
 ALGEMEEN  Aanhangers tot 3,5 ton  DEEL 1

GEBRUIKSAANWIJZING
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SERIE 1000 - 8400   NL



Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Germany

Tel. + 49 821 24929-0 l info@humbaur.com
Fax + 49 821 249-100 l www.humbaur.com

Vul uw dealer in.

Vul het type aanhanger en de identificatie in.
Vul de fabrikant en het type gemonteerde aanhangeronderdelen in.
De afmetingen / Technische gegevens van de aanhanger vindt u in de  
voertuigdocumenten: Kentekenbewijs deel 1 & deel 2

►► 

De aanhanger: 

Model          ___________________________________________________

Type (afkorting)   ______________________________________________

Kenteken _____________________________________________________

VIN-nummer

Uw dealer:

Naam    ___________________________________________
  
Adres    ___________________________________________

Telefoon __________________________________________
  
E-mail    ___________________________________________

Aanhangeronderdelen:

As(sen)
(Type / fabrikant)     ____________________________________________

Oploopinrichting
(geremde aanhanger)    ________________________________________

Kogelkoppeling   ______________________________________________
(type)

Dissel      ______________________________________________________
(type)

WHD
   1          2           3           4           5           6           7           8           9           10          11          12          13          14          15          16          17



Uw vermeldingen
Eigenaar 1 

Voornaam, naam

Geboortedatum

Adres

Straat, huisnr.

Plaats

Telefoon

Datum (van – tot)

Eigenaar 2

Voornaam, naam

Geboortedatum

Adres

Straat, huisnr.

Plaats

Telefoon

Datum (van – tot)

Eigenaar 3

Voornaam, naam

Geboortedatum

Adres

Straat, huisnr.

Plaats

Telefoon

Datum (van – tot)
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Uw vermeldingen
bijv. speciale uitrusting 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Inhoud
Instructies voor het gebruik
We feliciteren u met uw nieuwe Humbaur aanhanger en 
danken u voor uw vertrouwen.
Deze gebruiksaanwijzing helpt u om het voertuig jarenlang 
te gebruiken en, indien nodig, uzelf te helpen bij problemen.
Deze gebruiksaanwijzing is geschreven met het doel, 
zorgvuldig te worden doorgelezen, te worden begrepen en 
op alle punten te worden opgevolgd door alle personen die 
verantwoordelijk zijn voor het voertuig van de firma 
Humbaur GmbH inclusief alle modules van het voertuig. 
De firma Humbaur GmbH aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade en storingen die het gevolg 
zijn van veronachtzaming!

Lees voor de eerste rit deze gebruiksaanwijzing 
met alle instructies, waarschuwingen en 
aanwijzingen door en neem deze in acht!
Houd er rekening mee dat de afbeeldingen moeten 
worden gezien als voorbeelden en daardoor 
kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk / van de 
werkelijke uitrusting.
Lees de gebruiksaanwijzingen voor onderdelen 
zoals assen, steuninrichtingen, elektrische lier, 
elektrohydraulische eenheid, extra uitrusting, enz. 
door en neem deze in acht!

DEEL 1
Deze gebruiksaanwijzing ‘Aanhangers tot 3,5 ton (deel 1 – 
Algemeen)’ is bedoeld voor u als gebruiker van een 
compleet gemonteerde aanhanger.
De belangrijkste stappen in de omgang met een aanhanger 
worden beschreven. 
Ze bevat alle relevante gegevens voor gebruik, onderhoud 
/ reiniging, onderhoud, probleemoplossing en 
buitendienststelling / verwijdering van een aanhanger.

DEEL 2 
Meer informatie over de bijzondere kenmerken (bijv. 
toebehoren) vindt u in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing 
(deel 2) van uw betreffende aanhanger. 
De bijzondere gebruiksaanwijzing (deel 2) vindt u op 
internet op www.humbaur.com in de rubriek: Download – 
Gebruiksaanwijzingen.

Complete documentatie
De volledige technische documentatie maakt deel uit van 
het product en moet in het trekkende voertuig binnen 
handbereik liggen en als referentie dienen.
In deze gebruiksaanwijzing wordt gewezen op bijzonder 
belangrijke details voor de bediening, het gebruik en de 
noodzakelijke verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden 
aan de aanhanger, en alleen met kennis van de inhoud 
kunnen fouten worden vermeden en een probleemloos 
gebruik worden gegarandeerd.
Eventuele fouten en technische wijzigingen in de 
constructie, de uitrusting en het toebehoren ten opzichte 
van de gegevens en afbeeldingen in de 
gebruiksaanwijzingen blijven voor rekening van de 
fabrikant:

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
89368 Gersthofen (Germany)
voorbehouden.
 
Aan de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen kunnen 
geen aanspraken worden ontleend.

Verplichtingen van de eigenaar
Gebruik de aanhanger alleen in perfecte staat.
Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld in geval 
van een doorverkoop van de aanhanger wordt 
meegegeven.
Schakel alleen opgeleid of geïnstrueerd personeel in.

Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing in alle 
levensfasen van de aanhanger in acht wordt 
genomen en dat de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen (zie ‘Persoonlijke 
beschermingsmiddelen’ op pagina 13) worden 
gedragen.

Stel de benodigde verbruiks- en hulpstoffen ter 
beschikking.
Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en 
dient eveneens als CONTROLEBOEKJE voor de 
periodieke keuringen van de aanhanger. 

Beoogde gebruikers / kwalificatie van het personeel
De aanhanger mag alleen worden gebruikt door gebruikers 
met de volgende vaardigheden en kennis:

In het bezit van een rijbewijs geldig voor het rijden met 
een aanhanger.
Gezonde lichamelijke conditie (zonder beperkingen bijv. 
rolstoelgebruiker).
Praktische ervaring in het rijden met een aanhanger 
(bijv. remmen, achteruit manoeuvreren).
Kennis inzake het vastzetten van lading / veilig transport 
van verschillende vrachten.
Kennis van het Wegenverkeersreglement en van de 
Regeling van de toelating van motorvoertuigen tot het 
wegverkeer.
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Inhoud
Index
Gebruik de index vanaf pagina  5 om informatie snel te 
vinden.
 

Raadpleeg de technische documentatie van de 
geïnstalleerde onderdelen voor meer informatie.

1 Veiligheid

– vanaf pagina 7
– Relevante informatie over veiligheid
– Lees dit hoofdstuk voor aanvang van de eerste rit door

2 Algemene informatie

– vanaf pagina 19
– Informatie over de identificatie van de aanhanger
– Aanhangeronderdelen en toebehoren

3 Gebruik

– vanaf pagina 29
– Informatie over het laden en lossen
– juiste verdeling van de belasting
– Beveiliging tegen wegrollen / parkeren

4 Chassis

– vanaf pagina 73
– Bediening van het chassis
– Steuninrichtingen, koppeling, oploopinrichting

5 Opbouw

– vanaf pagina 101
– Bediening van de opbouw
– Wanden, opbouwpanelen 
– Voorzieningen voor het vastzetten van de lading

6 Elektrisch systeem

– vanaf pagina 133
– Verlichtingssysteem
– Stekkerverbindingen / toewijzing
– Binnenverlichting
– Voeding extern

7 Controle, verzorging, onderhoud

– vanaf pagina 143
– Behoud van de bedrijfszekerheid
– Regelmatig onderhoud
– Noodzakelijke reiniging, verzorging 

8 Hulp bij storingen

– vanaf pagina 183
– Serviceadressen
– Zelfhulp bij storingen

9 Keuringsbewijs

– vanaf pagina 193
– Eerste / opleveringsinspectie
– Inspecties registreren
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Index
–
230 V netaansluiting ........................................  142

A
Aandraaimomenten

Schroefverbindingen ......................................  146
Aanhanger

beveiligen (geremd) ........................................  70
beveiligen (ongeremd) .....................................  69
stilleggen....................................................  182
Verdeling van de lading ....................................  46
verwijderen .................................................  182
wegzetten / parkeren .......................................  56
Zekering van de lading algemeen ........................  46

Aanhangers
in gebruik nemen............................................  30

Aanhanglast trekkend voertuig ............................  46
Accessoires

Opbouwen / afdekkingen ..................................  28
Adres

Fabrikant .......................................................  3
Afdeknet........................................................  130
Algemene informatie .........................................  19
Algemene inspectie / veiligheidstest ....................  144

B
Bediening

Chassis.......................................................  73
Opbouw .....................................................  101

Borgelementen ................................................  68
Bronnen van gevaar

bij kippers ....................................................  11

C
CE-verklaring van overeenstemming ....................  21
Chassis

Bediening ....................................................  73
COC-certificaat van overeenstemming..................  22
Contact

Adres HumbaurGmbH.....................................  184

Humbaur servicepartners.................................  184
Parts Logistics .............................................  184
Technische klantenservice ...............................  184

Controle vóór vertrek ......................................... 31
Controles, verzorging en onderhoud ...................  143

D
Dekzeil .........................................................  115

Opbouwdelen voor wanden ..............................  116

E
Elektrisch systeem ..........................................  133

onderhouden ...............................................  169
Elektrische voeding .........................................  134

F
Fabrikant..........................................................  3
Fietsstandaard ...............................................  128

G
Garantie.......................................................... 10
Gebodstekens .................................................. 13
Gebruik...................................................... 29, 65

Aanhangerbeveiliging ....................................... 65
beoogd .........................................................  8
Te voorzien verkeerd gebruik ...............................  9

Gebruiksmaterialen
verwijderen .................................................  182

Gereedschapskist ............................................. 97
Goedkeuring 100km/h......................................  158
Goedkeuring voor snelheden tot 100km/h ............  158

H
Handrem / parkeerrem ....................................... 59
H-frame ........................................................  112
Hogedrukreiniger ............................................  176
Hoofdstuk

Algemene informatie ........................................ 19
Chassis ....................................................... 73
Controle, verzorging en onderhoud .....................  143

Elektrisch systeem ........................................  133
Gebruik ..................................................  29, 65
Hulp bij storingen ..........................................  183
Keuringsbewijzen..........................................  193
Opbouw.....................................................  101
Veiligheid ......................................................  7

Hout-aluminium deksel.....................................  127
Huif / boog.....................................................  119

Edscha huif.................................................  126
Schuifzeil ...................................................  125

Hydraulische pompen ........................................  92
Elektrische pomp met noodhandpomp ...................  93
Handmatige handpomp.....................................  93

I
In hoogte verstelbare dissel (HV) .........................  87
Index...............................................................  5
Instructies voor het gebruik gebruiksaanwijzing ........  3
Interieur laten drogen / ventileren .......................  177

K
Kabel / parkeercontactdoos...............................  135
Kleminrichting achteraf monteren .........................  67
Kogeldruk (s) ...................................................  46

L
Laadoppervlakte / volume berekenen....................  23

M
Manoeuvreren..................................................  55
Massa van de aanhanger (eigen gewicht) ..............  46
Materialen / oppervlakken.................................  177
Materialen van aanhangers...............................  177
Milieuverontreiniging

Giftige stoffen ..............................................  182
Motorfietsstandaard.........................................  129

N
Nuttige last ......................................................  46
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O
Onderhoud

Automatisch steunwiel ....................................  161
Banden / wielen ............................................  150
Draaikrans (draaischamel)................................  165
Elektrisch systeem / verlichting ..........................  169
Elektrische onderdelen....................................  169
Handrem ....................................................  162
In hoogte verstelbare dissel ..............................  163
Kentekenplaatverlichting ‘led’ ............................  172
Oploop- / omkeerinrichting................................  163
Oplooprem, wielrem .......................................  167
Slijtage van de remvoering controleren .................  168
Smeerwerkzaamheden ...................................  160
Steunpoten .................................................  166
Steunwiel....................................................  162
Tandemcompensatie / remkabels .......................  163
Trekkogelkoppeling........................................  161
Trekoog .....................................................  164
Velgen.......................................................  151
Wiel verwisselen ...........................................  155
Zijmarkeringslichten .......................................  172

Onderhoud / service ........................................  144
Onderhoudsintervallen

Eenmalige onderhoudswerkzaamheden.........  147, 148
Onderhoudsvoorschriften..................................  147
op de opbouw..................................................  11
op het chassis .................................................  11
Opbouw ........................................................  101
Opbouwpaneel voor de voorwand.......................  111
Oprijhulpmiddelen voor voertuigen.......................  94
Optionele accessoires .......................................  26

P
Procedure bij storingen.....................................  184

R
Reling ...........................................................  114
Reservewiel ...................................................  153
Rijden met een aanhanger .................................  29

S
Schamelwagen (scharnierende dissel) .................. 90
Service assen / wielen .....................................  144
Sjormiddel ....................................................... 51
Sjorpunten....................................................... 50
Sluitingen ......................................................  104
Smeervetten ..................................................  160
Smeren

Centrale smering ..........................................  160
Stekker

13-polig (DINISO11446) ..................................  134
7-polig (DINISO1724) .....................................  134
Verloopstekker .............................................  136

Stekkeraansluiting
13-polig .....................................................  138
7-polig .......................................................  137

Stekkerverbinding
Laadkabel (accu) ..........................................  139

Steunwiel ........................................................ 74
Stoomreiniger.................................................  176

T
Technische gegevens ........................................ 22

Belangrijkste afmetingen ................................... 23
Tekstmarkeringen ............................................. 12
Totaal gewicht / massa....................................... 46
Trekkogelkoppeling ........................................... 68
Trekverbinding ................................................. 87
Typeplaatje...................................................... 24

Onderdelen ................................................... 25

U
Uitleg van waarschuwingstekens

Belangrijke pictogrammen.................................. 14
Persoonlijke beschermingsmiddelen...................... 13
Signaalwoorden.............................................. 12

V
Vastsjorren ...................................................... 49
Veiligheid .........................................................  7
Veiligheidsonderdelen......................................  145

Verbodstekens .................................................  13
Vereisten voor rijden met een aanhanger................  8
Vergrendeling met karabijnhaak...........................  72
Verhelpen van storingen

Assen, banden / wielen ...................................  188
Elektrisch systeem ........................................  186
Gasdrukdemper, schokdemper..........................  189
Lading / rij-eigenschappen ...............................  185
Remsysteem ...............................................  186
Trekkogelkoppeling .......................................  187

Verkeersborden................................................  14
Verlichting

Achterlichten ...............................................  140
Verlichtingssysteem ........................................  134
Verwijdering

Onderdelen, gebruiksmaterialen ........................  182
VIN – voertuig-identificatienummer .......................  22

W
Wanden ........................................................  102
Wielblokken .....................................................  57
Wielen / banden ...............................................  99
Wielen / banden controleren..............................  150

Bandenmaat................................................  152
Bandenspanning...........................................  152

Wielschokdemper ...........................................  159

Z
Zekeren van de lading voor transport ....................  49
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 Veiligheid
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1
 Gebruik
Beoogd gebruik
HUMBAUR voertuigen en bovenbouwen zijn gebouwd 
volgens de nieuwste technische inzichten en de algemeen 
aanvaarde veiligheidstechnische regels. Bij oneigenlijk 
gebruik kunnen gevaren ontstaan voor de gebruiker of 
derden en kan schade aan eigendommen het gevolg zijn.
HUMBAUR voertuigen en bovenbouwen worden uitsluitend 
vervaardigd voor de toegestane transporttoepassingen 
overeenkomstig de transportvoorschriften.
Tot het beoogde gebruik behoort de naleving van de 
voorschriften, beschrijvingen en instructies in deze 
gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzingen van 
toeleveranciers en onderhoudsinstructies.
Neem bij latere wijzigingen van uw HUMBAUR voertuig of 
opbouw tijdig contact op met Humbaur GmbH of een 
erkende HUMBAUR werkplaats.
Laat accessoires alleen na overleg met de firma 
Humbaur GmbH of met een erkende HUMBAUR werk-
plaats op uw HUMBAUR voertuig of opbouw aanbrengen.
De periodieke aanbieding van de aanhanger voor de 
algemene inspectie en veiligheidstests door 
gespecialiseerd personeel en het bewijs daarvan, is een 
voorwaarde voor deelname aan het wegverkeer.
De eigenaar / gebruiker van de aanhanger is 
verantwoordelijk voor regelmatige verzorging / reiniging en 
onderhoud.

HUMBAUR voertuigen/opbouwen dragen een VIN. 
In geval van vragen en bestellingen van 
reserveonderdelen moet u beslist het VIN 
vermelden!

De fabrikant Humbaur GmbH wijst alle aansprakelijkheid af 
voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen – 
de gebruiker draagt hiervoor alleen het risico.

Toegestaan zijn:

– Vervoer van goederen.
– Gebruik alleen met een goedgekeurd trekkend voertuig 

en een goedgekeurde koppelingseenheid.
– Gebruik alleen in technisch perfecte staat.
– Naleving van alle waarschuwingen / 

veiligheidsinstructies op de aanhanger en in de 
algemene productdocumentatie (gebruiksaanwijzingen, 
kentekenbewijzen, enz.)

– Rijden met goed gezekerde lading.
De eigenaar van het trekkende voertuig is 
verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading of de 
uitrusting om de lading vast te zetten.

– Rijden met inachtneming van de wettelijk toegestane 
maximumsnelheid en aangepaste snelheid bij slechte 
weg- en weersomstandigheden.

– Laden en lossen alleen in een veilige omgeving of met 
extra veiligheidsmaatregelen voor het verkeer op de 
openbare weg.

– Gebruik alleen binnen het toegestane totale 
gewichtsbereik
(zie de gegevens in het Tenaamstellingsbewijs).

– Gebruik met gelijkmatige gewichtsverdeling van de 
lading.

– Bescherming tegen wegrollen bij het wegzetten / 
parkeren van de aanhanger.

– Regelmatig onderhoud / regelmatige reiniging van de 
aanhanger van verontreinigingen / vreemde 
voorwerpen.

– Regelmatige aanbieding van de aanhanger voor 
technisch onderzoek / inspectie.

– Naleving van de door de fabrikant voorgeschreven 
onderhoudsintervallen en servicewerkzaamheden.

Aan de volgende voorwaarden voor het gebruik 
van een aanhanger ten behoeve van het ‘beoogde 
gebruik’ moet worden voldaan:

1. Goedkeuring van de aanhanger

– De goedkeuring is landspecifiek.
– In de regel moet u de aanhanger verzekeren en een 

goedkeuring voor het wegverkeer verwerven.

2. Vergunning voor het rijden met aanhanger

– Voor het rijden met een aanhanger is – afhankelijk van 
het land – soms een bepaald rijbewijs nodig.
Stel uzelf op de hoogte van de landspecifieke eisen.

3. Aanwezigheid van voertuigdocumenten en 
typeplaatje

– Neem het kentekenbewijs van de aanhanger mee 
(tenaamstellingsbewijs).
Controleer de aanwezigheid van het typeplaatje.

4. Periodieke keuring / algemene inspectie (APK)

– De voorschriften voor de algemene inspectie kunnen 
per land verschillen. Vraag na,
– wanneer een APK noodzakelijk is en
– waar u een APK kunt laten uitvoeren.

– Het uitvoeren van regelmatige onderhouds- / 
servicewerkzaamheden.

5. Rijden met snelheid 100 km/h (in Duitsland)

– Voor het rijden met een snelheid van 100 km/h is een 
speciale vergunning nodig. 
Informatie over de voorwaarden vindt u op 
www.humbaur.com/wetenswaardigheden.
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Gebruik 1

Te voorzien verkeerd gebruik
Elk gebruik dat afwijkt van de beoogde 
transporttoepassingen is ongeoorloofd. Dit geldt voor alle 
modellen.

– Het vervoeren van mensen.
– Vervoer van dieren met typen aanhangers die niet voor 

dit doel zijn bestemd of gebouwd.
– Transport van hete materialen (bijv. teer).
– Vervoer van goederen waarvoor bijzondere 

voorschriften gelden en/of speciale voertuigversies 
noodzakelijk zijn (bijv. chemische stoffen, 
levensmiddelen, gevaarlijke goederen).

– Laden met een te hoge lading.
– Rijden met slecht gezekerde / onbeveiligde lading.
– Rijden met een slechte verdeling van de lading 

(eenzijdige, plaatselijke belasting).
– Rijden met te hoge snelheid in slechte 

weersomstandigheden en op een slechte ondergrond.
– Rijden met niet-gesloten opbouwpanelen (deksels, 

wanden, opbouwdelen voor wanden, dekzeilen enz.).
– Rijden met een defect verlichtingssysteem of met een 

storing in het verlichtingssysteem.
– Overschrijding van de max. toegestane as- / steun- / en 

aanhanglast.
– Overschrijding van de minimale kogeldruk naar 

beneden (negatieve kogeldruk).
– Het aanbrengen van structurele veranderingen aan de 

aanhanger die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd 
of toegestaan.

– Het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen 
of accessoires.

– Het verwijderen of onleesbaar maken van het 
typeplaatje en van het VIN van de aanhanger.

– Overschrijding van de toegestane maximumsnelheid 
van 80 km/h of 100 km/h.

– Het parkeren van de aanhanger zonder 
veiligheidsmaatregelen tegen wegrollen, bijv. door het 
aantrekken van de handrem of plaatsen van 
wielblokken.

– Het gebruik van de aanhanger bij zichtbare slijtage van 
delen ervan of breuk van veiligheidsrelevante 
onderdelen en accessoires.

– Het gebruik van de aanhanger in beschadigde toestand, 
hetgeen kan leiden tot gevaar voor het wegverkeer en 
persoonlijk letsel.

– Overdracht van de aanhanger zonder overhandiging 
van de gebruiksaanwijzing of uitleg over de bekende 
restgevaren.

– Onderhoud van veiligheidsrelevante onderdelen zoals 
remmen, dissel, hydraulisch systeem enz. door leken.

Als fabrikant aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en schade 
aan eigendommen veroorzaakt door voorzienbaar 
verkeerd gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Elk aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt indien:

– de aanhanger en zijn onderdelen op eigen initiatief 
worden gewijzigd.

– originele onderdelen of door de firma Humbaur GmbH 
goedgekeurde ombouwdelen / accessoires worden 
vervangen door andere onderdelen.

– achteraf wijzigingen werden aangebracht aan de 
aanhanger (bijv. nieuwe gaten in het chassis of het 
uitboren van bestaande openingen in het chassis). Dit 
wordt door de firma Humbaur GmbH beschouwd als 
structurele wijziging, en daardoor vervalt de 
typegoedkeuring.

– Niet-goedgekeurde accessoires en vreemde reserve-
onderdelen/ onderdelen die geen originele HUMBAUR 
onderdelen zijn, worden aangebracht of ingebouwd. In 
dergelijke gevallen vervalt de typegoedkeuring van de 
aanhanger, mogelijk zelfs de dekking door de 
verzekering.

– door de fabrikant voorgeschreven verzorgings- en 
onderhoudsintervallen niet worden gerespecteerd.

Alle hieruit voortvloeiende risico's en uitsluitingen van 
aansprakelijkheid zijn eveneens van toepassing wanneer: 

– Keuringen door controleurs / deskundigen van de 
technische keuringsinstanties of officieel erkende 
organisaties hebben plaatsgevonden.

– officiële vergunningen beschikbaar zijn.
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1
 Service en garantie
De garantie omvat
Bij professioneel en beoogd gebruik van de aanhanger 
optredende gebreken die door de constructie of 
materiaalfouten worden veroorzaakt.
Tijdens de garantietijd uitgevoerde reparaties verlengen deze 
niet. De dealer is als contractpartner voor de garantie 
verantwoordelijk.

Voorwaarden
Bij reparaties moeten originele reserveonderdelen worden 
gebruikt. Reparaties moeten door een erkende werkplaats 
worden uitgevoerd. De onderhoudsinstructies en -
voorschriften van de fabrikant die in deze gebruiksaanwijzing 
worden vermeld, moeten worden opgevolgd.

