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JUNCARIN VALMISTAMIEN PERÄVAUNUJEN KÄYTTÄJILLE 

 

YLEISTÄ 

Perävaunumallistomme vakiovaunut ovat tyyppihyväksyttyjä. Perävaunu voidaan rekisteröidä ja 

vakuuttaa lähimmässä katsastustoimipaikassa tai vakuutusyhtiössä oston yhteydessä saatavalla 

ennakkoilmoitustodistuksella. 

 

Kokonaismassa saa olla perävaunun rekisteriotteessa ilmoitetun suuruinen. Huomioi vetoauton 

aiheuttamat rajoitukset, jotka voivat alentaa vaunun lastin massaa. Perävaunun kokonaismassa, 

kytkentäsääntöjä ajatellen, määräytyy siten, että sen omaan massaan lisätään lastin massa. 

 

KIINNITTÄMINEN VETOAUTOON 

Kiinnitä perävaunu huolellisesti auton vetokoukkuun. Tarkasta kytkimen lukkiutuminen 

käyttöasentoon. Varmista kytkeytyminen esim. nostamalla voimakkaasti vetoaisasta ylöspäin. 

Tarkasta valojen toimivuus.  

 

Sumuvalo on kytketty valopistokkeen napaan nro. 2. Käyttäjän tulee huomioida, että autossa on 

vastaava kytkentä ja että sumuvalo toimii samanaikaisesti auton sumuvalon kanssa.  

 

KUORMAUS 

Sijoita painavat esineet mahdollisimman lähelle vaunun keskipistettä. Lastaa kuorma tasaisesti, ei 

toispuoleisesti. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin 

vetoajoneuvoon kytketty keskiakseliperävaunu on kuormattava siten, että enintään suurempi 

seuraavista massoista kuormittaa pystysuunnassa vetoajoneuvoa: 4 prosenttia perävaunun 

kytkentämassasta tai 25 kg. Vetoautoon kohdistuva pystykuorma ei kuitenkaan saa ylittää autolle, 

perävaunulle tai vetolaitteelle hyväksyttyä arvoa, alimman näistä ollessa määräävä.   

 

Ylöspäin suuntautuva koukkukuorma (pitkä puutavara) on ehdottomasti kielletty. Tämä keventää 

auton takapäätä aiheuttaen perävaunun huojumista ja on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin 

vaarallinen. Huomioi lastin riittävä sitominen. 
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HUOLTO 

Ensimmäisen 500 kilometrin jälkeen: 

- pyörien laakerien välyksen tarkistus ja tarvittaessa säätö 

- kiinnitysruuvien ja – mutterien tarkistus ja tarvittaessa kiristys 

- kipin lukituksen kiristys kipillisissä vaunuissa 

 

5000 kilometrin jälkeen tai kerran vuodessa 

- pyörien laakerien rasvaus ja laakerivälyksen säätö 

- rasvanippojen voitelu malleissa, joissa on nipat 

- kuulakytkimen puhdistus ja voitelu 

Huolehdi renkaiden tasapainotuksesta. Suorita tasapainotus sisäänajon (n. 500 km) jälkeen. 

Rengaspaine on 220 kPA 13” renkaalla. Maksimipaine- merkintä löytyy renkaan sivusta.  

 

KUOMU 

Juncar Oy:n valmistamissa kuomuissa kuomun auki pysyminen varmistetaan saranamekanismissa 

olevalla lukituslevyllä. Varmista lukitus sokalla. 

 

NOKKAPYÖRÄ 

Kun vaunu on kytketty vetoautoon, nosta tukipyörä yläasentoon ja kiristä nostoruuvin 

käsikammesta ruuviosa välyksettömäksi. Kiristys estää pyöräruuvin auki kiertymisen ajon aikana. 

 

TAKUU 

Perävaunuille myönnetään yhden vuoden takuu, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu 

ei koske käytöstä johtuvaa kulumista eikä virheellisestä käytöstä johtuvaa rikkoontumista. 

Kuumasinkityille levyosille myönnetään 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu. Takuu on voimassa 

käytettäessä vaunua normaaleissa maaseutu- ja kaupunki-ilmasto-olosuhteissa.  

 

Takuun piiriin ei kuulu epänormaalien käyttöolosuhteiden aiheuttamat sinkkipinnoitteen vauriot. 

Näillä tarkoitetaan pitkäaikaista altistumista merivedelle, voimakkaille hapoille, emäksille, 

lannoitteille, suoloille yms. Mikäli sinkkipinnoite altistuu syövyttäville aineille, puhdista pinta 

välittömästi käytön jälkeen vesipesulla, huomioi erityisesti pohjavanerin ja sivulaidan liitoskohdan 

puhtaus.  

 


