
BÅDTRAILER 
DRIFTS- OG BRUGERVEJLEDNING
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Data på bådtrailer
Model:

Totalvægt (båd + trailer)

Dato for indregistrering: Registreringsnummer:

Stelnummer:

Lastkapacitet: (Bådens vægt)

AutoZone Bådtrailer - N7-17 navy

750 kg. 596 kg.

REKLAMATIONSRET OG GARANTI
På denne trailer ydes der 2 års reklamationsret jf. købeloven. Reklamationsretten dækker konstruktions- eller ma-
terialefejl der findes ved køb af traileren, eller fejl der opstår ved normal brug af traileren i reklamationeperioden.

Reklamationsretten gælder ikke ved:

• Normal slidtage af dæk, kabler, pærer, kobling m.v. ved brug af traileren.

• Uhensigtsmæssig brug af traileren. Overbelastning, forkert lastning m.v.

• Manglende vedligeholdelse af traileren.

• Fejl opstået ved brug af uoriginale dele.

Ved en reklamation skal købskvittering forevises i butikken.
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Produktoversigt:
a. Kuglehoved
b. Næsehjul
c.  Spil
d.  Reflekser (orange)
e.  Stævnstøtte
f.  Kølruller
g.  Reflekser (hvide)
h. Skærme
i.  Sidestøtter
j.  Lygtebom
k. Vipbare kølruller
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Vejledning i håndtering og brug traileren
Læs og forstå denne vejledning inden bådtraileren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

Denne bådtrailer lever op til alle gældende europæiske standarder og opfylder kravene i den gældende færdselslov. 
Det er brugerens ansvar at vedligeholde traileren, så den er i en sådan teknisk stand, at den ikke bringer brugerens 
egen eller andre trafikanters sikkerhed i fare. Denne vejledning indeholder en række tips til korrekt håndtering 
og brug, som sikrer dette. Det er nødvendigt at overholde disse regler for at sikre fejlfri, korrekt og sikker drift af 
bådtraileren. Manglende overholdelse af reglerne kan medføre person- og materialeskader. Forkert bruge af båd-
traileren medfører ligeledes at garantien bortfalder.

INDEN KØRSEL MED TRAILEREN
1.1 Montering af traileren

a.  Traileren skal monteres på bilens anhængertræk. Husk at montere sikkerhedslinen. 
Sikkerhedslinen sættes ned over koblingskuglen inden traileren sættes på anhæn-
gertrækket. Hvis traileren river sig løs under kørslen, kan sikkerhedslinen være med 
til at minimere skader. (Billede 1).

b.  Sørg for, at traileren er monteret korrekt på bilens anhængertræk. Koblingskuglen 
skal være vandret. Låsehåndtaget skal være i “låst” position. Forsøg manuelt at 
frigøre trækstangen fra anhængertrækket for at kontrollere, at traileren er monteret 
korrekt på koblingskuglen (Billede 2).

c.  Sæt trailerstikket i stikket på bilens anhængertræk. Undgå at det ledningen rammer 
jorden under kørsel. Når du frakobler stikket, må du ikke trække i ledningen. Hold 
godt fast om stikket og træk det forsigtigt ud (Billede 3).

d. Næsehjulet skal løftes helt op før hver køretur (Billede 4).

1.2 Kontrol af lygterne
a. Sørg for at lygterne fungerer korrekt.
b.  Lygterne kontrolleres, mens bådtraileren er koblet til bilen. Tænd bilen og tjek både 

bremse-, blink-, nummerplade- og baklygter. Kør aldrig med defekte lygter.
Fejlfinding hvis lygterne ikke virker (på bådtraileren):
•  Trailerens hovedstik eller lygtegruppestik er ikke forbundet korrekt til stikket på 

anhængertrækket: Tjek at stikket er sat korrekt i.
•  Trailerens hovedstik eller lygtegruppestik er snavset: Rengør stikket for skidt og 

sæt det i igen.
• Trailerens hovedstik eller lygtegruppestik er defekt: Udskift stikket.
• Lygtepærerne er defekte: Udskift defekte pærer.
• Kontakterne er rustet på grund af fugt: Rengør kontakterne.
Fejlfinding hvis lygterne ikke virker (på bilen):
• Stikket er defekt: Få det efterset på et værksted. 
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•  Sikringerne til stikket er sprunget: På nogle biler er de elektriske forbindelser opbygget på en sådan måde, 
at de får sikringerne til at springe. Det sker, når blinklyset aktiveres. Få de elektriske forbindelser 
efterset på et kvalificeret værksted, og få kraftigere sikringer installeret.