Gebreken mogen niet veroorzaakt zijn door

– Veronachtzaming van de in deze gebruiksaanwijzing 
genoemde technische en juridische voorschriften, 
ondeskundig gebruik van de aanhanger of te weinig 
ervaring bij de gebruiker

– Onbevoegde wijzigingen aan de aanhanger of 
aanbouwdelen die niet door Humbaur GmbH zijn 
goedgekeurd. Hierdoor vervalt de garantie
- Niet-naleving van de relevante wetgeving.

Er is geen sprake van gebreken
Elke aanhanger is een ambachtelijk vervaardigd product. 
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen bij de montage lichte, 
oppervlakkige krassen ontstaan die geen invloed hebben op 
het beoogde gebruik. Door de productie veroorzaakte 
spanningsscheurtjes in het oppervlak (haarscheurtjes) kunnen 
niet worden voorkomen. Deze haarscheurtjes hebben geen 
invloed op de stabiliteit of het gebruik van de aanhanger. 
De vereiste kleine spleet tussen wand en laadbrug wordt 
evenmin beschouwd als een gebrek.
Polyester onderdelen zijn niet voor 100% kleurvast. Ook hier 
kunnen kleurveranderingen door UV- en weersinvloeden 
optreden.
Rubberen onderdelen verouderen door UV-invloeden, 
eventueel barsten en vervagen van het oppervlak is mogelijk.

Met kathodische dompellak bedekte delen zijn niet kleurecht. 
Deze kunnen door UV-stralen verbleken.
Gegalvaniseerde delen zijn normaal gesproken niet glanzend, 
maar verliezen na korte tijd hun glans. Dit is geen gebrek, maar 
een wenselijk effect, want alleen door oxidatie is volledige 
bescherming tegen roestvorming van het metaal 
gegarandeerd.
Hout is een natuurlijk materiaal. Daarom is het ondanks de 
verschillende soorten bewerking en coating onderhevig aan 
natuurlijke, weersafhankelijke uitzetting of krimp, wat kan 
leiden tot spanningen. Houtnerf en oneffenheden zijn normaal 
voor dit natuurlijke materiaal en zijn zichtbaar op het oppervlak. 
Kleurveranderingen zijn mogelijk door UV-straling en 
weersinvloeden. Voor de gebruikte houten onderdelen is bij de 
dikte een productietolerantie vastgelegd. Afwijkingen op het 
gebied van de tolerantie kunnen niet worden gereclameerd.
Omdat de aanhangers normaal gesproken niet geïsoleerd zijn, 
kan bij temperatuurschommelingen condensvorming onder 
dekzeilen en polyester afdekkingen optreden. In dit geval moet 
er voldoende ventilatie zijn om schimmelgroei te voorkomen. 
De aanhangers zijn ook niet 100% waterdicht. Het 
binnendringen van water via deuren, kleppen en ramen is 
mogelijk, zelfs met rubberen afdichtingen en uiterst 
zorgvuldige afwerking.

De garantie vervalt

– In geval van niet-naleving van de gebruiks-, onderhouds-, 
reinigings- en inspectievoorschriften bij technische 
wijzigingen van de aanhanger.

– Bij eigenmachtige toevoegingen en inrichtingen die niet 
door Humbaur ter beschikking zijn gesteld.

– In geval van overbelasting en onjuist gebruik van de 
aanhanger.

– Bij gebruik van niet-originele Humbaur reserveonderdelen.

– In geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies 
op de aanhanger.

– In geval van niet-naleving van de service-intervallen, ook 
voor de door Humbaur gemonteerde delen zoals as, rem, 
dissel, hydraulische systemen enz.

– Bij verkeerde oppervlaktebehandeling van de gebruikte 
materialen.

– Bij verder gebruik van de aanhanger, hoewel er al 
gebreken bekend en gemeld zijn en het gebruik door de 
fabrikant tot de reparatie is verboden.

– Bij verder gebruik van de aanhanger ondanks bekende 
gebreken, waardoor de reparatie onmogelijk of duurder 
wordt of alleen tegen aanzienlijke extra kosten mogelijk is 
en het gebruik van de aanhanger geringer wordt.

De garantie omvat niet

– Uitgaven voor het lopende onderhoud.

– Kosten als gevolg van normale slijtage of langdurig gebruik.

– Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik van de aanhanger.

– Gebreken die door gebruik van niet-originele Humbaur 
reserveonderdelen zijn veroorzaakt.

– Gebreken als gevolg van ondeskundige reparatie.

– Gebreken die te wijten zijn aan structurele veranderingen of 
niet-toegestane montagewerkzaamheden aan het voertuig.

– Schade veroorzaakt door sneeuw- en waterbelasting in 
bovenbouwconstructies met dekzeil / multiplex of poly-
materiaal.

– Constructieve veranderingen zijn aan de fabrikant 
voorbehouden.
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1Vóór elk vertrek controleren, instellen en vastzetten
Bronnen van gevaar
Let beslist op de volgende punten:

– Aan- en afkoppelen van de aanhanger – verblijf in de geva-
renzone verboden

– Laden en lossen van de aanhanger – verblijf in de gevaren-
zones verboden

– Rijden met onvergrendelde steuninrichtingen
– Rijden met niet-vergrendelde wanden / deuren / kleppen / 

laadwanden
– Doorrijhoogten op de route, bij het laden en lossen
– Overschrijding van het toegestane totale gewicht of eenzij-

dige overbelasting door verkeerde belading
– Slecht of niet gezekerde lading en/of onderdelen van de 

opbouw
– Achteruitrijden – gebied achter het voertuig in het oog 

houden
– Buitensporige torsiekrachten bij het manoeuvreren bijv. bij 

schamelwagens
– Overbelasting van de aanhanger, van de assen en remmen
– Overbelasting door het monteren van wielen en banden 

met verkeerde maten
– Gebruik van wielen met verkeerde inpersdiepten, eenzij-

dige slag of centrifugale onbalans
– Overbelasting als gevolg van een onverstandige en 

verkeerde rijstijl of behandeling
– Belasting van de assen door slagen en schokken
– Te hoge snelheid afhankelijk van de toestand van de weg 

met de ladingstoestand van het voertuig – vooral in bochten
– De geparkeerde aanhanger kan op oneffen, zachte onder-

grond wegrollen, kantelen of wegzakken
– Niet voldoen aan de voorwaarden voor het rijden met 

100 km/h goedkeuring

– Rijden op terrein met extreme hellingen
– Het laden / lossen van de aanhanger op terrein met steile 

hellingen
– Onvoldoende reiniging van het laadgebied na elk transport

Bij kantelbare / neerlaatbare aanhangers

– Verblijf onder een onbeveiligd laadgebied
– Plotseling remmen tijdens het kantelen / neerlaten
– Rijden met gekanteld / omhooggeheven laadgebied
– Kantelen van het laadgebied bij onvoldoende zicht op 

het gebied achter / naast het voertuig
– Storten van de lading te dicht bij een talud of bouwput
– Verblijf op een gekanteld / bewegend laadgebied
– Kantelen van het laadgebied op oneffen en zachte 

ondergrond
– Storten van kleverige lading zoals asfalt, grond, 

leemachtig zand
– Storten van grote steenblokken
– Storten met hellend opgestelde voertuigcombinatie
– Het rijden van voertuigen op het laadgebied zonder 

rekening te houden met het zwaartepunt van het erop te 
rijden voertuig

Op de opbouw
Sluit en borg alle onderdelen van de opbouw, zoals:

– Wanden
– Achterklep / laadwand
– Deuren / kleppen
– Afdeknet / dekzeil
– Gereedschapskist
– Toegangsladder / klaptrapje
– Zorg voor een evenwichtige / gelijkmatige verdeling van 

de lading

Op het chassis
Let op de volgende algemene punten:

– Vergrendel de koppeling volgens de voorschriften
– Controleer of de trekkogelkoppeling en de 

kogelkoppeling onbeschadigd zijn 
– Breng de elektrische verbindingen tot stand
– Controleer de verlichting van de aanhanger, repareer 

defecte verlichting
– Schuif de steuninrichtingen in en borg ze
– Controleer de banden en velgen op beschadiging
– Controleer de bandenspanning, met inbegrip van het 

reservewiel
– Controleer het aandraaimoment van de wielmoeren
– Draai bij een nieuwe aanhanger de wielmoeren na de 

eerste 50 km rijden vast, en ook nog eens na de eerste 
rit met lading

– Zeker de volgende zaken: reservewiel / reservewiel-
houder, wielblokken

– Houd het toegestane totale gewicht aan
– Controleer kentekenplaat en stickers op aanwezigheid 

en reinheid
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1
 Signaalwoorden / waarschuwingstekens / pictogrammen
Veiligheid komt op de eerste plaats!
In deze gebruiksaanwijzing wordt als volgt gewezen op de 
verschillende maten van risico:

Signaalwoorden

GEVAAR
Mogelijk gevaar met een hoge mate van risico
Als dit gevaar niet wordt vermeden, zijn de dood of zeer 
ernstig letsel het gevolg.

WAARSCHUWING
Mogelijk gevaar met een middelgrote mate van risico
Als dit gevaar niet wordt vermeden, kunnen de dood of 
ernstig letsel het gevolg zijn.

VOORZICHTIG
Mogelijk gevaar met een lage mate van risico
Als dit gevaar niet wordt vermeden, kan licht of 
onbeduidend letsel het gevolg zijn.

AANWIJZING 
Mogelijk gevaar voor schade aan eigendommen
Als dit gevaar niet wordt vermeden, kan schade aan 
eigendommen het gevolg zijn.

Algemeen gebodsteken.
Wijst op informatie die moeten worden opgevolgd 
en nageleefd om een veilig gebruik mogelijk te 
maken.

Geef alle waarschuwingen en instructies ook door aan 
andere gebruikers of ondersteunend personeel!

Tekstmarkeringen
De volgende symbolen voor de tekst vindt u in de 
handleiding:

(Pijl) Oproep tot actie

–  (Streepje) Opsomming

1.  (Cijfer) Opsomming van onderdelen

Gebruikte waarschuwingstekens
De volgende waarschuwingstekens kunnen in deze 
gebruiksaanwijzing en op het product worden gebruikt. 
Let op deze waarschuwingstekens en wees in deze 
situaties uiterst voorzichtig.

Waarschuwing voor een gevaarlijk punt!
Wees voorzichtig – mensen kunnen gewond raken.

Gevaar voor kneuzingen!
Voor ledematen zoals: Handen / vingers / voeten.

Gevaar voor kneuzingen!
Voor lichaam / lichaamsdelen.

Gevaar voor vallen!

Gevaar voor elektrische schokken!
Gevaarlijke spanning.

Gevaar te worden geraakt!
Vallende voorwerpen.

Gevaar voor brandwonden!
Warme oppervlakken.

Gevaar voor verstikking!
Zuurstofgebrek.

Gevaar voor chemische brandwonden!
Lekkend accuzuur.

Gevaar voor vergiftiging!
Giftige stoffen.

Gevaar voor letsel!
Obstakels op hoofdhoogte.

Gevaar voor uitglijden! 
Natte oppervlakken.

Gevaar voor struikelen!
Obstakels op bewegende oppervlakken.

Explosiegevaar!
Explosieve gebruiksmaterialen.
12 Veiligheid



Signaalwoorden / waarschuwingstekens / pictogrammen 1

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag bij alle werkzaamheden die in deze 
gebruiksaanwijzing worden beschreven de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Dit omvat het volgende:

Veiligheidsschoenen, stevig schoeisel

Beschermende handschoenen

Veiligheidshelm

Veiligheidsbril

Kleding met hoge zichtbaarheid, veiligheidsvest

Beschermend masker, ademhalingsbescherming

Gehoorbescherming

Beschermende kleding

Gebodstekens
Volg bij alle werkzaamheden die in deze 
gebruiksaanwijzing worden beschreven de volgende 
geboden / oproepen tot actie op.

Belangrijke opmerking!
Voor veilig gebruik in acht nemen en opvolgen.

Informatie voor het gebruik van tevoren lezen.

Handen grondig wassen.

Trek de stekker uit de contactdoos voordat er wordt 
begonnen met werkzaamheden aan onderdelen 
die onder spanning staan.

Voor luchtcirculatie zorgen.

.
Werkzaamheden uitvoeren met 2 personen.

Verbodstekens
Houd u aan deze verbodsbepalingen.

Beklimmen verboden.

Naar binnen grijpen verboden.

Aanraken / vastpakken verboden.

Gebied betreden verboden.

Open ontstekingspunt verboden,
bijv. sigaar, aansteker.

Spuiten met water verboden,
bijv. hogedrukreiniger.

Toegang voor onbevoegden verboden.

Tussen trekkend voertuig en aanhanger begeven 
verboden.

Aanhanger op trekkend voertuig laten lopen 
verboden.
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Signaalwoorden / waarschuwingstekens / pictogrammen1

Andere belangrijke pictogrammen
Let op de volgende pictogrammen voor professionele 
verwijdering en voor EHBO in noodsituaties.

Problematisch afval!
Geen verwijdering via huishoudelijk afval 
toegestaan.

Gevaar voor verontreiniging van het milieu.

Professionele verwijdering van afgewerkte olie,
Olie niet in het milieu terecht laten komen.

Professionele verwijdering van oude banden, 
Oude banden niet in het milieu terecht laten komen.

Ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water.

Medische hulp inroepen.

Verkeersborden voor hoogten
Let op de volgende belangrijke verkeersborden voor 
hoogte-informatie in het wegverkeer.

Max. voertuighoogte!
De hoogte mag niet worden overschreden.

Voorzichtig – hoogtebegrenzing op bruggen / 
onderdoorgangen!

Tunnel – hoogte is beperkt!
Let op de informatie over de max. hoogte.

m
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1Algemene veiligheidsinstructies
Vóór gebruik doorlezen / in acht nemen!
Als eigenaar van een aanhanger bent u verplicht de 
nationale en internationale gezondheids- en 
veiligheidseisen in acht te nemen.

– In Duitsland zijn de Regeling toelating motorvoertuigen 
tot het wegverkeer en de Wet veiligheid van producten 
en hun verordeningen van toepassing.

– Eventuele aanvullende ongeoorloofde toevoegingen op 
de aanhanger kunnen het risico verhogen.

– Gebruik alleen originele reserveonderdelen en 
accessoires van Humbaur.

– Zoek uit welke accessoires u zelf mag installeren en wat 
er in een gespecialiseerde werkplaats moet gebeuren.

Bovendien bent u als deelnemer aan het 
wegverkeer verplicht alle nationale voorschriften 
voor het besturen van een voertuig met aanhanger 
na te leven en uw verplichtingen als eigenaar van 
een bedrijfsvoertuig na te komen.

– Dit omvat de uitvoering van regelmatig onderhoud, 
verzorging en het periodiek aanbieden van de 
aanhanger voor de technische algemene inspectie.

Sticker op het product
Op de aanhanger wordt u onmiddellijk op de resterende 
gevaren gewezen.
 Volg de instructies op en houd u aan de gespecificeerde 

max. waarden / krachten.

Voor personen

WAARSCHUWING
Kinderen spelen in de buurt van de aanhanger
Aanhangers zijn geen speeltoestellen! Kinderen kunnen de 
van de aanhanger uitgaande gevaren niet goed inschatten 
en zich bij het spelen bij de aanhanger verwonden.

  Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van 
de aanhanger spelen.

 Houd kinderen uit de buurt bij het manoeuvreren met de 
aanhanger.

WAARSCHUWING
Negeren van de veiligheidsinstructies / 
waarschuwingen!
Het negeren van de veiligheidsinstructies / 
waarschuwingen en het niet in acht nemen van de stappen 
kan leiden tot ongevallen met lichamelijk letsel. Onjuiste 
bediening kan ernstig letsel veroorzaken voor uzelf en 
anderen.

  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en 
volledig door.

 Neem alle veiligheidsinstructies en waarschuwingseti-
ketten op het product zelf en waarschuwingen in de alge-
mene documentatie in acht.

 Houd bij de handelingen de stappen aan.

 VORSICHT  CAUTION
 Nichteinhaltung der Stützlast
 Unfallgefahr / Schlingergefahr! 
 

Verteilen Sie die Ladung so, dass keine  
 negative Stützlast entsteht bzw. die  
 max. zul. Stützlast eingehalten wird.

 Noncompliance with vertical load
 Risk of accident / skidding!
 

When distributing the cargo, a negative  
 vertical load mustn’t arise and the max.  
 perm. vertical load has to be adhered.

620.00404_A

  WARNUNG   WARNING
Gefahr des Radlösens!
Lose Radmuttern führen zu Unfällen.

Radmuttern nach 50 km 
 und nach jedem Radwechsel  
 nachziehen.

Danger of a loss wheel!
Loose wheelnuts result in accidents.

Check wheelnuts for thightness
 after the first 50 km and after  
 each subsequent wheel change.620.00037_C

  WARNUNG   WARNING
Unzureichende Beleuchtung
beim Be- und Entladen!
Erhöhte Unfallgefahr.

Sichern Sie den  Anhänger mit 
     zusätzlichen Signaleinrichtungen.

Inadequate lighting during 
loading and unloading!
Increased risk of accidents.

 Secure the trailer with additional 
    signalling devices.620.00038

  WARNUNG   WARNING
Hochgehobene Ladefläche!
Ladefläche kann herunterfallen.

Nicht unter gehobene Ladefläche  
 treten.

Ladefläche bei Wartung mit  
 Wartungsstütze absichern.

Elevated load area!
Load area may fall down.

Don‘t step under elevated loading  
 area.

Secure loading area with a support  
 during maintenance work.620.00034

DIN Zurrpunkte

400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

Zulässige Stützlast 
Permissible vertical load

max.  50 kg
620.00026_A
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Algemene veiligheidsinstructies1

Tijdens het rijden

WAARSCHUWING
Te hoge / niet aangepaste snelheid!
De lading kan loskomen en eraf vallen – gevaar voor 
slingeren / ongevallen!
 Let op de nationale voorschriften van uw land voor de

toegestane maximumsnelheid.
 Houd de toegestane maximumsnelheid voor combina-

ties met aanhanger aan.

WAARSCHUWING
Slechte weg / extreme weersomstandigheden!
De aanhanger kan op slechte wegen met kuilen en bij 
noodweer, bijv. storm, gladheid door sneeuw, ijs en hagel, 
gaan slingeren – gevaar voor ongevallen!
 Pas de snelheid aan de wegomstandigheden en weers-

omstandigheden aan.

WAARSCHUWING
Windvlagen / zijwinden!
Aanhangers kunnen gaan slingeren door sterke 
stuurbewegingen bij windstoten / zijwind, die zich kunnen 
voordoen bij bruggen, tunnels, bosstroken, 
geluidsschermen of tijdens het inhalen van vrachtwagens – 
gevaar voor ongevallen!
 Verlaag langzaam de snelheid en pas het gedrag aan de

weersomstandigheden aan.

WAARSCHUWING
Niet / slecht vastgezette lading!
De lading kan tijdens het rijden verschuiven en de 
aanhanger in onbalans brengen of direct uit de aanhanger 
worden geslingerd.
 Beveilig de lading vóór vertrek.
 Controleer tijdens rijpauzes of de lading voldoende is

beveiligd.
 Let op nationale voorschriften voor het beveiligen van de

lading.

WAARSCHUWING
Te hoge opbouw van de aanhanger!
Een bovenbouw die te hoog is (lading, accessoires) 
kan bij het passeren van tunnels, bruggen, 
onderdoorgangen enz. worden afgebroken – 
gevaar voor ongevallen!

 Controleer vóór vertrek of de max. toegestane totale
hoogte niet wordt overschreden.

 Let voor het inrijden van een tunnel, onderdoorgang of
oprijden van een brug op de verkeersborden met de 
max. toegestane voertuighoogte.

WAARSCHUWING
Voorwerpen op de opbouw van de aanhanger!
Objecten zoals takken, ijs, sneeuw, enz. kunnen tijdens het 
rijden op de weg worden gegooid – gevaar voor ongevallen!
 Verwijder vóór vertrek alle voorwerpen, zoals takken, ijs,

sneeuw, waterladingen, enz. van de opbouw van de 
aanhanger.

WAARSCHUWING
Versleten bandprofiel / verkeerde bandenspanning!
De banden kunnen tijdens het rijden klappen, waardoor de 
aanhanger kan losbreken. De remweg wordt langer – 
gevaar voor slingeren / ongevallen!
 Controleer de banden regelmatig.
 Controleer de bandenspanning, profieldiepte en

toestand van de banden.

WAARSCHUWING
Losse wielmoeren / wielbouten!
De wielmoeren / wielbouten kunnen losraken.
De aanhanger kan een wiel verliezen – gevaar voor 
slingeren / ongevallen!
 Draai de wielmoeren / wielbouten na de eerste 50 km,

na de eerste rit met lading en na elke wielwissel vast.
 Controleer regelmatig of de wielmoeren / wielbouten

goed vastzitten.

m

WARNUNG WARNING
Gefahr des Radlösens!
Lose Radmuttern führen zu Unfällen.

Radmuttern nach 50 km 
und nach jedem Radwechsel  

 nachziehen.

Danger of a loss wheel!
Loose wheelnuts result in accidents.

Check wheelnuts for thightness
after the first 50 km and after  
each subsequent wheel change.620.00037_C
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Algemene veiligheidsinstructies 1
VOORZICHTIG
Niet-aanhouden van de kogeldruk!
Overschrijding van de max. toegestane kogeldruk / 
overschrijding naar beneden van de min. kogeldruk kan 
ongevallen veroorzaken – gevaar voor slingeren!
 Verdeel de lading zodanig dat er geen negatieve kogel-

druk ontstaat en de maximaal toegestane kogeldruk 
wordt aangehouden.

 Overschrijd niet de max. toegestane kogeldruk van het
trekkende voertuig of van de trekinrichting.

 Let op de specificaties voor de max. toegestane
kogeldruk in de voertuigdocumenten en de trekinrichting.

 Let op de specificaties voor de max. toegestane kogel-
druk in de COC-documenten, punt 19.

VOORZICHTIG
Versleten trekhaak!
Een versleten aanhangerkoppeling leidt tot slechte rij-
eigenschappen van de aanhanger – gevaar voor slingeren!
 Controleer vóór vertrek of de koppeling niet versleten /

vervormd is.
 Voer regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan de

koppeling uit om slijtage te voorkomen.

VOORZICHTIG
Onvoldoende / defecte verlichting!
De aanhanger wordt door weggebruikers niet tijdig / slecht 
gezien – gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of de verlichting van de

aanhanger werkt en niet door de lading wordt afgedekt.
 Verhelp defecten aan de verlichting.

VOORZICHTIG
Rijden zonder erin gehangen losbreekkabel / 
veiligheidskabel!
De aanhanger wordt niet afgeremd / opgevangen in geval 
van ontkoppeling of uitval van de koppeling.
 Bevestig de losbreekkabel / veiligheidskabel aan het

trekkende voertuig.
 Neem de geldende nationale voorschriften in acht.

Tijdens het laden / lossen

WAARSCHUWING
Onvoldoende verlichting!
Tijdens het laden / lossen kan de verlichting op de 
aanhanger worden afgedekt – de aanhanger is voor 
weggebruikers slecht zichtbaar (bij schemering / duisternis) 
– gevaar voor ongevallen!
 Zorg ervoor dat de verkeersveiligheid tijdens het laden /

lossen niet in gevaar komt.
 Gebruik indien nodig extra signaleringsvoorzieningen

bijv. borden, afzettingen.

 VORSICHT  CAUTION
Nichteinhaltung der Stützlast
Unfallgefahr / Schlingergefahr! 

Verteilen Sie die Ladung so, dass keine  
negative Stützlast entsteht bzw. die  
max. zul. Stützlast eingehalten wird.

Noncompliance with vertical load
Risk of accident / skidding!

