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2.4.1.VEOLIIGI valik
24.1.1.Veoliigi valikut mõjutavad tegurid

Veoliigi valikut mõjutavad tegurid

Veoliigi valikut mõjutavad tegurid kaubaveol:

-riigi suurus, tema kultuuriline taust

-riigi topograafia, geograafia, kliimalised iseärasused

-riigi demograafiline struktuur

-transpordi infrastruktuuri olemasolu, võrgu tihedus

-majanduse üldine struktuur

-riigivõimu veonduspoliitika

-maksusüsteem, investeeringud

1. märts 2021 2

2.2. Veoliikide võrdlus I

rong 100

auto 200

meri 60…70

lennuk 150…300

torutransport 40…50

1. märts 2021 3

Veoliikide võrdlus kiiruse järgi (rong= 100%)
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2.2. Veoliikide võrdlus II

NÄITAJA RONG AUTO LAEV LENNUK TORU

KULUD 3 4 2 5 1

AEG, KIIRUS 3 2 4 1 5

USALDATAVUS 2 1 4 3 5

VÕIMEKUS 2 3 1 4 5

TURVALISUS 2 1 4 3 5

KÄTTESAADAVUS 2 1 4 3 5

1. märts 2021 4

1- soodsaim                     5- halvim

Hinnang erinevatele veoliikidele:

2.2.1. Raudteetransport

+veod on regulaarsed, häireteta töö aastaringselt ja ööpäev läbi, 
puhkepäevadel, riigipühadel

+suur läbilaske- ja veovõime, võimalik vedada suuri koguseid pikkade 
vahemaade taha

+ energiakulu ja vedude omahind suhteliselt madal

-kõrged terminalikulud

-madal kättesaadavus

-väga kõrged püsikulud infrastruktuuri kulude tõttu

-vähene paindlikkus, ajaliselt pikk etteplaneerimine

-veod üldjuhul eeldavad autotranspordi kaasamist

-erinevad standardid ei võimalda ida-läänesuunalist liiklust

Järeldus: sobilik suurte kaubakoguste veol pikkade vahamaade taha

1. märts 2021 5

2.2.2. Autotransport

Kaasajal kõige levinum veoliik

Positiivsed tegurid autotranspordis:

+paindlikkus, juurdepääs peaaegu igasse kohta

+ei nõua oma infrastruktuuri olemasolu

+“door to door” teenus, suur manööverdusvõime

+kauba kohaletoimetamise suur kiirus, lühematel veomaadel 
võrreldav lennutranspordiga

+kiire töösserakendamise kiirus

+marsruutide optimeerimise võimalus tiheda teedevõrgustiku 
olemasolu tõttu

+ökonoomsus väiksemate saadetiste korral

+tiheast konkurentsist tingitud kvaliteet, kliendisõbralikkus

+madalad nõuded pakkimisele, suur arv eritüübilisi veokeid1. märts 2021 6
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2.2.2. Autotransport

Negatiivsed faktorid:

-suhteliselt kõrged veotariifid

-väike veovõime

-riiklikult ülereguleeritud ja muude transpordiliikidega 
võrreldes diskrimineeritud

-keskkonnakahjud, infrastruktuuri koormatusest tingitud 
sotsiaalsed probleemid

Järeldus: sobilik väikeste kaubapartiide korral ja 
lühemate veomaade korral

1. märts 2021 7

2.2.3. Meretransport

+suur veovõime

+ökonoomne pikkade veomaade ja suurte veomahtude korral

+piiramatu läbilaskevõime

-aeglane

-pikalt etteplaneeritud veoteenus

-piiratud võimalused otsesidemeteks

-oma suhteliselt keerulise ja kalli infrastruktuuri vajadus

-kõrged nõuded pakkimisele, tundlik ilmastiku mõjudele

Järeldus: sobilik väga suurte mahtude korral pikkadel 
veomaadel

1. märts 2021 8

2.2.4. Õhutransport

+suur kiirus, ajasääst
+suhteliselt manööverdusvõimeline
+madalad nõuded pakendamisele
-sõltuvus ilmastikust
-kallis
-piirangud kaalule ja mahule
-nõuab oma infrastruktuuri
-kõrge energiakulu veoühikule
Järeldus: sobilik kallite ja kiirestiriknevate kaupade 