En detaljeret beskrivelse af installationsforbindelserne for alle trailertyper kan ses i skemaet på sidste side i denne 
vejledning. Det omfatter alle de dele, der indgår i de elektriske forbindelser i Autozone trailere.

1.3 Efterspænding af hjulboltene

•  Før du kører med traileren, skal du kontrollere, at hjulboltene er spændt korrekt. 
Efterspænd dem efter de første 30 km. med en momentnøgle, og herefter efter 
behov (Billede 5).

•  Belægningen på navet og fælgene slides under brug, og det kan få boltene til 
at løsne sig. Derfor er det meget vigtigt at efterspænde hjulboltene hver gang 
bådtraileren har kørt ca. 500 km.

1.4 Korrekt lastning

Måling af kuglevægt
Du kan finde oplysninger om trailerens lastkapacitet nedenfor i punkt 1.5, eller i 
registreringsdokumenterne. Det er meget vigtigt, at bådtrailerens lastkapacitet aldrig overskrides, når den trækkes 
efter en bil. 
Lasten skal fordeles jævnt, så trykket på bilens koblingskugle er min. 25 kg. dog maksimalt det tryk, der er angivet 
på koblingskuglens infotavle. Der må aldrig være bag-vægt!
a.  Brug en kugletryksvægt eller brug en normal badevægt til at måle kugletrykket. Placér vægten på jorden, og placér 

så en klods på vægten, så bådtrailerens kobling kan sættes ovenpå. 
b. Nulstil vægten når klodsen er placeret på den, inden bådtraileren skal vejes.
c.  Placér bådtrailerens kobling på klodsen, og aflæs trykket på vægten.

Overbelastning eller ujævn lastning

Overbelastning eller forkert fordeling af lasten kan medføre person- og materialeskader. Overbelastning af bådtraile-
ren medfører ligeledes at garantien bortfalder.
• Overbelastning af trailerens forreste ende kan ødelægge trækstangen. 
•  Overbelastning af trailerens bagende kan forårsage slinger og udskridning af traileren. 
•  Overskridelse af lastkapaciteten kan forårsage beskadigelse af bådtrailer, dæk, aksler og hjullejer.

1.5 Lastkapacitet:

Bådtraileren tåler en TV (Totalvægt) på 750 kg, og har en lastkapacitet på 596 kg. (se skema)
Trailer TV Lastkapacitet

N7-17 navy 750 kg 596 kg
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1 - træk strop ind  2 - frigear 
3 - løsn strop
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1.6 Lastning af bådtraileren:

Klargøring
•  ADVARSEL! Bær altid arbejdshandsker når der arbejdes med bådtraileren. 
•  Træk stikket ud (undgå, at lygtebommen, kablet og lygterne bliver våde). 

Træk aldrig i ledningen. Tag fat om stikket og træk det forsigtigt ud (billede 6).
•  Afmontér den aftagelige lygtebom på bådtrailerens bagende ved at løsne de to 

ringbolte (billede 7).
• Læg lygtebommen på et tørt og sikkert sted, og rul løse kabler forsvarligt op.

VIGITIGT! Hold altid fast i drejehåndtaget når stiftens position skal ændres på 
spillet.
 ADVARSEL! Når spillet er i frigear svinger drejehåndtaget rundt hvis der træk-
kes i stroppen. Hold derfor andre personer væk fra drejehåndtaget, da det kan 
forårsage skader at blive ramt.
Spillets maksimale trækkraft er 500 KG.

•  Kør bådtrailerens bagende tæt på bådens forstavn. Hvis båden ligger i vandet 
(tæt på kysten), kan du køre bådtraileren ud i vandet for at gøre det lettere at 
laste båden. Kør kun bådtraileren ud i vandet på steder der er egnet til formålet.

•  For at løsne spillet og rulle stroppen ud, skal stiften på spillet stå i position 3 (se 
billede 9). Så kan spillets drejehåndtag drejes i urets retning, og stroppen rulles 
ud. Hvis stiften sættes i position 2 er spillet i frigear, og kan forsigtigt trækkes 
af spillet. Sørg for at stroppen ikke rulles længere ud end at der er 3 vindinger 
tilbage på spillet.

•  Rul stroppen af spillet, og fastgør det til krogen i bådens forstavn (se billede 8). 
•  For at trække stroppen op på spillet, og båden op på traileren, skal splitten stå i po-

sition 1. Så kan drejehåndtaget drejes mod urets retning, og stroppen rulles op. Træk 
langsomt båden op, så den støttes af side- og bundrullerne (drejelige plastruller).