When distributing the cargo, a negative  
vertical load mustn’t arise and the max.  
perm. vertical load has to be adhered.

620.00404_A

WARNUNG WARNING
Unzureichende Beleuchtung
beim Be- und Entladen!
Erhöhte Unfallgefahr.

Sichern Sie den  Anhänger mit 
     zusätzlichen Signaleinrichtungen.

Inadequate lighting during 
loading and unloading!
Increased risk of accidents.

 Secure the trailer with additional 
    signalling devices.620.00038
17Veiligheid



Algemene veiligheidsinstructies1

Bij het wegzetten / parkeren

WAARSCHUWING
Niet-beveiligde aanhanger!
De aanhanger kan ongecontroleerd in beweging 
komen en personen meesleuren – gevaar voor 
ongevallen!

 Beveilig de aanhanger tegen wegrollen.
 Plaats wielblokken onder de wielen.
 Trek de handrem aan.
 Zet de aanhanger op een zo vlak mogelijke ondergrond

weg (niet op een helling).
 Zet de aanhanger zodanig weg dat hij verder geen

gevaar oplevert.
 Beveilig de aanhanger tegen misbruik door onbe-

voegden (diefstalbeveiliging).

WAARSCHUWING
Aanhanger rechtop plaatsen / ophangen!
De aanhanger kan kantelen en vallen. 
Mensen kunnen worden geduwd / geplet.

 Beveilig de aanhanger tegen omvallen.
 Sjor de aanhanger op een stevige muur vast.

WAARSCHUWING
Inbegrepen in de gesloten opbouw!
Gevaar voor verstikking als gevolg van 
zuurstofgebrek.

 Controleer voor het sluiten van de gesloten boven-
bouwen of er zich geen mensen / dieren in het interieur
bevinden.

 Open de ramen / kleppen tijdens het verblijf in het inte-
rieur.

 Controleer indien nodig of koeleenheden, verwarmings-
apparaten enz. zijn uitgeschakeld.

 Let op de sticker in het interieur.

620.00484

WARNUNG

Im geschlossenem  Kofferaufbau können Sie 
wegen Sauerstoffmangel ersticken.

Sorgen Sie bei Aufenthalt im Innen-
raum für ausreichende Luftversorgung.

Erstickungsgefahr!

WARNING

Lack of oxygen can lead to suffocation if 
you are inside the box body.

Ensure adequate air supply when you 
are inside the box body.

Risk of suffocation!
18 Veiligheid
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2
 Productbeschrijving
Basisonderdelen van een aanhanger voor auto's

Afb. 1 Voorbeeld: Vooraanzicht (ongeremd / geremd)

Afb. 2 Voorbeeld: Achteraanzicht

I - 046

1
6

2 3
9 10

12

2

11

9 10 12

11

1318

17
16

192021

22

29

17
18

15

1 5 4

7
8

3

8

I - 047

28 272524 23

20
22

18

31

29

30

2027

31 23 2624

 

Hier vindt u de basisonderdelen van een 
aanhanger met naam.
1 Trekkogelkoppeling
2 Steunbeugel
3 V-dissel / dissselframe
4 Steunwiel
5 Losbreekkabel (bij geremde aanhangers)
6 Veiligheidskabel (bij ongeremde aanhangers)
7 Oploopinrichting met handremhendel, remstangen, enz.
8 Elektrische stekker / parkeercontactdoos
9 Voorwand
10 Voorste reflector / witte reflector of markeringslicht
11 Hoekrong
12 Zijreflector / oranje reflector 
13 Wielschokdemper
15 Wielblok
16 Wiel (band)
17 Spatbord (evt. met spatlappen)
18 Zijwand
19 Laadgebied
20 Achterwand
21 Sjorpunt (spanbeugel, spanoog)
22 Wandsluiting (verzonken)
23 Multifunctioneel achterlicht
24 Achterste reflector / rode reflector
25 Kentekenplaatverlichting 
26 Kentekenplaathouder
27 Scharnier
28 As / remmen / chassis
29 Wandsluiting (erop liggend)
30 Uitschuifbare steunpoot
31 Onderrijbeveiliging

Verdere accessoires / aanbouwonderdelen worden 
beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
20 Algemene informatie



Productbeschrijving 2

Typen aanhangers / type-indeling / CE-markering
De verschillende typen aanhangers voor auto's met 
kogelkoppeling zijn in het wegenverkeersreglement in

de klasse O1 (tot 750 kg) en 
de klasse O2 (vanaf 750 kg tot 3500 kg) 

ingedeeld.

De aanhangers zijn qua type ingedeeld en mogen wat 
betreft hun toegestane uitrusting niet worden gewijzigd!

Wijzigingen aan de aanhanger, zoals het gebruik 
van een as van een ander merk, andere 
oploopinrichting, niet-geregistreerde wielen / 
banden, leiden tot het verlies van goedkeuring! 

Speciale aanhangers en aanhangers met speciale 
uitrusting kunnen door aangemelde keuringsinstanties 
(bijv.: TÜV, SGS) afzonderlijk worden gekeurd en 
goedgekeurd.

Verklaring van overeenstemming
Humbaur GmbH bevestigt hiermee de 
naleving van alle relevante EG-richtlijnen 
voor de goedkeuring en het veilige gebruik 
van aanhangers.

Een EG-verklaring van overeenstemming 
voor bovenbouwen volgens Machinericht-
lijn 2006/42/EG kunt u bij ons apart 
aanvragen.

Afb. 3 Voorbeeld: Open bak (ongeremd, tot 750 kg)

Afb. 4 Voorbeeld: gesloten kast (gesloten opbouw)

Afb. 5 Voorbeeld: Paarden- en veetrailers

Afb. 6 Voorbeeld: Voertuigtransporters

Afb. 7 Voorbeeld: Kipper

Afb. 8 Voorbeeld: Buizentrailers (HTR)

I - 048

I - 049I - 049

I - 052I - 0

I - 051I 

I - 050I - 0

I - 053I - 053
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2
 Voertuig- identificatie
Technische gegevens

De technische gegevens van de aanhanger kunt u vinden 
op de volgende plaatsen:

– Voertuigdocumenten:
Kentekenbewijs deel I en
Tenaamstellingsbewijs,
EG-certificaat van overeenstemming / COC-document

– Typeplaatje (duurzaam op aanhanger aangebracht)

Het verlies van voertuigdocumenten moet u melden bij de 
politie.
Een tweede exemplaar van het EG-conformiteitscertificaat 
(COC-document) kan bij de fabrikant worden aangevraagd 
op een officieel bewijs van verlies.
Het EG-certificaat van overeenstemming (COC-document) 
is vereist voor de goedkeuring van een aanhanger.
De afmetingen / massa's / asbelasting / het remsysteem / 
de maximumsnelheid en toelaatbare combinatie wiel/band 
alsmede de trekinrichting zijn gespecificeerd in het COC-
document. 
Bij overdracht / verkoop van de aanhanger moet het EG-
certificaat van overeenstemming (COC-document) worden 
doorgegeven aan de nieuwe eigenaar.

Voor de identificatie van de aanhanger is een voertuig-
identificatienummer (VIN) aangebracht.
Het VIN van de aanhanger is gegraveerd op het typeplaatje 
en tevens in de rijrichting rechts in het chassis / in de vaste 
wand.
Als u vragen hebt over de aanhanger, moet u het VIN 
vermelden!

– Het typeplaatje geeft informatie over het type aanhanger 
en de herkomst en de max. toegestane lading /
gewichten.

– Afhankelijk van het land kunnen andere borden worden
aangebracht (bijv.: voor Frankrijk)

EG-certificaat van overeenstemming
(COC-certificaat van overeenstemming)

Afb. 9 Voorzijde (pagina 1)

Afb. 10 Achterzijde (pagina 4)

Afb. 11 Binnenzijde (pagina 2)

Afb. 12 Binnenzijde (pagina 3)

I - 055

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

Der Unterzeichner R. Hartlieb bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

Humbaur

HA EA G

C2S

H1

HA 132513

O
2

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Humbaur GmbH

Mercedesring 1

86368 Gersthofen

Fahrzeugklasse:

Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: rechts vorne an der Seitenwand oder

rechts vorne am Querträger oder

rechts vorne am Zugholm/Deichselrahmen

genietet

A edo dnawnetieS red na enrov sthcer:remmunsgnureizifitnedI-guezrhaF red elletssgnugnirbn r

Typ:

Version:

Variante:

Handelsbezeichnung:

rechts vorne am Querträger oder

rechts vorne am Zugholm/Deichselrahmen

-:srelletsreH sed netgithcämlloveB sed tfirhcsnA dnu emaN

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WHDC1312BH0816314

e1*2007/46*0281*07mit dem in der am 01.07.14 erteilten Genehmigung

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.4.

0.5.

0.6.

0.9.

0.10.

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr,

in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden,

zugelassen werden kann.

22.03.17

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Gersthofen,

Voorbeeld

I - 056

Verschiedenes

Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:50.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:51. -

-

35: 195/65 R15 90L auf Felge 4,5J-6J x 15 ET30; 185 R14C 104/012N auf Felge 5J-6J x 14 ET30;

195 R14C 104/102N auf Felge 5J-6J x 15 ET30

Anmerkungen:52.

Vermerk des Herstellers:

Voorbeeld

I - 057

-

2

Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:

und Räder:

Allgemeine Baumerkmale

1Anzahl der Achsen:

1.

1.

1.

2.474 mm - 2.499 mm

-3-4:-2-3:2.474 mm - 2.499 mm1-2:Achsabstände:

Hauptabmessungen

Radstand:

1.

4.

4.

3.759 mm - 3.784 mm

1.810 mm

Länge:

Breite:

5.

6.

903 mm - 2.618 mmHöhe:7.

3.722 mm - 3.747 mmAbstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhänge-

vorrichtung und dem Fahrzeugheck:

10.

2.510 mmLänge der Ladefläche:11.

1.248 mmHinterer Überhang:12.

Massen
242 kg

214 kg -3:2:28 kg1:Verteilung dieser Masse auf die Achsen:

Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:

1.

13.

13. 4: -

242 kgTatsächliche Masse des Fahrzeugs:2.13.

Technisch zulässige Höchstmassen

1.300 kgTechnisch zulässige Gesamtmassen in beladenem Zustand:

2:- 3: -1.300 kg1:Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

1.

2.

16.

16.

16.

-2:1.300 kg1:Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe:3.16.

4: -

100 kgBei Sattelanhängern und Zentralachsanhängern, technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:19.

Voorbeeld

I - 058

Höchstgeschwindigkeit

100 km/hHöchstgeschwindigkeit:

Achsen und Radaufhängung

29.

Spurweite jeder gelenkten Achse:

1.605 mmSpurweite aller übrigen Achsen:

1.

2.

30.

30.

-

Lage der anhebbaren Achse(n):

Lage der belastbaren Achse(n):

31.

32.

N/A

-

185/65R14 90L auf Felge 5J-6J x 14 ET30Reifen-/Radkombination:35.

Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:34. no

MechanischAnhänger-Bremsanschlüsse:

Bremsanlage

Aufbau

DC02Code des Aufbaus:

36.

38.

e1*94/20*1086*00Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):

Anhängevorrichtung

44.

-U:/100 kgS:/-V:/14,06 kD:Kennwerte:1.45.

Voorbeeld
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Voertuig- identificatie 2

Toelichting COC-document
Pagina 1

– 01 fabrikant, 02 type aanhanger, 0.2.1 model 
– 04 voertuigklasse
– 05 fabrikant
– 06 informatie over de positie van het typeplaatje / VIN op 

de aanhanger
– 0.10 VIN, type-indelingsnummer

Pagina 2

– Assen, wielen, wiel- / asafstanden
– Belangrijkste afmetingen lengte, breedte, hoogte
– Gewichten / massa's:

13: Totaal gewicht zonder lading (leeggewicht)
13.1 Verdeling van de belasting: 
Kogeldruk (1), asdruk (2)
13.2 Werkelijke massa (met geïnstalleerde accessoires)
16: Maximaal totaal gewicht (technisch)
16.1 Volledig geladen
16.2 Gewichtsverdeling per as
16.3 Gewichtsverdeling per asgroep
19 Max. toegestane kogeldruk (S) op het 
koppelingspunt 

Pagina 3

– 29 Maximumsnelheid (80 of 100 km/h)
– Assen en wielophanging:

35 Combinatie wiel/band (geïnstalleerd)
– 36 Remsysteem (bijv. mechanisch)
– 38 Code van de opbouw (bijv. open bak, gesloten 

opbouw, enz.)
– 44 Trekinrichting (goedkeuringsnummer)

45. 1 karakteristieke waarden D / S (kogeldruk max.)

Pagina 4

– Diverse aanvullende informatie
– 52 toelichting: voor 35 combinatie wiel/band 

(andere mogelijke wiel- / bandenmaten) 

Belangrijkste afmetingen

Afb. 13 Voorbeeld: Zijaanzicht

Afb. 14 Voorbeeld: Bovenaanzicht

Uitleg van de gegevens
De belangrijkste afmetingen zijn te vinden in het COC-
document op pagina 2, in de rubriek ‘Belangrijkste 
afmetingen’:

– 4 (wielbasis: Midden koppeling – midden 1e as)
– 4.1 (afstand tussen de assen)
– 5 (totale lengte)
– 6 (totale breedte)
– 7 (totale hoogte – onbeladen)
– 10 (afstand: Midden koppeling – achterzijde 

buitenoppervlak)
– 11 (lengte laadgebied (LL) – binnen)
– 12 (overhang achterzijde vanaf midden laatste as)

– BL (breedte laadgebied – binnen)
– HL (laadhoogte vanaf de grond)
– HB (hoogte wand)
– HK (midden koppeling vanaf de grond)
– LL (lengte laadgebied (11) – binnen)

Laadgebied:
LL x BL = ..........m²
 
Laadvolume:
Laadgebied x HB = .......... m³ (liter)

Nuttige last:
toel. totaal gewicht (16) – ledige massa (13) = .......... kg

Voorbeeldberekening voor model HA132513:
Laadgebied: 2,510 m x 1,310 m = 3,288 m²
Laadvolume: 3,288 m² x 0,350 m = 1,1508 m³
Nuttige last: 1300 kg - 242 kg = 1058 kg

I - 065

4 (4.1)

5 

7

10 

12 

H
KH

L

37

H
B

I - 066

6

11 (LL) 
BL
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Voertuig- identificatie2

Typeplaatje

Afb. 15 Voorbeeld: Typeplaatje, gelijmd

Afb. 16 Voorbeeld: Metalen plaatje, geklonken
1 Fabriekslogo
2 Nummer EEG-typegoedkeuring (type-indelingsnummer)
3 17-cijferig VIN
4 Max. toelaatbare totale massa's / totaalgewicht
5 Kogeldruk max.
6 Max. toelaatbaar gewicht: As 1
7 Max. toelaatbaar gewicht: As 2
8 Adres van fabriek

Afb. 17 Voorbeeld: 2 Typeplaatjes (Frankrijk)
1 Typeplaatje van de fabrikant
2 Typeplaatje met aanvullende technische gegevens

Afb. 18 Voorbeeld: Typeplaatje (Zwitserland)
1 Type-indelingsnummer voor bijv. Zwitserland
2 VIN

De aanwezigheid van het gegraveerde VIN en van 
het typeplaatje moet worden gecontroleerd tijdens 
de aanvaarding van de aanhanger! 
De juistheid van het VIN moet worden vergeleken 
met de voertuigdocumenten.

VIN

Afb. 19 Voorbeeld: STEELY
1 VIN, gegraveerd
2 Typeplaatje (metalen plaatje)

Afb. 20 Voorbeeld: STARTRAILER
1 VIN, gegraveerd
2 Typeplaatje (sticker)

Het gegraveerde VIN verweert na verloop van tijd. 
Het VIN moet de gehele levensduur van de 
aanhanger leesbaar blijven. Het typeplaatje / VIN 
mag niet worden verwijderd, beplakt, 
overschilderd.

Humbaur GmbH

Humbaur GmbH   Mercedesring 1   86368 Gersthofen
GERMANY   humbaur.com

WHDXXXXXXXXXXXXXX
e1*2007/46*XXXX

2000 kg

0 -

1 -

  50 kg

1000 kg

2 - 1000 kg

I - 003

1

2
3
4
5
6
7

8

I - 004

1

2
3
4
5
6
7

8

I - 023
12

I - 059

1
2

I - 001I - 001

1

2

I - 002
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Voertuig- identificatie 2

Componentidentificatie
Oploopinrichting

Afb. 21 Voorbeeld: Sticker oploopinrichting

Afb. 22 Voorbeeld: Gravure dissel

Afb. 23 Voorbeeld: Metalen plaatje oploopinrichting

As

Afb. 24 Voorbeeld: Typeplaatje Knott as, ongeremd

Afb. 25 Voorbeeld: Typeplaatje AL-KO as, geremd

Kogelkoppeling

Afb. 26 Voorbeeld: Gravure AL-KO trekkogelkoppeling

Dissel

Afb. 27 Voorbeeld: Dwarsbalk

Accessoires

Afb. 28 Voorbeeld: Lier
1 Fabrikant (merk)
2 Type

De geïnstalleerde onderdelen hebben hun eigen 
plaatjes van de fabrikant met 
goedkeuringsgegevens.
De identificatie van de onderdelen moet de gehele 
levensduur van de aanhanger leesbaar blijven!
De markering mag niet worden verwijderd, beplakt, 
overschilderd!

I - 005

1

2

I - 006

1 2

I - 007

2

1

I - 010

1

2

I - 009

1

2

I - 008

1 2

I - 011

1

2

I - 012

1

2
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2
 Versies / accessoires
Adapter

Afb. 29 7 naar 13 polig of 13 naar 7 polig

Beschermende afdekking

Afb. 30 Afdekking van de koppeling / oploopinrichting

Wielschokdemper (WSD) voor 100 km/h

Afb. 31 WSD los of in de fabriek geïnstalleerd

Reservewiel / reservewielhouder

Afb. 32 Reservewielhouder met/zonder reservewiel

Gereedschapskist

Afb. 33 op de dissel / aan de zijkant van de chassis

Anti-slingerkoppeling (ASK)

Afb. 34 Voorbeeld: AL-KO / Winterhoff

Koppelingsbescherming

Afb. 35 Softdock / schokbescherming

Steuninrichting op de dissel

Afb. 36 Steunwiel / automatisch steunwiel

Steuninrichting op het chassis

Afb. 37  Uitschuifbare steunpoten / telescopische slingersteunen

I - 054I 054

I - 016

I - 013

I - 014I 0

I - 015

I - 017

I - 018I - 018888888888

I - 020

I - 022
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Versies / accessoires 2

Wielblokken

Afb. 38 Wielblokken met houder

Diefstalbeveiliging

Afb. 39 Beugelslot / metalen vergrendelingsschoen

Afb. 40 Steekslot / Safety compact-slot

Sjormiddel

Afb. 41 Spanbandset / car lashing-set

Sjorpunten

Afb. 42 Span- / sjorringen

Afb. 43 Spanbeugel, neerlaatbaar

Hydraulisch systeem / lier

Afb. 44 Hydraulisch systeem handmatig, elektrisch / lier

Oprijhulpmiddelen

Afb. 45 Draadstalen laadwand

Afb. 46 Oprijplanken / -rails

I - 019I -

I - 030I - 030

I - 032

I - 021

I - 025

I - 026

I - 035

I - 033

I - 034
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Versies / accessoires2

Opbouwen / afdekkingen

Afb. 47 Dekzeil op bovenbouwen / afdeknet

Afb. 48 Dekzeil / huif met boog

Afb. 49 Stalen gaaswand / H-frame 

Afb. 50 Reling, 4-zijdig / 2-zijdig

Afb. 51 Wand 500 mm / wandopbouw 350 mm

Afb. 52 Wand-opbouw 350 mm

Afb. 53 Fietsendrager / hout-aluminium deksel met reling 

Afb. 54 Draadstalen opzetstuk

Afb. 55 Motorfietsstandaard / oprijplaat voor motorfiets

I - 037I - 037

I - 038

I - 039

I - 040

I - 041I - 041

I - 042I - 042

I - 043

I - 044

I - 045
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3
 Veiligheid komt op de eerste plaats!
Aanhanger in gebruik nemen
Voorwaarden:

Om ongevallen te voorkomen en persoonlijk letsel 
en schade aan eigendommen te vermijden, is het 
belangrijk voor
vertrek de conditie en functionaliteit van de 
aanhanger te controleren.
Het in gebruik nemen en de goedkeuring van een 
aanhanger met gebreken door de eigenaar wordt 
volgens de wegverkeersvoorschriften bestraft met 
boetes en in Duitsland met eventuele strafpunten.

Zorg ervoor dat de aanhanger verkeersveilig is! 
De inbedrijfstelling op een vaste, belastbare en effen 
ondergrond uit te voeren. Wegverkeer niet beïnvloeden. 
Verkeersdeelnemers / personen niet hinderen of aan 
gevaar blootstellen.

Let op de maximaal toegestane aanhanglast en 
kogeldruk van uw trekkende voertuig en van de 
aanhangerkoppeling.

– Controleer, indien nodig, het gewicht van de te laden 
vracht.

– Voer vóór vertrek een controle uit – zie pagina 31.

Voorwaarden voor het veilig rijden met een 
aanhanger:

– De opbouw moet tijdens het rijden volledig gesloten zijn.
– De lading moet goed vastgezet / gezekerd zijn.
– Het toegestane totale gewicht en de aslasten moeten in 

acht worden genomen.
– Let op de zekering van de lading volgens VDI 2700.

GEVAAR
Rijden met een defecte / verkeersonveilige aanhanger
Een aanhanger met gebreken of die niet verkeersveilig is, 
verhoogt het gevaar voor ongevallen rechtstreeks!
De aanhanger kan zichzelf ontkoppelen of de lading kan 
verloren gaan, remmen kunnen hun dienst weigeren, 
banden kunnen barsten enz. – letsel / schade aan 
eigendommen / gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of de aanhanger is goedge-

keurd en geen gebreken heeft. 
 Laat gebreken op de aanhanger onmiddellijk verhelpen 

in een gespecialiseerde werkplaats.

Algemene procedure

Afb. 1 Aanhanger in gebruik nemen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:

 Trekkend voertuig naar de aanhanger rijden.
Aanhanger moet zo goed mogelijk in één lijn staan met 
het trekkende voertuig.

 Trekkend voertuig beveiligen tegen wegrollen – 
aantrekken van de handrem.

 Handrem van de aanhanger losmaken (indien 
aanwezig).

 Aanhanger naar de autokoppeling rijden.
 Aanhanger aankoppelen en losbreek- / veiligheidskabel 

aanbrengen.
 Elektrische stekker in de contactdoos van de auto 

steken.
 Steunwiel / steunen omhoogzetten (indien aanwezig).
 Wielblokken verwijderen en in houders opbergen.
 Controle vóór vertrek uitvoeren.

B - 041
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Veiligheid komt op de eerste plaats! 3

Controle vóór vertrek

Tab. 1 Controle vóór vertrek uitvoeren

Onderdelen Controles Uitgevoerd

Trekkogelkoppeling is goed vastgeklikt en vastgezet?
Veiligheids- / slijtage-indicator staat in het groene gebied?

 

Losbreekkabel / veiligheidskabel is veilig op de bevestiging op de autokoppeling aangebracht / vastgehaakt?  

Parkeerrem (indien aanwezig) is losgemaakt?  

Stekkerverbinding is vast aangesloten en vastgezet?  

Steunwiel (indien aanwezig) is correct omhoog gedraaid en vastgezet?  

Steuninrichtingen zijn omhoog gezet en vastgezet; bedieningskruk weggehaald en veilig opgeborgen?  

Wielblokken zijn verwijderd en veilig opgeborgen?  

Lading gewicht is gelijkmatig / goed verdeeld en tegen wegglijden beveiligd / vastgesjord?  

