
Festooli akukomplektide transport 
(liitiumioonakud, edaspidi aku või akukomplekt) 

1. Eessõna 
NB! 
Selles infolehes kirjeldatakse nii Festooli liitiumioonipõhiseid akukomplekte (koos seadmega ja ilma 
seadmeta) kui ka kasutatud akukomplektide ja akude transporti tagastussüsteemis saatmiseks. 

Inimesed, kes teostavad ohtlike kaupade transporti ADR-i järgi, peavad määrama ohtlike kaupade 
ohutusnõustaja, kes oskab (pärast nõutavat eksamiga koolitust) koostada konkreetsed eeskirjad, mida 
tuleb transportimisel järgida. Lisaks võidakse määrata ka ettevõtteväline ohtlike kaupade 
ohutusnõustaja. 

Eraldi tuleb järgida ohtlike kaupade seaduses sisalduvaid üldisi kohustusi: nt koolituse, juhendamise või 
ohtlike kaupade ohutusnõustaja määramise kohta. 

Hankige teavet ka muude üldiste kohustuste kohta tarnija, kaubasaatja, sõiduki omaniku ja/või ohtlike 
kaupade transportijana. 

See lühike esitlus, mis käsitleb ohtlike kaupade seadusest tulenevaid kohustusi, ei vabasta teid ka 
isiklikust hoolsuskohustusest ega suuniste järgimisest vastavalt seaduse originaaltekstile.1 

Võtke arvesse, et nende suuniste rikkumise eest karistatakse rangete karistustega. Selles infolehes on 
käsitletud ainult ohtlike kaupade õigusakte. Võtke arvesse, et lisaks peate järgima muudest 
õigusvaldkondadest tulenevaid nõudeid (nt äriõigus, liiklusseadus jne). 

Festooli pakutavale nikkelmetallhüdriid-akule (BPS 12 S NiMH) on tegelikult määratud UN-number (UN 
3496), kuid kuni praeguseni on see hinnatud meretranspordis klassi 9 ohtlikuks kaubaks. Neid akusid ei 
peeta praegu ohtlikuks maanteetranspordis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 Vt 
(1) „Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit 
Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff – GGVSEB” (Ordinance 
on the Transport of Dangerous Goods by  Road, Rail and Inland Waterways (GGVSEB)) (Korraldus ohtlike kaupade maantee-
, raudtee- ja sisevedude kohta) asjakohases kehtivas versioonis; 
(2) „The European agreement from 30th September 1957 concerning the International Carriage  of Dangerous Goods by 
Road (ADR)“ (30. septembril 1957 sõlmitud ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)) asjakohases kehtivas 
versioonis. 
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2. Infolehe kasutamise üldtingimused 
Selles infolehes esitatud andmed kehtivad tüüpiliste olukordade kohta, millega Festooli edasimüüjad 
võivad kokku puutuda, ja ainult akukomplektide kohta, mida transporditakse ohtlike kaupadena eraldi 
(ainsad erandid on sõnaselgelt välja toodud juhtumiuuringud). 

Ohtlikke kaupu transportivatel isikutel peab olema ohtlike kaupade ohutusnõustaja (nõutav on CCI 
eksam), juhul kui ei kehti üksnes erandid. 

Võimalik erand on transport „1000 punkti reegli“ järgi, mille korral teatud (mitte kõiki!) ADR-i eeskirju ei 
tule järgida. 

Kui liitiumioonakusid transporditakse ainsate ohtlike kaupadena ja maksimumkogus ei ületa 333 kg, 
võib rakendada seda reeglit. 

Kui transport toimub ainult nendel tingimustel, siis ohtlike materjalide ohutusnõustajat pole vaja ning 
sõiduki ja sõidukis sõitjate puhul pole vaja järgida lisanõudeid. Täpsemalt, sõidukis sõitjad ei pea olema 
läbinud ohtlike kaupade koolitust (koos eksamiga). 

Kuna see hõlbustab Festooli edasimüüjatel liitiumakude transporti, kehtib see infoleht ainult selle 
olukorra kohta. 

