
 Onnistu pressukapellin 
hankinnassa!

Kaikki mitä olet halunnut tietää pressukapellivaunun hankinnasta
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Topliftin pressukapellivaunun hankintaopas on kattava tieto-
paketti erilaisten raskaan kaluston pressukapelliratkaisujen han-
kintaan. Oppaasta saat runsaasti lisätietoa mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin jo ennen päätöstä hankkia pressukapelli. Tutustu 
oppaaseemme ja tiedät, millaiseen ajotarpeeseen pressukapelli on 
paras ratkaisu.

Mikä on pressukapelliperävaunu?
Pressukapellilla tarkoitetaan lavarakennetta, jonka seinä tai seinät sekä katto on verhoiltu pressulla. 
Pressukapelleita on nousevia, kääntyviä ja liukuvia sekä näiden yhdistelmiä. Pressukapellissa perävau-
nun pressu voi olla täysikorkea tai lava voi olla varustettu laidoilla. Yhteistä näille kaikille on kuitenkin 
sääsuojan tarjoava pressu, joka voidaan yleensä lastauksen helpottamiseksi siirtää syrjään.

Pressukapelliperävaunu on ammattilaisen valinta silloin, kun laadukasta 
kuljetuskalustoa tarvitaan monipuolisiin kappaletavara-ajoihin.



Pressukapelli taipuu todella monenlaisiin käyt-
tötarkoituksiin. Kuljetettava tavara voi olla mitä 
tahansa trukilla tai nosturilla kolleina käsiteltä-
vää kappaletavaraa. Pressukapellilla voidaan 
kuljettaa kaikkea kappaletavaraa, joka ei vaadi 
lämpösäädeltyä kuormatilaa tai korin EX III-pa-
lon- ja lämmönkestävyysluokitusta.

Pressukapellivaunut ovat suosittuja mm. lan-
noitteiden ja rakennustarvikkeiden, kuten eri-
laisten villojen, harkkojen ja kivien kuljetukseen. 
Kippaavat ja laidoilla varustetut kapellilavat 
sopivat lisäksi tietyin edellytyksin massatavaran, 
kuten kalkin ajoon.

Muuttuvat kuormat
Olipa kuormasi pitkä tai lyhyt, korkea tai matala, 
mikäli lastaus tehdään takaa tai sivusta, onnis-
tuu lastaus ja purku pressukapellilla vaivatta. 
Pressukapellilavan lastaus- ja purkumahdolli-
suudet ovat vertaansa vailla.

Sivuverholla ja nostokapellilla saavutetaan 
sivulastauksessa jopa yli 4 metriä korkea, lähes 
vaunun tai korin pituinen lastausaukko. Tämä 
mahdollistaa pitkän tavaran vaivattoman 
sivulastauksen. Mikäli kuorma tehdään hallissa 
esimerkiksi siltanostinta käyttämällä, liukuva 
katto yhdistettynä aukeavaan takaorteen mah-
dollistaa lastauksen.

Trukkilastaukseen suunniteltu pohjaratkaisu 
sallii laiturissa tehtävät lastaukset ja purkupai-
kalla nousevat tai liukuvat liepeet antavat tilaa 
sivupurulle.

Jakelukuljetukset
Riippumatta siitä millä kuorma on lastattu, ja-
kelukuljetuksessa kuorma voidaan aina purkaa 
sivusta tai perästä tai vaikka yläkautta. Molem-
min puolin aukeavat sivut mahdollistavat va-
paan pääsyn kuormaan riippumatta siitä, mille 
puolelle lavaa kuorma on asetettu. Käytettäessä 
esimerkiksi kokosivuaukeavaa umpikoria, on 
kuorman lastaus suunniteltava vastaamaan 
first-in last-out -purkujärjestystä. Kapellikorissa 
molemminpuolinen vapaa pääsy mahdollistaa 
vapaamman kuormauksen ja myös vapaam-
man reittisuunnittelun.

Millaiseen kuljetustarpeeseen pressukapelli on paras?
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Nosturit ja kääntökapellilavat
Tarvitsetko nosturia kuorman käsittelyyn? 
Nosturi nopeuttaa työntekoa esimerkiksi 
maataloustuotteita kuten lannoitussäkkejä tai 
vaikkapa talopaketteja tai kattopeltejä ajettaes-
sa. Tuotteen vastaanottajalla ei välttämättä ole 
kuorman purkamiseen vaadittavaa laitteistoa 
ja siksi kuormausnosturi on järkevä hankinta 
pressukapellivaunun varusteeksi. 