Banden zijn met juiste luchtdruk gevuld; laten geen beschadigingen zien en beschikken over voldoende profiel?  

Verlichting, spatbordlampen zijn functioneel / onbeschadigd?  

Diefstalbeveiliging is verwijderd en veilig opgeborgen?  

Dekzeil, afdeknet is naar behoren gespannen of afgesloten?  

Boordwanden, kleppen, deuren, kappen zijn afgesloten en vastgezet?  

Oprijrails, oprijplanken zijn vast gemonteerd, opgeborgen en vastgezet?  

Reservewiel is bevestigd en vastgezet?  

Bedieningshendel (handpomp, lier, steunpoten) is opgeborgen en vastgezet?  

Lierbok is naar behoren ingestoken en vastgezet?  

Gereedschapskist is afgesloten?  
31Gebruik



3
 Aanhanger aan- / afkoppelen
Trekinrichting op de auto / hoogte van de trekkogelkoppeling op de aanhanger

Afb. 2 Maximaal draaibereik van de trekkogelkoppeling
1 Trekinrichting (kogelkop) op het trekkende voertuig
2 Trekkogelkoppeling (aanhanger)

Alleen te gebruiken met kogelkoppelingen volgens 
de richtlijn 94/20/EG of ECE R55 met een kogelkop 
van Ø 50 mm.

WAARSCHUWING
Beperkt zwenkbereik!
Korte / verkeerde autokoppelingen kunnen het benodigde 
draaibereik beperken – aanhanger kan ontkoppelen.
 Gebruik een trekinrichting met vrij liggende kogelkop.
 Controleer vóór vertrek of de autokoppeling de vereiste 

draaibeweging horizontaal en verticaal toestaat.

Afb. 3 Hoogte van de trekkogelkoppeling

Hoogte min. 395 mm / max. 465 mm

Trekkogelkoppelingen voor aanhangers worden 
volgens DIN 74058 of ISO 1103 met een hoogte 
van 430 ± 35 mm gebouwd.

De hoogte van de trekkogelkoppeling kan bij aanhangers 
met behulp van de koppelingsverhoging (Afb. 4 /1) door 
middel van onderlegelementen worden afgestemd op de 
hoogte van de autokoppeling.

 Voordat de aanhanger voor de eerste keer wordt 
aangekoppeld, moet u ervoor zorgen dat de 
autokoppeling is afgestemd op de trekkogelkoppeling:

– Hoogte van beide koppelingen
– Uitvoering van de autokoppeling
– Elektrische verbinding (stekker: 7- of 13-polig)

Afb. 4 Koppelingsverhoging
1 Koppelingsverhoging 50 mm
2 V-dissel

WAARSCHUWING
Schuin staande aanhanger!
Benodigd draaibereik is beperkt / verhoogde slijtage van de 
koppeling / rij-eigenschappen worden beïnvloed – 
aanhanger kan zichzelf ontkoppelen.
 Controleer vóór het eerste aankoppelen van de 

aanhanger of de hoogte van de kogelkop van de auto in 
het gebied 395 – 465 mm tussen wegdek en midden 
kogelkop ligt.

 Als het verschil in afmetingen te groot is, moet u de 
hoogte van de kogelkoppeling op de auto aanpassen of 
de oploopinrichting hoger laten zetten.

 Laat indien nodig in een gespecialiseerde werkplaats 
een andere kogelkoppeling aanbrengen op het trek-
kende voertuig.

 Rij niet met een aanhanger die extreem schuin achter de 
auto staat (naar voren of naar achteren is gekanteld).
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Aanhanger aan- / afkoppelen 3

Trekkogelkoppelingen

Afb. 5 Voorbeeld: Trekkogelkoppelingen
1 Handgreep
2 Pal
3 Slijtageaanduiding
4 Veiligheidsindicatie
5 Softdock (rubberen bescherming tegen stoten)

Er zijn verschillende trekkogelkoppelingen van 
verschillende fabrikanten. In principe zijn ze op dezelfde 
manier geconstrueerd en vervullen ze dezelfde functies 
voor het rijden met aanhangers.

De kogelkop van een autokoppeling en de 
trekkogelkoppeling van de aanhanger staan tijdens 
gebruik bloot aan schurende werking / slijtage. Dit 
is afhankelijk van de rijstijl en van het regelmatig 
onderhoud van de kogelkop en van de 
aanhangerkoppeling. De verschillende slijtage-
indicatoren (Afb. 5 /3) op de kogelkoppeling of 
aanvullende veiligheidsindicatoren (Afb. 5 /4) 
dienen voor de veiligheid. Deze geven de toestand 
en slijtage van de kogelkop en de kom / 
halfbolvormige kap van de koppeling aan.

Slijtage controleren

Afb. 6 Voorbeeld: Trekkogelkoppelingen van onderaf 
1 Koppelingskom
2 Halfbolvormige kap
3 Veiligheidsindicatie

 Inspecteer regelmatig de staat van de koppelingskom 
(Afb. 6 /1) en van de halfbolvormige kap (Afb. 6 /2).

 Controleer vóór elke rit de staat van de kogelkop van de 
autokoppeling.
De kogelkop mag geen zichtbare groeven hebben en 
niet kleiner zijn dan een voorgeschreven 
minimumdiameter – zie ‘Trekkogelkoppeling’ op pagina 
161.

WAARSCHUWING
Rijden met een versleten trekkogelkoppeling!
De aanhanger kan zichzelf tijdens het rijden ontkoppelen,
gaan slingeren en kantelen – gevaar voor ongevallen!
 Rij niet met een versleten / vuile trekkogelkoppeling.
 Controleer vóór vertrek of de trekkogelkoppeling 

vergrendeld is en de veiligheidsindicator in het groene / 
positieve gebied staat.

 Een kogelkop van de autokoppeling kleiner dan Ø 
49 mm moet worden vervangen.

Slijtage-indicaties

Afb. 7 Voorbeeld: Visuele indicator op de trekkogelkoppeling
1 Slijtage- / veiligheidsindicator

 Controleer na het aankoppelen van de trekkogel-
koppeling de visuele slijtage- / veiligheidsindicator
(Afb. 7 /1).

 De visuele indicator moet in het groene / 
positieve OK-gebied (+) staan.

– Kogelkoppeling is in nieuwstaat.
– Slijtage van de kogelkop ligt in toegestaan gebied.

 Corrigeer de aankoppeling indien de rode STOP-
markering of (X) wordt weergegeven.

– Trekkogelkoppeling van de aanhanger is niet goed 
aangekoppeld.

 Voer onderhoudswerkzaamheden uit indien het 
waarschuwingsteken (-) wordt weergegeven.

– Kogelkop van de autokoppeling heeft de onderste 
slijtagegrens bereikt (Ø 49 mm).

– Trekkogelkoppeling van de aanhanger is bescha-
digd.
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Aanhanger aan- / afkoppelen3

Koppelingsproces

Afb. 8 Voorbeeld: ongeremde aanhanger aankoppelen
1 Handgreep
2 Pal
3 Halfbolvormige kap
4 Kogelkop

Aankoppelen met vergrendelingspal
 Druk de vergrendelingspal (Afb. 8 /2) helemaal in.
 Trek de handgreep (Afb. 8 /1) helemaal omhoog en laat 

de vergrendelingspal los.
 Plaats de halfbolvormige kap (Afb. 8 /3) op de kogelkop 

(Afb. 8 /4).
Als de kogeldruk groot genoeg is, vergrendelt de 
trekkogelkoppeling vanzelf.

Als de kogeldruk te laag is (bijv: tandemaanhanger):

 Druk de trekkogelkoppeling met de hand naar beneden 
totdat hij zichzelf vergrendelt.

 Controleer of de trekkogelkoppeling vastzit op de 
kogelkop.
De vergrendelingspal moet de handgreep vergrendelen.

 Probeer voor de zekerheid of de aanhanger van de 
kogelkop kan worden getild zonder dat de vergrendelpal 
wordt ingedrukt.

Afb. 9 Voorbeeld: geremde aanhanger aangekoppeld
1 Slijtage- / veiligheidsindicator
2 Handgreep, vergrendeld
3 Losbreekkabel, vastgemaakt
4 Elektrische stekker, aangesloten
5 Afsluitinrichting

Aankoppelen zonder vergrendelingspal
 Trek de handgreep (Afb. 9 /2) helemaal omhoog.

De trekkogelkoppeling is geopend.

 Plaats de halfbolvormige kap (Afb. 8 /3) op de kogelkop 
(Afb. 8 /4).
Als de kogeldruk groot genoeg is, vergrendelt de 
trekkogelkoppeling vanzelf.

Als de kogeldruk te laag is (bijv: tandemaanhanger):

 Druk de trekkogelkoppeling met de hand naar beneden 
totdat hij zichzelf vergrendelt.
De groene cilinder van de veiligheidsindicator (Afb. 9 /1) 
is zichtbaar.

 Probeer voor de zekerheid of de aanhanger van de 
kogelkop kan worden getild.

Afb. 10 Voorbeeld: geremde aanhanger aangekoppeld
1 Handgreep, vergrendeld
2 Vergrendelingspal, vergrendeld
3 Losbreekkabel, vastgemaakt
4 Elektrische stekker, aangesloten
5 Afsluitinrichting 

Controleren
 Controleer de visuele slijtage- / veiligheidsindicator –

zie pagina 33 / Afb. 7 .
 Probeer de aanhanger eraf te tillen:

Trek ter controle de handgreep (Afb. 10 /1) naar boven – 
zonder de vergrendelingspal (Afb. 10 /2) in te drukken.
De trekkogelkoppeling mag niet van de kogelkop worden 
getild.

 Bevestig de veiligheids- / losbreekkabel (Afb. 10 /3) aan 
de inrichting of aan een oog op de trekinrichting van de 
auto. - zie ‘Aanhanger beveiligen (ongeremd)’ op pagina 
69 of zie ‘Aanhanger beveiligen (geremd)’ op pagina 70.
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Aanhanger aan- / afkoppelen 3

vergrendelen

Afb. 11 Voorbeeld: Handgreep afsluiten
1 Steunwiel
2 Steekslot in afsluitinrichting
3 Elektrische stekker

 Beveilig de handgreep tegen onbevoegde boring door 
middel van een steekslot in de afsluitinrichting
(Afb. 11 /2) (bij ongeremde aanhangers) of met een 
beugelslot (bij geremde aanhangers).
De handgreep is geblokkeerd.

 Steek de elektrische stekker (Afb. 11 /3) in de 
contactdoos van de auto – zie ‘Stekkerverbindingen’ op 
pagina 133.

 Zet indien nodig de steuninrichting / het steunwiel
(Afb. 11 /1) omhoog – zie ‘Steuninrichtingen’ op pagina 
74.

Afkoppelprocedure

Afb. 12 Voorbeeld: ongeremde aanhanger afkoppelen
1 Handgreep, vergrendeld
2 Pal
3 Halfbolvormige kap
4 Kogelkop

Ongeremde aanhanger
 Beveilig de aanhanger tegen wegrollen.
 Maak de veiligheidskabel los van de kogelkoppeling.
 Verwijder de elektrische stekker uit de contactdoos van 

de auto.
 Ontgrendel de handgreep (Afb. 12 /1) in de 

afsluitinrichting.
 Zet indien nodig het steunwiel / de steuninricht. omlaag.
 Druk de vergrendelingspal (Afb. 12 /2) op de handgreep 

helemaal in.
 Trek de handgreep volledig omhoog.

De koppeling is geopend.

 Til de halfbolvormige kap (Afb. 12 /3) van de kogelkop 
(Afb. 12 /4) van het trekkende voertuig.

Afb. 13 Voorbeeld: geremde aanhanger afkoppelen
1 Handgreep
2 Beugelslot in afsluitinrichting
3 Halfbolvormige kap
4 Kogelkop

Geremde aanhanger
 Trek de handrem aan.
 Maak de afbreekkabel los van de kogelkoppeling.
 Verwijder de elektrische stekker uit de contactdoos van 

de auto.
 Ontgrendel de handgreep (Afb. 13 /1) in de 

afsluitinrichting (Afb. 13 /2).
 Trek de handgreep volledig omhoog.

De koppeling is geopend.

 Zet het steunwiel omlaag en til zo de halfbolvormige kap 
(Afb. 13 /3) van de kogelkoppeling (Afb. 13 /4) af.
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Aanhanger aan- / afkoppelen3

Veiligheidskoppeling (antislingerkoppeling)

Afb. 14 Voorwaarde voor de veiligheidskoppeling
1 Kogelkop (vrij van vuil en vet, blank metaal)

WAARSCHUWING
Rijden met ingevette / vuile balkop!
De werking van de veiligheidskoppeling is niet 
gewaarborgd. De dempende werking is sterk verminderd – 
gevaar voor slingeren / ongevallen!
 Rij niet met de aanhanger wanneer de kogelkop in de 

autokoppeling is ingevet.
 Maak de kogelkop vóór vertrek vrij van verontreini-

gingen / vet / coating / roest – gebruik spiritus of wasben-
zine.

 Controleer vóór vertrek of de kogelkop geen groeven / 
vervormingen heeft.

 Laat een versleten koppelingskogel vervangen in een 
gespecialiseerde werkplaats.

Afb. 15 Voorwaarden / minimumafmetingen

– Veiligheidskoppelingen gaan slingerende en 
onverhoedse bewegingen van de aanhanger tegen 
tijdens het rijden in bochten/ door kuilen in de weg.

– Ze hebben een dempende werking door 
frictievoeringen.

– Veiligheidskoppelingen worden voornamelijk gebruikt 
bij paardentrailers of tijdens het vervoer van kwetsbare 
goederen.

– Voor het gebruik van een veiligheidskoppeling moet 
worden voldaan aan de vereisten voor de 
kogelkoppeling van de auto (Afb. 15 )

– Het draaibereik is hetzelfde als bij een normale 
trekkogelkoppeling: Verticaal: ± 25° / Horizontaal: ± 20°

De handgreep van de kogelkoppeling of de 
stabilisatiehandgreep en de handremhendel 
mogen niet worden gebruikt om te manoeuvreren – 
gevaar voor beschadiging van de mechanische 
onderdelen!

Afb. 16 Voorbeeld: ALKO AKS 3004-3504
1 Stabilisatiehandgreep (voor frictievoeringen)
2 Koppelingshendel
3 Slijtageaanduiding
4 Veiligheidsindicatie

Afb. 17 Voorbeeld: Winterhoff WS3000
1 Hendel 
2 Slijtageaanduiding
3 Controle-indicator
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Aanhanger aan- / afkoppelen 3

Veiligheidskoppeling WS3000 bedienen

Afb. 18 Standen van de WS3000
1 Borgplaten
2 Gesloten, stabilisatie ingeschakeld
3 Gesloten, stabilisatie uitgeschakeld
4 geopend
5 Controle-indicator (groene pen)

De bediening van de veiligheidskoppeling wordt 
beschreven in de gebruiksaanwijzing / onder-
houdshandleiding van de fabrikant. Deze is te 
vinden op internet op www.winterhoff.de/
downloads.

Veiligheidskoppeling AKS bedienen

Afb. 19 Aangekoppelde standen van de AKS
1 Stabilisatiehandgreep gesloten
2 Diefstalbeveiliging

De bediening van de veiligheidskoppeling wordt 
beschreven in de gebruiksaanwijzing / 
onderhoudshandleiding van de fabrikant. Deze is 
op internet te vinden op www.alko-tech.com/nl.

Frictievoeringen vervangen

Afb. 20 Vervanging van frictievoeringen
1 Frictievoeringen los (type Winterhoff)
2 Frictievoeringen per set (type AlKo)

Het onderhoud / de vervanging van de 
frictievoeringen is beschreven in de documentatie 
van de betreffende fabrikant. 

WAARSCHUWING
Rijden met versleten frictievoeringen!
Meer gevaar voor slingerende en onverhoedse 
bewegingen – gevaar voor slingeren / ongevallen!
 Rij niet met versleten frictievoeringen.
 Voer bij de veiligheidskoppeling regelmatig de beno-

digde onderhoudswerkzaamheden uit.
 Vervang door vet verontreinigde frictievoeringen.
 Controleer vóór vertrek of de veiligheidskoppeling 

vergrendeld is en de slijtage-indicator in het positieve 
(groene) gebied staat.

 Laat een versleten / defecte veiligheidskoppeling 
vervangen in een gespecialiseerde werkplaats.
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3
 Laden / lossen
Veiligheid tijdens het laden / lossen
Om ongevallen te vermijden en persoonlijk letsel 
en schade aan eigendommen te voorkomen, is het 
belangrijk om de juiste volgorde tijdens het laden / 
lossen aan te houden. 
Volg beslist de veiligheidsinstructies op!

WAARSCHUWING
Laden en lossen van de aanhanger zonder hem 
aan te koppelen of te ondersteunen!
Aanhanger kan plotseling kantelen / zichzelf 
ontkoppelen, ongecontroleerd in beweging komen 
en mensen verpletteren / stoten.

 Koppel de aanhanger vóór het laden / lossen aan het 
trekkende voertuig (auto) aan.

 Trek indien nodig de handrem aan.
 Ondersteun de aanhanger vóór het laden / lossen door 

middel van steuninrichtingen.
 Plaats indien nodig wielblokken eronder.
 Controleer vóór het laden / lossen of de aanhanger 

stabiel staat en niet kan wegrollen.

WAARSCHUWING
Laden en lossen van de aanhanger op een helling!
Een hellend geplaatste aanhanger kan door het schuiven 
van de lading ongecontroleerd in beweging komen en 
mensen verpletteren / stoten.
 Laad / los de aanhanger bij voorkeur op een stevige / 

horizontale ondergrond – niet op een helling.
 Gebruik bovendien wielblokken.

Afb. 21 Aanhanger aangekoppeld

WAARSCHUWING
Laden buiten het laadgebied / wanden!
Aanhangers die buiten het laadgebied / wanden beladen 
zijn, vormen een groter gevaar voor ongevallen / 
risicopotentieel.
De draaicirkel van de aanhanger wordt groter bij het rijden 
/ draaien – gevaar voor ongevallen!
 Houd u aan de wettelijke voorschriften volgens StVO 

artikel 22 ‘Lading’.
 Overschrijd de in StVO aangegeven max. toelaatbare 

waarden niet voor het uitsteken van lading naar voren / 
achteren / de zijkanten.

 Markeer een lading die over de wanden / laadgebied 
heen uitsteekt.

Afb. 22 Aanhanger / laadgebied betreden

VOORZICHTIG
Laadgebied betreden! 
Bij het in- / uitgaan van de laadruimte tijdens het 
laden / lossen kunt u onder natte / gladde 
omstandigheden en bij een vuile laadruimte 
uitglijden en van de aanhanger vallen.

  dragen.
 Beveilig de aanhanger voor het betreden tegen 

wegrollen / ontkoppelen / kantelen.
 Betreed en verlaat het laadgebied extra voorzichtig – 

niet erop of eraf springen.
 Verwijder vuil, sneeuw, ijs voor het betreden van het 

laadgebied.
 Betreed en verlaat het laadgebied alleen via de 

geopende achterklep.

  Klim niet over gesloten wanden. Klim niet op een 
spatbord / dissel.

B - 084  B - 085  
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Laden / lossen 3

Uitstekende lading

Afb. 23 Uitstekende lading markeren
1 Bord / vlag (30 cm x 30 cm) of 

cilindrisch lichaam (ø 35 cm x 30 cm) in helder rood

Lading die buiten het laadgebied of wanden 
uitsteekt, moet volgens artikel 22 van de StVO
(in Duitsland) worden gemarkeerd.

 Controleer of de lading niet de max. toegestane waarden 
volgens StVO artikel 22 ‘Lading’ overschrijdt.

 Markeer een uitstekende lading.
– Gebruik hiervoor de voorgeschreven middelen.

 Laad de lading niet te ver naar voren.
– Het benodigde draaibereik voor het rijden in bochten 
moet vrij blijven!

Afb. 24 Rijden met geopende voorwand
1 Voorwand, naar beneden geklapt

WAARSCHUWING
Beperkt draaibereik – gevaar voor botsingen!
Als u de lading naar voren plaatst terwijl de voorwand naar 
beneden is geklapt, wordt het zwenkbereik in bochten 
kleiner – gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of u ondanks het beperkte draai-

bereik met het trekkende voertuig in bochten kunt rijden.
 Corrigeer indien nodig de verdeling van de lading 

gecentreerd tussen de dissel.
 Demonteer de voorwand indien nodig.

 Vermijd achteruitrijden met neergeklapte voorwand.

Afb. 25 Verkeerd vastgezet / beladen
1 lange lading, op achterklep geplaatst

WAARSCHUWING
Lading op wanden laden!
Door een directe druk van de lading op de wanden kunnen 
deze meegeven en vervormd raken of breken / 
openspringen. De lading kan verschuiven / kantelen en 
mensen verpletteren / stoten – gevaar voor ongevallen!
 Laad de lading bijv. buizen, houten balken, ladders niet 

op de wanden.
 Demonteer de achterklep indien nodig, voor het 

vervoeren van lange vrachten die buiten de wanden 
uitsteken.

 Gebruik voor het vervoeren van lange materialen een H-
frame aan de voorzijde.

B - 086  

> 1 m

1

B - 087  

1

B - 088  

1
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Laden / lossen3

Stortgoed laden / lossen

Afb. 26 Aanhanger beladen met stortgoed (steenslag)

VOORZICHTIG
Stortgoed laden / lossen!
Het geladen stortgoed, bijv. zand, grind, drukt tegen de 
wanden / achterklep. De achterklep kan, nadat de sluitingen 
ontgrendeld zijn, door de drukkracht losspringen en tegen 
personen stoten. Niet vastgezette wanden / bovenbouw 
kunnen door de drukkracht openspringen.
 Controleer vóór het lossen van stortgoed of de lading 

niet tegen de wanden / achterklep drukt.
 Controleer vóór het laden / lossen van stortgoed of de 

sluitingen van de wanden goed gesloten / geborgd zijn.
 Verwijder indien nodig de drukkende lading van de te 

openen wanden / achterklep.
 Ga bij het ontgrendelen van de wanden / achterklep 

zijdelings ernaast staan – niet direct erachter.

Afb. 27 Gevarengebied bij de kipper

WAARSCHUWING
Een kipbare aanhanger lossen!
Bij het kippen kunnen personen door een 
schuivende lading worden geraakt / verpletterd / 
gestoten.

  Houd personen tijdens het kippen weg van de 
geopende wand.

 Ga tijdens het kippen aan de tegenoverliggende zijde 
van de geopende wand staan.

 Kip de lading gecontroleerd.

WAARSCHUWING
Gekipt laadvlak bij het lossen!
Een gekanteld laadgebied kan vanzelf 
neerklappen. U kunt worden geraakt / verpletterd / 
gestoten.

  Houd personen tijdens het kippen weg van de 
gekanteld laadgebied.

 Begeef uzelf niet onder een gekanteld laadgebied.
 Zorg ervoor dat uw handen zich niet in het chassisge-

deelte bevinden tijdens het kantelen.
 Laat een gekantelde / onbeveiligd laadgebied niet 

zonder toezicht.

VOORZICHTIG
Droog stortgoed kippen
Bij het kippen van droog stortgoed kan als gevolg van 
stofvorming verminderd zicht ontstaan.
 Kip droog stortgoed langzaam eruit.
 Onderbreek indien nodig het kipproces.

B - 089  B - 090  
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Laden / lossen 3

Op de aanhanger rijden / stappen

Afb. 28 Op de kipper rijden
1 Achterklep berijdbaar

AANWIJZING 
Overbelasting van oprijhulpmiddelen / laadgebied!
De oprijhulpmiddelen of het laadgebied kunnen door 
overbelasting op bepaalde punten vervormd raken of 
breken.
 Rij langzaam en gelijkmatig – niet schoksgewijs – over

de oprijhulpmiddelen / het laadgebied.
 Rijd niet met heftrucks / hefplatforms op de oprijhulp-

middelen – hoge puntbelasting door kleine wielen.
 Vermijd onnodige belasting bij het rijden over de laad-

wand / laadklep – bijv. verwijderbaar gereedschap, 
accessoires vooraf verwijderen.