Liitiumakude suuremate koguste korral (üle 333 kg) või üldiselt kombineeritud transpordi korral koos 
muude ohtlike kaupadega tuleb transportimisel järgida ADR-i maanteeveo eeskirju ja seda infolehte 
ei saa kasutada. Nendel juhtudel tuleb suunised selgeks teha koos spetsialisti või ohtlike kaupade 
ohutusnõustajaga. 

Liitiumakude puhul on 333 kg kogusepiirang määrav ADR-i eeskirjade osalise erandi tegemiseks – see 
vastab praegu kõige raskema akukomplekti BP 18 Li 6.2 AS puhul kogusele, milleks on 450 sellist 
akukomplekti. Vastavalt sellele saab nendel tingimustel transportida suuremat kogust väiksemaid 
akukomplekte. 

Koos seadmetega akukomplektide korral (kus akud on pakendatud koos seadmega või sisalduvad 
seadmes) tuleb ohtlike kaupade seaduse alusel kogusepiirangu puhul arvesse võtta ainult akude kaalu. 
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3.Ohtlike kaupade veo eeskirjade erand 

 (ADR) 
Ohtlike kaupade veo eeskirjad ei kehti järgmistel juhtudel (täielik vabastus): 

 

  Transportijad     Eeltingimused       Selgitused 
  

Füüsilised isikud                            Ette nähtud kodumajapidamistesse                                        
                                                          või erakasutuseks ja 
                                                          pakendatud jaemüügiks 

  
Jaemüügipakend kehtib 
Festooli originaalpakendi kohta 

  
Ärikliendid, kes transpordivad 
akukomplekte kasutamiseks 
oma seadmetes oma 
põhitegevuse osana 

(nt tislerid, maalrid, 
puidutöökojad) 

  
Kogused alla 333 kg 
ja 
märkus juhile, et tegu on ohtlike 
kaupadega 
ja 
mitte lattu veoga (lattu vedu oleks 
akukomplektide vastuvõtt kliendi 
oma kommertslaos) 

 333 kg kogused kehtivad ainult siis, kui 
ohtlike kaupadena transporditakse 
ainult akukomplekte; koos muude 
ohtlike kaupadega vähendatakse 
erandi kogust märkimisväärselt või ei 
kasutata erandit üldse! 

Täielik vabastus pole lattu vedude 
korral võimalik. 

➢  vt ka 
juhtumiuuringut A 

  
Festool 

Väline teenuseosutaja 
Kliendi nõustaja 

  
Kogused alla 333 kg (ainult 
Festooli akukomplektid) 
või vastavalt 1000 punkti reeglile 
(täiendavad ohtlikud kaubad; 
ainult osaline erand) 

➢  vt ka 
juhtumiuuringut D 

  
Kuna akusid on vaja seadme 
demonstreerimiseks, liigitub transport 
teie põhitegevuse alla „seadme 
demonstreerimine“. Akude müük ei 
kuulu selle erandi alla. 

 

Praktiline nõuanne. 

Peate uskuma oma ärikliente, kui nad kinnitavad teile, et tegu pole lattu veoga, kuna te ei saa seda 
kontrollida. 

Kui politseikontrolli käigus selgub, et sellega oli tegu, olete teie kui kaubasaatja selle eest vastutav. 

Ebamäärases olukorras saate hankida kirjaliku kinnituse, et tegu pole lattu veoga ja erandit saab kasutada. 
See annab teile kindlustunde, et te pole tegutsenud hooletult või kavatsetult. Sellistes olukordades 
proovige hankida kinnitus ka selle kohta, et sõidukile ei laadita täiendavaid ohtlikke kaupu ja et juhti on 
teavitatud liitiumakudega ohtlikest kaupadest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADR-i infoleht Festooli edasimüüjatele, märtsi 2017 versioon      Lk 3/11 
 
 
  



4. Maanteevedu lihtsustatud tingimustel 

4.1 Põhikohustused 

Eeldades, et tegutsete ADR-i tähenduses aktiivselt kaubasaatjana Festooli heaks, vastutate järgmiste 
eeskirjade järgimise eest. 

