. + 22 p. appendixes
Supervisors: Mauri Haataja, Perttu Niskanen

Subject of work is to present the possibilities of using the TrailerWin program. Four
different vehicles or tractor-trailer are used to show the program features. Different
types of vehicles are selected for work in order to gain the widest possible
understanding of the use of the program. Two of the vehicles are involved in university
research and two vehicles have been selected to diversify the work.
As the work progressed, it was noted that the program can be used to make a wide
variety of vehicle surveys for different vehicles and tractor-trailers. There was also
some limiting factors for the dimensioning of the combinations. The add-ons of the
program can simply make comprehensive specialist reviews for different vehicle
characteristics.
Keywords: TrailerWin , vehicle, tractor-trailer, vehicle survey

ALKUSANAT
Oulun Yliopistolle saatiin keväällä 2016 Trailer Win –ohjelma, jolla voidaan tehdä
kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien laskelmia ja katsastusmitoituksia. Ohjelmaan
sisältyy ohjekirja, jonka avulla sen käyttö onnistuu hyvin. Kyseinen ohjelma on
kuitenkin täysin uusi Yliopistolle, joten esimerkki laskelmien tekeminen katsottiin
tarpeelliseksi.
Ohjaajana työssä toimii professori Mauri Haataja. Yhteistyössä työssä toimi Oulun
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1 JOHDANTO
Työssä tutkitaan Trailer Win –ohjelman käyttömahdollisuuksia ajoneuvoyhdistelmien
laskennassa ja katsastusmitoituksessa, sekä ohjelman lisäosien ominaisuuksia. Työn
valinta tapahtui opiskelijan oman mielenkiinnon kautta, sekä yliopiston tarpeesta saada
tietoa uudesta ohjelmasta. Tavoitteena on tehdä esimerkki laskelmia ajoneuvoista tai
ajoneuvoyhdistelmistä, joilla saadaan käsitys ohjelman käytön mahdollisuuksista
esimerkkien kautta. Esimerkit toimivat tietolähteenä ohjelman seuraaville käyttäjille
helpottaen ja nopeuttaen ohjelman käyttöä. Ohjelman tutkiminen tapahtuu kokeilemalla
ohjelman eri ominaisuuksia erilaisiin ajoneuvoihin.

2 OHJELMISTOSTA YLEISESTI
Työssä käytettävä ohjelmisto koostuu pääohjelmasta Trailer Win –ohjelmasta sekä
useasta ns. aliohjelmasta, joita ovat Crane Win, Frame Win, Corner Win, Driveline Win
ja Brake Win. Kuvassa 1 on esitetty ohjelmiston eri ohjelmat. Trailer Win ohjelma
toimitetaan EU:n ja Suomen mukaisilla ajoneuvosäädöksillä, mutta siihen on saatavissa
myös Ruotsin, Norjan, Ranskan, Belgian, Hollannin, Englannin ja Australian
ajoneuvosäädökset [Lähde 1].

Kuva 1 Ohjelmiston eri ohjelmat
Lisäksi ohjelman kehittäjältä on tullut uutena osana Bus Win ja Seating Plan –ohjelma,
jolla voidaan laskea linja-autojen kääntyvyyksiä ja painojakaumia.

3 AJONEUVON TAI -YHDISTELMÄN
KULKU TRAILERWIN -OHJELMASSA

MITOITUKSEN

Seuraavissa alaotsikoissa käsitellään ajoneuvon tai -yhdistelmän mitoituksen kulkua
yleisellä tasolla. Yleisimpien ajoneuvojen mitoitus onnistuu seuraavien esimerkkien ja
ohjeiden avulla, mutta erikoisempien yhdistelmien mitoitus voi olla hankalampaa. Työn
lopussa on esimerkkejä muutamasta erikoisemmasta tapauksesta.