 Houd de max. toegestane belasting aan.
Neem de aanwijzingen op de borden in acht.

Afb. 29 gekanteld laadgebied betreden
1 Laadbrug gekanteld

WAARSCHUWING
Gekanteld laadgebied betreden!
Bij het betreden van een gekanteld laadgebied 
tijdens het laden / lossen kan deze onverwacht 
kantelen en u kunt vallen.

  dragen.
 Betreed een gekanteld laadgebied alleen bij bijv. het

erop rijden van bouwmaterieel / van een motorfiets.
 Stap langzaam aan de achterzijde van de gekanteld

laadgebied af.

  Houd personen weg uit de gevarenzone onder 
de laadbrug.

Afb. 30 Laadgebied betreden via oprijhulpmiddelen
1 Helling / oprijhulp / oprijplank

VOORZICHTIG
Laadgebied betreden via oprijhulpmiddelen!
Bij het betreden / verlaten van het laadgebied via 
oprijhulpmiddelen kunt u vallen.

  dragen.
 Controleer vóór het betreden of de oprijhulp geborgd is

en niet kan wegschuiven.
 Betreed de oprijhulp vanaf de achterzijde – niet vanaf de 

zijkant erop stappen.

B - 091  

1

max. 500 kg

620.00335

B - 092  

1

B - 093  

1
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Laden / lossen3

Motorfietsen laden / lossen

Afb. 31 Voorbeeld 1: Motorfiets transporteren
1 Motorfietsstandaard
2 Oprijplaat

WAARSCHUWING
Motorfiets laden / lossen via een oprijplaat
De motorfiets kan wegschuiven – gevaar voor 
beknelling!

Mensen kunnen eraf glijden en vallen.

  dragen.
 Controleer vóór het laden / lossen of de oprijplaat op het 

laadgebied tegen wegschuiven geborgd is.
 Stel de motorfietsstandaard af op de wielmaat van uw 

motorfiets.
 Duw / rij de motorfiets voorzichtig erop.
 Vraag indien nodig een tweede persoon om u te helpen.

Afb. 32 Voorbeeld 1: bij kantelbare aanhangers
1 Motorfietsstandaard
2 Achterklep

WAARSCHUWING
Motorfiets op kantelbare aanhanger laden
Door het verschuiven van het gewicht kantelt de 
aanhanger naar voren – gevaar voor beknelling / 
vallen!

  dragen.
 Voer het laden / lossen bij kantelbare aanhangers 

alleen uit wanneer ze aangekoppeld zijn.
 Rij langzaam over het laadgebied.

Afb. 33 Motorfiets in motorfietsstandaard geborgd
1 Motorfietsstandaard
2 Sjorband

De motorfiets mag alleen in de motorfietsstandaard 
geborgd en vastgezet worden getransporteerd!
Laat indien nodig een motorfietsstandaard 
monteren op het laadgebied.

B - 127

1

2

B - 128

1

2

B - 129

1

2
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Laden / lossen 3

Gesloten opbouw betreden

Afb. 34 Laadwand bedienen
1 Laadwand

WAARSCHUWING
Gesloten opbouw betreden!
Bij het betreden van een neergelaten laadwand tijdens het 
laden / lossen kunt u vallen. U kunt uw hoofd stoten tegen 
de bovenrand van de opbouw.

  dragen.
 Trek uw hoofd in als de opbouw laag is.
 Betreed / verlaat een laadwand alleen vanaf de achter-

zijde – niet zijwaarts.
Spring er niet op of af.

Afb. 35 Dubbele deuren bedienen
1 Dubbele deur
2 Deurvastzetter

WAARSCHUWING
Niet-beveiligde dubbele deuren tijdens het laden / 
lossen!
De dubbele deuren kunnen onverwachts dichtslaan als 
gevolg van windvlagen – gevaar voor stoten / beknelling!
 Beveilig de dubbele deuren vóór het laden / lossen met 

deurvastzetters.
 Houd de deurbladen in harde wind / windvlagen vast.

Afb. 36 Neerlaatbare aanhanger met achterklep
1 Achterklep
2 Cilinderborging (gasdrukveer geborgd)

WAARSCHUWING
Achterklep bedienen!
Tijdens het openen van de achterklep kan de aanhanger 
naar achteren kantelen – gevaar voor stoten / beknelling!
U kunt uw hoofd stoten tegen de geopende achterklep.
 Koppel de aanhanger vóór het openen van de achter-

klep vast aan het trekkende voertuig of laat eerst het 
laadgebied zakken.

 Betreed / verlaat het laadgebied voorzichtig.
Trek indien nodig uw hoofd in.

 Beveilig de achterklep met behulp van de cilinderbor-
ging tegen het vanzelf neerklappen.

B - 094  1 B - 095  

1

2

B - 096  

1

2
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Handmatige lier

Afb. 37 Variant 1: Verplaatsbare lier
1 Lier (parkeerstand geborgd)
2 Lierbok, verstelbaar

– De lier is een handmatige laad- en loshulp die speciaal 
is ontworpen voor autotransport. Defecte voertuigen 
kunnen met behulp van de lier op het laadgebied 
worden getrokken.

– De lier kan afneembaar / steekbaar of vast gemonteerd 
zijn.

Zie voor de bediening van de lier de 
gebruiksaanwijzing voor het specifieke type,
deel 2.

Afb. 38 Typeplaatje van de fabrikant

De technische gegevens met max. krachtvermeldingen 
worden gespecificeerd op het typeplaatje.

Afb. 39 Variant 2: Lier centraal vast
1 Lier (bedieningsstand ontgrendeld)
2 Lierbok, centraal vast aangebracht

WAARSCHUWING
Beschadigde lier gebruiken!
Een beschadigde kabel is verzwakt en kan onder belasting 
breken. Mensen kunnen door de kabel of door de lading 
worden geraakt / gekneusd.
 Gebruik alleen een perfecte / onbeschadigde lier.
 Laat de lier regelmatig onderhouden en in geval van een 

defect onmiddellijk repareren.

 Positioneer de lierbok (Afb. 37 /2).
 Open of demonteer indien nodig de voorwand.
 Wikkel de kabel na gebruik op.
 Zet de kabel met haken vast aan de ogen.
 Plaats de hendel in de parkeerstand (zie Afb. 37 ) en zet 

hem vast.

Afb. 40 Variant 3: Lier met omleiding
1 Lier, aan de zijkant 
2 Frame
3 Omkeerschijf

VOORZICHTIG
Lier bedienen!
Bij het op- en afwikkelen van de kabel kunt u uw 
handen / vingers in de lier kneuzen.
Als afzonderlijke draden van de kabel zijn 
gebroken, kunt u uw handen bezeren.

  dragen.
 Controleer tijdens het bedienen of de kabel geen 

gebroken afzonderlijke draden heeft.
 Let erop dat uw vingers bij het opwikkelen van de kabel 

niet in de lier komen.

 Positioneer de riemschijf (Afb. 40 /3).

B - 097  

1 2

B - 100  

B - 098  

1

2
B - 099  

1 2 3
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Laden / lossen 3

Elektrische lier

Afb. 41 Voorbeeld 1: Vaste lier
1 Lier met accubox
2 Voorwand
3 Wielstopper-stangen

– Een elektrisch aangedreven lier wordt bediend via de 
afstandsbediening.

– Elektrische lier is binnen op het laadgebied of buiten op 
het chassis gemonteerd.

Afb. 42 Voorbeeld: Typeplaatje van de fabrikant
1 Haak met lus

De technische gegevens met max. krachtvermeldingen 
worden gespecificeerd op het typeplaatje.

Afb. 43 Voorbeeld 2: Verstelbare lier
1 Lierframe 
2 Lier
3 Kabelrups

Afb. 44 Voorbeeld: Gebruiksaanwijzing van de fabrikant

Zie voor de bediening van de elektrische kabellier 
de documentatie van de fabrikant.

 Positioneer de lier.

Afb. 45 Voorbeeld 2: Lier met afstandsbediening
1 Afstandsbediening (aansturing)

 Open of demonteer indien nodig de voorwand.
 Wikkel de kabel na gebruik op.

Afb. 46 Parkeerpositie (rijstand)
1 Haak geborgd
2 Lier geborgd

 Zet de haak en de lier vast.

B - 101  

3 2 1

B - 103  

1

B - 102  

1 2 3

B - 104  

B - 105  

1

B - 106  

1

2
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3
 Vastzetten van de lading
Zekering van de lading / lasten
Om ongevallen te vermijden en persoonlijk letsel 
en schade aan eigendommen te voorkomen, is het 
belangrijk om vóór vertrek nauwkeurig te contro-
leren of de lading goed is verdeeld en vastgezet.

Het laden / lossen van de aanhanger moet zeer voorzichtig 
en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen in het 
wegverkeer en ongevallenpreventievoorschriften 
gebeuren.

Definitie van belasting / massa:
Max. toelaatbare totale massa (totaalgewicht TG)
Totale massa = eigen massa van de aanhanger + lading

– op het typeplaatje en in het ‘kentekenbewijs’ (deel 1)
– De totale massa van de aanhanger mag de volgende

waarden niet overschrijden:
1. Toegestane aanhanglast van het trekkende voertuig
2. Toegestane totale massa van het trekkende voertuig

Massa van de aanhanger (eigen gewicht)
Eigengewicht van de onbeladen aanhanger.

Aanhanglast trekkend voertuig
De toegestane aanhanglast is gespecificeerd in het 
kentekenbewijs deel I.
De aanhanglast mag in geen geval worden overschreden 
door het werkelijke gewicht van een beladen aanhanger.

Nuttige last
Max. toegestaan gewicht van de lading van de aanh. in kg.
Nuttige last = totale massa – eigen massa aanhanger

Kogeldruk (s)
De druk die door de aanhanger wordt uitgeoefend op de 
koppeling van de auto. 
De max. toegestane kogeldruk is gespecificeerd op een 
sticker op de aanhanger en in het kentekenbewijs deel 1 te 
vinden.

Verdeling van de lading

VOORZICHTIG
Niet-aanhouden van de kogeldruk!
Wanneer de aanhanger verkeerd is 
beladen, kunnen er ongevallen 
ontstaan als gevolg van een 
negatieve / te geringe kogeldruk en 
door overschrijding van de max. 

toegestane kogeldruk.
Aanhanger kan gaan slingeren, kantelen, ontkoppelen – 
gevaar voor ongevallen!
 Verdeel de lading (gewicht) gelijkmatig op het laadge-

bied – puntbelasting vermijden.
 Verdeel de lading zodat er geen negatieve kogeldruk

ontstaat en de max. toegestane kogeldruk wordt aange-
houden.

 Overschrijd de max. toegestane kogeldruk van de auto-
koppeling niet.

 Benut de max. toegestane kogeldruk bij voorkeur
volledig (zie COC-documenten punt 19).

 Let op de specificaties voor de max. toegestane kogel-
druk in de voertuigdocumenten van de autokoppeling.

 Overschrijd de max. toegestane kogeldruk van de
aanhanger niet.
– Let op de specificaties voor de max. toegestane kogel-
druk op het aanhangerplaatje en in het kentekenbewijs 
deel 1.

Lading verdelen over het laadgebied

Afb. 47 Positionering van de lading

AANWIJZING 
Slechte / verkeerde verdeling van het gewicht van de 
lading!
Een sterk ongelijkmatige / geconcentreerde lastverdeling 
kan tot overbelasting en beschadiging van onderdelen van 
de aanhanger leiden.
 Plaats de zwaarste voorwerpen in het midden op het

laadgebied en in de buurt van de assen.
 Verdeel de lading in overeenstemming met zijn gewicht

gelijkmatig over het laadgebied.
 Vermijd een geconcentreerde / eenzijdige verdeling van 

de last.
 Plaats de lading niet op / over de wanden – deze zijn

niet ontworpen om lasten te dragen.

Controleer vóór het laden welke max. nuttige last u 
met de aanhanger mag transporteren.

Controleer of de max. toegestane totale massa (totaal 
gewicht TG) van de aanhanger niet wordt overschreden.

S 

B - 062

B - 070  B - 070
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Vastzetten van de lading 3

Goede verdeling van de lading

Afb. 48 Last binnen het bereik van de assen

– Zwaarste last van de lading boven de as in het midden 
geplaatst.

– Andere last gelijkmatig op het laadgebied verdeeld.
– Geconcentreerde / eenzijdige belasting vermijden.
– Max. toegestane kogeldruk aangehouden.
– Minimale kogeldruk gewaarborgd.
– Optimale wegligging (contact met bodem) verkregen.
– Remwerking is maximaal.
– Optimale rijeigenschappen (geen slingeren).
– Gevaar voor doorslippen minimaal.

Verkeerde verdeling van de lading

Afb. 49 Last te ver naar voren (naar de auto)

– Zware last van de lading te ver naar voren geplaatst, de 
achterzijde van de auto zakt – overbelasting van 
achteras en chassis.

– De trekinrichting van de aanhanger wordt overbelast.
– Max. toegestane kogeldruk wordt overschreden.
– Slechte wegligging (verminderd contact met bodem).
– Remwerking is verminderd / slecht.
– Beperkte bestuurbaarheid / slecht rijgedrag.

Verkeerde verdeling van de lading

Afb. 50 Last te ver naar achteren (aan de achterkant van de 
aanhanger)

– Zware last van de lading te ver naar achteren geplaatst, 
de achterzijde van de auto komt omhoog – 
overbelasting van de vooras.

– Verhoogde slijtage van de aanhangerkoppeling.
– Noodzakelijke minimale kogeldruk naar beneden 

overschreden.
– Slechte wegligging (verminderd contact met bodem).
– Remwerking is verminderd / slecht.
– Beperkte bestuurbaarheid / slecht rijgedrag.
– Aanhanger heeft sterke neiging om te slingeren.
– Verhoogd slingergevaar tijdens het rijden.

B - 063  

kg

B - 064  

kg
s

B - 065  

kg
s
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Vastzetten van de lading3

Vrijkomende krachten

Afb. 51 100 kg lading (statisch)

Afb. 52 bij 40 km/h zijn het 6000 kg dynamisch

Afb. 53 bij 80 km/h zijn het 24000 kg dynamisch

Merk op dat een laag gewicht / kleine belasting bij 
hoge snelheid een projectiel kan worden.

– De gewichtsbelasting [m] dient als uitgangspunt voor de 
dimensionering van de ladingborging.

– Bij frontale botsingen of een noodstop wordt kinetische 
energie vrijgegeven. Deze energie moet door de 
sjorbanden / wanden kunnen worden geabsorbeerd. 

Conclusie

– Met toenemende snelheid nemen ook de traagheids-
krachten / centrifugaalkrachten van de lading toe:

1. bij 0 km/h = 100 kg kinetische energie
2. bij 40 km/h = ~ 6000 kg kinetische energie
3. bij 80 km/h = ~ 24000 kg kinetische energie

– Wanneer de snelheid wordt verdubbeld, wordt de 
kinetische energie die vrijkomt bij een noodstop met 
onbeveiligde lading verviervoudigd.

– Verkeerde / onjuiste verdeling van de lading leidt tot 
ernstige ongevallen, zelfs bij lage snelheden.

– Een overbelasting van de aanhanger is een bewust 
gecreëerd gevaar dat in geval van kleine 
stuurbewegingen / ongelijkmatige grond / windvlagen 
leidt tot slingeren van de aanhanger.

Wrijvingscoëfficiënten / materiaalcombinaties

Spankrachten 

Afb. 54 Benodigde spankrachten om verschuiven te voorkomen

Zekering naar voren (bij noodstop)
0,8 of 80% van de gewichtskracht – wrijvingscoëfficiënt 
(bijv. 0,3):
bijv. 500 kg x (0,8g – 0,3) = 250 daN 

Zekering naar opzij / naar achteren
(bij uitwijkmanoeuvres / wegrijden / rijden door bochten)
0,5 of 50% van de gewichtskracht – wrijvingscoëfficiënt 
(bijv. 0,3):
bijv. 500 kg x (0,5g – 0,3) = 100 daN 

 Werk de potentieel vrijkomende krachten tegen door:

– goede verdeling van de lading
– voor het gewicht van de lading toereikende
zekering van de lading (sjormiddelen, sjorpunten)
– gebruik van antislipmaterialen 
(antislipmatten)
– goede zekering van de lading bijv. met afdeknet, 
dekzeil, opzetpaneel voor wand, H-frame enz.
– aangepaste snelheid

B - 066  

~ 100 kg 0 km/h

B - 067  

~ 6000 kg 40 km/h

B - 068  

~ 24000 kg 80 km/h

Combinatie droog nat vettig
Hout – hout 0,2 – 0,5 0,2 – 0,25 0,05 – 0,15
Metaal – hout 0,2 – 0,5 0,2 – 0,25 0,02 – 0,1
Metaal – metaal 0,1 – 0,25 0,1 – 0,2 0,01 – 0,10
Beton – hout 0,3 – 0,6 0,3 – 0,5 0,1 – 0,2
Stalen frame – 
houten oppervlak

0,4 0,4

Houten balken – 
houten oppervlak

0,5 0,5

Antislipmat met 
alle materiaal-
combinaties

0,6

Plastic / 
draadstalen 
palletbox – op 
zeefdrukplaat

0,25

Rubberen 
banden op stalen 
laadvlak

ong. 0,3 ong. 0,1 – 
0,2

B - 069  B - 069  

0.5

0.5

0.5

0.8 kg
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Vastzetten van de lading 3

Zekeren van de lading voor transport

De veiligheid van de lading is een essentieel 
onderwerp voor het transporteren van goederen. 
Neem de nationale en, indien nodig, internationale 
voorschriften in acht. De lading moet volgens de 
voorschriften overeenkomstig StVO / StVZO, VDI 
2700 e.v., BGV D29 en DIN 12642 stevig en veilig 
aan het voertuig worden vastgesjord of met andere 
toegestane hulpmiddelen die voor de betreffende 
lading voldoende zijn, worden vastgezet.

– Voor de veiligheid van de lading zijn de chauffeur, de 
eigenaar van het voertuig, de verlader en de verzender 
evenzeer verantwoordelijk.

– Drie verplichtingen hebben alleen betrekking op de 
chauffeur:

1. Plicht tot controle van de zekering van de lading en 
lastenverdeling vóór vertrek.

2. Plicht tot controle en herstel van de zekering van de 
lading tijdens het transport.

3. Plicht tot aanpassing van het rijstijl aan de lading 
(aangepaste rijstijl).

WAARSCHUWING
Niet / slecht vastgezette lading!
De lading kan tijdens het rijden – in krappe bochten, op 
hobbelige wegdekken en op steile wegen (bergen) – 
verschuiven en de aanhanger in onbalans brengen of 
rechtstreeks uit de aanhanger worden geslingerd.
 Zet de lading naar behoren vast.
 Controleer vóór vertrek of de lading vorm- en krachtge-

sloten is vastgezet.
 Controleer tijdens het rijden (rijpauzes) de veiligheid 

van de lading – zet haar indien nodig opnieuw vast.
 Let op nationale voorschriften voor het beveiligen van 

de lading.
 Neem indien nodig de speciale transport- en zekerings-

voorschriften voor specifieke lading in acht.
 Breng indien nodig extra sjorpunten aan.

 Beveilig de lading op een vorm- en krachtgesloten 
manier.

1. vormgesloten: volledig laadgebied door de vorm 
van de lading slipvast opgevuld.

2. krachtgesloten: door neerwaarts vastsjorren met 
behulp 
van sjorbanden, staalkabels, enz.

 Combineer waar mogelijk de vorm- en krachtgesloten 
zekering van de lading.

Vastsjorren
Vastsjorren van de lading over de wanden heen of 
een omspanning om het chassis heen is niet 
toegestaan!
Voor het krachtgesloten zekeren van de lading 
moeten spanbeugels / spanogen in de profielen 
van de wanden of op het laadgebied worden 
gebruikt!

WAARSCHUWING
Overschrijding van de max. sjorkrachten / 
veronachtzaming van de min. sjorhoek!
De sjorpunten kunnen breken, waardoor de lading niet 
langer veilig is vastgezet. Als gevolg van een te kleine 
sjorhoek < 30° is de lading niet goed vastgezet.
 Houd de max. sjorkrachten per sjorpunt aan. 

Let op de max. waarden op de sticker op de aanhanger.
 Sjor de lading aan de sjorpunten vast met een sjorhoek 

groter dan 30°.

WAARSCHUWING
Geen ongeschikte / defecte sjormiddelen gebruiken!
Met defecte / ongeschikte sjormiddelen zoals sjorbanden, 
kettingen en stalen kabels kan de lading niet veilig worden 
vastgezet.
 Gebruik alleen gekeurde sjorbanden (TÜV, GS).

 Gebruik alleen sjorbanden met de juiste sterkte (voor-
spankracht Lc-waarde).

 Controleer vóór het vastsjorren of de sjormiddelen niet 
beschadigd zijn, geen scheuren, kinken, slijtage hebben.

B - 071  B - 071  
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Vastzetten van de lading3

Sjorpunt in / op het laadgebied

Afb. 55 Voorbeeld: Specificatie van sjorkrachten
1 Sticker
2 Voorwand

 Controleer of het aantal sjorpunten en de max. 
sjorkrachten voldoende zijn voor de vast te zetten lading.

 Breng indien nodig extra sjorpunten aan.
 Vervang vervormde / versleten sjorpunten.

Sjorpunten

Afb. 56 Inklapbare sjorbeugel 
Sjorkracht = max. 400 daN (kg)
1 Sjorbeugel
2 Profiel van de wand
3 Laadgebied (bodemplaat)

Afb. 57 Inklapbare sjorbeugel 
Sjorkracht = max. 800 daN (kg)
1 Sjorbeugel
2 V-sjorrail
3 Laadgebied (bodemplaat)

Afb. 58 Verzonken sjorpunten (optioneel) 
Uitvoering 1: Sjorkracht = max. 200 daN (kg)
Uitvoering 2: Sjorkracht = max. 400 daN (kg)
1 Sjorring
2 Verzinking
3 Laadgebied (bodemplaat)

Afb. 59 Opliggende sjorpunten (optioneel) 
Sjorkracht = max. 200 daN (kg)
1 Sjorring,

vastgeschroefd aan het laadgebied
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Vastzetten van de lading 3

Sjormiddel

Afb. 60 Humbaur sjorbanden
1 Etiket (Technische gegevens)
2 Ratel
3 Krachtvermelding: Lc 400 daN

Humbaur sjorband # 670.00002:

– Breedte van de band 25 mm, 6000 mm lang
Breukbelasting 500 daN 

– met ratel

Afb. 61  Humbaur koffersets
1 Car lashing-set 
2 Spanbandset

Car lashing-set # 753.00001 verpakt in een transparante 
kunststof gesloten opbouw (395 x 295 x 106 mm) 
bestaande uit:

– 4x sjorband: Breedte van de band 35 mm met 
verbindingsband, Breukbelasting 1000 daN met kort 
vast uiteinde en gemonteerde enkelvoudige 
driehoekhaak

– 1x veiligheidsvest geel
– 1x werkhandschoenen

Spanbandset # 753.00002 verpakt in een transparante 
kunststof gesloten opbouw (395 x 295 x 106 mm) 
bestaande uit:

– 4x sjorband: Breedte van de band 35 mm, lengte 
5000 mm, Breukbelasting 1000 daN, met ingebouwde 
driehoekhaak

– 8x PU randbescherming sleuven 35 mm

Afb. 62 Toepassingsvoorbeeld: Humbaur spanbandset
1 Sjorband
2 Spanbeugel, neerlaatbaar

Afb. 63 Toepassingsvoorbeeld: Humbaur car lashing-set
1 Sjorband met driehoekhaak
2 Langwerpige gaten 
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Vastzetten van de lading3

Lading vastsjorren / beveiligen

Afb. 64 Negatief voorbeeld
1 Vastsjorren aan het chassis
2 Afdeknet
3 Lading 

De volgende punten waren verkeerd:

– De lading is over de wanden heen vastgesjord aan het 
chassis (Afb. 64 /1).

