
  

Kun olet vuokraamassa auton perässä hinattavaa laitetta, huomio seuraavat: 

 

1. Ajokorttiluokka: 

 

• B-ajokortilla auton ja hinattavan laitteen suurin sallittu kokonaismassa yhteensä 

enintään 3500 kg 

• B/96-ajokortilla auton ja hinattavan laitteen suurin sallittu kokonaismassa yhteensä 

enintään 4250 kg 

• BE-ajokortilla auton ja hinattavan laitteen suurin sallittu kokonaismassa yhteensä 

enintään 7500 kg 

• C-ajokortilla ei saa vetää mitään henkilönostintamme 

• C1E-ajokortilla saa vetää kaikkia henkilönostimiamme 

• CE-ajokortilla saa vetää kaikkia henkilönostimiamme 

Laitteidemme kokonaismassat löydät jokaisen laitteen teknisistä tiedoista.  

Vetoautosi kokonaismassa löytyy yleensä rekisteröintitodistuksen kentästä F.2 tai Trafin 

nettisivuilta 

 

2. Vetoauton vetokyky ja suurin sallittu aisapaino (henkilöautoissa yleensä vain 75 kg): 

 

Löytyy yleensä vetoautosi rekisteröintitodistuksen kentästä O.1 (voi olla myös 

erikoisehdoissa) tai Trafin nettisivuilta.  

HUOM: Vetokoukku ei välttämättä ole hyväksytty yhtä suurille massoille. 

 

Jos tieto puuttuu kokonaan: 

• Henkilö- ja pakettiautoilla suurin sallittu perävaunumassa = auton kokonaismassa 

• Maastohenkilö- ja maastopakettiautoilla suurin sallittu perävaunumassa = auton 

kokonaismassa x 1,5 

• Kuorma-autoilla 3500 kg 

 

3. Suurin sallittu vetoauto (koskee vain Dino  135, 160, 180): 

Löytyy Dinojen teknisistä tiedoista. 

Huomioi tämä, jos olet hakemassa nostinta kuorma-autolla! 

 

Vetoajoneuvojesi tekniset tiedot löydät myös täältä: 

 

https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/ajoneuvotietopalvelut 

 

Lisätietoa ajokorteista: 

https://www.ajovarma.fi/ajokorttiluokat 

 



  

4. Esimerkkejä:  

Toyota Corolla, jonka suurin sallittu perävaunumassa 1200 kg ja suurin aisapaino 75 kg. 

� Saa vetää Dino 105 

 

MB E200, jonka suurin sallittu perävaunumassa 1900kg ja suurin aisapaino 75 kg 

� Saa vetää Dino 105 (huom aisapaino rajoittaa) 

 

 

MB Sprinter –pakettiauto (kokonaismassa 3500 kg) tai -kuorma-auto (kokonaismassa 3550 

kg), jonka suurin sallittu perävaunumassa on 2000 kg ja suurin aisapaino 150 kg. 

� Saa vetää Dino 105-135 ja 160XT II (huom ei siis 160XT), sekä Dexter 15 (ei 17) 

 

 

Toyota Landcruiser (maastoauto eli M1G tai N1G -luokat), jolle ei ole merkitty 

perävaunumassoja. Kokonaismassa 2500 kg eli suurin sallittu perävaunumassa 1,5 x 2500 kg 

=> 3500 kg, jos koukku sen sallii.  

� Saa vetää kaikkia henkilönostimiamme 

 

MB Atego -kuorma-auto jonka kokonaismassa on 8000 kg. 

� Saa vetää Dino 105, 120, 135 ja 210 (huom ei siis Dino 160, 180), sekä Dexter 15 ja 17 

 

Volvo FH 12 -kuorma-auto, jonka kokonaismassa on 26000 kg. 

� Saa vetää Dino 105, 120 ja 210 (huom ei siis Dino 135, 160, 180), sekä Dexter 15 ja 17 

 

 

 


