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Sissejuhatus
Selle dokumendi ametlikuks versiooniks loetakse Ühendkuningriigi ingliskeelset versiooni.

Käesolev brošüür kuulub lisana tervise- ja ohutusstandardi „Veose kinnitamise minimaalsed 
ohutusnõuded” (viit. ST 018) juurde.

Kohalikud reeglid tuleb kehtestada vastavalt riskianalüüsile ja Euroopa standardile EN12195.
Ainuke selle brošüüri ametlikult saadaolev versioon asub järgmisel veebiaadressil:

www.arcelormittal.com/fce/transportsafety 

See brošüür on koostatud ettevõttesiseste ja -väliste ekspertide poolt ning kajastab seda, mis 
on ArcelorMittali arvates sobivaim meetod veoste kinnitamiseks. Sellegipoolest on juht, tema 
ülemus või tema ettevõte kohustatud teavitama ArcelorMittalit, kui meie nõuetest leitakse 
võimalikke vasturääkivusi või vigu. 

Käesoleva dokumendi on koostanud töörühm:

Koen Gerres, ArcelorMittal, Gent
Oliver Dzietko, ArcelorMittal, Bremen
Patrick Camps, APERAM, Genk
Walter Hitzigrath, ostu- ja hankeosakond, Esch sur Alzette
François Treillard, Flat Carbon Europe, tehnoloogiadirektoraat
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Maanteetranspordi ettevõtted, ettevõttesisesed ja -välised laod, transpordiosakonnad 

(ArcelorMittali sisesed ja välised).

See dokument on standardiks ArcelorMittali Euroopas asuvate üksuste jaoks ja juhiseks Arcelor-
Mittali Euroopast väljaspool asuvate üksuste jaoks.

- See dokument puudutab lametooteid (rullid, lehed). 

- See dokument ei puuduta toorikuid.

Kasutusala 0



ArcelorMittal

Nõuded veokile 1
See brošüür puudutab:

1.1. Üldised nõuded
Üksikasjalikuks tutvumiseks veokile kehtivate nõuetega vaadake standardi ST18 paragrahvi 3.2.

veokeid poolhaagisega veokeid täishaagisega veokeid

Joonised 1.1 ja 1.2 – foto normaalsest haagisest, millel on sooned ja tugikonstruktsioon
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Joonised 1.3 ja 1.4 – näited nõuetele mittevastavate platvormide kohta (prügi, kaubaalused, mustus, haagise 
pinnadefektid jne]

Iga kinnituspunkt 
peab taluma vähemalt 
2 t koormust  
Kinnituspunktide 
minimaalne arv: 8 
paari (kuid kui piisab 
väiksemast arvust 
kinnituspunktidest, siis 
veok laaditakse).

Ühe kinnituspunkti 
küljes võib olla 
maksimaalselt 2 rihma.
Kui rihmasid on 2, ei 
tohi need olla samas 
suunas.

Rihmad

Kinnitus-
punkt

D1 – vale

D2 – õige
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1.2 Rullide transportimiseks kasutatavate haagiste tüübid

	 1.2.1.	Soontega	haagis		
Soonekate peab olema kummist või puidust. 

• Soonde tõstetud rullid peavad olema põhjast vähemalt 20 mm kõrgusel: see on vajalik turvali-
suse ja ohutuse tagamiseks.

• Kaldus osa horisontaalnurk peab olema 35 kraadi.

• Soone laius peab olema vähemalt 60% rulli läbimõõdust.

• Üldiselt on tugipostide kasutamine alati soovitatav ja enamikus üksustes isegi kohustuslik: 
minimaalselt peab esimese rulli ees olema üks paar tugiposte, ja nende kinnitused peavad 
olema laadimisplatvormi sisse ehitatud.

Vt ka jooniseid 1.1 ja 1.2 – tavalise soonte ja tugistruktuuridega haagise paigutus.