3.1 Vetoauton alustan valinta
Ajoneuvoyhdistelmän mitoitus ohjelmalla alkaa vetoauton valinnalla. Ajoneuvon
alustan valinnassa tulee tietää ajoneuvosta useita tietoja. Liitteessä 1 [Lähde 2] on
esitetty Scanian mallimerkinnöissä esiintyviä tietoja, joita tulee tuntea valittaessa
ajoneuvon alustaa. Merkinnöistä ilmenee mm. seuraavia tietoja: Ohjaamotyyppi,
moottorin malli, kuljetustyyppi, alusta sopeutus, pyöräkokoonpano, käyttöluokka,
alustakorkeus ja jousitus. Nämä kaikki tulee tuntea, jotta alustasta saadaan juuri
oikeanlainen. Mallimerkinnät ovat jokaisella ajoneuvon valmistajalla omanlaisensa ja
niistä tulee ottaa selvää, jotta ajoneuvon malli tulee valittua oikein. Tämä voi vaikuttaa
suuresti ajoneuvon painojakaumaan.
Ajoneuvosta tulee tietää myös rungon mitat, sekä akseliston rakenne. Etu- ja takaakseliston tyypin valinnalla vaikutetaan akseliston maksimi kuormituksiin, sekä niillä
voi olla vaikutusta ajoneuvon omamassaan. Tavallisissa yhdistelmissä niille löytyy
arvot suoraan ohjelmavalikoista, mutta joissakin tapauksissa kuormituksia voi joutua
muokkaamaan akselikohtaisesti. Kuvassa 2 on esitetty näkymä ajoneuvon mallin,
alustan ja akselistorakenteen valinnasta.

Kuva 2 Ajoneuvon mallin, alustan ja akselistorakenteen valinta

3.2 Vetoauton korirakenne
Vetoautoon liittyvät valinnat löytyvät ”Auto” -valikon alta. Ajoneuvon korirakenteen
valinnassa eteneminen riippuu paljon päälirakenteesta. Monet päälirakenteet tarvitsevat
apurungon, jolloin sen malli ja sijainti tulee valita ensin. Mahdollisen apurungon päälle
valitaan varsinainen korirakenne, jolle asetetaan mitta, sijainti sekä painotiedot oikein.
Tämän jälkeen ohjelma kysyy vetokytkimen mittoja ja tyyppiä. Jos ajoneuvossa on
vetopöytä, valikosta ei valita mitään vetokytkintä. Vetopöydän valinnasta on lisää
kohdassa 3.2.2 Vetopöytä.
3.2.1 Lisälaitteet
Ajoneuvoon voidaan liittää yksi tai useampia lisälaitteita. Auto Lisälaitteet -valikosta
löytyy

kuvakkeita,

joiden

perusteella

lisälaitteet

on

ryhmitelty

pienempiin

kokonaisuuksiin. Kuvakkeen alta valitaan lisälaitteen tyyppi ja malli, jonka jälkeen sille
annetaan paikkaan, asemaan ja painoon liittyviä tietoja. Lisälaitteiden, kuten säiliöiden,
työkalulaatikoiden ja kylmäkoneiden lisääminen on erityisen tärkeää ajoneuvon
todellisen painopisteen ja akselikuormituksen kannalta. Monesta lisälaitteesta löytyy
suuri mallikohtainen valikoima, jolloin ohjelmalla on paljon valmista tietoa
lisälaitteesta. Esimerkiksi nosturi mallimerkinnällä HIAB 1058E-8 Hipro Jib 175X -4
JDC ohjelmalla on mallin oletus tilan tarve, paino sekä yksityiskohtainen kuva
nosturista sekä sen erilaiset kuljetusasento vaihtoehdot. Näitä on esitetty kuvissa 4 ja 5.
Nosturiin on saatavilla myös monia tukijalka vaihtoehtoja paino tietoineen, joita
voidaan lisätä ajoneuvoon lisälaitteista. Kuvassa 3 on esitetty ohjelman tekijän
ryhmittely lisälaitteista.

Kuva 3 Lisälaitteiden ryhmittely

Kuva 4 Nosturin mallikohtaisia tietoja

Kuva 5 Nosturin HIAB 1058E-8 Hipro Jib 175X -4 JDC vaihtoehtoiset
kuljetusasennot
3.2.2 Vetopöytä
Ajoneuvon vetopöytä valitaan seuraavasti. Avataan valikko Auto -> Päällirakenteen
tyyppi, josta valitaan vetopöytä ja asetetaan oikeat sijainti- ja painotiedot. Vetopöytään
kytkettävä puoliperävaunun mitoitus tapahtuu samaan tapaan kuin varsinaisen
perävaunun mitoitus. Perävaunussa sijaitsevasta vetopöydän valinnasta on kerrottu
kappaleessa 3.3 Perävaunu.

