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Alla tävlingsvagnar som säljs i 
Sverige måste vara testade och 
godkända. De flesta tester görs 
vid det nordiska testcentret i 
finska Ypäjä.

päjä är ett hästcenter belä-
get i södra Finland, cirka 
åtta mil från Åbo. Cen-
tret kan sägas vara Finlands 

motsvarighet till de svenska riksan-
läggningarna Wången, Flyinge och 
Strömsholm. På Ypäjä utbildas elever 
i olika hästsporter och discipliner men 
det hålls också tävlingar, arrangeras 
turridningar med mera. På Ypäja finns 
omkring 300 hästar uppstallade.

Sedan 1970-talet finns en anlägg-
ning uppbyggd på Ypäjä för att testa 
sulkys. 

– Tidigare hade testmaskinen rote-
rande tunnor med påsvetsade hinder 
på ytan. Sulkyn placerades sedan på 
tunnorna och med en vikt på sitsen. På 
så vis blev hållfastheten testad på ett 
sätt som liknar den påfrestning sulkyn 
utsätts för och måste tåla under trav-
tävling, säger Matti Lakkisto vid finska 
travförbundet.

Tillräckligt	bra	idag
På den tiden uppskattas att omkring 
20 procent av de vagnar som testades 
inte klarade kraven. Bland de vanli-
gaste problemen förr var svetsningen 
av vagnarna som kunde försvaga mate-
rialet vid svetsstället om materialet 
inte var av tillräckligt bra kvalitet.

FTema:	Utrustning

Så testas 
våra vagnar
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efter två testkörningar så kasseras sul-
kyn, säger Matti Lakkisto.

Enligt Matti Lakkisto har det inte 
inträffat något fall inom garantitiden 
efter godkännandet, som är fem år, 
där sulkyn gått sönder utan att det 
funnits en förklaring, som till exem-
pel att ägaren gjort en reparation 
efter en olycka.

Provas	på	häst	och	personal
Vid Ypäjä testas inte bara tävlingsvag-
nar. Även annan travutrustning testas 
om behovet finns. Det kan handla om 
nya och specifika utrustningsdetaljer 
eller nya modeller av sådant som redan 
finns på marknaden.

– Initiativet till tester kan också 
komma från banveterinärer som upp-
täckt någon ny utrustningsdetalj som 
används och som vill att vår regle-
mentskommitté ska ta ställning till 
utrustningen.

Om det behöver göras praktiska 
tester på häst sköter Ypäjä den biten 
också med de hästar och den personal 
som finns på centret.

– Idag är alla vagnar normalt sett 
tillräckligt bra för att tåla de påfrest-
ningar de utsätts för. Konstruktionerna 
har blivit bättre och starkare, tillver-
karna har också av erfarenhet insett att 
de material som används måste hålla 
högsta kvalitet, säger Matti Lakkisto.

2004 moderniserades testanlägg-
ningen och finska travförbundet 
Hippos har investerat stora pengar 
i anläggningen. De gamla tunnorna 
i maskinen har ersatts av rullband 
i gummi, så kallad treadmill, med 
påmonterade hinder på ytan som ska 
efterlikna naturliga förhållanden som 
ojämnheter i underlaget på banor. 
Skalmarna utsätts för vibrationer och 
som läggs vikt på sitsen.

Så	här	testas	sulkyn
Testet inleds med 20 minuter med 75 
kilo på i sitsen.

Sedan följer 20 minuter med 100 
kilos belastning på sitsen.

Samtidigt påfrestar hydrauliska 
pumpar skalmarna.

– Om det uppmärksammas föränd-
ringar som överstiger toleransnivån 

När en sulky testas vid anläggningen i Ypäja belastas dels skalmarna med vibrationer 
och sitsen med vikt, medan hjulen får rulla på en rullmatta med ojämnheter. 
På så sätt efterliknas de naturliga påfrestningar en tävlingsvagn utsätts för. 
Foto: Hippos, Finland

TExT: 

Lena Karlsson

lena@asvt.seSulky. Foto: Petri Johansson/Kanal 75
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