D3 – soonepinna paigutus tavalisel haagisel või kalluril

    Rulli läbimõõt

35° kaldenurk

Minimaalne
vahe: 20 mm

       Soone laius

Libisemisvastased
matid

Libisemisvastased
matid

Soone
sügavus
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	 1.2.2.	Kallur

Kui tehas antud masina kasutamist lubab, kehtivad sellele siintoodud nõuded
(lisaks tavalist tüüpi haagist puudutavatele juhistele).
Vt D3.
Soon peab olema kaetud kummiga terves rulli laiuses.
Rullid peavad olema põhjast vähemalt 20 mm kõrgusel: see on vajalik ohutuse tagamiseks.
Tugikonstruktsiooni kasutamine on kohustuslik. 
Kui tavalist vertikaalset tugiposti ei kasutata, peab kalluri külgpaneelidesse olema ehitatud 
horisontaalne tugikonstruktsioon. 

Olge ettevaatlik!
Kahte horisontaalkonstruktsiooni ilma 
täiendavate rihmadeta võib kasutada ainult 
juhul, kui tegemist on sertifitseeritud lattide ja 
sertifitseeritud kinnituspunktidega.

Joonised 1.5 ja 1.6 – kallurauto täielik vaade

Joonis 1.7 – rulli ees olev rihmadega 
tugikonstruktsioon

Joonis 1.8 – rulli ees ja taga olev rihmadeta 
tugikonstruktsioon
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Kinnitustoimingute üksikasju vt paragrahvist 3.1.

1.3. Tõstealusele/kaubaalusele kinnitatud materjali 
transportimiseks kasutatavate haagiste tüübid

1.3.1.	Tasapinnaline	haagis	(täispuidust	põrand)
• Kehtivad üldised nõuded (paragrahv 1.1).

1.3.2.	Soontega	haagis	
• Sooned tuleb katta nii, et laadimisplatvorm oleks stabiilne, tasapinnaline ja loodis.

• Soonekate peab olema tasapinnaline ja toetama veost sama hästi kui ülejäänud 
laadimisplatvorm (kate ei tohi kokku/läbi vajuda).

Joonis 1.10 – näide paigaldatud soonekatetega 
haagise kohta

Joonis 1.9 – parim lahendus: rulli ees ja taga olev rihmadega tugikonstruktsioon 
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1.4. Spetsiaalsed veovahendid  

1.4.1	Vahetatavad	konteinerid

On olemas ka rullide sõidusuunalise teljepaigutusega laadimist võimaldavad vahetatavad kered.
Sellisel tuleb kinnitamisel järgida tavalisi rulliveohaagisele kehtivaid nõudeid. 

1.4.2	Merekonteinerid
Merekonteinerite kinnitamist antud dokument ei puuduta.

Vaadake nõudeid juhendist, mille Antwerpenis asuv ArcelorMittal Logistics on andnud välja 
dokumendina „Recommendations for stuffing/loading of containers” (soovitused konteinerite 
täitmiseks/laadimiseks) ja mis asub järgmisel veebiaadressil (link kasutatav ainult ArcelorMittali 
töötajate jaoks):

https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx  

Joonis 1: vahetatav konteiner.

Joonis 1.13: vahetatav kkonteiner, mida kasutades 
saab võtta vastu sõidusuunaga risti oleva teljega rulle; 
materjal kinnitatakse kahe rihma ja nelja nurgakait-
sega. Mõlemale küljele tuleb panna paar tugiposte. 

Joonis 2: haagisele laaditud vahetatav konteiner.

Joonis 1.14: samad rihmad, mis hetkel kasutatavate 
haagiste puhul.
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Kinnitusvahendid 2
2.1. Nurgakaitsed

Sõidukil peavad olema sünteetilise või sarnase kattematerjaliga külgmised nurgakaitsed, kuna 
nende kasutamine on kohustuslik, v.a teatud erandjuhtudel, mille üle otsustab tehas (sõltuvalt 
toote kvaliteedist/omadustest ja/või pakendusest), nt: juhul kui pakendil on juba nurgakaitsed 
olemas.