Kääntökapellilava varustettuna perään asen-
nettavalla kuormausnosturilla mahdollistaa 
säältä suojatun kuljetuksen sekä kuorman 
lastauksen ja purun kellonajasta riippumatta. 
Lisäksi kääntökapellilava sekä yhdistelmään 
liitetty kääntökapelliperävaunu mahdollistavat 
pitkät siirtymät suurella hyötykuormalla. Vaikka 
purkupaikalle ei pääsisi perävaunulla, on sinulla 
mahdollisuus toimittaa kuorma perille siirtä-
mällä kuorma perävaunusta autoon.

Kapelliratkaisut toteutetaan 
aina kuljetustarpeen mukaan
Kapelliratkaisut toteutetaan aina asiakasläh-
töisesti kuunnellen asiakkaan kuljetustarvetta. 
Mikäli lastaus tapahtuu aina perästä ja purku 
sivusta, ei rakennetta kannata toteuttaa liukuka-
tolla. Mikäli ajettava tuote vaatii mahdollisimman 
suuren vapaan pohjapinta-alan, ei rakennetta ole 
syytä toteuttaa laidallisena. Nämä tarpeet kartoi-
tamme aina ennen toteutuksen suunnittelua ja 
tarjouksen laadintaa.

Nostokapelli
Nostokapelli mahdollistaa suuren lastausaukon 
sekä taka- että sivulastauksessa. Yhdistettynä 
liepeen nostoon ja paineilmatoimisiin lukituksiin, 
saadaan käytöstä erittäin nopeaa, helppoa ja 
turvallista.
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Liukukattokapelli
Liukukattoa käytetään yleensä silloin, kun 
kuorman lastaus tai purku tapahtuu vaunun 
yläpuolelta esimerkiksi siltanosturilla. Lisäksi, 
jos esimerkiksi vaunun kokonaiskorkeus on 
4,2 metriä ja sisäkorkeus 3 metriä, voidaan 
liukukatto avattuna kuormatun materiaalin niin 
salliessa, lastata vaunu esimerkiksi 4,4 metrin 
kokonaiskorkeuteen. Liukukatto voidaan yhdis-
tää nosto- ja liukukapelleihin.

Laidattomat ja laidalliset
Laidattoman nostokapellin etuna on lattiata-
sossa suuri lastausleveys. Käytännössä lattian 
vapaaksi leveydeksi saadaan yli 22 metriä pitkis-
sä yhdistelmissä yli 2,5 metriä. Lisäksi laidatto-
muus mahdollistaa mm. paineilmatoimisten 
lukitusten käytön peitteiden lukituksessa. 

Tällaisella ratkaisulla kuormatila voidaan avata 
kokonaan alle minuutissa ja lastauksen sekä si-
donnan jälkeen sulkea uudelleen yhtä nopeasti. 
Tämä antaa merkittävän hyödyn varsinkin jake-
luajossa, jossa pieniä paketteja jaetaan useaan 
paikkaan ja kuormatila joudutaan tämän vuoksi 
avaamaan usein.

Usealla ajokorkeudella toteutetut  
nostokapellit
Usealla eri ajokorkeudella varustettu nostoka-
pelli on hyvä ratkaisu, kun kaluston kokonais-
korkeutta halutaan rajoittaa liikkumisen helpot-
tamiseksi esimerkiksi 4,2 metriin, mutta joissain 
tilanteissa kuormatilan sisäkorkeus ei tällä 
ulkokorkeudella riitä. Tällaisessa tapauksessa 
ajokorkeus voidaan muuttaa 4,2 metristä 4,4 
metriin ja saada sisätilaan 20 cm lisäkorkeutta.

Muuttuvalla korkeudella varustetut kapellit ovat 
käytännössä aina laidallisia. 