– De hoge lading (Afb. 64 /3) is gevaarlijk voor staand 
transport – zeer groot gevaar voor kantelen in bochten.

– Het afdeknet (Afb. 64 /2) is verkeerd vastgesjord aan 
onderdelen van de aanhanger.
Het afdeknet is niet geschikt voor deze toepassing.

Afb. 65 Voorbeeld: Zekering van een vaste lading
1 Sjorpunt
2 Antislipondergrond

 Sjor de lading alleen vast aan de hiervoor bestemde 
sjorpunten (Afb. 65 /1).

 Gebruik een antislipondergrond (Afb. 65 /2) of 
gewichtsverdeling, bijv. pallet.

 Lees de gebruiksaanwijzing (krachtvermeldingen) voor 
het gebruikte sjormiddel.

Afb. 66 Voorbeeld: Zekering van losse lading
1 Stortkegel (grind, zand, steenslag, houtsnippers)

Volgens de voorschriften van VDI 2700 hoeft stortgoed 
alleen te worden afgedekt als het tijdens het rijden eraf kan 
vallen of eraf kan waaien.

 Laad het stortgoed zodanig dat de stortkegel niet boven 
de hoogte van de wand uitsteekt. 
Plat de stortkegel af.

 Beveilig licht stortgoed zoals droog zand, bladeren enz. 
met een dekzeil of afdeknet.

 Zorg ervoor dat het stortgoed bij abrupte rem- en 
stuurmanoeuvres of bij sterke wind niet over de wanden 
heen eruit wordt geslingerd / eraf wordt geblazen.
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3Rijden met een aanhanger
Rijden met een aanhanger

Afb. 67 Voorbeeld: Rijden met een aanhanger

Vóór vertrek:
 Voer een controle vóór vertrek uit. 

Controleer de punten / onderdelen systematisch – zie 
‘Controle vóór vertrek’ op pagina 31.

 Neem de algemene veiligheidsinstructies in acht – 
zie ‘Vóór elk vertrek controleren, instellen en vastzetten’ 
op pagina 11.

 Controleer indien nodig vóór vertrek of de algemeen 
toegestane afmetingen van de aanhanger met lading 
samen niet hoger zijn dan 4 m en niet breder dan 
2,55 m zijn (in Duitsland volgens artikel 22 lid 2, StVO).

 Controleer vóór vertrek en tijdens de rijpauzes of de 
lading voldoende is vastgezet.

Tijdens het rijden:
 Pas uw snelheid aan de weg- en weersomstandigheden 

aan. 
 Rij met een beladen aanhanger op hellingen voorzichtig 

naar beneden – rij langzamer, rem.
 Overschrijd de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom 

niet (provinciale wegen, rijkswegen, autowegen en 
autosnelwegen). 
– In Duitsland geldt max. 80 km/h of 100 km/h.

 Plotselinge zijwinden, bijv. op bruggen, tijdens het 
inhalen, bij terreinwisselingen, kunnen de 
voertuigcombinatie aan het slingeren brengen. 
Verlaag de snelheid langzaam.
Vermijd hectische / schokkerige stuurbewegingen.

Remgedrag:
Het remgedrag van een voertuigcombinatie is anders dan 
van een auto zonder aanhanger. De remweg wordt bij 
toenemende belasting langer.
Het ABS-systeem van de auto regelt niet de 
oploopinrichting van een geremde aanhanger.
 Voer voor iedere rit een remproces uit.
 Bij aanhangers met oploopinrichting, eerst voorzichtig 

remmen, vervolgens snel remmen – blokkeren van de 
wielen wordt zo voorkomen.

 Zet een remproces vroegtijdig in.
 Als u geen ervaring hebt met het besturen van een 

voertuigcombinatie, voer dan remtests uit op geschikt 
terrein.

B - 037
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Rijden met een aanhanger3

Rijden met 100 km/h 

Afb. 68 Max. snelheid / 100 km/h sticker

De aanhanger kan in Duitsland goedgekeurd zijn 
voor een maximale snelheid van max. 100 km/h. In 
andere landen is de maximumsnelheid voor een 
auto met aanhanger buiten de bebouwde kom 
mogelijkerwijs anders. Neem het nationale 
wegenverkeersreglement in acht. 

Voor een 100 km/h-goedkeuring moet aan verschillende 
factoren worden voldaan.
Informatie hierover zie ‘Goedkeuring voor snelheden tot 
100 km/h’ op pagina 158.

 Controleer of de aanhanger en auto voldoen aan de 
eisen voor een 100 km/h-goedkeuring.

 Laat evt. ontbrekende wielschokdempers achteraf op de 
aanhanger monteren.

Rijden in cirkels / bochten

Afb. 69 Stuur- / draaicirkel

AANWIJZING 
Gevaar voor botsingen in te krappe bochten / bij het 
achteruitrijden / keren!
De aanhanger / het steunwiel / de dissel kan bij overmatig 
sturen, bijv. tijdens het achteruitrijden, met de auto botsen 
– schade aan eigendommen.
 Draai het stuur in krappe bochten / bij het keren / achter-

uitrijden niet te ver door – bekijk de ruimte naar achteren.

De draaicirkel van de aanhanger is afhankelijk van 
meerdere factoren: Lengte van de aanhanger, 
lengte van de dissel, aan de zijkant gemonteerd 
steunwiel.

Bij lange aanhangers en aanhangers met draaischamel is 
de draaicirkel groter en de uitloopbocht kleiner.

 Controleer bij het eerste gebruik van de aanhanger hoe 
ver u het stuur kunt draaien met aanhanger.

Achteruitrijden

Afb. 70 Manoeuvreren

Tijdens het achteruitrijden is het zicht naar 
achteren door de lading of opbouw versperd.

 Rij heel voorzichtig achteruit. Houd er rekening mee dat 
u het stuurwiel mogelijk in de tegenovergestelde richting 
moet draaien.

 Oefen indien nodig het achteruitrijden op een geschikt 
terrein.

 Laat u indien nodig helpen door een assistent.
 Zorg ervoor dat de assistent altijd zichtbaar is in de 

buitenspiegel.

  Houd derden weg achter de voertuigcombinatie.

B - 038 B - 039B - 039 B - 040
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3Manoeuvreren
Manoeuvreren

Afb. 71 Manoeuvreren met een ongeremde aanhanger
1 Onderrijbeveiliging
2 Dissel
3 Koppelingshandgreep

VOORZICHTIG
Manoeuvreren van een beladen aanhanger!
De aanhanger kan kantelen door het verschuiven van de 
lading.
De max. belasting van het steunwiel wordt overschreden.
Het steunwiel kan afbreken en de aanhanger kan kantelen. 
De lading kan van de aanhanger vallen.
 Manoeuvreer alleen met een onbeladen aanhanger of 

alleen met lichte lading bijv. met droge boombladeren.
 Controleer voor het manoeuvreren of u de aanhanger 

kunt verplaatsen.
 Rij niet over obstakels zoals stenen, stoepranden, enz. 

heen.

 Manoeuvreer de aanhanger indien mogelijk op een 
vlakke ondergrond.

 Zet de aanhanger indien mogelijk op een vlakke / rechte 
ondergrond neer – niet op een helling bergaf of bergop.

Afb. 72 De aanhanger handmatig manoeuvreren
1 Manoeuvreerhandgreep (optioneel)

 Gebruik voor het handmatig manoeuvreren de 
handgreep (Afb. 72 /1) op de oploopinrichting.

 ,  dragen.

Voorbereiden
 Zet indien nodig het steunwiel omlaag.
 Sluit de achterklep, wanden, enz.
 Verwijder de wielblokken.

Manoeuvreren
 Pak de koppelingshandgreep (Afb. 71 /3) en de dissel 

(Afb. 71 /2) vast.
 Til de dissel iets omhoog. Zorg ervoor dat de 

onderrijbeveiliging (Afb. 71 /1) de ondergrond niet raakt.
 Duw de aanhanger in de gewenste richting.
 Zorg ervoor dat uw voeten niet onder het steunwiel / 

onder de dissel / trekkogelkoppeling terechtkomen.

Afb. 73 Manoeuvreren met een geremde aanhanger
1 Automatisch steunwiel
2 Manoeuvreerhandgreep (optioneel)
3 Steunwiel
4 Handremhendel

 Draai het steunwiel (Afb. 73 /3) omlaag zodat het 
steunwiel onder de dissel kan worden bewogen.

 Draai de handremhendel (Afb. 73 /4) los.
 Pak indien nodig de manoeuvreerhandgreep (Afb. 73 /2) 

of de ronde stangen van het automatische steunwiel 
vast.

 Beweeg de aanhanger in de gewenste richting – let op 
uw voeten.

 Beveilig de aanhanger na het manoeuvreren tegen 
wegrollen.
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3
 Afkoppelen / parkeren
Aanhanger wegzetten / parkeren
Vermijd het om een aanhanger met lading 
langdurig neer te zetten / te parkeren.
Het wegzetten van een aanhanger zonder trekkend 
voertuig in de openbare ruimten (op wegen) is 
slechts voor een beperkte periode toegestaan.

Let op:

– Parkeer een aanhanger indien mogelijk in gesloten / 
overdekte ruimten. De ondergrond moet vlak, droog en 
stevig zijn.

– Bij eenassige aanhangers mogen beide wielen van een 
as slechts in één richting worden ondersteund om te 
voorkomen dat de aanhanger aan één zijde wegrolt.

– Zorg in gesloten ruimten voor een goede ventilatie om 
condensatie onder afdekkingen van dekzeil of polyester 
te voorkomen.

– Bescherm de trailer indien mogelijk tegen diefstal en 
ongeoorloofd gebruik door derden – met name 
kinderen.

– Zorg ervoor dat door de aanhanger neer te zetten, geen 
personen in gevaar worden gebracht en de 
doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd.

– Let erop dat bij het parkeren in openbare gebieden de 
verlichtingsinrichting (reflectoren, kentekenplaat) niet 
wordt bedekt. Gebruik indien nodig 
parkeerwaarschuwingsborden voor- en achterop de 
aanhanger (zie hiervoor artikel 17 van de StVO).

Afb. 74 Geremde aanhanger, beveiligd
1 Metalen vergrendelingsschoen (diefstalbeveiliging)
2 Elektrische stekker
3 Handremhendel 
4 Steunwiel

Het afkoppelen van een eenassige aanhanger met 
lading (zonder extra steuninrichtingen) is niet 
toegestaan – gevaar voor kantelen!

WAARSCHUWING
Verkeerd afgekoppelde aanhanger 
De aanhanger kan in beweging komen en kantelen. 
Mensen kunnen door de aanhanger worden 
geraakt en overreden – gevaar voor beknelling!

 Koppel de aanhanger alleen leeg af.
 Beveilig de aanhanger voordat u hem afkoppelt met wiel-

blokken en parkeerrem tegen wegrollen.

Afb. 75 Aanhanger beveiligd met steunen
1 Uitschuifbare steunpoten

Optioneel kan de aanhanger extra worden beveiligd met 
steuninrichtingen, bijv. uitschuifbare steunpoten 
(Afb. 75 /1) voor een stabielere plaatsing met lichte lading.
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Afkoppelen / parkeren 3

Wielblokken

Afb. 76 Voorbeeld 1: Wielblokken verticaal aan de zijkant
1 Wielblok
2 Houder

Ongeremde aanhangers tot 750 kg totale massa worden 
geleverd zonder wielblokken.
Geremde aanhangers zijn in de fabriek uitgerust met 2 
wielblokken.

Wielblokken moeten altijd aanwezig zijn. Verloren 
of beschadigde wielblokken moeten worden 
vervangen.

Behalve met de parkeerrem moet de aanhanger op 
hellingen bergop / bergaf en in afgekoppelde staat 
met wielblokken worden beveiligd.

Afb. 77 Voorbeeld 2: Wielblokken horizontaal aan de zijkant
1 Wielblok
2 Chassis onder opbouw

WAARSCHUWING
Onvergrendelde wielblokken
Niet-gezekerde wielblokken kunnen tijdens het rijden eraf 
vallen – gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of de wielblokken in de houders 

geborgd zijn.
 Controleer de houders regelmatig op beschadigingen.

Afb. 78 Voorbeeld 3: Wielblokken verticaal aan de voorzijde
1 Houder voor wielblok
2 Voorwand (bijv. bij gesloten opbouw)

Afb. 79 Voorbeeld 4: Wielblokken aan de voorzijde, achteraf 
gemonteerd
1 Wielblok horizontaal geborgd

 Voorzie uw ongeremde aanhanger achteraf van 
wielblokken. 
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Afkoppelen / parkeren3

Wielblokken gebruiken

Afb. 80 Wielblok verwijderen
1 Hendel
2 Wielblok
3 Houder

VOORZICHTIG
Wielblokken gebruiken
Bij het bedienen van de wielblokken kunnen uw 
handen / vingers bekneld raken. U kunt uw hoofd 
tegen het chassis / de opbouw stoten.

  dragen.
 Maak de wielblokken voorzichtig en langzaam los.
 Vermijd schokkerige bewegingen.

 Druk de hendel (Afb. 80 /1) van de houder (Afb. 80 /3) in.
 Schuif tegelijkertijd het wielblok (Afb. 80 /2) eruit.
 Verwijder het wielblok uit de houder.

Afb. 81 Wielblokken eronder geplaatst
1 Wielblok

 Plaats de wielblokken (Afb. 81 /1) volledig onder de 
wielen. 
Let op de richting van de helling van de aanhanger, bijv. 
op een helling.

Afb. 82 Wielblokken vastzetten (rijstand)
1 Inkeping / neus
2 Hendel

 Plaats het wielblok in de houder (Afb. 80 /3) – inkepingen 
moeten met de neuzen (Afb. 82 /1) worden uitgelijnd.

 Schuif het wielblok in de houder totdat hij vastklikt – 
herkenbaar aan een klikkend geluid.
De hendel (Afb. 82 /2) beveiligt het wielblok tegen eruit 
vallen.
De wielblokken zijn in de houders vastgezet.
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Afkoppelen / parkeren 3

Handrem / parkeerrem

Afb. 83 Voorbeeld 1: Handrem losgezet (rijstand)
1 Handremhendel onderste stand
2 Drukknop
3 Gasdrukveer
4 Getand segment
5 Remstangen met veermechanisme

– De handrem (parkeerrem) is een beveiliging van de 
aanhanger tegen wegrollen.

– Aanhangers kunnen worden uitgerust met verschillende 
typen handremmen (afhankelijk van het gewicht).

– Ongeremde aanhangers hebben geen handrem.

VOORZICHTIG
Handrem bedienen!
U kunt met uw handen / vingers beklemd / bekneld 
raken bij de dissel / kogelkop.

U kunt door de beweging van de handremhendel naar 
boven worden geraakt.
 Maak de handrem voorzichtig en langzaam los.
 Zorg ervoor dat uw hand zich niet in het gebied bevindt 

waar hij bekneld kan raken en uw lichaam zich niet in 
bewegingsgebied bevindt.

Afb. 84 Handrem aangetrokken / beveiligd
1 Handremhendel bovenste stand
2 Beveiliging op het getande segment
3 Beveiliging ontgrendeld (drukknop ingedrukt)

Bij parkeerremmen met getande segmenten moet 
de handremhendel helemaal tot aan de laatste tand 
worden aangetrokken en helemaal tot aan de 
eerste tand worden losgezet.

WAARSCHUWING
Rijden met aangetrokken / niet volledig 
losgezette handrem!
De remschoenen kunnen de wielen blokkeren –
Gevaar voor slippen/ ongevallen!
De remmen worden heet. 

 Controleer vóór vertrek of de handrem volledig is 
losgezet.

Afb. 85 Voorbeeld 2: Handrem losgezet (type BPW)
1 Handremhendel onderste stand

WAARSCHUWING
Handrem loszetten wanneer de aanhanger niet 
beveiligd is!
Aanhanger kan ongecontroleerd in beweging 
komen – gevaar voor stoten!

 Koppel de aanhanger aan de auto vast.
 Zet de handrem los als de aanhanger met wielblokken 

geborgd is.

VOORZICHTIG
Ongecontroleerde beweging van de aanhanger bij het
Aantrekken van de handrem!
Aanhanger kan – totdat de volledige remkracht wordt 
uitgeoefend – in afgekoppelde staat ong. 25-30 mm 
terugrollen.
 Let bij het parkeren van de aanhanger op voldoende 

afstand naar achteren.
 Trek de handrem altijd volledig aan – duw indien nodig 

de aanhanger iets naar achteren zodat de volledige 
remkracht wordt bereikt.
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Afkoppelen / parkeren3

Handrem zonder drukknop

Afb. 86 Handrem aangetrokken (type Knott)
1 Handremhendel bovenste stand
2 Veermechanisme
3 Remstangen aangetrokken

– De handrem zonder drukknop moet voorbij een 
krachtpunt worden bewogen.

Afb. 87 Handrem losmaken
1 Handremhendel onderste stand

 Duw de handremhendel (Afb. 87 /1) voorbij het 
krachtpunt helemaal naar beneden naar de koppeling 
toe.

Afb. 88 Parkeerrem aantrekken
1 Handremhendel 
2 Steunwiel (in parkeerstand)

 Draai het steunwiel (Afb. 88 /2) tot aan de ondergrond 
naar beneden.

 Trek de handremhendel (Afb. 88 /1) helemaal naar 
boven zodat de rem volledig wordt aangetrokken.

 Duw de aanhanger indien nodig iets terug
Het veermechanisme (Afb. 86 /2) trekt de handrem 
volledig aan. 
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Afkoppelen / parkeren 3

Handrem met drukknop

Afb. 89 Handrem aangetrokken (type ALKO)
1 Handremhendel met drukknop bovenste stand
2 Gasdrukveer
3 Remstangenstelsel

Afb. 90 Handrem losmaken
1 Drukknop
2 Handremhendel
3 Vertanding / vergrendeling

Afb. 91 Handrem losgezet
1 Handremhendel onderste stand
2 Aanslag op oploopinrichting

 Trek de handremhendel (Afb. 90 /2) licht naar boven en 
druk tegelijkertijd de ontgrendelingsknop (Afb. 90 /1) in.

 Duw de handremhendel helemaal naar beneden naar de 
koppeling.
De vertanding wordt vrijgegeven door de vergrendeling 
(Afb. 90 /3).

De handremhendel (Afb. 91 /1) wordt tegen de 
oploopinrichting (Afb. 91 /2) gezet.

Afb. 92 Parkeerrem aantrekken
1 Handremhendel 
2 Rem aangetrokken

 Trek de handremhendel (Afb. 92 /1) zo ver mogelijk naar 
boven zodat de rem (Afb. 92 /2) volledig wordt 
aangetrokken.

 Duw de aanhanger indien nodig iets terug.
De gasdrukveer (Afb. 89 /2) trekt de handrem volledig 
aan. 
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Afkoppelen / parkeren3

Disselsteun

Afb. 93 Geremde aanhanger op disselsteun
1 Disselsteun
2 Oog (als geleiding voor losbreekkabel)
3 Losbreekkabel

– De disselsteun dient ter ondersteuning van de dissel bij 
het wegzetten / parkeren van de aanhanger.

– De disselsteun beschermt de oploopinrichting en de 
koppeling tegen beschadigingen, als deze naar 
beneden valt.

Losbreekkabel moet door een geleiding, bijv. oog
(Afb. 93 /2), worden geleid.

Afb. 94 Ongeremde aanhanger op disselsteun
1 Veiligheidskabel
2 Disselsteun
3 Steunwiel, naar boven gezet

VOORZICHTIG
Aanhanger op disselsteun neerzetten!
U kunt met uw voeten / handen onder de 
disselsteun bekneld raken.

  dragen.

  Houd uw voeten bij het neerlaten van de dissel 
buiten de gevarenzone.

 Laat de aanhanger voorzichtig op de disselsteun 
steunen.

 Controleer vóór het wegzetten of de koppeling niet 
beschadigd raakt.

Afb. 95 Aanhanger weggezet
1 Band
2 Wielblok
3 Disselsteun

 Beveilig de aanhanger met wielblokken tegen wegrollen 
(Afb. 95 /2) – zie pagina 58.
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Afkoppelen / parkeren 3

Lang parkeren

Afb. 96 Ongeremde aanhanger
1 Disselsteun
2 Wielblokken eronder geplaatst

AANWIJZING 
Lange parkeertijd van de aanhanger!
Bij een lange parkeertijd op eigen wielen kunnen de banden 
van de wielen
vervormd raken. Bij een aangetrokken handrem kunnen 
onderdelen van de rem vastraken / vastvriezen.
 Ontlast de banden door geschikte hulpmiddelen, zoals:

– steunpoten uitschuiven,
– op disselsteun neerzetten,
– aanhanger verticaal opslaan (bijv. bij Steely).

 Zet de handrem los.
 Plaats wielblokken aan beide zijden onder de wielen.
 Verplaats de aanhanger zo mogelijk na korte tussen-

pozen.

Afb. 97 Geremde aanhanger
1 Dekzeil (bescherming van het laadgebied tegen 

waterverzadiging)
2 Wielblokken eronder geplaatst
3 Handrem losgezet
4 Steunwiel omhoog gedraaid / geparkeerd
5 Oploopinrichting afgedekt (afdekhoes)

 Zet de aanhanger – bij lang parkeren – op de disselsteun 
(Afb. 96 /1) neer. 
– Door de schuine stand kunnen verzadiging met water 
en mogelijke ijsvorming op het laadgebied / op het dak 
worden voorkomen.

 Plaats wielblokken (Afb. 96 /2) onder de wielen.

 Wikkel de elektrische kabel voorzichtig om de dissel 
heen.

 Steek de elektrische stekker in de parkeercontactdoos.

 Bescherm de aanhanger tegen weersomstandigheden 
door middel van een afdekking, bijv. dekzeil (Afb. 97 /1) 
en afdekhoes (Afb. 97 /5).

 Maak de aanhanger af en toe vrij van onzuiverheden of 
vreemde voorwerpen zoals sneeuw, ijs, waterladingen, 
takken, enz.

Afb. 98 aanhanger: Steely op smalle kant neerzetten
1 Onderkant
2 Rubberen buffer

VOORZICHTIG
Aanhanger rechtop zetten!
Niet-beveiligde verticaal weggezette aanhangers 
kunnen omvallen en mensen verpletteren.

 Beveilig de aanhanger tegen omvallen, bijv. door vast-
binden aan de muur.

Eenassige aanhangers, bijv. Steely, kunnen 
verticaal (zonder opbouwpanelen) worden 
weggezet. De aanhanger mag alleen in privé en 
beveiligde gebieden worden weggezet.

 Zet de lege aanhanger rechtop op de rubberen buffers 
(Afb. 98 /2).

 Beveilig de aanhanger tegen omvallen – sjor de 
aanhanger met sjormiddelen stevig vast aan een muur.
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Afkoppelen / parkeren3

Aanhanger parkeren in de winter / bij vorst / slecht weer

Afb. 99 Sneeuw / ijs op laadgebied
1 Laadgebied

Om het vastkleven / vastvriezen van de remvoeringen te 
voorkomen:

– De handrem bij langdurig parkeren – in het bijzonder bij 
nat en koud weer en vorst – loszetten.

– De aanhanger beveiligen met wielblokken, voordat de 
rem wordt losgezet.