Transpordiettevõte peab välja selgitama, millist tüüpi tuleb kasutada, vt altpoolt mõnesid 
soovitatavaid tüüpe 

Joonis 2.01 – nurgakaitsed vajalikud

Joonised 2.03-1, 2.03-2, 2.03-3

Joonis 2.02 – nurgakaitsed mittevajalikud



15ArcelorMittal

2.2. Tugipostid 

Tugipostid peavad olema valmistatud alumiiniumist või terasest ja peavad kuuluma sertifitseeri-
tud haagisetootja poolt pakutavasse originaalvarustusse.

Need peavad olema heas seisukorras.

Kohustuslik miinimum: 2 paari (miinimum), 3 paari soovitatav.
Kasutage nii palju paare tugiposte, kui teil on.

Minimaalsed mõõdud:

• paksus 70 x 70 mm;
• kõrgus 1200 mm (maksimaalse kõrguse peab sätestama iga tehas eraldi, vastavalt kohalike 

kraanade piirangutele), me soovitame kõrgust 1200 kuni 1500 mm.

Joonised 2.04 ja 2.05 – tugipostid

Joonised 2.03-4, 2.03-5, 2.03-6
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2.3. Soonekatted

Kui tugipostide kasutamine pole võimalik, võib vahehoidikuna kasutada soonekatet – hoidik 
soones. Sellisel juhul peavad soonekatted kuuluma sertifitseeritud haagisetootja poolt pakuta-
vasse originaalvarustusse.

Need peavad olema asetatud üksteise peale, ulatudes rulli avani, ja kinnitatud.

Joonised 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6 – näited soovitatavat tüüpi soonekatete kohta, 
kui neid kasutatakse vahehoidikutena 

Joonis 2.06   Joonis 2.07   Joonis 2.08     
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2.4. Rihmad

On kohustuslik kasutada rihmasid, mille minimaalne tugevus on:

• LC  ≥ 2000 daN
• STF  ≥ 300 daN
• Kui kasutatakse nailonrihmasid, peavad need vastama standardile EN12195-2.
• Kui kasutatakse kette, peavad need vastama standardile EN12195-3.
• Kui kasutatakse trosse, peavad need vastama standardile EN12195-4 (trosside kasutamine 

on tehaste otsustada).

Rihmad/ketid/trossid peavad olema heas seisukorras ja markeeritud (loetava sildiga).

a LC: rihma tõmbetaluvus: maksimaalne lubatud otsene jõud, mida rihm kasutamisel talub (EN 12195-1).
bS tandardne tõmbejõud = jääkjõud pärast pingutusseadise hoova füüsilist vabastamist (EN 12195-1). See 
on pinguti tehniline näitaja (millel on STF-i tähistus).

Joonis 2.11 – korralikud nailonrihmad

Nailonrihmad

Joonis 2.10
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Joonised 2.12-1, 2.12-2 ja 2.12-3 – näited 
kahjustatud rihmade kohta

Joonis 2.13 – heas seisukorras ketid Joonis 2.14 – halvas seisukorras ketikonks
Ohutusseadis ei tööta korralikult

Ketid
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Joonised 2.16-1 ja 2.16-2 – heas seisukorras pinguti

Trossid

2.5. Pingutid

Joonised 2.15-1, 2.15-2 – halvas seisukorras trossid
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2.6. Libisemisvastased matid

Libisemisvastaste mattide kasutamine on kohustuslik.
Need peavad pärast pealelaadimist näha olema. 
Libisemisvastaste mattide ülesandeks on suurendada hõõrdetegurit.
Need peavad olema heas seisukorras.

