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Raskaan kaluston jarrudynamometrit

ja ajoneuvojen siirtely onnistuu vai-
vattomammin.

Dynamometrin rullien pinnoi-
tus on yleensä valittavissa. Vaihtoeh-
toina on tyypillisesti teräs- ja mas-
sapinnoitetut rullat. Kummallakin 
pinnoitteella on puolensa. Teräspin-
tainen rulla kestää käytössä pidem-
pään, mutta pinnoitteen uusiminen 
voi olla työläs ja kallis prosessi. Massa 
taas kuluu käytössä nopeammin, 
mutta massauksen uusiminen on 
huokeampaa. Raskaan kaluston osal-
la nastarenkaiden kulutusta lisäävä 
vaikutus ei onneksi ole ongelma.

Raskaan kaluston jarrudyna-
mometrit joudutaan tilankäytöllisistä 
syistä johtuen toisinaan sijoittamaan 
korjaamohallin ulkopuolelle. Suo-
men sääolosuhteet vaativat telaston 
lämmityksen asentamista dynamo-
metriin, vaikka laite olisi muuten ul-
kokäyttöön soveltuva. Telaston sään-
kestoa voi usein parantaa lisähintaan 
hankittavalla galvanoinnilla. Joissa-
kin dynamometrimalleissa tällainen 
pinnoite on jo vakiona. 

Laajaan jarrutarkastuk-
seen soveltuva jarru-
dynamometri on iso 
investointi.
■ Harri Miinin

Raskaan kaluston jarrujärjestelmien 
korjaus-, huolto- ja tarkastustyöt ovat 
luvanvaraisia töitä. Valtuutetut kor-
jaamot on jaettu kahteen luparyh-
mään varusteidensa ja henkilöstön 
pätevyyden mukaan.

Pelkästään huolto-, korjaus- ja 
säätötoimenpiteitä saa tehdä korjaa-
mo, jolla on töihin oikeuttava, Trafin 
myöntämä B-lupa. Muutostöihin, luk-
kiutumattomien jarrujärjestelmien ja 
sähköjarrujärjestelmien säätölaittei-
siin liittyviin huolto- ja korjaustöihin 
sekä ennen kaikkea jarrusovitusten 
tekemiseen edellytetään kuitenkin 
laajempaa A-lupaa. Tällainen luvan-
haltija on oikeutettu suorittaman ras-
kaan kaluston jarrujärjestelmien so-
vitustarkastuksia katsastusta varten.

Luvan saadakseen hakijalla täy-
tyy olla käytettävissään riittävän am-
mattitaitoisen henkilöstön lisäksi mit-
tava määrä erilaisia huolto- ja tes-
tauslaitteita. Näistä suurin investointi 
lienee määräykset täyttävä jarrudyna-
mometri. Normaalin jarrudynamo-
metrin lisäksi laitteistoon kuuluu 
muun muassa atk-pohjainen mitta-
us- ja tiedonkeruujärjestelmä.

Kaikki tämänkertaisessa Laite-
katsauksessa mukana olevat jarrudy-
namometrit on varustettu Trafin vaa-
timukset täyttävällä jarrusovituslait-
teistolla ja -ohjelmistolla.

Tarkastukset kaluston 

mukaan

Suomen lainsäädännössä raskas ka-
lusto on vuosittaisen jarrutarkastuk-
sen osalta jaettu kahteen luokkaan. 
Kevyempi perustarkastus sisältää 
vaadittavien jarrukomponenttien se-

auton perään. Oikea sovitussuhde var-
mistaa, ettei perävaunu jarruta veto-
autoa voimakkaammin. Laissa on 
määritelty tarkasti laajaan tarkastuk-
seen hyväksyttävien laitteistojen vaa-
timukset.

Valinnanvaraa riittää

Jarrudynamometriä hankittaessa va-
linnanvaraa on paljon. Suurin osa 
tunnetuista korjaamolaitevalmista-
jista pystyy vastaamaan myös ras-
kaan kaluston korjaamon tarpeisiin. 
Perusominaisuuksiltaan eri valmis-
tajien dynamometrit ovat hyvin sa-
mankaltaisia. Erot tulevat esiin lä-
hinnä käytettävyydessä ja lisävarus-
tetarjonnassa.