veol pikkade vahamaade taha

1. märts 2021 9
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2.2.5. Intermodaalne vedu
• Intermodaalne vedu- kaupade vedu ühes ja samas veoühikus vähemalt 

kahe erineva veoliigiga ühe ja sama veokirja alusel 

+uksest ukseni teenus

+võimalus erinevate veoliikide puuduste vältimiseks ja eeliste 
ärakasutamiseks

+käsitlemiskulude minimiseerimine

-eri transpordiliikide esindajate isepäisus

-eri rööpmelaiusega raudteed Euroopas

SRÜ, Balti riigid, Soome- 1524мм (5")

Euroopa, Hiina, USA- (1435мм 4" 8½"")

Iirimaa- 1600мм (5"6"")

Portugal, Hispaania- 1676мм(6")

-sobiva laadimistehnika puudumine

-veovahendite vähene standardiseerimine

-veodokumentide paljusus

-IT erinev kasutustase erinevate transpordiliikide puhul
1. märts 2021 10

2.2.5. Intermodaalne vedu

Intermodaalse veo eesmärgid:

▪ Kulude vähendamine kaupade veol

▪ Kaupade liikumise kiiruse suurendamine

▪ Keskkonnale tekitatava kahju alandamine

▪ Liiklusummikute vähendamine

▪ Kõrgetasemeline teenuse kvaliteet

▪ Inimvigastuste ja kaubakahju vähendamine kaubaveol

1. märts 2021 11

2.2.5. Intermodaalne vedu

Intermodaalse veo arengut soosivad tegurid

▪Ühtne turg

▪ Soosiv seadusandlus

▪ Infrastruktuuri ülekoormatus

▪ Veoste mahtude kasv + kaupade laialiveo osatähtsuse kasv

▪ IT tormiline areng, kaupade käitlus- ja jälgimissüsteemid

Maanteevedu+merevedu, maanteevedu+raudtee

1. märts 2021 12
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Kokkuvõtteks:

1. märts 2021 13

Transpordiliigi valikul on põhiteguriteks:

✓-tema kasutamise võimalus ja kättesaadavus

✓-summaarne veoaeg ja tema usaldusväärsus

✓-veohind

2.4.1.2. Vedude tehnilised 

vahendid

Maanteevedude tehnilised 

vahendid
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2.2.1Veovahenditele kehtestatud  mõõtmed

Veovahendite mõõtmed Kehtestatud TSM määrusega nr. 50 
18.05.2001 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja 
varustusele esitatavad nõuded

Mootorsõiduki pikkus…………………………………..12m

Veduk haakes täishaagisega ……………………..18,75m

Veduk haakes poolhaagisega ................................16,5m

Laius/kõrgus...............................................2,55m/4,0m

2-3 teljelisest vedukist ja 3-teljelisest haagisest koosneva a/rongi 
täismass.......................................................40T

3-teljelisest vedukist ja 2-3-teljelisest konteineriveop-haagisest 
koosneva a/rongi täismass 40``veol…….44T

3 teljelisest vedukist ja 3-teljelisest haagisest koosneva a/rongi 
täismass riigisisestel vedudel……………….44T

2-teljeline auto…………………………………...……… 18T

3-teljeline auto /3-teljeline auto õhkvedrustusega 25T/26T

4-teljeline auto /4-teljeline auto õhkvedrustusega 31T/32T
1. märts 2021 16

2.2.3. Veovahendite liigitus maanteevedudel 
Liigitus kasutusotstarbe alusel

Veovahendid jaotatakse kasutusotstarbe järgi:

üldotstarbeline

sihtotstarbeline

Eriotstarbilised veokid

1. märts 2021 17

üldotstarbeline – veoauto, mis on ehitatud veose ja teenindava 
meeskonna veoks. Kere ehituselt võib üldveoauto olla lahtine  
(madel) või kinnine (furgoon või kaetud tendiga)
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1. märts 2021 19

sihtotstarbeline – veoauto, mis on ette nähtuderiomadustega 
veoste veoks: 
-ehitusveod (kallurid, , paneeliveokid)
-metsaveoautod
-elusloomade vedu

Liigitus kandejõu  alusel 

N kategooria sõiduk- mootorsõiduk, mis on ette nähtud veoste 
veoks ja millel on vähemalt 4 ratast

N1 kategooria sõiduk – mootorsõiduk, mida kasutatakse veoste 
veoks ja mille täismass ei ületa 3,5 t.