Libisemisvastaste	mattide	nõutavad	näitajad
- Hõõrdekoefitsient ≥ 0,6

- Peavad taluma survet 125 t/m²

- Laius ≥ 100 mm

- Paksus 
• Tavaline haagis: ≥ 6 mm
• Kallurautod: umbes 20 mm (vt sellisel juhul 

kohalikke nõudeid)

Joonis 2.17 – näide korraliku 
libisemisvastase mati kohta

Joonis 2.19 – libisemisvastased matid „tavalisel” 
soontega haagisel 

Joonis 2.20 – kalluri libisemisvastased matid

Joonis 2.18 – näide nõuetele mittevastava libisemisvastase mati kohta 
(rebenenud)
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D4 – libisemisvastane matt soones, mõõtudega

D5 – kaubaaluste/tõstealustega kasutatavad libisemisvastased matid

- Pikkus
• Rullid: pikkus > soone/renni laius

• Lehed – libisemisvastased matid: 2 x laadimispinna pikkus
• Kaubaalused – 2 x soone pikkus 

Mitu libisemisvastast
matti on heaks kiidetud

Lehepakk

Libisemisvastased matid

Veoplatvorm
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Libisemisvastaste mattide toimimiseks on kohustuslik vältida veose (rull, kaubaalus, tõstealus, 
võrekast, karbid jne) ja laadimispõranda kontakti sattumist.

Lehevpakk

Libisemisvastased matid
Soon Rull

D6 – libisemisvastaste mattide vale kasutus

Joonis 2.21 – vale
Veos on haagise pinnaga kontaktis (siin: soonekate)

Joonis 2.22 – hea
Veos ei ole haagise pinnaga kontaktis
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Me soovitame matid paigutada maksimaalselt 300 mm vahedega.

< 300 mm

Lehevpakk

Libisemisvastased matid
Soon Rull

Joonis 2.23
Pöörake tähelepanu 
libisemisvastastele mattidele, 
mis on pärast pealelaadimist 
näha.

D7 – libisemisvastaste mattide õige kasutus
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2.7. Redelid (kui on transpordiettevõtte poolt 
hangitud)

Need peavad olema heas seisukorras.

2.8. Katte avamise latt

- Kattelatt peab olema heas seisukorras.
- Kasutage katte avamiseks sobivat seadmestikku.

Joonised 2.24-1, 2.24-2, 2.24-3 – näited heade redelite kohta
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Terasetoodete kinnitamise reeglid 3
3.0. Üldine teave
Järgnevatel joonistel on kujutatud kinnitamise põhimõtteid, kuid veokijuhid ja tehased peavad 
valemeid kasutades välja arvutama rihmade arvu, võtma arvesse toodangu massi, libisemisvas-
taste mattide hõõrdetegurit, rihmade LC-d, STF-i jne.

Vt kirjanduse loendit. 

Järgmistel lehekülgedel olevate jooniste legend

Tugipost

Libisemisvastane matt

Kinnitusrihmad

Nurgakaitsed
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2

1

   Sõidusuund

   Sõidusuund

CS01 – suhtega ≥ 0,66 rulli kinnitamine soonega haagisele

3.1. Tõstealuseta rullid
3.1.1 Kui rulli laiuse/kõrguse suhe on ≥ 0,66 
Soonega haagisel 

26 ArcelorMittal
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   Sõidusuund

Seda lahendust saab dubleerida enamate rullide haagisele laadimiseks, vt järgmist 
lehekülge.

5

3

4
Veenduge, et rihmad oleksid suunatud esiosa poole! 

CS01 – vale 

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Tugipost
rulli küljega
kontaktis

Ülaltvaade:

   Sõidusuund

27ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

Täiendav näide

2

1

CS02 – mitu rulli soones

   Sõidusuund

   Sõidusuund

28 ArcelorMittal
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3

4

5

6

7

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Soonekatted, mida
kasutatakse 2. ja 3. rulli
vahehoidikutena

   Sõidusuund

Tugipost rulli küljega
otsekontaktis

Vahehoidikutena kasutatavad
  soonekatted

Peale pandud soonekatted peavad ulatuma rulli ava miinimumkõrguseni

Ülaltvaade:

Külgvaade:
   Sõidusuund

   Sõidusuund

Ärge unustage kinnitada
vahehoidikuid

29ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

Kallurautol 

2

1

CS03 – rull kalluril 

   Sõidusuund

   Sõidusuund

30 ArcelorMittal
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53

4

   Sõidusuund

   Sõidusuund

EesTaga

Ülaltvaade: 
tugipostide asendiga

Tungivalt soovitatav

   Sõidusuund

6

   Sõidusuund

31ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

3.1.2 Kui soonega haagisel on rullide laiuse/kõrguse suhe < 0,66, siis esineb oht rulli 
ümber minemiseks.

2

1

CS04 – suhtega < 0,66 rullid soonega haagisel

   Sõidusuund

   Sõidusuund

32 ArcelorMittal
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3

4

Hea alternatiiv: vt kirjandusest ka teist võimalust.