•   Montér lygtebommen på trailerens bagende igen, når bådtraileren igen står på et 
plant og vandret underlag. Kontrollér, at ringboltene er strammet godt fast, og 
sæt stikket i lygtebommmen.

•  Fastgør stroppen fra spillet på bådtraileren inden der køres. Lad evt. stroppen 
sidde fastgjort på båden. 

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at afmontere lygtebommen fra bådtraileren eller 
bruge spillet, hvis båden lastes med en bådkran, eller en gaffeltruck.

1.7 Korrekt fastgøring af lasten

Lasten skal fastgøres til traileren på en sådan måde, at den ikke kan bevæge 
sig. Undgå pludselig acceleration eller opbremsning. Sørg for, at bilforsikringen 
dækker traileren og dens last. Kontroller, at ringboltene til lygtebommen på båd-
trailerens bagende er strammet. 
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1.8 Kontrol af dæk og dæktryk

Bådtraileren leveres med slangeløse dæk. Dækkene er mærket med “TUBELESS”. Det eneste, brugeren skal gøre for at 
vedligeholde disse dæk, er at pumpe dem op til deres nominelle tryk. Trykværdien varierer alt efter dækstørrelsen. Det 
korrekte tryk til en given dækstørrelse kan ses i tabellen nedenfor.

Nominelt tryk (økonomisk):

Dæktype: 145/70 R13 155/70 R13 165/70 R13

Økonomisk tryk 3,0 bar 2,5 bar 2,5 bar

Trykværdierne i tabellen gælder for en trailer med maksimumlast. Når vejret er varmt, og når du kører på motorvej, 
anbefales det at reducere trykket med 0,2 bar. Kontroller altid trykket, når dækkene er kølet af.
•  Det er ikke tilladt at foretage uautoriserede reparationer af slangeløse dæk, f.eks. at afmontere dækket, tætne det 

med væsker og fjerne genstande, der sidder fast i dækket. Dækket skal altid indleveres til et værksted til reparation
• Lad altid dækket køle af, før du kontrollerer slidbanen.
•  Hvis traileren ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares i opretstående tilstand. På den måde tages vægten 

af dækkene, så du undgår deformation.
• Hvis dækkene udsættes for sollys, er der risiko for mørning af gummiet, og deraf følgende kortere levetid.

1.9 Øvrige oplysninger

Bilen skal være forsynet med et udvendigt bakspejl på højre side, som giver føreren præcist udsyn til bådtraileren. Hvis 
bådtraileren er bredere end bilen, skal bilen være forsynet med udvendige sidespejle (på venstre og højre side) monteret på 
passende forlængere. 

BEMÆRK! Standardtilbehøret til traileren omfatter ikke et reservehjul eller en donkraft. Brugeren skal tjekke, om bilen er 
udstyret med et reservehjul af samme type som dem, der sidder på traileren. Hvis det ikke er tilfældet, anbefales det, have 
et passende reservehjul samt en donkraft i bilen når bådtraileren benyttes.  
Alt arbejde, der involverer fejlfinding, skal udføres med beskyttelseshandsker.

2. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 

For at sikre, at bådtraileren altid er klar til brug, skal den vedligeholdes regelmæssigt. Alle retningslinjer i denne vejledning 
skal overholdes, for at garantien/reklamationsretten er gyldig.

2.1 Rengøring

Efter brug skal bådtraileren rengøres med ferskvand, for at skylle snavs og saltvand af traileren. Undgå at vandet trænger 
ind i koblingshovedet, hjulnav, hjullejer, stik og lygter. 

2.2 Koblingshovedet

Rengør koblingshovedet regelmæssigt. Hvis koblingshovedet er løst, skal problemet straks udbedres. Hvis kob-
lingshovedet sidder løst på koblingskuglen, skal traileren efterses, og de slidte dele skal straks udskiftes. Brug 
ikke koblingshovedet til at trække eller skubbe traileren. 

Koblingskuglen skal være i overensstemmelse med ISO 1103 (Ø 50 mm), og koblingshovedet skal være i overens-
stemmelse med EU-direktiv 94/20/EF.
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2.3 Opbevaring af traileren

Hvis traileren ikke skal bruges i længere tid, anbefales følgende:

• Vask metal-, plast- og gummidele, og påfør evt. et tyndt lag beskyttelsesmiddel på metaldelene.