N2 kategooria sõiduk – mootorsõiduk, mida kasutatakse veoste 
veoks ja mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12,0 t
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O1 kategooria sõiduk –haagis, mille täismass ei ületa 0,75 t

O2 kategooria sõiduk – täis-, kesktelg- või poolhaagis, mille täismass 
on üle 0.75 t, kuid ei ületa 3,5 t

O3 kategooria sõiduk – täis-, kesktelg- või poolhaagis, mille täismass 
on üle 3,5 t, kuid ei ületa 10,0 t

O4 kategooria sõiduk – täis-, kesktelg- või poolhaagis, mille täismass 
on üle 10,0 t. 

1. märts 2021 22

1. märts 2021 23

Täishaagis- vähemalt kaheteljeline haagis. Selle tiislil on liigend, 
mille tõttu ei kanna tiisel üle vedukauto  haakeseadmele haake 
massist põhjustatud koormust

1. märts 2021 24

Kesktelghaagis- ühe või enamateljeline haagis,mille telg või teljed
asuvad haagise massikeskme läheduses ja mille tiisel on haagise 
külge kinnitatud jäigalt. Haagis ei tohi toetuda oma tiisliga 
vedukauto haakeseadmele suurema koormusega kui 10% oma 
täismassist
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1. märts 2021 25

Poolhaagis - haagis, mis toetub olulise osaga haagise 
täismassist vedukauto haakeseadmele

1. märts 2021 26

Vahetatav furgoon (swap body)- konteiner ainult sõidukil 
vedamiseks, kusjuures teda saab sõidukitelt maha võtta ja uuesti 
laadida sõidukil asuvate seadmete ning selle enese toendite abil, kuid 
teda ei saa virnastada

Liigitus veoõla pikkuse alusel  

Pikamaaveod- linnadevahelised veod, rahvusvaheline maanteevedu. Kasutusel on 
max.lubatud gabariitide ja kandejõuga autorongid

✓Mahukaupade vedu- aurongi kaubaruum täishaagistega autorongide puhul kuni 
120m3, poolhaagiste korral kuni 100m3

Mootorid võimsusega alates 420HP, 5…6 teljelised rongid, autojuhtidele on loodud 
maksimaalsed mugavused

✓Kontrollitud temperatuuriga kaupade vedu

✓Paakautodega veetavate kaupade vedu- paagid olenevalt veetava kauba 
erikaalust kuni 45m3

✓Sõiduautode vedu

✓Konteinerveod

1. märts 2021 27
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Jaotusveoautod- autod kaubavedudeks terminali piires (vedu 
terminalist lõpptarbijale, kokkuveod terminali, väikesed 
kaubapartiid lühemate veomaade taha)

Tegemist 2…3 teljeliste autodega, furgoon- või tentpealisehitus, 
üldjuhul varustatud tagaluuktõstukitega

Kandejõud 3,5….10T

1. märts 2021 28

Reisijateveo tehnilised vahendid

• M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised reisijateveoks 
konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

❑M1 kategooria (sõiduauto) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele ei ole 
rohkem kui kaheksa istekohta.

❑M2 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem 
kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 t.

❑M3 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem 
kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 t.

M2 ja M3 kategooria sõidukite alamjaotus:

Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 
sõitjale:

❑A klass - seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis 
on istmed ja seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud 
nõutavad tingimused.

❑B klass - sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. 
Sõidukis ei ole tingimusi seisvatele sõitjatele.

Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 
sõitjale:
❑ I klass - seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis 

võimaldavad sõitjate sagedast liikumist.

❑ II klass - peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, 
mille vahekäigus või alas, mille suurus ei ületa kahele 
topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud vedada seisvaid 
sõitjaid.