Telojen peitelevyt ovat hyvä lisä-
varuste silloin, kun jarrumittauksia ei 
suoriteta päivittäin. Näin suojataan 
rullien laakerointia ja muita liikkuvia 
komponentteja ylimääräiseltä lialta. 
Peitelevyistä voi olla myös hyötyä, jos 
dynamometri asennetaan sisätiloihin. 
Tasaista työskentelytilaa tarvittaessa 
peitelevyt on helppo laittaa paikalleen 

kä venttiilien ja säätöjen toiminnan 
tarkastuksen.

Laaja tarkastus taas sisältää pe-
rustarkastuksen lisäksi jarruvoimien 
jakauman ja sovitustarkastelun hi-
dastuvuuslaskelmineen. Laajan jarru-
tarkastuksen piiriin kuuluvat ABS- tai 
EBS-jarruilla tai ALB-venttiilillä va-
rustetut O3- ja O4 -luokan perävau-
nut sekä perävaunun vetoon varustel-
lut N2- ja N3-luokan kuorma-autot.

Tarkastuksen yhteydessä tode-
taan muun muassa jarruvoiman ja 
jarrutuspaineen keskinäinen riippu-
vuus akseleittain sekä määritetään 
ajoneuvon jarrujen sylinteripaineesta 
riippuva jarrutussuhde. Mittauksista 
tuloksena saadut perävaunun tai ajo-
neuvon jarrutussuhdekuvaajat sijoite-
taan ohjauspaine – jarrutussuhde-
koordinaatistoon. Jarrutussuhdeku-
vaajan tulisi sijoittua niin sanottuun 
jarrukäytävään eli sallittuun vaihte-
lualueeseen koordinaatistossa.

Jarrukäytävän tarkoitus on var-
mistaa, että mikä tahansa perävaunu 
voidaan kytkeä minkä tahansa veto-

3M™ Hookit™ Foam  
Abrasive Discs 

3M Automative Aftermarket Division

Versatility at its finest.

Uudet joustavat hiomalaikat lakkausalueen mattaukseen ja 
häivytyshiontaan. Karkeuksilla P800 sekä P1000 saavutetaan 
ennenäkemätön hiontateho, nopeus sekä pitkä käyttöikä.  
Voidaan käyttää myös märkähiontaan. Karkeudet: P800. P1000, 
P1200, P1500, P2000 Halkaisija 150mm sekä 77mm.

• Vaahtomuoviselkäiset laikat kaikille  
ajoneuvon pinnoille 

• Voidaan käyttää kuiva sekä märkähiontana 

• Erinomainen pölynpoisto takaa puhtaan 
työympäristön
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 RASKAAN KALUSTON JARRUDYNAMOMETRIT

Merkki ja malli Asennus- Maks. akseli- Mittaus- Testi- Telan Telan  Kitka- Testaustulokset Ulko- Pinta- Telojen Poljin- Kauko-
 mitat paino (yliajo-/ alue nopeus halk. ja pinnoite kerroin  asennus asennus peite- voima- ohjain
 l x s x p testauspaino (kN) (km/h) pituus  (Kuiva /    levyt anturi  
 (mm) 50 % jarrusuht.)   (mm)  märkä)        
  (tonnia)             
               
AHS  Yht. telasto: 16000 / 16000 0–8 / 2,3 200 / 1050 Muovi- 0,7 / 0,5 Jarruvoima, jarrusuhde, Ei Ei Ei Ei Kyllä
Varioflex 306 STD 4900  0–40   korundi  soikeus, eroprosentti,       
+PICARO III 440       akseli- ja pyöräpaino.       
 750              
 Myös              
 jaettuna              
 telastona.              
               
