Kørevejledning til flyttetrailere
TILKOBLING TIL BIL:
Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og
kontrollere, at det sidder korrekt.
Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse. Påmonter altid
sikkerhedswire i ”øjet” på bilen. Er den ikke placeret heri, og du bliver stoppet, får du et klip i
kørekortet.
Kontroller, at lysene virker.
Hæv næsehjulet og sving manuelle støtteben op og løsn håndbremsen på traileren.
Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED TRAILER:
Luk og lås døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig
vægtfordeling.
Der må ikke være personer i traileren under kørsel.

EVT. OPSTILLING AF TRAILER:
Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra
bilen.
Vær tillige under frakobling opmærksom på vægten af lasten i traileren. Bugseres traileren med
overlast på næsehjulet, kan dette beskadige næsehjulet eller i værste fald forårsage skævvridning
af trækvanger eller beslag.
Skru næsehjulet korrekt op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må
være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.

Påsæt evt. udlånt trailerlås på trækket.
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EFTER BRUG:
Rengør trailer, herunder både affejning af gulv og evt. vægge.

AFKOBLING AF BIL:
Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når
strømstikket afmonteres.
Tag sikkerhedswiren af.
Traileren kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden.
Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.
Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

VED PROBLEMER:
Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Dyngbyvej 12, 8300 Odder
Tlf.: 40 17 58 52
Mail: udlejning@kolemanden.dk
CVR nr. 34 89 28 06

