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Esikaitsesüsteemid
Antud infokiri selgitab lühidalt M1, M1G, N1 ja N1G kategooria sõiduki esiosa, esikaitsesüsteemi ja
selle paigaldamise nõudeid.
Esikaitsesüsteem on eraldiseisev konstruktsioon või konstruktsioonid, mis on lisaks
originaalvarustusse kuuluvale kaitserauale (bamper) ette nähtud sõiduki välispinna kaitsmiseks mingi
objektiga kokkupõrke korral. Esikaitsesüsteemiks loetakse kängururauda, esirauda (k.a.
laternatekanduri esiraud) või muud konstruktsiooni, mis on sõiduki ette paigaldatud sõiduki välispinna
kaitsmiseks. Esikaitsesüsteemiks ei loeta laternate kaitsmiseks ette nähtud konstruktsiooni, mille mass
on alla 0,5 kg.
M1, M1G, N1 ja N1G kategooria sõiduki esiosa ja esikaitsesüsteem peab olema konstrueeritud ning
töötama selliselt, et vähendada linnasõidukiirusel sõiduki esiosalt löögi saanud jalakäija ja teiste
vähem kaitstud liiklejate vigastuste raskusastet. Sõiduki katsetamisel jäljendatakse sääre, reie või
täiskasvanud/lapse pea mudeli kokkupõrket sõiduki esiosaga. Olenevalt kehaosa mudelist ei tohi
kokkupõrke tagajärjel mudelile mõjuvad jõud või mudeli enda kahjustused ületada etteantud
piirväärtuseid. Katsel hinnatakse põlveliigendi murdepinna nihet, reie paindumismomenti, löögijõudu,
kiirendust jms. Teisisõnu hinnatakse kokkupõrke tagajärjel jalakäijale tekitavate kehavigastuste
raskusastmeid.
Tüübikinnituse katsetusest eelaimuse saamiseks on allpool toodud mõned pildid Euro NCAP
kokkupõrke katse esitlusmaterjalidest, kus mõneti sarnaselt hinnatakse sääre- ja reieosa kokkupõrke
tulemusi.

Pilt 1 - Euro NCAP sääreosa kokkupõrke mudel

Pilt 2 - Euro NCAP reieosa kokkupõrke mudel

Muutes sõiduki esiosa, näiteks lisades sinna mistahes esikaitsesüsteemi, muutuvad võimalikud
jalakäijale tekitavad vigastuste ulatused ja raskusastmed kui ta põrkab kokku sõidukiga.
Tüübikinnitamata esikaitsesüsteemi paigaldamisel sõidukile ei ole enam veendutud jalakäija ohutuses
ja ei ole teada kuidas toimib esikaitsesüsteem kokkupõrke korral jalakäijaga.
Sõiduki esiosale võib paigaldada tüübikinnitatud esikaitsesüsteemi. Sellisel juhul on esikaitsesüsteemi
tootja tõestanud, et tema toote paigaldamisel on täidetud nõuded, mis kehtestud jalakäija ohutuse
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tagamiseks - tekitatavad vigastuste raskusastmed jäävad kokkupõrke tagajärjel aksepteeritavatesse
piiridesse.
Esikaitsesüsteem peab olema tüübikinnitatud kui see paigaldatakse1:




peale 1.01.2002. a liiklusregistrisse kantud kuni 3500 kg täismassiga M1 ja N1 kategooria
sõidukile;
peale 25.05.2007. a liiklusregistrisse kantud M1G ja N1G kategooria sõidukile;
peale 28.11.2009. a liiklusregistrisse kantud üle 3500 kg täismassiga M1 kategooria sõidukile.

Tüübikinnitatud
esikaitsesüsteem
kannab
esikaitsesüsteemil
EÜ
tüübikinnitusmärki.
Tüübikinnitusmärk kantakse esikaitsesüsteemile nii, et see oleks selgesti loetav ja kustumatu ka siis,
kui esikaitsesüsteem on sõidukile paigaldatud.
Lisas 1 on toodud näiteks Misutonida esikaitsesüsteemide EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht.
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Nõuded ei laiene Siseministeeriumi või Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste eriotstarbelistele
sõidukitele.
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