Katso videolta, kuinka Topliftin laidallisessa 

nostokapellikorissa kokonaiskorkeus muutetaan  

4 200 mm:stä 4 400 mm! Videon kapellivaunussa on 

liukukatto, trukkilastauksen kestävä lattiarakenne sekä 

kuormansidontapisteet 200 mm jaolla.
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Liukukapelli
Liukukapelli on edullinen ja varmatoiminen 
ratkaisu pressukapellivaunuun. Liukukapel-
lissa valoaukko voidaan avata koko leveydelle 
avaamalla peitteen kiristimet ja vetämällä peite 
vaunun etu- tai takapäähän, aivan kuten kodin 
ikkunoiden sivuverhot. 

Joissakin tapauksissa liukukapelli on perustel-
lumpi valinta ajotarpeen mukaiseen käyttöön. 
Nostokapelliin verrattuna liukukapellin etui-
na ovat edullinen hankintahinta sekä hiukan 
pienempi omamassa. Toisaalta liukukapellissa 
sivuverhon avaus- ja sulkuaika ovat pidempiä ja 
toimintaperiaatteesta johtuvia eroja on työ-
turvallisuudessa. Liukukapellin käsittely vaatii 
aina kuljettajalta voimaa ja peitteen vetäminen 
esimerkiksi jäisellä alustalla voi aiheuttaa liukas-
tumisen.

Toimintavarma liukukapelli voidaan yhdistää 
myös muihin kapellirakenteisiin, kuten nostoka-
pelliin tai kääntökapelliin.

Kääntökapelli
Kääntökapellissa toinen sivu sekä katto aukea-
vat yhtä aikaa. Kääntökapelli on paras ratkai-
su, kun tarvitaan runsaasti esteetöntä tilaa 
lastaukseen ja purkuun. Tämä mahdollistaa 
esimerkiksi kuorman käsittelyn auton korissa, 
perään asennetulla nosturilla. Kääntökapellin 
toinen kylki voidaan toteuttaa liukukapellina, 
jolloin kuorman käsittely onnistuu tarvittaessa 
myös toiselta puolelta. Kääntökapelliratkaisuis-
sa tulee huomioida, että jos katto ja seinä ovat 
nostettuna ylös, ajoneuvon kokonaiskorkeus 
kasvaa noin 2,5 metriä. Tämä voi rajoittaa kuor-
man lastausta ja purkua matalissa tiloissa. 

Käyttötarpeen mukaiset lattiaratkaisut
Markkinoilla laajalti käytetty lattiaratkaisu koos-
tuu poikittaisista teräsprofiileista, joiden päälle 
on asennettu esimerkiksi 30 mm vaneri. Tämän 
kaltainen pohjaratkaisu on erinomainen valinta, 
kun lastaus ja purku tapahtuu sivusta. 

Jos trukissa on sorkkien sivuttaissiirto, onnis-
tuu takaa tehtävä trukkilastaus, jossa kuorma 
kuljetetaan lastauslaiturilta trukilla kuormati-
laan. Näin trukin lattiaan aiheuttama kuormitus 
voidaan jakaa suorana perävaunun tai korin 
runkopalkeille.
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Lattialta vaaditaan huomattavasti suurempaa kanta-
vuutta, jos kuorma lastataan trukilla, jolla joudutaan 
lastauksen vuoksi ajamaan perävaunun tai korin lai-
doilla. Tällaiseen käyttöön tarkoitetussa perävaunussa 
on lattian teräsrakenteiden jänneväliä pienennettävä 
huomattavasti ja lattian pintamateriaalin alla käytettä-
vä esimerkiksi puusta tehtyä, kantavaa lattiarakennet-
ta.

Lattian pintamateriaali valitaan yleensä ajosuoritteen 
mukaan. Yleisimmin materiaaliksi valitaan vanerilevy 
liukueste-/kulutuspinnalla. Muita mahdollisia pinta-
materiaaleja ovat teräs sekä erilaiset alumiiniratkai-
sut. Lisäksi kippaavissa kapelleissa voidaan käyttää 
esimerkiksi kitkaa pienentävää muovipinnoitetta. 