– De aanhanger vóór het langdurig parkeren indien 
mogelijk gekanteld neerzetten – zodat het water kan 
weglopen.

Afb. 100 Gesloten opbouw 
1 Dak met sneeuw- / ijsbelasting

AANWIJZING 
Sneeuw- / ijsbelasting op het dak!
Het dakoppervlak kan beschadigd raken door overmatige 
sneeuw- en ijsbelasting.
 Zet de aanhanger indien mogelijk in een schuine stand, 

zodat verzadiging met water en mogelijke ijsvorming op 
het dak kan worden voorkomen.

 Gebruik voor het reinigen van het dak een stabiele 
klimhulp, bijv. trapladder.

 Reinig regelmatig het dak (Afb. 100 /1) / dekzeil 
(Afb. 101 /1) en het laadgebied (Afb. 99 /1) van vreemde 
voorwerpen, sneeuw- / ijs- / waterbelasting.

Afb. 101 Afgedekte aanhanger
1 Dekzeil
2 Waterbelasting

AANWIJZING 
Reiniging van het dak / van het laadgebied!
Het dak / het laadgebied / het dekzeil kan door het gebruik 
van een sneeuwschuiver of van een krabber beschadigd / 
bekrast worden.
 Gebruik voor het reinigen hulpmiddelen, bijv. bezems 

met zachte haren.
 Gebruik indien nodig de-icingmiddelen.

B - 056

1

B - 057

1

B - 058

1

2

64 Gebruik



3
 Gebruik: Aanhangerbeveiliging
65



3
 Wettelijke eisen
 Veiligheidsinstructies / wettelijke informatie
Verkeerde bevestiging van de veiligheids- / 
losbreekkabel is gevaarlijk en kost in andere 
landen een boete!

Een veilige bevestiging van de veiligheids- / losbreekkabel 
aan het trekkende voertuig is vereist en kan levensreddend 
zijn. 
Nederland en Zwitserland zijn de enige Europese landen 
die regels hebben voor het aanbrengen van de 
losbreekkabel. In beide landen wordt het ‘slaan van de 
losbreekkabel om de aanhangerkoppeling’ beschouwd als 
een overtreding. In geval van politiecontroles kan dit leiden 
tot hoge boetes.

Stand van de techniek:
De losbreekkabel mag niet als lus rond de 
aanhangerkoppeling worden geplaatst. Indien 
technisch mogelijk, moet een bevestiging door een 
oog of een bestaande boring op de koppeling 
plaatsvinden. Ook sleepogen bieden goede 
bevestigingsmogelijkheden.
De karabijnhaak van de losbreekkabel wordt in het 
voorgemonteerde oog op de carrosserie 
vastgehaakt en beveiligt zo de aanhanger.

Volg de veiligheidsinstructies op en de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de 
trekinrichting op de auto.

De autokoppeling als mechanische verbindingsinrichting 
moet in overeenstemming zijn met de stand van de 
techniek (richtlijn ECE-R55).
Fabrikanten van houders moeten bevestigingspunten voor 
hulpkoppelingen (veiligheids- / losbreekkabel) of 
inrichtingen ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat 
de aanhanger in geval van ontkoppeling automatisch tot 
stilstand wordt gebracht.

GEVAAR
Rijden met verkeerd aangebrachte veiligheids- / 
losbreekkabel!
De veiligheids- / losbreekkabel kan tijdens het rijden 
loskomen van de kogelkop.
De aanhanger zou in geval van ontkoppeling niet beveiligd 
zijn en kan niet worden geremd – gevaar voor ongevallen!

 Controleer vóór vertrek of de veiligheids- / losbreek-
kabel correct en veilig in een stevig oog / boring / mecha-
nische inrichting vastgehaakt of doorgehaald en geborgd 
is – een lus om de kogelkop leggen is niet voldoende!

 Monteer indien nodig een extra bevestigingsvoorziening 
voor de veiligheids- / losbreekkabel bij uw oudere koppe-
ling (volgens richtlijn EEG 94/20) aan.

Kogelkoppelingen volgens ECE-R55

Afb. 1 Voorbeeld 1 (vaste koppeling met oog voorzijde)

Afb. 2 Voorbeeld 2 (met 2 sleufgaten op de draagarm)

Afb. 3 Voorbeeld 3 (afneembare koppeling met oog op de drager)
1 Oog / boring

B - 000
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Wettelijke eisen 3

Montage achteraf van een kleminrichting

Afb. 4 Voorbeeld: Koppeling volgens oude richtlijn
1 Koppeling volgens EEG 94/20

Bij oudere kogelkoppelingen 
(volgens EEG 94/20) zijn er geen extra 
bevestigingsogen / boringen geïnstalleerd voor het 
vasthaken van de veiligheids- / losbreekkabel!

Om te voldoen aan de huidige stand van de techniek en om 
boetes / straffen in andere landen te voorkomen, raden wij 
u aan een geschikte bevestiging achteraf aan te brengen.

Afb. 5 Voorbeeld: Kleminrichting op de koppeling
1 Universele kleminrichting, naar achteren gericht 

Volg bij de montage van de universele 
kleminrichting, artikel 700.00986 (Afb. 5 /1), de 
montagehandleiding!

 Controleer vóór de montage van de universele 
kleminrichting of de benodigde ruimte beschikbaar is op 
de koppeling.

 Controleer of de component veilig kan worden 
vastgeklemd – er zijn verschillende varianten voor de 
positionering.

 Controleer na de montage of het vereiste draaibereik 
voor de aanhangerkoppeling wordt gewaarborgd.

 Controleer regelmatig (min. 1x per jaar) en vóór langere 
ritten de schroefverbindingen op vastzitten (min. 45 Nm).

Afb. 6 Voorbeeld: Kleminrichting op de koppeling
1 Universele kleminrichting, naar rechts gericht

Afb. 7 Voorbeeld: Kleminrichting op de koppeling
1 Universele kleminrichting, naar onderen gericht
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3
 Aanhanger vastzetten aan de kleminrichting
Borgelementen

Afb. 8 Overzicht borgelementen
1 Losbreekkabel met veerhaak (bij geremde aanhangers)
2 Veiligheidskabel (bij ongeremde aanhangers)
3 Karabijnhaak volgens DIN 5299 – vorm C

(70 mm lang / Ø 7 mm / max. belasting 180 kg)

De losbreekkabel (Afb. 8 /1) activeert in geval van 
loskomen / ontkoppelen van de aanhanger een 
automatisch remproces.
De veiligheidskabel (Afb. 8 /2) voorkomt het loskomen van 
de aanhanger van de autokoppeling wanneer de 
aanhanger wordt ontkoppeld.
De karabijnhaak (Afb. 8 /3) kan optioneel worden gebruikt 
als extra beveiliging. Hij moet voldoen aan de norm DIN 
5299 en een grootte l=70 mm x Ø 7 mm hebben.

Trekkogelkoppeling (ongeremd)

Afb. 9 Voorbeeld: voor ongeremde aanhangers tot 750 kg TG
1 Trekkogelkoppeling (volgens EEG 94/20 of ECE R-55)
2 Veiligheidskabel, vastgeschroefd met strop

De veiligheidskabel (Afb. 9 /2) wordt standaard op de 
trekkogelkoppeling (Afb. 9 /1) vastgeschroefd. 

 Controleer bij het eerste aankoppelen van de aanhanger 
of de veiligheidskabel zonder problemen aan de 
autokoppeling in een oog of afzonderlijke kleminrichting 
(Afb. 5 ) kan worden bevestigd.

 Bevestig indien nodig een karabijnhaak volgens DIN 
5299 op de veiligheidskabel.
Met de karabijnhaak kunt u rechtstreeks aan het oog van 
de autokoppeling of aan de kleminrichting de 
veiligheidskabel vasthaken.

Trekkogelkoppeling (geremd)

Afb. 10 Voorbeeld: voor geremde aanhangers tot 3500 kg TG
1 Trekkogelkoppeling aan oploopinrichting
2 Losbreekkabel, naar handreminrichting geleid
3 Remstangenstelsel
4 Handremhendel

De losbreekkabel (Afb. 10 /2) wordt naar de remstangen 
(Afb. 10 /3) geleid en stevig vastgebonden. De strop wordt 
gevormd met behulp van een veerhaak of karabijnhaak.

 Controleer bij het eerste aankoppelen van de aanhanger 
of de losbreekkabel zonder problemen aan de 
autokoppeling in een oog of afzonderlijke kleminrichting 
(Afb. 5 ) kan worden bevestigd.

 Bevestig indien nodig een karabijnhaak volgens DIN 
5299 op de losbreekkabel.
Met de karabijnhaak kunt u rechtstreeks aan het oog van 
de autokoppeling of aan de kleminrichting de 
losbreekkabel vasthaken – zie paragraaf  op pagina 72.
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Aanhanger vastzetten aan de kleminrichting 3

Aanhanger beveiligen (ongeremd)

Afb. 11 Veiligheidskabel aanbrengen
1 Sluiting, veerbelast
2 Veiligheidskabel, doorgehaald

 Zet de trekkogelkoppeling op de kogelkop van de 
autokoppeling – controleer of hij vergrendeld is.

 Open de sluiting (Afb. 11 /1) van de kleminrichting en leg 
tegelijkertijd de veiligheidskabel (Afb. 11 /2) als lus erin.

 Laat de sluiting los.
De veiligheidskabel is erin gelegd en vergrendeld.

Afb. 12 Veiligheidskabel vergrendeld
1 Haak, gesloten
2 Veiligheidskabel, vergrendeld

 Controleer of het vereiste draaibereik van de 
kogelkoppeling wordt gewaarborgd.

Afb. 13 Aanhanger afgekoppeld
1 Veiligheidskabel, in strop gespannen
2 Steunbeugel

Ongevalssimulatie:
Als de aanhanger zichzelf tijdens het rijden ontkoppelt, 
wordt hij opgevangen door de veiligheidskabel (Afb. 13 /1) 
zodat de aanhanger niet ongecontroleerd kan wegrollen.
De aanhanger steunt op de steunbeugel (Afb. 13 /2) en 
wordt achter de auto aan gesleept.
 Voer geen noodstop uit, omdat de aanhanger dan onder 

de auto kan schuiven.
 Controleer na een ongeval de veiligheidskabel, 

kogelkoppeling, elektrische stekker, kleminrichting, enz. 
op beschadigingen en vervang defecte onderdelen.

 Rij indien nodig de aanhanger naar een keuringsinstituut 
voor voertuigen en laat hem grondig inspecteren.
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Aanhanger vastzetten aan de kleminrichting3

Aanhanger beveiligen (geremd)

Afb. 14 Losbreekkabel aanbrengen
1 Sluiting, veerbelast
2 Veiligheidskabel met veerhaak, doorgehaald

 Zet de trekkogelkoppeling op de kogelkop van de 
autokoppeling – controleer of hij vergrendeld is.

 Open de sluiting (Afb. 14 /1) van de kleminrichting en leg 
tegelijkertijd de losbreekkabel (Afb. 14 /2) als lus erin.

 Laat de sluiting los.
De losbreekkabel is erin gelegd en vergrendeld.

Afb. 15 Losbreekkabel vergrendeld
1 Haak, gesloten
2 Veiligheidskabel met veerhaak, vergrendeld
3 Steunbeugel

 Controleer of het vereiste draaibereik van de 
kogelkoppeling wordt gewaarborgd.

 Controleer of de veerhaak (Afb. 15 /2) gesloten is.

Afb. 16 Aanhanger afgekoppeld
1 Losbreekkabel, in strop gespannen
2 Handrem, wordt aangetrokken

Ongevalssimulatie:
Als de aanhanger zichzelf tijdens het rijden ontkoppelt, 
wordt hij door het aantrekken van de handrem (Afb. 16 /2) 
via de losbreekkabel (Afb. 16 /1) geremd, zodat de 
aanhanger niet ongecontroleerd kan wegrollen.
De losbreekkabel breekt af, de rem wordt bediend, de 
aanhanger steunt op de steunbeugel (Afb. 15 /3) en komt 
tot stilstand.
 Voer geen noodstop uit, omdat de aanhanger dan onder 

de auto kan schuiven.
 Controleer na een ongeval de kogelkoppeling, 

elektrische stekker, kleminrichting, enz. op 
beschadigingen en vervang defecte onderdelen.

 Vervang de losbreekkabel.
 Rij indien nodig de aanhanger naar een keuringsinstituut 

voor voertuigen en laat hem grondig inspecteren.
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Aanhanger vastzetten aan de kleminrichting 3

Aanhanger beveiligen (geremd) – met karabijnhaak

Afb. 17 Losbreekkabel aanbrengen
1 Sluiting, veerbelast
2 Veiligheidskabel met karabijnhaak

 Zet de trekkogelkoppeling op de kogelkop van de 
autokoppeling – controleer of hij vergrendeld is.

 Open de sluiting (Afb. 17 /1) van de kleminrichting en leg 
tegelijkertijd de losbreekkabel (Afb. 17 /2) als lus erin.

 Laat de sluiting los.
De losbreekkabel is erin gelegd en vergrendeld.

Afb. 18 Losbreekkabel vergrendeld
1 Haak, gesloten
2 Veiligheidskabel met karabijnhaak, vergrendeld

 Controleer of het vereiste draaibereik van de 
kogelkoppeling wordt gewaarborgd.

 Controleer of de karabijnhaak (Afb. 18 /2) gesloten is.

Afb. 19 Aanhanger afgekoppeld
1 Losbreekkabel, in strop gespannen
2 Handrem, wordt aangetrokken
3 Steunbeugel

Ongevalssimulatie:
Als de aanhanger zichzelf tijdens het rijden ontkoppelt, 
wordt hij door het aantrekken van de handrem (Afb. 19 /2) 
via de losbreekkabel (Afb. 19 /1) geremd, zodat de 
aanhanger niet ongecontroleerd kan wegrollen.
De losbreekkabel breekt af, de rem wordt bediend, de 
aanhanger steunt op de steunbeugel (Afb. 19 /3) en komt 
tot stilstand.
 Voer geen noodstop uit, omdat de aanhanger dan onder 

de auto kan schuiven.
 Controleer na een ongeval de kogelkoppeling, 

elektrische stekker, kleminrichting, enz. op 
beschadigingen en vervang defecte onderdelen.

 Vervang de losbreekkabel.
 Rij indien nodig de aanhanger naar een keuringsinstituut 

voor voertuigen en laat hem grondig inspecteren.
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3
 Aanhanger vastzetten aan oog
Vergrendeling met karabijnhaak (volgens DIN 5299) – rechtstreeks

Afb. 20 Losbreekkabel met karabijnhaak
1 Klikvergrendeling
2 Losbreekkabel 

De karabijnhaak moet voldoen aan de norm 
DIN 5299. 
De minimumafmetingen zijn: 70 mm lang Ø 7 mm 
(vorm C / max. belasting 180 kg).
Alleen een karabijnhaak in deze uitvoering mag 
rechtstreeks op de autokoppeling worden 
bevestigd.
Kleinere karabijnhaken mogen alleen aan de 
losbreekkabel worden vastgehaakt!

De gebruiksaanwijzing voor de autokoppeling moet 
in acht worden genomen. 
Aanbeveling:
Overtuig uzelf ervan dat het oog op de koppeling de 
krachten kan opnemen in geval van ontkoppeling 
van de aanhanger.
Laat dit indien nodig bevestigen door de fabrikant 
van de autokoppeling.

Afb. 21 Voorbeeld: Losbreekkabel vastgezet met karabijnhaak
1 Kogelkoppeling
2 Oog aan de voorzijde
3 Karabijnhaak, vastgehaakt

 Druk de klikvergrendeling (Afb. 20 /1) van de 
karabijnhaak in.

 Haak de karabijnhaak (Afb. 21 /3) aan het oog 
(Afb. 21 /2) vast.
De klikvergrendeling sluit automatisch wanneer deze 
wordt losgelaten. De karabijnhaak is gesloten.

 Controleer of de losbreekkabel niet over de grond sleept.

Afb. 22 Voorbeeld: Losbreekkabel vastgezet met karabijnhaak
1 Kogelkoppeling
2 Oog aan de zijkant
3 Karabijnhaak, vastgehaakt

 Druk de klikvergrendeling (Afb. 20 /1) van de 
karabijnhaak in.

 Haak de karabijnhaak (Afb. 22 /3) aan het oog
(Afb. 22 /2) vast.
De klikvergrendeling sluit automatisch wanneer deze 
wordt losgelaten. De karabijnhaak is gesloten.

 Controleer of de losbreekkabel niet over de grond sleept.
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4
 Steuninrichtingen
Steunwiel

Afb. 1 Automatisch steunwiel (vast gemonteerd)
1 Steunwiel
2 Cilinder

Steunwielen

– Ondersteuning van de dissel bij het parkeren / 
manoeuvreren.

– Vanaf een kogeldruk > 50 kg wordt een steunwiel 
gemonteerd.

– Verschillen in neuswielen: gewichtsbelasting
standaard voor het omhoogzetten, automatisch 
steunwiel, steunwiel draaibaar gemonteerd.

Automatisch steunwiel

– Automatisch in- en uitklapbaar wiel (Afb. 1 /1).
– Omhoog- en omlaagzetten van de cilinder (Afb. 1 /2) is 

niet nodig.

Zwenkbaar steunwiel

– Zijdelings gemonteerd op de dissel.
– Horizontaal zwenkbaar, bijv. voor doorlaadfunctie.

Montage achteraf alleen op hiervoor bestemde 
bevestigingspunten.

Afb. 2 Steunwiel handmatig (voor het omhoogzetten)
1 Steunwiel (zijdelings op de dissel)

Afb. 3 Steunwiel handmatig (voor het omhoogzetten)
1 Steunwiel (centraal gemonteerd)

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 4 Voorbeeld: Steunwiel (zwenkbaar)
1 Zwengel (inklapbaar)
2 Beugelbeveiliging
3 Steunwiel (vast)

Afb. 5 Voorbeeld: Automatisch steunwiel (zwenkbaar)
1 Steunwiel (inklapbaar)
2 Draailager
3 Boutbeveiliging
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Steuninrichtingen 4
Afb. 6 Steunwiel (in de rijstand) goed

Afb. 7 Steunwiel (in de steunstand) fout
1 Steunwiel

WAARSCHUWING
Steunwiel vóór vertrek niet omhoog gedraaid / 
omhooggezet!
Het steunwiel kan tijdens het rijden afbreken en worden 
weggeslingerd.
 Draai / zet het steunwiel vóór vertrek helemaal omhoog 

(zie Afb. 6 ).
 Zet het steunwiel met de klembeugel vast.
 Controleer het steunwiel op vastzitten.

Steunwiel centraal

Afb. 8 Steunwiel goed geplaatst

Afb. 9 Steunwiel verkeerd geplaatst
1 Steunwiel
2 Remstangenstelsel

WAARSCHUWING
Steunwiel blokkeert remstangen / is verkeerd 
geplaatst!
Een verkeerd geplaatst steunwiel kan tijdens het rijden het 
remsysteem blokkeren – gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of het steunwiel de remstangen 

niet blokkeert.

VOORZICHTIG
Omhoog draaien / omhoogzetten van het steunwiel bij 
niet aangekoppelde aanhangers!
Dissel kan naar beneden vallen en u kunt met uw handen / 
voeten bekneld raken onder de dissel.
 Draai / zet het steunwiel alleen omhoog bij aangekop-

pelde aanhangers.

  Houd uw voeten bij het omhoog draaien /
omhoogzetten buiten het bereik van de dissel.

VOORZICHTIG
Bedienen van het steunwiel!
Tijdens het bedienen kunnen uw handen / vingers 
bekneld raken tussen dissel en steunwiel.

 Houd uw vingers weg uit het gebied waar ze bekneld 
kunnen raken.

  dragen.

VOORZICHTIG
Met een beladen aanhanger met neergelaten steunwiel 
manoeuvreren!
De max. belasting van het steunwiel wordt overschreden. 
De steuninrichting kan breken en de aanhanger naar voren 
kantelen.
 Manoeuvreer de aanhanger alleen in onbeladen 

toestand.
 Rij niet over obstakels zoals stenen, stoepranden, enz. 

heen.
 Manoeuvreer niet over langere afstanden.

 ,  dragen.

1

F - 036 

1

F - 034 

F - 031

1 2

F - 032 

2 1
75Chassis



Steuninrichtingen4

Steunwiel standaard

Afb. 10 Steunstand
1 Zwengel 
2 Cilinder
3 Klembeugel / montagesteun
4 Knevelgreep

AANWIJZING 
Afgekoppelde aanhanger beladen wanneer het 
steunwiel omlaag is gezet.
De klemwerking van de klembeugel houdt de last niet vast.
De cilinder schuift door in de klembeugel. 
De aanhanger helt naar voren – gevaar voor breuk van het 
steunwiel / van de montagesteun!
 Koppel de aanhanger vóór het laden aan het trekkende 

voertuig vast.

Omlaagzetten / omlaag draaien

Afb. 11 Steunwiel omlaagzetten
1 Cilinder
2 Knevelgreep
3 Klembeugel

 Draai de knevelgreep (Afb. 11 /2) open en houd hierbij 
de cilinder (Afb. 11 /1) vast.

 Laat de cilinder zakken zodat de klembeugel (Afb. 11 /3) 
kan worden vergrendeld.

 Draai de knevelgreep stevig dicht. 

Omhoog draaien / omhoogzetten

Afb. 12 Rijstand
1 Zwengel
2 Cilinder
3 Klembeugel
4 Knevelgreep
5 Borging tegen verdraaiing

 Draai het steunwiel helemaal omhoog zodat de naaf van 
de borging tegen verdraaien (Afb. 12 /5) in de gleuf van 
de cilinder (Afb. 12 /2) beweegt.

 Draai de knevelgreep (Afb. 12 /4) omhoog en trek de 
cilinder omhoog.

 Plaats het steunwiel zodanig dat de remstangen niet 
worden geblokkeerd (bij centraal gemonteerd steunwiel).

 Draai de knevelgreep stevig dicht.
 Controleer of de klembeugel (Afb. 12 /3) de cilinder 

vastklemt.
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Steuninrichtingen 4

Automatisch steunwiel

Afb. 13 Steunstand
1 Zwengel
2 Cilinder
3 Montagesteun
4 Wieldrager zwenkbaar
5 Vergrendelingsschuif
6 Onderste aanslag

Bij het omhoog draaien van het automatische steunwiel 
beweegt de vergrendelingsschuif (Afb. 13 /5) tegen de 
onderste aanslag (Afb. 13 /6) aan.
Het automatische steunwiel klapt automatisch omhoog.

Afb. 14 Versterking steunwiel (optioneel)
1 Steun (verzinkt staal)

Naar beneden draaien

Afb. 15 Steunwiel omlaag draaien
1 Zwengel
2 Automatisch steunwiel
3 Remstangenstelsel

 Draai het automatisch steunwiel (Afb. 15 /2) zijdelings 
aan de remstangen (Afb. 15 /3) voorbij, tot aan de grond 
omlaag.
Steunwiel is helemaal uitgeklapt en vergrendeld 
(zie Afb. 13 ).

Omhoog draaien

Afb. 16 Rijstand
1 Zwengel
2 Remstangenstelsel
3 Vergrendelingsschuif
4 Aanslag

 Draai het automatische steunwiel naar boven.
De remstangen (Afb. 16 /2) mogen niet worden 
geblokkeerd.
Het automatische steunwiel wijst naar het laadgebied toe
(zie Afb. 16 ).

De vergrendelingsschuif (Afb. 16 /3) beweegt tegen de 
aanslag (Afb. 16 /4) aan.

Steunwiel wordt automatisch vergrendeld in de rijstand.
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Steuninrichtingen4

Steunwiel zwenkbaar

Afb. 17 Steunstand
1 Zwengel 
2 Cilinder
3 Montagesteun met beugelvergrendeling
4 Steunwiel

Het zwenkbare steunwiel (Afb. 17 /4) kan via de geveerde 
beugelvergrendeling (Afb. 17 /3) snel worden bediend.
De inklapbare zwengel (Afb. 17 /1) voorkomt onbevoegde 
bediening bijv. door kinderen.