Kaubasaatja peab ohtlike kaupade üleandmisel kontrollima, ega pakend pole kahjustatud. Selle eesmärk 
on tagada, et tarnitav kaup saadetakse ainult juhul, kui pakend on korrektselt pakendatud. Järgida tuleb 
nõutavat ohuteatist ja muid silte. 

Lisaks tuleb sõiduki juhti ohtlikest kaupadest põhjalikult teavitada. 

Kaubasaatja ja sõiduki juht peavad järgima laadimise ja käsitsemise eeskirju: 

•  kontrollimine (nt tulekustutid, laadimisohutuse tagavad seadmed, puhtus – ohtlikud kaubad 
pole lekkinud); 

•  laadimiskeeld defektide korral; 

•  segalaadimise keeld ja kogusepiirangud sõiduki kohta, 
toiduainete, jookide ja tubakatoodete eraldamise reegel; 

•  järgida tuleb puhastamata tühja pakendi eeskirju; 

•  laadimisohutus: üksikud tarneühikud tuleb hoiustada ja kinnitada 
nii, et neil oleks võimalik oma asendit üksteise ja sõiduki seinte 
suhtes muuta ainult minimaalselt; 

•  suitsetamise keeld kogu laadimiskoha ümbruses. 

Kui pakendate kaubad ise, siis kehtivad teie kohta järgmised nõuded. 

Teie kui pakendaja peate järgima pakendamiseeskirju, eriti mis puudutab märgistamist ja saatelehti ning 
segapakendite keeldu. Kasutada tohib ainult suletud pakendit. Pakendaja kohustus on järgida ka 
välispakendi kasutamise (ja märgistamise) eeskirju. 

Vähese energiavaruga akude puhul saab kasutada ka lisavabastusi. 
Neid kirjeldatakse peatükis 4.3. Ainult seal nimetatud akud nõuavad eeskirju. Kõiki muid akusid tuleb 
transportida vastavalt eeskirjadele, mis on esitatud peatükis 4.2. 

Kui soovite transportida ühes pakendis koos nii akusid, mis on välja toodud peatükis 4.3, kui ka akusid, 
mida seal pole välja toodud, kehtivad sellise pakendi akude kohta peatükis 4.2 esitatud eeskirjad. 

Kui peatükis 4.3 välja toodud akud on ühes (või mitmes) pakendis, mis vastab peatüki 4.3 järgi tüübi- ja 
märgistusnõuetele, ja akud, mida seal pole välja toodud, on ühes (või mitmes) muus pakendis, mis 
vastab peatükis 4.2 esitatud nõuetele, võib kõik tarneühikud saata ühe tarnena. Kuid 
transpordidokumentides tuleb loetleda ainult vastavalt peatükile 4.2 pakendatud akud. 
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4.2 Veoeeskirjad lihtsustatud tingimustel 

Järgmine teave on seotud Festooli akukomplektidega (liitiumioonakud) ja neid ei tohi rakendada 
muudele akudele. Täpsemalt: liitium-metallakude kohta kehtivad suuresti samad eeskirjad, kuid teised 
UN-numbrid, mistõttu on vajalik eristamine. 

Lisaks siin kirjeldatud eeskirjadele on olemas eraldi eeskirjad, mida saab praegu kasutada ainult 
järgmiste akude korral (põhjuseks on Festooli akudes talletatava energia hulk) (vt peatükk „4.3 
Erijuhtumid“): 

BP 18 Li 5.2 AS 

BP 18 Li 3.1 C 

BP-XS 2.6 Ah Li-Ion. 

Ohtlike kaupade nimetamise puhul on määrav see, kas need on seotud 

•  ainult akukomplektidega 

või on need 

•  seadmega pakendatud akukomplektid või 

•  seadmes sisalduvad akukomplektid, 

mida transporditakse. 

Sel juhul on ohtlikel kaupade erinevad UN-numbrid ja nimetused. 
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Järgmiste lihtsustatud transporditingimuste korral tuleb arvesse võtta liitiumioonakude (mitte 
muude ohtlike kaupade) maksimaalset transporditavat kogust 333 kg. 