Kuormansidontalaitteet ja -pisteet
Ajettaessa pääsääntöisesti kappaletavaraa, kuorman 
sidonnan merkitys korostuu. Kapellituotteet voidaan 
varustaa erityyppisillä sidontaa helpottavilla lisävarus-
teilla kuten paineilmatoimisilla kiristimillä tai kapellin 
mukana ylös nousevilla sidontavöillä. Lisäksi mikäli 
lavaa tai perävaunua käytetään esimerkiksi koneiden 
tai teräkelojen tai muuta vastaavaa ketjuilla tehtävää 
sidontaa vaativien tuotteiden kuljetukseen, tulee 
tämä huomioida etukäteen suunnittelussa. Perinteis-
teisten sidontapisteiden nimellislujuus ja muotoilu 
eivät sovellu ketjusidontaan.

Tarvekartoitus suunnittelun 
pohjana
Kapelliperävaunua hankittaessa on syytä kiin-
nittää huomioita tulevaan käyttötarkoitukseen. 

Suunnitteluun, perävaunun toteutukseen ja 
parhaiten ajoosi sopivan kapellirakenteen valin-
taan vaikuttavat mm.:

• vaadittava sisäkorkeus 

• purku- ja lastaustavat 

• mahdollinen nosturi 

• perälastaus 

• lastauspaikan mahdollinen siltanosturi 

• purku- ja lastauspaikat – onko tilaa kapellin 
nostoon vai joudutaanko kuorma purka-
maan esim. pelkästä sivuvaloaukosta.

Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida lattiaraken-
ne eli onko kuormatilassa tarkoitus ajaa trukilla. 
On myös hyvä pohtia tarpeet usealle ajokorkeudel-
le tai lattian lastauspinta-alan optimointiin.
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Lisävarusteiden valinta
Lisävarusteita valittaessa tulee huomioida 
näiden vaikutus kokonaisuuteen. Esimerkiksi 
paineilmatoimisia lukituksia sivupeitteille valit-
taessa voidaan miettiä, halutaanko optimoida 
sivuvaloaukon pituus vai takavaloaukon leveys. 
Molempia ei tässä esimerkkitapauksessa voi 
saada, joten valinta on tehtävä käyttötarpeen 
mukaan. Auton päällirakenteissa muutaman 
sentin vaje valoaukossa voi estää joidenkin 
tuotteiden kuljettamisen kokonaan.

Mitä mitoituksessa tulee huomioida?
21.1.2019 voimaan tulleet uudet raskaan 
kaluston mitat antavat lisää mahdollisuuksia 
kapellirakenteiden suunnitteluun. Lisäpituus 
tuo kuitenkin mukanaan myös haasteita, jotka 
voivat vaikuttaa olennaisesti myös kapelliraken-
teen toteutukseen sekä käytettävyyteen. 

Esimerkkinä voidaan mainita akseliväliin ja 
kokonaismitan lisäyksestä johtuva rakenteiden 
taipuminen, jota joudutaan kompensoimaan 
korkeammilla runko- ja kapellirakenteilla. Tämä 
puolestaan vaikuttaa negatiivisesti valoaukon 
korkeuteen sekä lisää yhdistelmän oma massaa 
ja nostaa lastauskorkeutta. 

Toinen huomioitava asia on akselipainojen 
jakautuminen pitkissä yhdistelmissä. Yhdistelmä 
saadaan toimimaan hyvin täytenä sekä tyhjänä, 
mutta osakuormalla akselipainot voivat jakautua 
hyvin epätasaisesti. Tämä voi estää esimerkiksi 
pitkän perävaunun käyttämisen jakeluajossa.

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi on olemas-
sa joukko muita tekijöitä, jotka vaikuttavat valmis-
tettavan tuotteen mitoitukseen. Tämän vuoksi 
mitoituksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. 

Pressukapellin suunnittelu 
ja toteutus
Pressukapellin suunnittelu on aikaa vievää 
työtä ja tarvittavien komponenttien toimitusajat 
voivat vaihdella muutamasta päivästä useisiin 
viikkoihin. Tämän vuoksi valmistajalla on oltava 
riittävät alkutiedot suunnittelua sekä hankintoja 
varten. Varaudu kertomaan ajotarpeittesi aset-
tamista vaatimuksista ja yksityiskohdista ennen 
pressukapellin toteutusvaihetta.
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Lisävarusteilla työtehoa ja 
parempaa toiminnallisuutta

Kuormausnosturi
Kuormausnosturin käyttö on yleistä kapellipe-
rävaunuissa joilla, ajetaan esimerkiksi maatalo-
ustuotteita, kuten lannoitesäkkejä. 