❑ III klass - ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.
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Merevedude tehnilised 

vahendid

Merevedude korraldamise iseärasused

+suur veovõime

+ökonoomne pikkade veomaade ja suurte veomahtude korral

+piiramatu läbilaskevõime

-aeglane

-pikalt etteplaneeritud veoteenus

-piiratud võimalused otsesidemeteks

-oma suhteliselt keerulise ja kalli infrastruktuuri vajadus

-kõrged nõuded pakkimisele, tundlik ilmastiku mõjudele

Järeldus: sobilik väga suurte mahtude korral pikkadel 
veomaadel

1. märts 2021 32

Meretranspordi põhiliseks eesmärgiks on kaupade ja reisijate vedu ja seda nii sise-
ja väliskaubanduse teenindamise eesmärgil kui ka iseseisva tuluallikana.

Kujutab  endast  komplekset tegevust, mis ei koosne mitte ainult “puhtalt” veost, 
vaid on ka tihedalt seotud sadamate, laomajanduse ja mitmete teiste abistavate 
tegevustega.
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Merevedude tehnilised vahendid

Reisilaevad jaotatakse kruiisilaevadeks ja parvlaevadeks. Kruiisilaevad on suurimad 
reisilaevad kuni 130 000 tonnise brutokandevõimega. Pikkused on vahemikus 
100–300m. Suurimad laevad võtavad peale üle 3000 reisija, keda teenindab 
laevas ligi 2000 meeskonnaliiget.

Reisiparvlaevad täidavad liinilaevade funktsiooni sõites kindla graafiku järgi 
suhteliselt lühikestel marsruutidel. Reisiparvlaevadel on autotekid ja need veavad 
nii reisijaid kui ka sõidukeid. Reisiparvlaevad mahutavad lisaks reisijaile tavaliselt 
2000–3000t lasti.

Ro-Ro (Roll on Roll off) alused võeti kasutusele 1970-ndatel aastatel. Laevade 
laadimine toimub vööri- ja ahtrirambi või ainult ahtrirambi kaudu. Ro-Ro laevadel 
on mitu tekki. Liikumine ühelt tekilt teisele toimub mööda kaldteid. Ro-Ro aluste 
kandevõime algab 1000dwt-ist ja võib ulatuda 40 000dwt-ni. Pikkused jäävad 
vahemikku 120–240 m ja kiirused 16–22 sõlme.

Ro–Pax ( roll-on/roll-off passenger vessel) - parvlaevad, mis võtavad peale 10 000–
20 000 t lasti ja 100–800 reisijat (reisijaid üle 12). Nende kiirete laevade ( kiirus 17–
28 sõlme) pikkus jääb vahemikku 120-190m.
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Kuivlastilaevadeks liigitatakse kõik alused, mis on mõeldud vedama lastiruumides 
ja avatud tekil pakkimata kaupu ja puistelaste. Erinevaid pakkimata tükikaupu 
vedavad laevad ja puistelastilaevad on kujunenud aja jooksul välja kindlateks 
laevatüüpideks, millel on oma valdkonnas selgelt välja kujunenud funktsioonid.

Külmutuslaev (refrigerated vessel) alus kiirestiriknevate toidukaupade  
veoks kontrolltemperatuuril. Külmutuslaevade suurus on tavaliselt 1 
000–15 000 dwt ja pikkus 100–200 m. Kiirus on suhteliselt suur – 17-26 
sõlme.

Tanker (tank), ka tanklaev on vedellastilaev, milles laevakeresse ehitatud mahuteis ehk 
tankides veetakse vedelat lasti. Tuntakse nafta-, gaasi-, keemia- (mitmesuguste kemikaalide 
veoks), veini-, vee-, toiduõli-, bituumeni- jm tankereid.

ULCC (Ultra Large Crude Carrier) - üle 300 000dwt naftatanker

VLCC (Very Large Crude Carrier) 160 000–300 000 dwt naftatanker

Suezmax Kuni 80 000-160 000 t dwt tankerid

Aframax - tanker, mille dedveit on kuni 120 000 tonni; see on konstrueeritud sobivaks, et 
sõita Atlandi ookeani Põhja-Ameerika sadamaisse maksimaalse lastiga (Afra = American 
Freight Rate Association)

Handysize - tanker, mille dedveit on 20 000–50 000 tonni 
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Sto-Ro (Stowable Ro-Ro) alused on arendatud välja Lo-Lo laevadest. Sto-Ro laevade 
puhul sooritatakse üks laadimisoperatsioon ratastel, teine operatsioon aga 
tõstmise abil. Kaup tuuakse laeva pardale näiteks vagunitega, vagunid laetakse 
tühjaks ja mahalaadimine toimub juba kraanasid kasutades.