5

6

   Sõidusuund

Tugipost rulli
küljega
otsekontaktis

Ülaltvaade:

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Näited: joonised 3.1 ja 3.2 Bremeni laadimisjuhendist.

33ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

3.2. Tõstealustel või kaubaalustel olevad rullid
3.2.1. Horisontaalteljega rullid 

2

1

CS05 – rullid: horisontaaltelg, ava küljel

   Sõidusuund
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3

4

5

6

Joonis 3.3 

   Sõidusuund

Tugipostid:
tungivalt
soovitatav

   Sõidusuund

Tugipostid:
tungivalt
soovitatav

Rull peab olema enne platvormile/
treilerile tõstmist tugevalt ja ohutult
aluse külge kinnitatud

   Sõidusuund

Tugipostid:
tungivalt
soovitatav

   Sõidusuund

Tugipostid:
tungivalt
soovitatav
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

2

1

CS06 – rullid: horisontaaltelg, ava ees

See võimaldab rulle kahvellaaduriga küljelt laadida.

3

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund
Rull peab olema enne platvormile/
treilerile tõstmist tugevalt ja ohutult
aluse külge kinnitatud
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Joonis 3.5 

4

   Sõidusuund

1. variant: tugipostide kasutamine
  (tungivalt soovitatav)  

Kinnitage ülejäänud
kaks rulli samamoodi

Ülaltvaade:
tugipostide
asendiga 

   Sõidusuund

2. variant: tugipostideta 

Kinnitage ülejäänud
kaks rulli samamoodi
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view5

3.2.2. Vertikaalteljega rullid 

2

3

1

4

CS07 – rullid: vertikaalteljega 

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Rull peab olema enne platvormile/
treilerile tõstmist tugevalt ja
ohutult aluse külge kinnitatud

   Sõidusuund

   Sõidusuund
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Mõlema rulli kinnituspõhimõte peab vastama allnäidatule...

D8

D9

…kuid seadisega, mis takistab siniste ja roheliste rihmade alla langemist. Üks võimalus selle 
saavutamiseks on lisada spetsiaalne kahe aasaga rihm (näidatud alloleval joonisel musta rihmana).

Vt joonis 3.6
Dokumendist „European Best 
Practice Guidelines
on Cargo Securing for Road 
Transport” (Euroopa õigete töövõ-
tete juhend kauba kinnitamiseks 
maanteetranspordil) (lk 175).

8

7

6
Märkus.

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Punane rihm üle 5-tonnise
koorma puhul kohustuslik,
kui arvutused ei tõesta
vastupidist 

   Sõidusuund

   Sõidusuund

39ArcelorMittal



40 ArcelorMittal

3.3. Jääkrullid (alla 3 tonni), mis laaditakse 
sõidusuunaga risti

NB! „Jääkrull” võib teistest samal haagisel olevatest rullidest erineda.

Allpool näidatud lahendused on mõned võimalikest, tehaste kohalikud töömeetodid võivad 
nõuda teisiti toimimist.

• Libisemise vältimiseks tuleb jääkrullid laadida tihedalt vastu tugiposti või otsaseina. 

• Jääkrullid tuleb laadida libisemisvastastele mattidele kogu haagise nõutava pikkuse ulatuses.

• Iga jääkrull (vt altpoolt) tuleb veeremise suhtes fikseerida 2 kiiluga (pole kinni naelutatud).