  
Transporditavad kaubad     Akukomplekt                             Akukomplekt, 
                                                                                                       mis on pakendatud koos 

seadmega 

  
Akukomplekt, 
mis sisaldub 
seadmes 

UN-number                            UN 3480                                       UN 3481                                 UN 3481 

 Ohtlike kaupade 
nimetus 

 LIITIUMIOON- 
AKUD 

 LIITIUMIOON- 
AKUD, 

 LIITIUMIOON- 
AKUD 

 (transporditeatises 
olevate andmete jaoks) 

 mis on pakendatud koos 
seadmega 

 mis sisalduvad 
seadmes 

  
Pakendamis- 
eeskirjad 

  
Pakendamisel tuleb  
järgida II pakendigrupi 
eeskirju 

  
Akukomplektidel peab 
olema papist valmistatud 
sisepakend, mis vastab II 
pakendigrupi 
eeskirjadele. 

  
Välispakend peab 
olema piisavalt tugev, 
et ära hoida seadme 
tahtmatut töötamist 
transportimise ajal. 

 
Tarneühikute 
märgistamine 

Lihtsustused          •Sõiduki märgistamine pole vajalik (oranž tahvel) 
• Juhtidelt ei nõuta ADR-i serti 
• Tunneli läbimise piirangud ei kehti 
• Lisaks sõidukis sõitjatele võib peale 

võtta muid reisijaid 

• Sõidukitel ei ole vaja ohtlike kaupade heakskiitu 

  
Sõiduki jaoks 
vajalik varustus 

 • Seadmed ohutuks laadimiseks 

• Vähemalt üks tulekustuti (tuleklassid A, B, C ja  mahutab vähemalt 2 kg 
pulbrit; kinnine; jälgige kontrollimiskuupäeva; kaitstud ilmastikuolude eest 
ja kinnitatud sõidukis kergesti kättesaadavasse kohta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADR-i infoleht Festooli edasimüüjatele, märtsi 2017 versioon      Lk 6/11 
 



 

Transpordidokumendid      Järgmise teabega transpordidokumente tuleb hoida sõidukis või need 
tuleb üle anda (kirjalikult). 

• UN 3480 või UN 3481 
(vastavalt transporditavale kaubale, vt ülal) 

• Jäätmed 
(ainult eemaldamiseks) 

• Ohtlike kaupade nimetus 
(vastavalt transporditavale kaubale, vt ülal) 

• 9 
(Ohtlike kaupade klass, samuti silt märkusega 9A) 

• II või VG II 
(pakendigrupp) 

• (E) 
(tunneli kood) 

Märkus. 
Teave peab olema esitatud selles järjekorras. 

Näited. 

UN 3480 Liitiumioonakud, 9, II, (E) või 

UN 3480 Liitiumioonakude jäätmed, 9, II, (E) või 

UN 3481 Koos seadmega pakendatud liitiumioonakud, 
9, VG II, (E) 

(Muu teave võib olla esitatud suvalises järjekorras, kuid see peab olema 
olemas) 

•  Tarneühikute kogus ja kirjeldus (nt 2 barrelit) 

•  Transporditavate liitiumakude üldkogus (kg) 

•  Saatja (teie) ja vastuvõtja nimi ja aadress 
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4.3 Erijuhtumid (lihtsustatud transporditingimused) 

Kui talletatav energia on kuni 100 Wh, saab vastavalt ADR-i erisättele 188 kasutada lihtsustatud 
transporditingimusi. Kui selle erisätte tingimused on täidetud, siis ei pea muid ADR-i eeskirju järgima. 
Praegu kehtivad järgmised nimetatud tingimused ainult praegu tarnitavate akude kohta: 

BP 18 Li 5.2 AS 

BP 18 Li 3.1 C 

BP-XS 2.6 Ah Li-Ion. 

Seega kasutatakse seda erandit üldiselt Festooli poolsel tarnimisel ja pakendeid saab sellel kujul 
kasutada ka edasisel tarnimisel. Erand ei nõua ohtlike kaupade seaduse järgi transpordidokumente 
(võivad olla vajalikud mereveo jaoks). 