•  Stil traileren under tag. For at traileren ikke optager meget plads, kan den opbevares i opretstående position på 
et fast underlag. Lygtebom og vipbare kølruller afmonteres inden bådtraileren rejses op. Sørg for fastgøring af 
bådtraileren når den står oprejst.

2.4 Udskiftning af pærer

Sørg for at bådtraileren ikker er tilkoblet strøm. 

• Skru lygtedækslet af. Udskift pæren. Kontroller forbindelserne. Skru lygtedækslet på igen.

Liste over anvendte lyspærer:

Type Spænding Effekt

Blinklys, tågelygter 12 V 21 W

Bag- og stoplygter, nummerpladelys 12 V 21 W/5 W

Forlygter, nummerpladelys 12 V 5 W

2.5 Lygter, kabler og stik

Beskyt stikkene mod snavs. Undgå fugt, da det kan forårsage korrosion i kontakterne. Kontroller altid, at kablet er 
fastgjort til rammen ved hjælp af klemmer eller med strips. Lygter, stik og kabler har en begrænset levetid når det 
udsættes for normal slidtage, og skal udskiftes efter behov. Lygter, stik og kabler skal udskiftes af en autoriseret 
installatør.

2.6 Hjuskifte

Hvis dækket bliver beskadiget, mens traileren er lastet, skal du gøre som følger:
• Sørg for, at traileren ikke kan bevæge sig: Træk håndbremsen i bilen, og bloker det modstående hjul.
• Løsn hjulboltene (ca. en omgang).
• Anbring donkraften på et stabilt underlag, og brug den til at understøtte traileren midt på chassiset eller akslen.
• Skru hjulboltene helt af, og afmontér hjulet (beskyt gevindet mod snavs).
• Montér det nye hjul, og spænd hjulboltene let.
• Sænk traileren, og fjern donkraften.
• Spænd hjulboltene godt fast, og kontrollér at dæktrykket i det nye hjul er korrekt. 
Det anbefales at reservehjulet er afbalanceret inden det monteres, da det ellers kan resultere i ujævn kørsel med 
bådtraileren.

2.7 Rengøring og beskyttelse mod rust

Efter brug i saltvand eller kørsel på saltede veje skal traileren vaskes. Hvis der er skader i zinkbelægningen, buler 
eller huller, skal de affedtes, rengøres, tørres af. Herefter skal de behandles med et egnet produkt (f.eks. zinks-
pray). Tør alle metaldele på traileren af, der er forsynet med et beskyttende zinklag, for at beskytte traileren mod 
korrosion. 
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Da zink med tiden reagerer med ilten i luften, bliver nogle overflader mørkere. Det skyldes oxideringsprocessen og 
udgør ikke en skade. Den beskyttende belægning er ikke modstandsdygtig over for syre, almindelige salte og visse 
kemiske stoffer. Zinkkorrosion, også kaldet „hvid rust”, påvirker ikke de rustbeskyttende egenskaber negativt.

Undgå rengøring med stærkt alkaliske rengøringsmidler, da disse reagerer kemisk i forbindelse med aluminium.

2.8 Tekniske eftersyn

For at sikre, at traileren vedligeholdes korrekt, skal følgende handlinger udføres (af brugeren):
1.  Før hver brug skal brugeren inspicere bådtrailerens tekniske tilstand, herunder særligt koblingshovedet, hjulene 

og alle mekaniske dele.
2. Koblingshovedets ledforbindelse og akslens ophængspunkt skal rengøres og smøres regelmæssigt.
3.  Dæktrykket skal holdes på den værdi, producenten har angivet, og dækkene skal inspiceres regelmæssigt for 

slidtage og skader.
4.  Det anbefales at påføre et tykt lag smørefedt på tandhjulets tænder og de bøsninger, som hjulet drejer om på 

spillet; Dette gøres minimum en gang om året (eller efter behov), hvis spillet betjenes udendørs, hvor det er 
udsat for vejr og vind. 

Intervaller mellem tekniske eftersyn
For at sikre, at traileren vedligeholdes korrekt, skal følgende handlinger udføres (af brugeren):

                                                                                                             km x 100

Tekniske eftersyn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Første tekniske eftersyn efter 100 km. Generelt teknisk eftersyn 
Inspektion og kontrol af koblingshoved, akselophæng, trækstang, 
hjullejer, lygter

x x x

Regelmæssig kontrol og efterspænding af boltforbindelser på hjul, 
aksler og trækstang

x x x x x

Kontrol af dækkenes tilstand og dæktrykket x x x

Smøring af hængsler, låse og koblingshovedets ledforbindelse x x

2.9 Reservedele
Det anbefales kun at bruge originale, fabriksfremstillede reservedele. Ved bestilling af reservedele skal du oplyse 
følgende: trailerens type, produktionsår og trailerens identifikationsnummer (står på typeskiltet).
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D E