Beissbarth  Telasto 2 x 18000 / 16000 0–40 2,3 / 4,6 280 / 1000 Metalli- 0,8 / 0,7 Jarruvoima, jarruvoimaero, Ei Ei Ei Kyllä Ei
BD 8100/1000 3006     verkko  jarrusuhde, akselipaino,       
 782       jarrusovitus.       
 1140              
               
               
Cartec Telasto 2 x 18000 / 12000 0–40 2,6 255 / 1000 Teräs 0,7 / 0,6 Jarruvoima, jarruvoimaero, Ei Ei Ei Ei Kyllä
BDE 4504 N 1206       soikeus, painetiedot sekä       
 710       täydellinen jarrusovitus.       
 1257              
               
               
               
               
               
               
Maha MBT4250 Telasto 2 x 13000 / 13000 0–30 2,3 202 / 1000 Hitsattu 0,7 / 0,5 Trafin vaatimukset, Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä
Eurosystem 1150     nyppylä-  maksimi tehoero       
 575     pinnoite  vasen/oikea myös       
 1060       mittauksen aikana,       
        soikeus, akseli-, pyörä-       
        sekä kuormituspaino.       
               
               
               
Nussbaum BT 610 + 3540 16000 / 15000 0–30 2,5 282 / 1100 Teräs, – Jarruvoima, jarruvoimaero, Ei Ei Ei Kyllä Kyllä
Dymatic 750     ripatela.  jarrusuhde, soikeus,       
 960       jarrusovitus.       
               
               
Sherpa BPS Telasto 2 x 13000 / 12000 0–40 2,5 205 / 1000 Pyörö- 0,9 / 0,8 Vierintävastus, soikeus, Ei Ei Ei Ei Kyllä
Twin 13.0 DiPro 1200     hitsattu  jarruvoima, jarruvoimaero,       
 554       Suomen määräysten       
 1045       mukainen sovitustesti.       
               
               
               
               
               
               
SDS 20200 3230 20000 / 16000 0–38 2,36 231 / 1000 Uritettu 0,8 / 0,7 ISO 21069 -mukaiseen Kyllä Ei Ei Ei Kyllä
 630     teräs  jarrusovitukseen tarvittavat       
 1500       testaustulokset.       
 tai 2 x              
 1290              
 630              
 1500              
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* Hinta sisältää dynamometrin jarrusovitusohjelmis-
tolla kaikkine sen asennuksessa tarvittavine varus-
teineen toimittajalla (ei sisällä rahtia eikä asennusta) 

■ Koonnut: Harri Miinin

Kauko- Tulostin Laitteiston Hintaan sisältyvät Lisävarusteet ja hinta Takuu: Toimi- Hinta vakio- Valmistaja/ Maahantuoja/
ohjain  erityispiirteet vakiovarusteet (euroa, alv 0 %) osat tusaika varustein* maa yhteyshenkilö/

      työt (viikkoa) (euroa,  puhelinnumero
     matkat  alv 0 %)  
     (kk)    
         
Kyllä Kyllä Telaston mitat Akselipainovaaka, Picaro III Ulkoasennussarja (1800 e). 12 30 27200 AHS Prüftechnik / Wihuri Oy
  muokattavissa -ohjelma, pc-varustus, 3 kpl Radiotoiminen poljinvoima- 12   Saksa Tekninen Kauppa 
  vanhan montun radiotoiminen paineanturi, anturi (1500 e). Hydraulinen –    Jouni Kiviranta
  mittoihin. Saatavana näyttökaapin jalka. kuormituslaite (4000 e). Pinta-     020 510 10
  myös siirrettävänä  asennussarja (3300 e).     
  mobiiliversiona.  Erikoismitoitus (1200 e).     
    Peitelevyt (500 e).     
         
Ei Ei Helppo- ja Teräspäällysteiset telat, Rullasarjan suojat (1850 e). 12 8 44500 Beissbarth GmbH / Finnkone Oy
  nopeakäyttöinen. jarrusovitusohjelma, Ulkoasennussarja (750 e). 12   Saksa Kimmo Korhonen
   paineanturit, akselivaaka, Kaukosäädin (825 e). –    041 591 102
   näyttö. Tulostin + tulostinsarja (1250 e).     
    Asennuslaatikko (1780 e).     
         
