Båttrailer
Inställning:
Det är viktigt att ta tid och anpassa trailern till båten före användning det gör det lättare och
snabbare att lasta av och på båten framöver. Din återförsäljare ger gärna råd och hjälp.
Med Neptun båttrailer kan du justera trailerns längd och axelns placering för att få rätt belastning
och tryck på bilens dragkula för en säker körning.
Längd, bredd och vikt av båten måste passa båttrailer:
Längden på båten till båttrailers anpassas för att ge skonsammaste belastning av skrovet. Generellt,
(kolla även med din båttillverkare) får inte det inte överstiga 80 cm, från bakre kölrullen och den
bakre delen av båten. Räkna med båtens vikt plus vikten på all utrustning, motor, bränsle, mm.
Den faktiska last vikten får inte överstiga båttrailer lastvikt.
Båtens placering:
Justera båttrailern så att båten vilar på kölrullarna inställda så lågt som möjligt samt stöder mot
sidostödrullarna och att båtstäven går in i och vilar mot klykan på vinschpelaren . Lägre tyngdpunkt
gör det lättare att lasta på och av båten samt ger bättre köregenskaper.
Ljusramp, broms och lager:
Vagnen är utrustad med en ljus ramp (som skall plockas av vid på- och avlastning). Kontrollera innan
körning att ljusrampen är fast monterad och att belysningen fungerar. Trailern skall endast backas
ner tills vattnet når fälgkanten för att undvika skador på hjullager och bromsar. Har det kommit
vatten (saltvatten särskilt aggressiv) i hjullager och bromssystem måste du omedelbart kontakta en
verkstad för rengöring och torkning för att undvika skador och olyckor.
Säkring av last/båt
Båten som all last måste vara säkrad lämpligen med spännband. Obs! säkras båten med spännband
tvärs över båten kan den vrida sig vid körning, säkra därför alltid båten med separata spännband på
var sida samt kedja eller rep i stävöglan. Vinschen är avsedd för att lasta av och på båten får är inte
användas för att säkra båten vid körning. Först när båttrailern backats ner på båtrampen och vinsch
vajer/band är fastsatt i båten kan säkringen av båten tas bort.
Specialutrustning:
För vissa typer av båtar kan det vara bra att utrusta trailern med ytterligare tillbehör som t.ex. extra
kölrullar eller sidostöd. Kontakta återförsäljaren eller professionell serviceställe för att välja och
montera extra utrustningen.