3. JUSTERING AF BÅDTRAILEREN
Bådtraileren har et utal af justeringsmuligheder både vertikalt og horisontalt.
3.1 Justering af højden
A.  De to kølruller kan justeres i 3 positioner vertikalt, og i placeres efter behov horisontalt. Bolte og møtrikker 

løsnes og flyttes parvist (se billede A nedenfor). 
B.  Stævnstøtten arm kan justeres vertikalt op og ned ad spillets arm, samt væk fra, eller tættere på spillet. 

Bolte og møtrikker løsnes og flyttes parvist.  Stævnstøtten kan vinkles efter behov (se billede B nedenfor).

C.  Sidestøtterne på siden af bådtraileren kan justeres både vertikalt og horisontalt. Bolte og møtrikker løsnes og 
hjulene flyttes.  Sidestøtternes top er fleksibel så den tilpasser sig bådens side (se billede C nedenfor).

D.   Næsehjulet kan justeres vertikalt ved at løsne spænden, og løfte bådtraileren til den ønskede position, og heref-
ter spænde næsehjulet fast igen. Sænkning eller hejsning af næsehjulet sker ved at dreje på håndtaget i toppen 
af næsehjulet (se billede D nedenfor).

3.2 Justering af længden (udføres af 2 personer)

E.  Spillets position kan justeres horisontalt på midtervangen efter behov. 
Bolte og møtrikker løsnes og spillet flyttes (se billede E nedenfor).

F.   Længden på hele bådtraileren kan justeres ved at løsne samlingen forrest på bådtraileren (1), spillet (2), 
bundstøtterne (3) og bøjlen på midtervangen (4). Herefter trækkes bådtraileren ud i den ønskede længde, og alt 
spændes herefter fast igen (se billede F på næste side).
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4. Reflekser

Bådtraileren er udstyret med 6 reflekser.
H. En refleks på hver side af rammen 
I.  En refleks på hver fronten af skærm
J. En refleks på hver side af lygtebommen

3.3 Justering af bagakslen (udføres af 2 personer)

G.  Hele bagakslen kan flyttes, afhængigt af hvordan vægtfordelingen på bådtraileren skal være. Løsn de 3 bolte og 
møtrikker, der holder både skærm og bagaksel fast på stellet, og flyt bagakslen frem eller tilbage. Spæn bolte 
og møtrikker igen.
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Justeringsmuligheder  
HORISONTALT:
1.	 	Midtervange	 	

· trinløst justérbar  
· længde 415 cm

2.			Spil	/	Stævnstøtte	
· trinløst justérbart 
· Stroplængde - 7,0 m

3.			Kølruller 
· trinløst justérbare

4.			Hjulaksel	 	 	
· justérbar - 6 trin	
·	hulafstand - 9,5 cm 

5.			Sidestøtter	
· trinløst justérbare

6.			Lygtebom	
· trinløst justérbar 
· justeres op til 57 cm

Bådtrailerens minimale mål er ca. 
420 cm, og den maksimale længde 
er ca. 560 cm.
Midtervangen må ikke trækkes 
længere ud end at der stadig er ca. 
20 cm af vangen bag den bageste 
spændebøjle.

2
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55
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Min. 420 cm
Maks. 560 cm

{Min. 20 cm
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Justeringsmuligheder  
VERTIKALT:
1. Næsehjul 
2.   Stævnstøtte 

· 5 trin - ca. 19 cm 
· hulafstand - ca. 3,8 cm

3.   Kølruller  
· 3 trin - ca. 5 cm 
· hulafstand - ca. 1,5 cm

4.   Sidestøtter 
 · trinløst justérbare

6. EL og kabling
Hovedstik - 7-polet 12V
Venstre       
1. Gul Venstre blinklys
2. Blå Fri eller evt. tågelygter
3. Hvid Jord/Stel
4. Grøn Højre blinklys
5. Brun Højre baglygte/positionslys/nummerpladelys
6. Rød Stoplys
7. Sort Venstre baglygte/positionslys/nummerpladelys

6. Nyttige tips

•  Køb en kuglekoblingslås til bådtraileren. Det minimerer risikoen for tyveri.
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Produceret i EU for:
 jem & fix · Skomagervej 12, 7100 Vejle

Tlf. 76 41 35 00 · Fax. 70 22 88 46
www.jemogfix.dk · Varenr.: 13345