Kyllä Kyllä Kuumasinkitty telasto,  Kauko-ohjain, led-näyttö, Ulkoasennussarja (1400 e). 12 5 39000 Snap-on Equipment / Finntest Oy
  teloilta poisajoa telaston asennuskehikko Nostettava telasto (21000 e) 12   Italia Matti Viitanen
  helpottava ohjelmisto. valuun, näytön kiinnitys- Hydraulinen kuormituslaite –    010 8394 400
  Jarrusovitusohjelmisto sarja, radiotoiminen paine- (9000 e). Telojen peitelevyt     
  sisältää vertailujarrutus- anturisarja (7 kpl) , akseli- (2100 e).     
  voimien mittauksen painovaaka, Trafin hyväk-      
  ja täyttää Trafin symä sovitusohjelmisto,      
  määräyksen 1.7.2014. Pc ja tulostin sekä wlan-      
   etäkäyttötabletti.      
         
Kyllä Kyllä Erinomainen  Jarrutesteri, asennuskehikko, Viisarinäyttö (1500 e). 24 14 37256 Maschinenbau  Tecalemit Oy
  kitka teloilla, kestävä Maha-jarrulaskentaohjelma, Kuormituslaitteen ohjaus 24   Haldenwang GmbH /  Seppo Koskivuori
  rakenne, tunnettu kaukosäädin (radio), 5 radio- radiokaukoohjaimella (235 e). –   Saksa 044 755 5728
  valmistaja, pitkä paineanturia, poljinvoima-anturi, Lisäradiopaineanturi (650 e).     
  käyttöikä. Yhtenäinen 20 m kaapelit, tietokone (pää-      
  mittauslinja (sama kone ja läppäri hyttiin) sis.      
  valmistaja), nopea ohjelmat, tulostimen ja      
  mittaus, hiljainen. wlan-lähettimen.      
         
Kyllä Ei – Rungot, kaukosäädin, johto- – 12 6 45950 Nussbaum / Suomen Työkalu Oy
   sarja, näytön teline.  12   Saksa Juhani Sirniö
     –    0500 695 860
         
         
Kyllä Kyllä Jarruvoimat ja -paineet Dynamometri jaetulla telastolla, Ulkoasennussarja (500 e). 12 15 28200 Sherpa  Autodiag- Diagno Finland Oy
  sekä akselimassa seinälle kiinnitettävä sähkö- Peitelevyt (855 e). Valukehikko 12   nostik GmbH /  Jarmo Anttonen
  lähetetään jatkuvasti kytkentäkaappi, analoginäyttö  vaakavalmiudella (975 e). 12   Saksa 020 7411 620 
  tiedostona langattomasti seinäkiinnikkeellä, kaukosäädin, Vaakavarustus (3900 e).     
  pc:lle, jonka Dymatic jarruvoimaeromerkkilamppu, Pyörimis-/testaussuunnan     
  DiPro -ohjelmisto ohjaa   7 radiopaineanturia latausase- vaihto (550 e). Automaattinen     
  suomalaista sovitustestiä malla, Dymatic DiPro -sovitus- nelivetotestaus (1150 e).     
  ja tallentaa sekä ohjelma, viivepoljinkytkin,      
  tulostaa testin. wlan-varustus.       
         
Kyllä Kyllä Nykyaikainen ja nopea laite, Rullasto kehikkoineen, liitäntä- Välystesteri (23000 e). 12 4 65500 Langö Service /  Arpré Oy
  jota käyttäjä ohjaa tabletti- kaappi, hydraulikoneisto Dieselpakokaasu- 12   Norja Jukka Kallio
  tietokoneella suoraan hytistä.  kuormituslaitteelle, akselivaaka analysaattori (3800 e). 12    010 271 3015
  Rullat eivät käynnisty  4:llä anturilla, rullia nostava      
  automaattisesti, vaikka akselin kuormituslaite, tabletti-      
  ajoneuvo olisikin rullilla,   tietokone kauko-ohjaukseen,      
  joten käyttö on turvallista.  suomenkielinen jarrulaskenta-      
  Internetyhteys tekee   ohjelma, 6 kpl painelähettimiä,      
  ohjelmistopäivityksistä  lähettimen merkkivalo, ohjaus-      
  ja etädiagnostiikasta ja liitäntäkaappi tietokoneella ja      
  helppoa. Helppo huoltaa näytöllä, tulostin, hiiri sekä      
  ja puhdistaa koska rullat näppäimistö.      
  voidaan nostaa ylös       
  tukien varaan. Voidaan
  päivittää testiradaksi.
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