Kon-Ro alustele toimub konteinerite laadimine kraanadega kiiresti ja efektiivselt. 
Samal ajal sõidavad alumistele tekkidele veokid haagiste ja treileritega ning 
terminalitraktorid poolhaagistega. Kon-Ro aluste näol on ühendatud Ro-Ro 
laevade ja fiiderlaevade parimad omadused.

Puistelastilaevad on ehitatud enamasti teatud kindlate kaupade vedamiseks. Sageli 
puuduvad neil vahetekid. Kivisöe ja vilja vedamiseks mõeldud laevade 
kandevõime on vahemikus 30 000–80 000dwt. Puistelastilaevadega sarnased on 
puidu ja tselluloosi vedamiseks ehitatud alused.

Peamasina mootoritüübi järgi jaotatakse laevad:

M/S (motorship) mootorlaev

M/V (motorvessel) mootorlaev ameerikapäraselt

M/T (motortanker) mootortanker

S/T (steamtanker) aurutanker

N/S (nuclerar ship) tuumamootoriga laev

GT/S (gas turbine ship) gaasiturbiiniga laev

T/T (turbine tanker) turbiintanker
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Raudteevedude korraldamise iseärasused I

+veod on regulaarsed, häireteta töö aastaringselt ja ööpäev läbi, puhkepäevadel, riigipühadel

+suur läbilaske- ja veovõime, võimalik vedada suuri koguseid pikkade vahemaade taha

+ energiakulu ja vedude omahind suhteliselt madal

-kõrged terminalikulud

-vilets kättesaadavus

-väga kõrged püsikulud infrastruktuuri kulude tõttu

-vähene paindlikkus, ajaliselt pikk etteplaneerimine

-veod üldjuhul eeldavad autotranspordi kaasamist

Järeldus: sobilik suurte kaubakoguste veol pikkade vahamaade taha

Euroopa raudtee peamised probleemid:

✓erinev rööpmevahe- enamik Euroopa riike, USA, Hiina 1435 
mm, Hispaania ja Portugal 1676 mm, Iirimaa 1600 mm

✓Venemaa, SRÜ, Balti riigid ja Soome 1520 mm

✓erinevad elektrisüsteemid

✓erinev laadimisprofiil ja lubatud kandevõime

✓erinevad liikluse juhtimise süsteemid

✓rongide koostamine on aeganõudev ja kallis

✓erinevad suhtlemiskeeled, kultuur ja turvalisus

✓Erinevad seadusandlikud baasid (SMGS, COTIF)

Raudteevedude korraldamise iseärasused II

Euroopa riikide raudteedel kasutatakse veerevkoosseisu ja veoste gabariitide 
erinevaid standardeid. 

Balti riikide, Soome ja SRÜ riikide raudteedel on lubatud laius kuni 3750 mm, 

kõrgus kuni 5300 mm. 

Veose lubatud laius on 3250 mm.
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Euroopa 1453 mm raudteel kehtivad kaks veeremi gabariitide standardit. 

Veeremi gabariit MC (0-2 VM): 

max kõrgus 4650 mm ja max laius 3150 mm. 

Veeremi gabariit MC (0-3 VM) :

max kõrgus 4280 mm, max laius 3150 mm. 

Ida- ja Lääne-Euroopa veeremite gabariitide standardite võrdlusest on näha, et 
kõige olulisemad erinevused on veerevkoosseisu kõrguse gabariidi puhul

Vt. raudteevedude tehnilised vahendid

Raudteeveod

raudteeveerem on raudteeveoks kasutatavad vedurid, vagunid, mootorrongid ja 
rööbasbussid, samuti eriotstarbeline raudteeveerem 

rong on kokkuhaagitud veeremiüksus, mis koosneb vagunitest ja ühest või mitmest 
vedurist või mootorvagunist

1. märts 2021 47

rööpmevahe e rööbe- rööbaste sisepindade vahe. 