3.3 Perävaunu
Ajoneuvoon voidaan liittää perävaunu, kun siinä on vetokytkin tai vetopöytä, mutta
perävaunun mitoitus onnistuu myös erikseen. Perävaunun mitoitus tapahtuu seuraavasti.
Valitaan ylävalikosta Perävaunu -> Korirakenne/Tyyppi tai valitaan uuden laskelman
alussa perävaunun tyyppi. Aukeaa valikko ks. kuva 6, josta valitaan perävaunun
akselistorakenne, päälirakenteen tyyppi sekä valitaan mahdollinen vetopöytä (BDouble) perävaunun taakse. Vetopöytä täytyy valita ennen päälirakenteen valintaa.
Muutamiin akseliston rakenteisiin löytyy ala valikko, josta voidaan valita mahdollisia
ohjaavia akselirakenteita ks. kuva 6.

Kuva 6 Perävaunun alusta- ja päälirakennetyypin valinta
Kun perävaunun alustan rakenne ja päälirakenteet ovat valittu aukeaa perävaunun
mittavalikko, johon syötetään mitta- ja painotiedot. Näitä voidaan muuttaa jälkikäteen
valikosta Perävaunu -> Mitat.

Perävaunuun voidaan liittää myös monia lisälaitteita. Lisälaitteiden valinta tapahtuu
samaan tapaan, kuin ajoneuvon lisälaitteiden valinta. Kuvassa 7 on esitetty perävaunuun
liitetty kylmäkone ja työkalulaatikko.

Kuva 7 Perävaunun lisälaitteiden valinta

4 ESIMERKKI YHDISTELMÄT TRAILERWIN
4.1 Täysperävaunuyhdistelmä
Tämä yhdistelmä on tyypillinen ajoneuvoyhdistelmä, joita liikkuu Suomessa
elintarvikkeiden ja kappaletavaran kuljetuksissa. Jolavi Oy:n yhdistelmä koostuu 3akselisesta kuorma-autosta sekä 5-akselisesta täysperävaunusta. Yhdistelmän alusta on
R580 Scania, joka on varustettu nostettavalla jäykällä telillä. Alustan päälle on
rakennettu Ekeri Oy:n valmistama FRC-luokiteltu kori. Ajoneuvon kokonaiskorkeus on
uusien mittojen mukaisesti 4,4 metriä. Varsinainen perävaunu on NTM:n 5-akselinen
yksikköpyörä kärry, varustettuna FRC-luokitellulla korilla. Päälirakenteen korkeus on
mitoitettu niin, että perävaunu omaa kokonaiskorkeuden 4,4 metriä. Tämä on hyvin
yleinen yhdistelmä tyyppi kuljetusyrityksillä, jotka kuljettavat lämpösäädeltyjä
kuljetuksia. Liitteessä 2 on esitetty mitoitettu ajoneuvoyhdistelmä. Liitteessä 3 on
esitetty kuva mitoitetusta ajoneuvoyhdistelmästä. Ajoneuvoyhdistelmän tiedot ovat
Jolavi Oy:ltä.

4.1.1 Kuorma-auto
Ajoneuvo on Scanian mallimerkinnällä ilmoitettuna Scania R580 LB 6X2m CR19T 4900 ja moottori on 16 litrainen. Kuvassa 8 on todelliset tiedot valittuna ajoneuvoon
TRAILER WIN –ohjelman alustan valintalomakkeesta. Valikosta Auto -> Ohjaamo
voidaan valita tarkemmin halutun ohjaamon malli.