  
 
 
 
Transporditavad kaubad   Akukomplekt                Akukomplekt, mis on  

 pakendatud  koos 
seadmega 

  
 
 
 
Akukomplekt, mis sisaldub 
seadmes 

Rakendamine     Akukomplekt, mille nimienergia on kuni 100 Wh 

 Pakendamis- 
eeskirjad 

 Akud peavad olema sisepakendis täielikult 
suletud; vältida tuleb lühistamist; tugev 
välispakend 

 Akud peavad olema kaitstud 
kahjustamise ja lühise eest; 
tõhus vahend soovimatu 
töötamise vastu; piisavalt tugev 
välispakend 

Nimetus                                                                        Mõõtmed: 
120 mm lai ja 110 mm kõrge 
Vt ka märkust märgisel 

 Määratav 
UN-number 

 3480                                 3481 

 Märkus 
telefoninumbri 
kohta 

 Lisada tuleb vastava riigi hooldusettevõtte vastav telefoninumber [teabe 
saamiseks küsimuste korral]. 

 Omadused Max                   (30 kg pakend)                                          
üldkogusega                         peab vastu pidama 

kukkumiskatsele 
                                                1.2 m kõrguselt 

  
 

 Pakend peab vastu 
pidama 
kukkumiskatsele  
1,2 m kõrguselt 

Soovitatav on kasutada Festooli originaalpakendit ja -märgistust. 
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Juhtimine on lubatud ainult vastavalt eespool nimetatud ohtlike kaupade eeskirjadele või sellele 
erisättele. Segavedu on alati ohtlike kaupade seaduse rikkumine ja selle eest karistatakse lähtuvalt 
asjakohasest haldusõiguserikkumisest. 

5. Juhtumiuuringud 
Juhtumiuuringute aluseks on järgmised olukorrad. 

•  Komplekteerimine ärikliendi poolt tema põhitegevuse osana (juhtumiuuring A) 

•  Tarne kliendile ekspediitori kaudu (juhtumiuuring B) 

•  Tarne kliendile oma sõidukitega (juhtumiuuring C) 

•  Akukomplektidega demoseadmete transport Festooli välise teenuseosutaja poolt 
(juhtumiuuring D) 

(A) Komplekteerimine ärikliendi poolt tema põhitegevuse osana 

Klient võib kauba transportida teatud tingimustel, mida on kirjeldatud eespool peatükis 4.2, juhul kui 
klient teostab transpordi oma põhitegevuse osana ja kogus ei ületa 450 liitrit (akude puhul: 333 kg). 

Puidutöökodade puhul (nt katusekonstruktsioonidega töötamisel) tähendab see selliste seadmete 
kasutamist, mille jaoks on vaja liitiumioonakusid. 

Kui komplekteerimine toimub ettevõtte oma laos või ka välislaos (lattu vedu), siis erand ei kehti ja 
transportimisel tuleb järgida ADR-i eeskirju. 

Kuna teid kui kaubasaatjat võidakse pidada vastutavaks, peaksite hankima kirjaliku kinnituse, et tegu 
pole lattu veoga. 

Muul juhul peaksite laadimise ajal kontrollima, kas nimetatud sõidukivarustus on olemas, ja peate juhile 
andma transpordidokumendi nõutava teabega (vt ka põhikohustusi). 

(B)   Tarne kliendile: 
teie määrate ekspediitori 

Sel juhul olete teie ADR-i järgi lähetaja ja kaubasaatja. 

Peate ekspediitorit teavitama ohtlikest kaupadest ning peate lisaks UN-numbrile ja ohtlike kaupade 
kogusele (praegusel juhul akukomplektid kilogrammides), esitama transporditavate kaupade brutokaalu 
(kui akusid transporditakse koos seadmega). 

Nende andmete alusel saab ekspediitor muudest laaditavatest kaupadest lähtuvalt otsustada, kas ta 
saab kasutada erandit või peab transportimisel järgima kõiki ADR-i eeskirju. Peate transpordidokumendi 
üle andma kogu vajaliku teabega. 

