Prestsletta Huseierforening juni 2022
Tilhenger Reg NR: NB3624 Gaupen A1025 m/brems Totalvekt 1000Kg
Vi har en tilhenger til bruk for beboerne. Den er plassert i 2.etasje i garasjehuset, ved siden av
porten. Kassemålet er 144x242x35 cm + påbyggingslemmer 35 cm. Maksimum nyttelast er
760 kg. Den har egne bremser og maksimum hastighet ved kjøring med tilhenger med
bremser er 80 km/t.
Ved ønske om lån av hengeren kontakt:
•

Arve Ek, Meklenborgåsen 16, mobil 934 99 668, e-post arve.ek@online.no

Ved lån skal det kvitteres for utlevert vognkort, nøkkel og portåpner. Dersom Ek ikke er
hjemme, kan andre i styret levere det ut. Avtale om lån bør gjøres i god tid for å hindre at
flere ønsker samme tidspunkt. Lengden for utlån er maksimalt en dag. Skulle det være behov
noe lengre tid må det avtales spesielt. Tilhenger skal settes tilbake på sin plass. Den skal være
rengjort etter bruk. Eventuelle skader skal rapporteres. Ved skader skal låntager erstatte
disse.
På tilhengeren er det montert påbyggingslemmer. Disse kan tas av ved behov og skal settes på
plass etter bruk. Den som låner tilhengeren, er selv ansvarlig for sikring av lasten. Det er ikke
levert noen form for sikringsutstyr. Låntager er selv ansvarlig for å følge gjeldende
trafikkregler. Maksimum hastighet ved kjøring med tilhenger med bremser er 80 km/t. Bilen
skal ha godkjent hengerfeste og være godkjent for tilhenger Min 1000kg.
Kort instruks ved bruk av tilhengeren:
I tillegg til kobling på godkjent hengerfeste, husk å feste wire til bilen, løft støttehjulet i
høyeste stilling og løsne bremsen før kjøring.
NB: denne hengeren har ny type kontakt ( 13 pol )
Er det 7 pol kontakt på bilen som skal brukes må du ha overgang (7-13 pol)
Kuletrykk:
Kuletrykket er den vekt som trykker på bilens tilhengerkule.
Kuletrykket skal ikke overstige vekten som er oppgitt i vognkort, kuletrykket skal heller ikke
være negativt. For lavt eller for høyt kuletrykk påvirker bilens kjøreegenskaper.