Kuva 8 Jolavi Oy kuorma-auton alustan tiedot
Seuraavaksi autoon valitaan apurunko ja asetetaan sille vaadittava korkeus. Sen päälle
valitaan ajoneuvon päällirakenne. Päällirakenteen tyyppi on kylkiaukeava kori. Tälle
asetetaan mitat, massa ja sijainti. Rakenteeseen voidaan tarvittaessa lisätä erillinen ovi
sivulle valikosta Auto -> Ovet. Tällä valikolla voidaan myös mitoittaa jokainen sivuovi
yksitellen. Ajoneuvoon on valittu lisälaitteista kylmäkone, työkalulaatikko ja
perälautanostin.
4.1.2 Perävaunu
Perävaunun mitoitus aloitetaan valitsemalla 2+3 jäykkäakselinen alusta sekä
kylkiaukeava päälirakennekori. Perävaunun alusta on yksinkertainen mitoittaa
rekisteriotteen perusteella. Päälirakenteen mitoitus on hyvä varmistaa valmistajalta tai
mitata itse.

Tärkeimpiä tietoja ovat

yhdistelmän

painopisteen sijainti

sekä

akselikohtaiset kuormitukset. Lisälaitteeksi on valittu Thermo King SLX400 –
kylmäkone sekä kolme työkalulaatikkoa.

4.2 B-juna
Esimerkkiyhdistelmä on Korsu Oy:n B-juna yhdistelmä, josta on alaluvussa esitetty
myös HCT-yhdistelmä versio. Yhdistelmän vetoauto on Scania R500 telivetoinen
rekkaveturi, johon on kytketty puoliperävaunu. Tässä puoliperävaunussa on vetopöytä,
johon on kytketty toinen puoliperävaunu. Perävaunun vetopöydän valinnasta on kerrottu
luvussa 2.3. Kahden puoliperävaunun yhdistelmä muodostaa niin sanotun B-juna –
yhdistelmän.

Liitteessä

4

on

esitetty

mitoitettu

ajoneuvoyhdistelmä.

Ajoneuvoyhdistelmän tiedot ovat Oulun Yliopistolta.
4.2.1 HCT C-juna
Korsu Oy on saanut erikoisluvan HCT-yhdistelmälle. Tämä yhdistelmä koostuu Bjunasta, jota on jatkettu keskiakseliperävaunulla. Tällaista yhdistelmää kutsutaan Cjunaksi. Tätä työtä tehtäessä ohjelmassa ei ollut ominaisuuksia yhdistelmän todellisen
rakenteen toteuttamiseen. Sen kääntyvyys tarkastelu onnistuu kuitenkin hieman
erikoisesti, mutta ei täysin tarkasti. Yhdistelmän vetoautoon tulee asettaa tavallinen
vetokytkin vetopöydän sijaan. Vetokytkimen paikkaa ei voi mitoilla suoraan asettaa
takimmaisen akselin etupuolelle, muuten kuin vetämällä se kytkimen päällä olevasta
tähdestä akselin väärälle puolelle. Tämän jälkeen mitta on mahdollista asettaa
negatiiviseksi. Tähän vetokytkimeen kytketään 3+3 -akselinen täysperävaunu, jolla
kuvataan oikean yhdistelmän kahta puoliperävaunua. Aisan pituus tulee asettaa sen
mukaisesti

vastaamaan

akseliväliä

ensimmäisessä

puoliperävaunussa.

Toista

puoliperävaunua kuvaa täysperävaunun akseliväli sekä taka-akselisto. Tässä kohtaa
kuitenkin laskelmiin tulee pieni virhe, koska perävaunun kääntöpöydän paikoitusta ei
voida muuttaa tällaisessa tapauksessa. Vetopöytä puoliperävaunussa ei sijaitse
akseliston kääntymispisteessä, joten tulokset eivät ole täysin tarkkoja.
Täysperävaunuun, joka kuvaa kahta puoliperävaunua, on mahdollista asettaa uusi
vetokytkin, johon voidaan kytkeä C-junan mukainen keskiakseliperävaunu. Tämän
keskiakseliperävaunun mittoja asettaessa voidaan määrätä vetokytkimen paikka rungon
takareunasta. Näin saadaan yhdistelmä, joka on kääntyvyydeltään hyvin samanlainen
kuin C-juna HCT-yhdistelmä. Liitteessä 5 on esitetty mitoitettu ajoneuvoyhdistelmä.
Ajoneuvoyhdistelmän tiedot ovat Oulun Yliopistolta.