Lisaks on soovitatav panna raskemad rullid tugikonstruktsiooni (otsasein või tugipostid) 
lähedale.
Võtke arvesse, et kette ei tohi rihmadega asendada, kuna see toob kaasa rihmade venimise 
(probleemiks on see, et me ei tea rulli tegelikku kaalu). 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 – jääkrulli ülaltvaade
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Me ei käsitle teisi võimalusi jääkrullide kinnitamiseks (kuna neid võimalusi on väga palju).

Kasutada võib ka spetsiaalseid kinnitusmeetodeid ja haagiseid, kui tehas on selle heaks kiitnud.

Otsasein

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

   Sõidusuund

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tugipost
Kaubaalus
Lisarihm

D11 – jääkrulli ülaltvaade: teine võimalus
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3.4 Lehevirnad kaubaalustel
Siin kontekstis tähendab „virn” mitmest lehest või pakendist koosnevat ühtset käitlemisüksust, 
mis on kokku seotud mitut metallrihma kasutades.

3.4.1 Üks rida virnas lehti kaubaalustel

2

1

CS08 – üks rida virnas lehti kaubaalustel

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Libisemisvastane matt
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3

4

5

6

7

8

Lehed peavad olema enne
platvormile tõstmist tugevalt
ja ohutult kaubaaluse külge
kinnitatud

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid

Lehed peavad olema enne
platvormile tõstmist tugevalt
ja ohutult kaubaaluse külge
kinnitatud

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

3.4.2 Virnas lehed kaubaalustel, üksteise peale laotud

2

1

CS09 – virnas lehed kaubaalustel, üksteise peale laotud

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Libisemisvastane matt
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3

4

   Sõidusuund

Lehed peavad olema enne platvormile
tõstmist tugevalt ja ohutult kaubaaluse
külge kinnitatud

   Sõidusuund

Joonis 3.7
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

3.4.3 Kaks rida virnas lehti kaubaalustel

2

3

1

4

CS10 – kaks rida virnas lehti kaubaalustel

5

6

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Libisemisvastane matt

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid

1. variant: tugipostid
Lehed peavad olema enne platvormile tõstmist
tugevalt ja ohutult kaubaaluse külge kinnitatud

   Sõidusuund

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid

   Sõidusuund

1. variant: tugipostid
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8

7

11

10

9

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad
Lehed peavad olema enne platvormile tõstmist
tugevalt ja ohutult kaubaaluse külge kinnitatud

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad

   Sõidusuund

2. variant: tagumised rihmad
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

3

3.4.4 Lehevirnadest koosnev kompleksveos

2

1

CS11 – lehevirnadest koosnev kompleksveos

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Libisemisvastane matt

Metall-/plastrihmad
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4

7

8

5

6

Ülaltvaade:

Tugipost virna küljega
otsekontaktis

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Ülaltvaade:

Kaubaalus virna küljega
otsekontaktis

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Otsasein   Sõidusuund

12345678910111213

Kett
Rihm
Puitkiil
Libisemisvastane matt

D10 Rest coils upside view

3.5 Lehed kaubaalusteta
Kõik lehed laaditakse korraga peale (enne laadimist kokku seotud).

2

1

CS 12 – lehed kaubaalusteta

   Sõidusuund

   Sõidusuund

Libisemisvastane matt
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3

4

Eesmist sidumist ei pea teostama enne tagumist sidumist ega vastupidi.

5

6

7
   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund

   Sõidusuund
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Üldine viitematerjal:

BGL handbook (BGL-i käsiraamat)
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Viit. 3.0 „Latest information about load securing” (uusim teave veose kinnitamise kohta), nov 
2006, Alfred Lampen- 
Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG
http://www.ladungssicherung.de
(Sisaldab valemeid sidumiskohtade hulga arvutamiseks, paragrahv 6, koorma kinnitamise 
arvutamine.) 

Viit. 3.1.2 Lahendus laiuse/kõrguse suhtega < 0,66 rulli kinnitamiseks soonega haagisele
CargoPin role süsteem 
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-
covers/AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx

Kirjandus
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