Kuormausnosturi on oiva apu tapauksissa, 
joissa purkupaikka on kaukana lähimmästä ter-
minaalista, purku ajoittuu työajan ulkopuolelle 
tai käytettävissä olevan nostokaluston ulottu-
ma- tai nostokapasiteetti ei ole riittävä kuorman 
käsittelyyn. 

Irrotettavalla asennuksella varustettu nosturi 
voidaan jättää tarvittaessa pois kyydistä tapauk-
sissa, joissa yhdistelmältä vaaditaan maksimaa-
lista kuljetuskapasiteettia.

Ajoneuvotrukki
Ajoneuvotrukki mahdollistaa kuorman las-
tauksen ja purkamisen lähes kaikissa tilanteis-
sa. Lisäksi ajoneuvotrukilla kuorma voidaan 

toimittaa erittäin vaikeakulkuisiin paikkoihin. 
Etuna kuormausnosturiin verrattuna trukilla on 
matkasta riippumaton nostokyky. 

Jos esimerkiksi 1000 kg painava uuni pitää toi-
mittaa asiakkaan mökin portaille ja auto pitää 
jättää 50 metrin päähän, ei kuormausnosturin 
ulottuma ja nostoteho riitä uunin nostamiseen. 
Sen sijaan ajoneuvotrukilla lava voidaan ottaa 
kyytiin ja ajaa suoraan asiakkaan rappusille.

Välipuu-/työkalulaatikot
Makaavatko puut nipussa etuseinää vasten 
syömässä arvokasta kuormatilaa? Lojuvatko 
märät kuormansidontaliinat sikin sokin lattialla? 
Säästä itseäsi tuskailulta ja varusta perävaunu 
välipuu-/työkalulaatikolla! Akseleiden välissä 
sekä takapuolella on paljon tyhjää tilaa. Tämä 
tila voidaan hyödyntää asentamalla siihen 
työvälineiden säilytystä helpottava välipuu-/työ-
kalulaatikko.
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Kestävyys 
Topliftin perävaunut ja päällira-
kenteet suunnitellaan ja valmis-
tetaan kestämään kuormittavat 
ajot vaativissa olosuhteissa.

Käytettävyys 
Varmistamme tarkalla tarvekar-
toituksella, että perävaunustasi 
tulee käytettävyydeltään paras 
mahdollinen ja yhteensopivuu-
deltaan saumaton nykyisen 
kalustosi kanssa.

Huollettavuus 
Topliftin pressukapelliperävau-
nujen suunnittelussa huomioi-
daan aina varaosien saatavuus. 
Nopea varaosien saatavuus 
pitää pyörät pyörimässä, eikä työ 
takkua kohtuuttomasti huoltoa 
odotellessa. Topliftin korjaamo 
palvelee sinua kaikissa kapelli-
vaunujen korjaus- ja huoltotar-
peissa. Toplift on valtuutettu 
A-jarrukorjaamo.

Mistä syntyy Toplift-laatu
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10 askelta onnistuneeseen  
pressukapellivaunun hankintaan

 ! Kartoita parhaat valmistajat, kysy kaverilta suosituksia.

 ! Kerro valmistajalle selvästi erityisvaatimuksistasi kapellivaunulle – muista listata kaikki 
haluamasi lisävarusteet.

 ! Pyydä saman sisältöiset tarjoukset kirjallisina.

 ! Anna valmistajalle aikaa kerätä tietoa tarjousta varten.

 ! Tilauksen tekeminen on helppoa – suullisesti, puhelimella, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

 ! Käy tilausvahvistus huolella läpi ennen hyväksymistä.

 ! Pyydä apua rahoitustarjousten kyselyyn hyvissä ajoin.

 ! Varaa aikaa toimituspäivälle – noudossa voidaan tehdä viimeiset säädöt.

 ! Muista, että kaikki huollot ja korjaukset päällirakenteille ja perävaunuille saat  
Topliftin korjaamolta!



Pressukapellivaunut  
toimittaa

Toplift Finland Oy
Hopeatie 2

54100 JOUTSENO

 020 7669 200
 toplift@toplift.fi

www.toplift.fi

http://www.toplift.fi