4.3 HCT-puutavarayhdistelmä
Esimerkkiyhdistelmä on Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-yhdistelmä. Yhdistelmä koostuu
4-akselisesta rekkaveturista, puoliperävaunusta sekä täysperävaunusta. Tällaisen
yhdistelmän mallintaminen onnistuu ohjelmalla normaaliin tapaan. Ohjelma kuitenkin
kysyy ylittyviä kokonaismassoja sekä ylimeneviä mittoja, mutta ne voidaan sivuuttaa
HCT-yhdistelmän tapauksessa. Liitteessä 6 on esitetty mitoitettu ajoneuvoyhdistelmä.
Ajoneuvoyhdistelmän tiedot ovat Oulun Yliopistolta.

4.4 Kuorma-auto nosturilla
Neljäs esimerkki ajoneuvo on Nosto ja Kuljetus Keränen Oy:n kuorma-auto, jolla
suoritetaan vaativia nostotöitä sekä erikoiskuljetuksia. Ajoneuvo on varustettu suurella
nosturilla sekä monilla tukijaloilla. Tälle ajoneuvolle on käytetty myös ohjelman
CRANEWIN ominaisuutta, jolla tehdään nosturin vakavuuslaskentaa. Kuorma-autoon
liitettävän nosturin asettelussa on tärkeää apurungon tiedot sekä mahdollisien
lisätukijalkojen tiedot. Liitteessä 7 on esitetty mitoitettu ajoneuvo. Tässä ajoneuvossa
käytettävä nosturi on HIAB 1055E-8 HIPRO. Ajoneuvon tiedot ovat Nosto ja Kuljetus
Keränen Oy:ltä sekä Tylli Oy Ab:ltä.

5 OHJELMAN LISÄOMINAISUUDET
5.1 BrakeWIN
BrakeWIN -ohjelmistolla voidaan suorittaa perävaunun teoreettiset jarrulaskennat.
Ohjelma laskee kaikki tarvittavat tiedot perävaunun katsastusta varten. Laskelmien
suorittamiseen tarvitaan seuraavat tiedot perävaunusta: akseliton merkki, renkaiden
koko, jarrukellojen merkki, jarruvivun pituus, linjaston venttiilit ja perävaunun
kuormitusjakauma tyhjänä sekä kuormattuna. BrakeWIN -ohjelmisto suorittaa laskelmat
jarruvoimista ja kitkavaatimuksista perävaunun teleille, sekä jokaiselle akselille
erikseen.

Kuva 9 BrakeWIN yleisnäkymä Jolavi Oy:n perävaunun jarrulaskelmasta
Kuvassa 9 on esitetty kuva ohjelman yleisilmeestä ja siihen on numeroitu ohjelman
toiminnan kannalta keskeisimmät toiminnot. Osa kuvassa näkyvistä valinnoista saattaa
muuttua, kun perävaunutyyppi vaihtuu. Kohdassa 1 on valikko, jonka vasemmassa
reunassa olevasta pienestä napista pääsee muuttamaan laskennan nimitietoja. Kohdassa
2 on valittu autoon tulevaksi liittimeksi Duo-Matic liitin. Kohdassa 3 on valittu
WABCO:n jarruventtiili. Kohdista 4 voi valita perävaunumodulaattorin, josta voidaan

myös säätää sen ohjauspaineita. Kohdassa 5 on valittu etuakseliston releventtiili.
Kohdassa 6 on valittu ilmasäiliö. Valikoista 7 aukeaa lista edellämainituista
komponenteista. Valikosta 8 avautuu perävaunun mittojen ja painojen sekä jousituksen
valinta valikko. Valikosta 9 avautuu sylinterikalvon ja koon valinta sekä täällä voi
muuttaa myös jarruvivun pituutta. Valikosta 10 avautuu akselimerkin ja mallin valinta
sekä rengaskoon valinta. Valikosta 11 avautuu keskeiset kuvaajat. Valikko 12 laskee
painetaulukon kuormaamattomalle ja kuormatulle perävaunulle sen eri osien kohdissa.
Kuvassa 10 on esitetty valikon 11 alta avautuva kuvaaja ruutu. Ruudussa voidaan
vasemmasta yläkulmasta valita, minkä alueen säännöksien jarrusuhderaja-arvot näkyvät
kuvaajissa. Ohjelma esittää kuvaajat jarrusuhteelle, kitkavaatimukselle, jarruvoimalle ja
sylinteripaineelle kuormaamattomalle ja kuormatulle tapaukselle. Ohjelman tekemät
laskelmat perustuvat ECE-R13 säännökseen [Lähde 1], johon kannattaa perehtyä
tarkemmin jarrumitoitusta tehdessä.

