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PRILOGA VII
CESTNI TURISTIČNI VLAK
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Lastnosti skupine vozil
Najvišje dovoljeno število sestavnih delov skupine vozil: motorno vozilo in trije
priklopniki;
Največja dovoljena dolžina skupine vozil: 20,00 m;
Največja dovoljena širina: 2,00 m;
Največja dovoljena višina: 2,80 m (skupno, razen opreme iz točke 3.2);
Največja dovoljena masa posameznega vozila: 5 ton;
Največja dovoljena masa skupine vozil: 18 ton;
Največja dovoljena dolžina za vsako vozilo, ki sestavlja skupino vozil: 6,00 m, brez
naprav za spenjanje in vleko;
Najvišja konstrukcijsko določena hitrost: 30 km/h;
Vsi priklopniki morajo voziti po sledi vlečnega vozila.
Lastnosti priklopnikov za potnike
Oblika nadgradnje: odprta s togo streho.
Višina stranic: najmanj 800 mm od poda; zgornji del do strehe je lahko zaprt s
snemljivim platnom.
Notranja višina: najmanj 1.900 mm.
Sedeži (najmanjše mere):
širina: 400 mm;
globina: 350 mm;
višina naslona: 350 mm;
razdalja med dvema vrstama sedežev: 650 mm,
razdalja med nasproti obrnjenimi sedeži: 1.300 mm,
izmerjeno na višini 650 mm od poda vozila.
Prostori za invalidske vozičke, če so na voljo: 750 mm širine x 1.300 mm dolžine,
opremljeni z ustreznim piktogramom.
Vozila, ki imajo na voljo prostor za invalidske vozičke, morajo imeti:
a) ustrezen pripomoček za dostop;
b) ustrezna pritrdišča za invalidske vozičke, skladno z določili iz Priloge VII k
tehnični specifikaciji za vozila TSV 152. Preverjanje trdnosti pritrdišč je lahko
tudi samo računsko;
c) prostor za premik invalidskih vozičkov od imenovanih pritrdišč do vstopnih vrat.
Stojišča so prepovedana.
Vstop in izstop potnikov
Odprtine za vstop in izstop potnikov morajo biti zaprte z vrati, verige ali podobne
naprave niso dovoljene. Zapirala vrat morajo biti ustrezno zaščitena pred
nenamernim odpiranjem med vožnjo.
Najmanjša širina vstopne odprtine: 400 mm (za invalidske vozičke 800 mm);
Največja višina vstopne stopnice: 350 mm.
Notranja oprema in varnost
Notranji deli vozil ne smejo imeti nevarnih hrapavih ali ostrih robov. Štrleči deli
morajo biti zaobljeni s polmerom najmanj 5 mm.
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Vsak priklopnik mora imeti dobro vidno in lahko dostopno stikalo, s katerim je
mogoče sprožiti alarm v vlečnem vozilu.
Nenamerno odpetje katerega koli priklopnika mora sprožiti zvočni in svetlobni signal
v motornem vozilu.
Oprema
Gasilniki in oprema za prvo pomoč: v vsakem vozilu, ki sestavlja skupino vozil,
morajo biti predvidena mesta za gasilnike; na motornem vozilu mora biti predviden
prostor za omarico za prvo pomoč.
Na motornem vozilu in na zadnjem priklopniku mora biti nameščena posebna
opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve.
V vsakem vozilu, ki sestavlja skupino vozil, mora biti s piktogramom označeno
največje dovoljeno število sedežev.
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