Kaubasaatja peab komplekteerimisel järgima eespool kirjeldatud põhikohustusi. 
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(C) Tarne kliendile: tarnite kauba kliendile ise 

1. Tavajuhtum (vastavalt peatükile 4.2) 

Peate järgima peatükis „Festooli akukomplektide maanteevedu lihtsustatud tingimustel“ 
esitatud eeskirju. Teil on lähetaja, pakendaja, kaubasaatja ja transportija kohustused. 

Saatjana peate teavitama oma juhte ohtlikest kaupadest. Teie peate tagama, et kasutatakse 
ainult heakskiidetud ja sobivat pakendit. Teie kohustus on anda sõidukijuhile iga tarne 
kohta transpordidokumendid. 

Transportija / sõiduki omanikuna vastutate selle eest, et sõidukijuhil oleks juurdepääs 
ohutuks laadimiseks vajalikele seadmetele ja et sõidukis olevaid tulekustuteid kontrollitaks 
iga kahe aasta tagant (Saksamaal). 

2. Erijuhtum (vastavalt peatükile 4.3) 

Ainult juhul, kui transporditakse akusid, mis on nimetatud peatükis 4.3 (võttes arvesse seal 
kirjeldatud pakendamis- ja märgistamisnõudeid), võib muid nõudeid eirata. 

3. Segavedu (vastavalt peatükkidele 4.2 ja 4.3) 
Peatükis 4.3 nimetatud akusid ei tohi paigutada tarneühikutesse, millesse pakendatakse ka 
nimeta akud. 

Kui selline olukord peaks tekkima, peab see tarneühik vastama peatükis 4.2 esitatud tüübi- 
ja märgistusnõuetele. Nõutavates transpordidokumentides tuleb arvesse võtta ainult 
akusid, mis on pakendatud vastavalt peatüki 4.2 nõuetele. 

Muul juhul võib kõik tarneühikud tarnida ühes tarnes. 

(D)  Akukomplektidega demoseadmete transport 
  Festooli välise teenuseosutaja poolt 

Kui vastavalt ADR-ile veetakse ohtlike kaupadena ainult Festooli akukomplekte ja akukomplektide 
transport toimub Festooli välise teenuseosutaja töötaja poolt tema põhitegevuse osana 
(demonstreerimine), tähendab see seda, et teie saate kasutada sama erandit (nt puidutöökojad, 
metsandusettevõtted või teehooldajad) (vt peatükki 3). See erand ei hõlma akude transportimist 
müügiks või kolmandatele osapooltele. 

Suurim kogus on siin 333 kg. Transportimine toimub kõigi ADR-i eeskirjade erandi alusel. 
Laadimisohutusega seotud nõudeid tuleb siiski järgida. 
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6. Kasutatud akude tagastamine 
Euroopa Liidu liikmesriigid peavad sisse seadma kasutatud seadmeakude tagastussüsteemi. 

Kuna see EL-i suunis tuleb liikmesriikides rakendada riigi seadusena, toimub see rakendamine eri viisidel. 
Sel põhjusel ei saa selles infolehes anda täpset teavet Festooli akude kogumis- ja tagastussüsteemide 
kohta. Liitiumakude kohta võivad kehtida ka eraldi tagastuseeskirjad. 

Seoses sellega järgige oma riigi utiliseerimiseeskirju. Ärge utiliseerige akusid koos olmejäätmetega või 
muul viisil. 

Selle teabe koostamisel on võetud arvesse organisatsiooni Umweltkanzlei Dr. Rhein Beratungs- 
und Prüfgesellschaft mbH, Sarstedt nõuandeid – www.umweltkanzlei.de 

Selle infolehe eesmärk on esitada õiguseeskirjad lakoonilisemas ja paremini mõistetavas vormis. Keerukuse 
ja asukohapõhiste erinevuste tõttu ei ole see infoleht täielik. Kahtluste korral küsige selgitusi Festoolilt, 
vastavatelt ametiasutustelt või mõnelt pädevalt spetsialistilt. 
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