Kuva 10 Keskeiset kuvaajat

5.2 FrameWIN
Ohjelma tekee lujuuslaskelmia ajoneuvon rungosta mahdollisesta apurungosta.
Tällainen tarkastelu on tarpeen, kun ajoneuvossa on esimerkiksi nosturi tai
perälautanostin. Esimerkkilaskelmassa on käytetty Jolavi Oy:n perälautanostimella
varustettua ajoneuvoa. Tarvittavia tietoja ovat ajoneuvon runkopalkin, apurungon sekä
jäykisteiden muoto, materiaali sekä myötöraja. Lisäksi tulee asettaa kuormittavan
laitteen aiheuttama kuormituksen suuruus ja paikka. Ohjelma ei laske jännityksiä koko
rungon pituudelle, vaan laskenta tehdään vain laitteen kiinnityspisteen kohdalla [Lähde
1]. Liitteessä 8 on esitetty ohjelmalla tehty laskenta.

5.3 CornerWIN
Ohjelmalla voi tarkastella ajoneuvojen ja yhdistelmien kääntyvyyksiä erilaisissa
tilanteissa. Ohjelmassa on vaihtoehtona monia erilaisia tilanteita kääntymiseen tai
kaarrokseen. Lisäksi ohjelmaan pystyy tuomaan piirto-ohjelmalla tehdyn tiedoston,
jossa on esimerkiksi piirretty haluttu risteys alue. Tällaisella alueella ajoneuvoa pystyy
ainoastaan vetämään hiirellä, joten kääntyvyyden tarkastelu on lähinnä suuntaa antavaa.
Liitteessä 9 ja 10 on esitetty Jolavi Oy:n yhdistelmän kääntyvyys standardin mukaisella
12,5 metrin kääntösäteellä, sekä Ruotsin 90 asteen kulma käännöksessä. Ohjelma on
hyväksytty kääntyvyyslaskentaohjelma Ruotsissa [Lähde 1].

5.4 DriveLineWIN
Ohjelmalla voidaan laskea kaikenlaisten moottoriajoneuvojen ajonopeuksia, vetovoimia
sekä mäennousukykyä. Ohjelman valmiiden moottorien sekä vaihteistojen valikoima on
suhteellisen suppea, mutta ohjelmassa voidaan luoda myöskin omia moottoreita ja
vaihteistoja, jolloin päästään haluttuun lopputulokseen. Kuvissa 11 ja 12 on esitetty
Jolavi Oy:n Scanian vetovoima ja nousukyky kuvaajat. Ajoneuvo on varustettu Scanian

DC16 102 moottorilla sekä GRSO905 vaihteistolla. Ohjelman laskennat perustuvat
yksinkertaiseen välityssuhteiden mukaan laskettavaan nopeuteen ja voimaan.

Kuva 11 Scania R580 vetovoimakuvaaja vaihteilla 1…12

Kuva 12 Nousukykykuvaaja

5.5 CraneWIN
Ohjelmalla voidaan tarkastella ajoneuvoon liitetyn nosturin vakavuutta kaikkiin
nostosuuntiin. Ohjelman laskentatapa noudattaa standardia SFS 4677 [Lähde 1].
Laskentoihin vaaditaan tarkka nosturin sekä tukijalkojen paikoitus sekä tukijalkojen
maksimi levitys leveys. Laskennat tehdään TrailerWIN –mallin pohjalta. Liitteessä 11
on esitetty Nosto ja Kuljetus Keränen Oy:n kuorma-autosta tehty vakavuuslaskenta.

Lähteet
Lähde 1:
https://www.trailerwin.com/
Lähde 2:
https://til.scania.com/groups/bwd/documents/bwm/mdaw/mjuw/~edisp/bwm_0000027_
07.pdf

Liitteet
Liite 1 sisältää 12 sivua ja alkaa seuraavalta sivulta.
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