Eestis, SRÜ riikides, Soomes ja Mongoolias kasutatava raudtee rööbe on 
1524(1520)mm ( 5 jalga).1524 mm rööpmega raudteed moodustavad maailma 
raudteevõrgustikust 11%

1435 mm (4 jalga 8½ tolli),  mis moodustab 65%  maailma raudteevõrgustikust sh 
enamik Euroopa, Põhja-Ameerika, Hiina  jne raudteid, samuti kõik kiirraudteed.

Iirimaa rööbe 1600 mm e 5 jalga 6 tolli

Hispaania ja Portugal 1676mm e 6 jalga

1. märts 2021 48
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Kaubavagunite parameetrid

teljesurve.  Enamus Euroopa raudteid lubavad kasutada veeremit teljesurvega kuni 
22.5 t. Eesti raudteeliinid lubavad kasutada veeremit 32 tonnise teljesurvega

kandejõud e. lubatud veose kaal. 2-teljelistel vagunitel kuni 30 tonni, 4-teljelisetel 
kuni 68 tonni, 8-teljelistel kuni 125 tonni

tühikaal e taara vaguni omakaal ilma veoseta. 4-teljelise vaguni taara on 20-25 
tonni

kaubaruumi maht 

1. märts 2021 49

Kaubavagunite liigitus raudteel

Kõiki kaubavaguneid eristatakse:

✓Talgede arvust lähtuvalt 

(neljateljelised,kuueteljelised, kaheksateljelised)

✓Vastavalt vagunikere materjalile

✓Vastavalt vagunikere või külgpaneelide mõõtude

erinevustele.

1. märts 2021 50

Kaubavagunite UIC standard
(UIC- International Union of Railways) 

Kinniseid vagunid kl.G, H

Universaalseid platvormvagunid K R

Konteinerite veoks sobivaid platvormvaguneid kl. S

Poolvagunid

Tsisternvagunid kl.Z

– Universaaltsistern

– Masuuditsistern

– Bensiinitsistern

– Bituumenitsistern.

– Spetsiaalne tsistern

Hopperid (erinevat liiki)

Kallurvagunid

Külmutus- ja isotermilised vagunid
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Lennuvedude tehnilised vahendid

Õhutranspordi korraldamise iseärasused

+suur kiirus, ajasääst

+suhteliselt manööverdusvõimeline

+madalad nõuded pakendamisele

-sõltuvus ilmastikust

-kallis

-piirangud kaalule ja mahule

-nõuab oma infrastruktuuri

-kõrge energiakulu veoühikule

Järeldus: sobilik kallite ja kiirestiriknevate kaupade veol 
pikkade vahamaade taha

1. märts 2021 53

2.2.5.Lennuveovahendid

❑Lennufirma üldjuhul korraldab vedu lennujaamast lennujaamani. Vähesel määral 
pakub ka lisateenust (ukseni vedu, vms.)

❑Üldiselt toimub lennuvedu lennufirma enda poolt opereeritavate lennukitega. 

❑Interline veoskeemi puhul osaleb mitu järjestikust vedajat.

❑Lennuki maapealse teeninduse osas kasutatakse palju eri lennujaamades 
spetsialiseerunud allhankijaid, kes teostavad näiteks kaupade füüsilist käsitlust, 
ladustamist, informatsiooni haldust, vms.
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Lennuveoeotehnika

Turbopropellerlennukid

Turbiinmootoriga lennukid
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Suuruse järgi jaotatakse lennukid:

❑WIDE-BODY AIRCRAFTS

Kasutatakse enamus juhtudel interkontinentaalseteks lendudeks

Iseloomustav faktor on 3 istmerea olemasolu kabiinis

Lennukid on palletiseeritud

Võtavad peale kaupa ja pagasit 12000-19000kgs

Lennukite laadimine toimub ainult eritehnikaga

❑NARROW- BODY AIRCRAFTS

Kasutatakse enamus juhtudel vaid regioonide siseselt

Lennukid vöivad olla nii lahtise kaubaga kui ka osaliselt palletiseeritud

Võtavad kaupa peale 250kg-5000kg

Lennukite laadimine toimub nii käsitsi kui ka eritehnikaga

❑FREIGHTERS

Kasutatakse enamus juhtudel interkontinentaalseteks lendudeks

Lennukeid kasutatakse vaid kauba veoks

Lennukid on täies mahus palletiseeritud

Võtavad pardale kuni 120 000kg kaupa ( ekstreem 250 000kgs )
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