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 Majandus- ja kommunikatsiooniministri
06.12.2010. a määruse nr 110

„Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori
kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”

lisa 2 

TRAKTORITE JA NENDE HAAGISTE TÜÜPIDE, 
VARIANTIDE JA VERSIOONIDE MÄÄRATLUSED  

I. Traktori tüüp määratletakse järgnevalt:  

Traktori tüüp – sama kategooria traktorid, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes olulistes 
punktides: 
1) valmistaja; 
2) valmistaja tüübitähistus; 
3) olulised konstruktsiooni- ja tehnilised näitajad: 
a) kandva kerega šassii (backbonechassis) / peeltaladega (pikitaladega) šassii (chassiswith 
side members) / liigendšassiiga (articulatedchassis) (olulised on ilmsed ja põhilised 
erinevused); 
b) mootor (sisepõlemismootor/elektrimootor/hübriidmootor); 
c) telgede arv.  

II. Traktori variant määratletakse järgnevalt:  

Traktori variant – sama tüüpi traktorid, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes punktides: 
1) mootor: 
a) tööpõhimõte; 
b) silindrite arv ja asetus; 
c) võimsuse erinevus ei ületa 30% (suurim võimsus ei ületa vähimat võimsust üle 1,3 korra); 
d) töömahu erinevus ei ületa 20% (suurim töömaht ei ületa vähimat töömahtu üle 1,2 korra); 
2) veoteljed (arv, asukoht, ühendusviis); 
3) juhtteljed (arv ja asukoht); 
4) täismass ei erine üle 10%; 
5) jõuülekanne (tüüp); 
6) ümbermineku kaitse; 
7) pidurdatavad teljed (arv).  

III. Traktori variandi versioon tähendab traktoreid, mis sisaldavad direktiivi 2003/37/EÜ 
lisa I informatsioonidokumendis toodud andmete kombinatsioone.  

IV. Traktori haagise tüüp määratletakse järgnevalt:  

traktori haagise tüüp – sama kategooria traktori haagised, mis ei erine üksteisest vähemalt 
järgmistes olulistes punktides: 
1) valmistaja; 
2) valmistaja tüübitähistus; 
3) olulised konstruktsiooni- ja tehnilised näitajad (näiteks täishaagis, kesktelghaagis, 
poolhaagis); 
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4) kandva kerega šassii (backbonechassis) / peeltaladega (pikitaladega) šassii (chassiswith 
side members) / liigendšassiiga (articulatedchassis) (olulised on ilmsed ja põhilised 
erinevused); 
5) telgede arv.  

V. Traktori haagise variant määratletakse järgnevalt:  

traktori haagise variant – sama tüüpi traktori haagised, mis ei erine üksteisest vähemalt 
järgmistes punktides: 
a) juhtteljed (arv, asukoht, ühendusviis); 
b) täismass ei erine üle 10%; 
c) pidurdatavad teljed (arv).  

VI. Vahetatava pukseeritava seadeldise tüüp ja variant määratletakse analoogselt haagise 
tüübi ja variandiga. 