Zwenken in de rijstand

Afb. 18 Steunwiel in de rijstand
1 Zwengel
2 Cilinder
3 Beugel
4 Steunwiel

 Draai het steunwiel (Afb. 18 /4) omhoog.
 Zet de zwengel (Afb. 18 /1) in de ingeklapte stand.
 Trek aan de beugel (Afb. 18 /3) en zwenk hierbij het 

steunwiel in de horizontale stand.
Het steunwiel is parallel met de trekbuis uitgelijnd.

Zwenken in de steunstand

Afb. 19 Steunwiel bedienen
1 Zwengel
2 Cilinder
3 Beugel

 Trek aan de beugel (Afb. 19 /3) en zwenk hierbij de 
cilinder (Afb. 19 /2) in de verticale stand – totdat de 
cilinder wordt vergrendeld.

 Druk de zwengel (Afb. 19 /1) tegen de veer en klap deze 
uit.

 Draai het steunwiel met de zwengel naar beneden.
Het steunwiel staat in de steunstand – zie (Afb. 17 ).
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Steuninrichtingen 4

Steunpoten

– Steunpoten dienen ter ondersteuning van de aanhanger 
bij het laden en lossen en bij het neerzetten / parkeren.

– Steunpoten zijn niet ontworpen om een aanhanger op te 
tillen.

– Steunpoten beschermen de aanhanger tegen 
beschadigingen, die tijdens het laden en lossen kunnen 
ontstaan.

– Steunpoten zijn er in verschillende uitvoeringen, 
afhankelijk van de te ondersteunen last en van de 
bediening van de steunpoten.

– Varianten: 
Uitschuifbare steunpoten, telescopische steunen 
Klapsteunen, uitdraaisteunen

Montage achteraf alleen uitvoeren op hiervoor 
bestemde bevestigingspunten.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

VOORZICHTIG
De steunen bedienen!
Uw voeten / handen kunnen bekneld raken onder de 
steunpoten of tussen chassis en steunpoten.

  dragen.

  Houd bij het neerlaten van de steunpoten uw 
voeten uit de gevarenzone.

WAARSCHUWING
Steunpoten vóór vertrek niet in de rijstand!
Steunpoten kunnen tijdens het rijden loskomen en 
afbreken.
 Zet de steunpoten vóór vertrek in de rijstand.
 Beveilig de steunpoten tegen naar beneden vallen.

WAARSCHUWING
Wegzetten van de aanhanger met steunpoten op 
oneffen / zachte ondergrond!
De steunpoten kunnen door overhelling of tijdens het laden 
/ lossen wegzakken / afbreken.
 Zet de aanhanger op een stevige en vlakke ondergrond 

weg.
 Plaats bij een zachte ondergrond (bijv. grind, zand) 

stevige platen onder de steunpoten.

WAARSCHUWING
Verlies van stabiliteit tijdens het rijden op de 
aanhanger!
Tijdens het rijden op de aanhanger kan deze door 
verplaatsing van het gewicht / een oneffen ondergrond aan 
één kant wegzakken. De aanhanger kan kantelen en de 
lading kan eraf schuiven.
 Zet de steunpoten vóór het laden / lossen omlaag.

AANWIJZING 
Overbelasting van de steunpoten tijdens het laden!
De steunpoten zijn helemaal tot op de grond neergelaten en 
dragen het totale gewicht van de aanhanger en lading. De 
steunpoten kunnen beschadigd raken.
 Zet de steunpoten voor het laden zo ver omlaag dat er 

een luchtspleet van 4-6 cm overblijft.

Afb. 20 Ondersteuning voor het laden
1 Afstand / luchtspleet

De aanhanger veert tijdens het laden in en wordt 
gestabiliseerd door de steunpoten.

Afb. 21 Ondersteuning voor het lossen
2 Ondergrond

De aanhanger is door de lading ingeveerd en wordt 
gestabiliseerd door de steunpoten. Tijdens het lossen 
worden de steunpoten ontlast.
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Steuninrichtingen4

Afstand tot de ondergrond

Afb. 22 Luchtspleet tijdens het laden
1 Steunvoet
2 Luchtspleet
3 Ondergrond

Geldig voor de varianten:

– Uitschuifbare steunpoten
– Telescopische steunen
– Klapsteunen

Laten zakken om te laden
 Laat de steunpoten zakken zodat een luchtspleet

(Afb. 22 /2) van ~ 4-6 cm tussen ondergrond
(Afb. 22 /3) en steunpoot (Afb. 22 /1) overblijft.

Laten zakken om te lossen
 Zet de steunpoten helemaal tot aan de ondergrond 

omlaag.

Hoogteverstelling telescopische steunen

Afb. 23 Telescopische steun, in hoogte verstelbaar
1 Boorgat
2 Stelpoot
3 Borgpen
4 Beugelbeveiliging

Verlengen
 Druk de beugelbeveiliging (Afb. 23 /4) uit de borgpen 

(Afb. 23 /3).
 Zet de stelpoot (Afb. 23 /2) naar beneden zodat deze in 

een boring (Afb. 23 /1) kan worden vergrendeld.
Draai indien nodig de steunpoten iets omhoog.

 Steek de borgpen erin en borg hem met de 
beugelbeveiliging.

Verkorten
 Ontgrendel de stelpoot.
 Zet de stelpoot helemaal naar boven zodat hij in de 

laatste boring kan worden vergrendeld.
 Steek de borgpen erin en borg hem met de 

beugelbeveiliging.

Hoogteverstelling klapsteunen

Afb. 24 Klapsteun, in hoogte verstelbaar
1 Veerclip
2 Borgpen
3 Boorgat
4 Stelpoot

Verlengen
 Trek de borgclip (Afb. 24 /1) uit de borgpen (Afb. 24 /2).
 Zet de stelpoot (Afb. 24 /4) naar beneden zodat deze in 

een boring (Afb. 24 /3) kan worden vergrendeld.
Draai indien nodig de steunpoten iets omhoog.

 Steek de borgpen erin en zet hem met de borgclip vast.

Verkorten
 Ontgrendel de stelpoot.
 Zet de stelpoot helemaal naar boven zodat hij in de 

laatste boring kan worden vergrendeld.
 Steek de borgpen erin en zet hem met de borgclip vast.
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Steuninrichtingen 4

Uitschuifbare steunpoten

Afb. 25 Uitschuifbare steunpoten (steunstand)
1 Handgreep
2 Uitschuifbare steunpoot
3 Montagesteun (klembeugel)
4 Knevelgreep 

– De bediening vindt plaats zonder hulpmiddelen.
– Max. kogeldruk per uitschuifbare steunpoot bedraagt 

~ 100 kg.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

VOORZICHTIG
Licht aangedraaide knevelgreep!
De uitschuifbare steunpoot kan tijdens het laden / lossen 
doorschuiven waarna de aanhanger kan kantelen.
 Controleer vóór het laden / lossen of de knevelgreep 

stevig is aangedraaid.

Omlaagzetten

Afb. 26 Uitschuifbare steunpoot omlaagzetten
1 Uitschuifbare steunpoot
2 Knevelgreep

 Draai de knevelgreep (Afb. 26 /2) open.
Houd hierbij de uitschuifbare steunpoot (Afb. 26 /1) aan 
de greep vast.

 Laat de uitschuifbare steunpoot zakken.
 Draai de knevelgreep stevig dicht.

Omhoogzetten

Afb. 27 Omhoogzetten (rijstand)
1 Laspositie 

 Draai de knevelgreep (Afb. 26 /2) open.
 Trek de uitschuifbare steunpoot (Afb. 26 /1) aan de 

handgreep omhoog. De laspositie (Afb. 27 /1) moet 
tegen de rand van de klembeugel liggen.

 Draai de knevelgreep stevig dicht.
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Steuninrichtingen4

Telescopische steunen

Afb. 28 Steunstand, vergrendeld
1 Zwengelaanzet
2 Borgpen met beugelbeveiliging
3 Stelpoot

Afb. 29 Zwengel, vergrendeld
1 Zwengelhouder (optioneel)

– De bediening vindt plaats met een zwengel.
– Stabiele ondersteuning tijdens langdurig verblijf.
– Ontlasting van de geparkeerde aanhanger met lading.

Omlaagzetten

Afb. 30 Telescopische steun omlaag draaien
1 Zwengelaanzet
2 Zwengel
3 Stelpoot

AANWIJZING 
Aanhanger met behulp van steunen opheffen!
De steunen kunnen bij het bedienen worden overbelast en 
een defect bij het mechaniek veroorzaken.
 Til de aanhanger niet met de steunpoten omhoog.

 Verwijder de zwengel uit de zwengelhouder (Afb. 29 /1).
 Plaats de zwengel (Afb. 30 /2) op de zwengelaanzet 

(Afb. 30 /1).
 Draai de zwengel totdat de stelpoot (Afb. 30 /3) de 

ondergrond bereikt.

Omhoogzetten

Afb. 31 Rijstand
1 Stelpoot

AANWIJZING 
Ongelijke ondersteuning van de aanhanger!
Een ongelijkmatige ondersteuning van de aanhanger kan 
de steunpoten eenzijdig belasten en tot defecten leiden.
 Draai de steunen gelijkmatig naar beneden.
 Voorkom schuine plaatsing van de aanhanger.

 Draai de stelpoot (Afb. 31 /1) helemaal omhoog.
 Berg de zwengel op en zet hem vast.
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Steuninrichtingen 4

Telescopische steunen omkeerbaar

Afb. 32 Telescopische steun, rijstand
1 Zwengelaanzet
2 Borgpen
3 Hoofdgedeelte van steun
4 Stelpoot

– De bediening vindt plaats met een zwengel.
– Stabiele ondersteuning van de aanhanger.
– Ontlasting van de geparkeerde aanhanger met lading.
– Stabilisatie bij kip-aanhangers tijdens het laden / lossen.

Omlaagzetten

Afb. 33 Telescopische steun, steunstand
1 Zwengelaanzet
2 Steun
3 Zwengel
4 Stelpoot
5 Borgpen

 Trek de borgpen (Afb. 33 /5) naar buiten.
 Draai de steunpoot (Afb. 33 /2) omlaag.
 Steek de borgpen van bovenaf erin.
 Plaats de zwengel (Afb. 33 /3) op de zwengelaanzet 

(Afb. 33 /1).
 Laat de stelpoot (Afb. 33 /4) zakken.
 Berg de zwengel op en zet hem vast.

Naar boven zwenken

Afb. 34 Steunpoot omkeren
1 Borgpen
2 Stelpoot
3 Steun

 Draai de stelpoot (Afb. 34 /2) met de zwengel
(Afb. 33 /3) helemaal omhoog.

 Trek de borgpen (Afb. 34 /1) naar buiten.
 Draai de steunpoot (Afb. 34 /3) langzaam omhoog.
 Steek de borgpen van bovenaf erin.
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Steuninrichtingen4

Telescopische steunen omkeerbaar met zwengel

Afb. 35 Telescopische steun met zwengel, steunstand
1 Zwengel
2 Steun
3 Stelpoot
4 Borgpen

– De bediening vindt plaats met een vast gemonteerde 
zwengel.

– Er is geen losse zwengel nodig.

Omlaagzetten

Afb. 36 ontgrendelen / omlaagzetten
1 Beugelbeveiliging
2 Borgpen
3 Zwengel
4 Stelpoot

 Druk de beugelbeveiliging (Afb. 36 /1) uit de borgpen.
 Trek de borgpen (Afb. 36 /2) naar buiten.
 Draai de steunpoot (Afb. 35 /2) omlaag.
 Steek de borgpen van bovenaf erin en borg hem met de 

beugelbeveiliging.
 Laat de stelpoot (Afb. 36 /4) zakken.

Naar boven zwenken

Afb. 37 Rijstand
1 Stelpoot
2 Steun
3 Borgpen
4 Zwengel

 Draai de stelpoot (Afb. 37 /1) met de zwengel
(Afb. 37 /4) helemaal omhoog.

 Trek de borgpen (Afb. 37 /3) naar buiten.
 Draai de steunpoot (Afb. 37 /2) langzaam omhoog.
 Steek de borgpen van bovenaf erin en borg hem met de 

beugelbeveiliging.

F - 024F - 024

1

2

3

4

F - 023

2

1

3

4
F - 021

2

3

1 4
84 Chassis



Steuninrichtingen 4

Uitdraaisteunen (schaarsteunen)

Afb. 38 Uitdraaisteun, steunstand
1 Uitdraaisteun
2 Stelpoot

– De bediening vindt plaats met een zwengel.
– De uitdraaisteunen mogen niet worden gebruikt om de 

aanhanger omhoog te tillen.
– De aanhanger mag niet omhoog worden getild.
– Ontlasting van de geparkeerde aanhanger met lading.
– Stabiele ondersteuning tijdens langdurig verblijf 

(verkoopaanhanger)
– Max. kogeldruk (1000 kg per steunpoot) vanaf een 

plaatsingshoek van 45°.

Omlaagzetten

Afb. 39 Telescopische steun omlaag draaien
1 Zwengelaanzet
2 Zwengel
3 Stelpoot

De aanhanger moet horizontaal staan.
De uitdraaisteunen moeten gelijkmatig worden 
belast.

 Plaats de zwengel (Afb. 39 /2) op de zwengelaanzet 
(Afb. 39 /1).

 Draai de zwengel totdat de stelpoot (Afb. 39 /3) de 
ondergrond bereikt.

 Trek de zwengel eruit en berg hem op.

Omhoogzetten

Afb. 40 Telescopische steun, rijstand
1 Stelpoot

 Draai de stelpoot (Afb. 40 /1) met de zwengel helemaal 
omhoog.

 Berg de zwengel op en zet hem in / op de aanhanger 
vast.
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Steuninrichtingen4

Klapsteunen

Afb. 41 Klapsteun, steunstand
1 Montagesteun
2 Veergrendel
3 Borgpen
4 Stelpoot

– Handmatige ontgrendeling met veergrendel.
– Bediening vindt plaats zonder hulpmiddelen.
– Robuust, gebruik bij bouwaanhangers / kippers.
– Stabilisatie tijdens het laden / lossen.

VOORZICHTIG
Bediening klapsteunen onder chassis!
U kunt uw hoofd / lichaamsdelen stoten tijdens het 
bedienen van de klapsteunen.

 Bedien de klapsteunen alleen als de wanden gesloten 
en vastgezet zijn.

Neerklappen

Afb. 42 Klapsteun neerklappen
1 Stelpoot
2 Veergrendel

 Trek aan de veergrendel (Afb. 42 /2).
De stelpoot (Afb. 42 /1) klapt automatisch omlaag.

 Laat de veergrendel los.
De stelpoot vergrendelt zichzelf.

 Controleer de uitgevoerde vastzetting.

Naar boven zwenken

Afb. 43 Klapsteun, rijstand
1 Stelpoot
2 Veergrendel

 Trek aan de veergrendel (Afb. 43 /2).
 Zwenk de stelpoot (Afb. 43 /1) omhoog en vergrendel 

hem met de veergrendel.
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4In hoogte verstelbare dissel (HV)
In hoogte verstelbare dissel (HV)

Afb. 44 In hoogte verstelbare dissel (HV)
1 Handrem
2 Gasdrukveer
3 Stuurstang
4 Oploopinrichting
5 Handgreep
6 Steunwiel
7 Vergrendelingshendel
8 Elektrische onderdelen
9 Losbreekkabel
10 Trekverbinding

– Een HV-dissel kan worden aangepast aan de hoogte 
van de koppeling van het trekkende voertuig.
Instelbereik: naar boven 50°, naar beneden 10°.

– De oploopinrichting staat tijdens het verstellen altijd 
horizontaal.

– De gasdrukveer ondersteunt de hoogteverstelling.
– De koppeling kan door de klant worden vervangen: 

Trekkogelkoppeling / trekoog (zie Afb. 45 ).

WAARSCHUWING
Verkeerd ingestelde hoogte van dissel!
Aanhanger kan zichzelf ontkoppelen – gevaar voor 
ongevallen.
 Meet de hoogte van de kogelkoppeling.
 Controleer na het verstellen en vóór het aandraaien van 

de vergrendelingshendel de ingestelde hoogte opnieuw.

WAARSCHUWING
Niet aangedraaide vergrendelingshendel!
De hoogte van de HV-dissel kan vanzelf veranderen. 
Aanhanger kan zichzelf ontkoppelen – gevaar voor 
ongevallen.
 Zet de vergrendelingshendel met de borgklem vast.

VOORZICHTIG
Verstellen van de HV-dissel!
Uw handen / vingers kunnen bekneld raken in het 
verstelmechanisme.

  Verstel de HV-dissel met de handgreep.

AANWIJZING 
Vastzittende HV-dissel
Wanneer de verstelmogelijkheid langere tijd niet is gebruikt, 
kunnen er onderdelen vastzitten.
  Maak de vastzittende onderdelen los door schokkerige 

bewegingen naar boven / beneden en naar opzij.
 Reinig de contactvlakken van de vertanding tijdens 

onderhoudswerkzaamheden.

Trekverbinding

Afb. 45 Varianten
1 Trekkogelkoppeling
2 Trekoog
3 Bevestigingsbouten

WAARSCHUWING
Niet aangedraaide bevestigingsbouten!
Bevestigingsbouten van de trekkogelkoppeling / van het 
trekoog kunnen loskomen tijdens het rijden. Aanhanger kan 
zichzelf ontkoppelen – gevaar voor ongevallen.
 Draai de bevestigingsbouten tot het voorgeschreven 

aandraaimoment (M=125 Nm) vast.
 Controleer de werking van de HV-dissel na de montage 

van het trekoog.
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In hoogte verstelbare dissel (HV)4

Hoogteverstelling

Afb. 46 Vergrendelingshendel loszetten
1 Veerclip
2 Vergrendelingshendel

 Trek de borgclip (Afb. 46 /1) eruit.
 Draai de vergrendelingshendel (Afb. 46 /2) los en draai 

hem tot aan de aanslag. 
Help indien nodig mee met een rubberen hamer.

Afb. 47 Hoogte aanpassen
1 Handgreep
2 Vertanding

 Pak de handgreep (Afb. 47 /1) met beide handen vast en 
stel de HV-dissel in op de hoogte van de koppeling van 
het trekkende voertuig.
De vertanding (Afb. 47 /2) is losgezet.

Afb. 48 Vastzetten en borgen
1 Veerclip
2 Boorgat
3 Vergrendelingshendel

 Draai de vergrendelingshendel (Afb. 48 /3) stevig vast.
Help indien nodig mee met een rubberen hamer.
Het gat (Afb. 48 /2) voor de borgclip (Afb. 48 /1) moet vrij 
liggen.

 Steek de borgclip door het gat.
De borgclip klikt vast.

De HV-dissel is vastgezet.
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In hoogte verstelbare dissel (HV) 4
Afb. 49 HV-dissel minimale hoogte
1 Oploopinrichting

De HV-dissel maakt een snelle en flexibele omschakeling 
mogelijk tussen diverse trekkende voertuigen (auto, 
vrachtwagen).
Het vlakke ontwerp van de oploopinrichting maakt een 
minimale koppelingshoogte of laag aankoppelen onder het 
laadplatform van de vrachtwagen mogelijk.

Afb. 50 HV-dissel maximale hoogte

Toepassing met hoger gemonteerde koppeling 
bijv. tractoren, bussen of gemeentelijke voertuigen.

Te hoge kogeldruk leidt tot een toename van de 
wrijvingskrachten van het glijlager. 
Het gevolg is een vermindering van de remwerking.

 Houd de voorgeschreven kogeldruk aan.

Trekverbinding vervangen

Afb. 51 Trekverbinding
1 Moer
2 Trekkogelkoppeling
3 Dwarsbalk
4 Doorgaande boring
5 Trekoog
6 Bevestigingsbout

Bij een HV-dissel kan de trekverbinding worden vervangen. 
Het is mogelijk om een trekkogelkoppeling of een DIN-
trekoog te monteren.

De trekkogelkoppeling / het trekoog is een 
veiligheidsrelevante component. De ombouw mag 
uitsluitend door een technisch ervaren
specialist plaatsvinden.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.
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4
 Molenasstel / draaikrans
Schamelwagen (scharnierende dissel)

Afb. 52 Schamelonderdelen
1 Wielen in maat: R10C (10")
2 Schamelstel
3 Uitschuifbare steunpoot
4 Oploopinrichting

Schamelwagens met stuurbare vooras kunnen als 
2- of 3-assige aanhanger worden gebouwd.

De dissel heeft twee draaipunten: Koppelingspunt en 
midden van de draaikrans. 
Er kunnen twee hoeken ontstaan: tussen trekkend voertuig 
en dissel en tussen dissel en aanhanger.

WAARSCHUWING
Scharnierdissel-aanhanger onder een hoek 
aankoppelen.
Een schuin geplaatste scharnierende dissel kan tijdens het 
aankoppelen omslaan – gevaar voor stoten. 
Het aankoppelen in de schuine stand is moeilijk en vereist 
veel ervaring.
 Koppel de aanhanger met recht geplaatste dissel 

aan.
 Plaats de aanhanger indien mogelijk zodanig dat ten 

minste de dubbele lengte van het trekkende voertuig 
tijdens het aankoppelen vóór de aanhanger beschikbaar 
is.

Afb. 53 Draaischamelfunctie
1 Vooras 
2 Draaikrans

Afb. 54 Draaischamelfunctie (met boogframe)
1 Scharnierende dissel
2 Draaipunt dissel

De draaischamel kan met verschillende opbouwen worden 
gebouwd:

– met wanden als open bak
– met boogframe / huif
– als gesloten opbouw

Afb. 55 Voorbeeld: 2-assige aanhanger met bak

Afb. 56 Voorbeeld: 3-assige aanhanger met bak

Scharnierdissel-aanhangers met mechanische 
oplooprem kunnen in Duitsland als maatwerk door 
een keuringsinstantie bijv. TÜV, DEKRA worden 
gekeurd en goedgekeurd.

De nationale voorschriften voor het gebruik en de 
goedkeuring van scharnierdissel-aanhangers 
(draaischamel) met oplooprem moeten worden nageleefd!

F - 076

123

4

F - 079

1 2

F - 080

1 2

F - 077

F - 075
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Molenasstel / draaikrans 4

Draaischamel als gesloten opbouw

Afb. 57 Voorbeeld: 2-assige aanhanger als gesloten opbouw 
(multiplex)

Afb. 58 Voorbeeld: 3-assige aanhanger als gesloten opbouw 
(sandwich)

Draaischamel met luchtrem

Afb. 59 Voorbeeld: 3-assige aanhanger als huifopbouw

Afb. 60 Dissel naar boven geklapt
1 Persluchtaansluitingen: Duo-Matic voor rem / voorraad
2 Elektrische stekker 
3 Trekoog D40 mm
4 Hoogteverstelinrichting
5 Handrem voor draaikrans

Afb. 61 Dissel naar boven klappen
1 Handrem
2 Dissel

 Plaats de dissel (Afb. 61 /2) recht – wielen staan parallel
met de zijwanden.

 Trek de handrem (Afb. 61 /1) aan.
De draaikrans is vastgezet.

 Til de dissel omhoog – let op de kabels / slangen, indien
nodig opwikkelen.
De hoogteverstelinrichting (Afb. 60 /4) beperkt de
hoogte.

F - 078

F - 074

F - 082

F - 081
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4
 Hydraulische installatie
Hydraulische pompen

Afb. 62 Gekantelde stand
1 Laadbrug
2 Hydraulische pomp

– Hydraulische pompen (Afb. 62 /2) bedienen een 
telescopische cilinder voor het heffen / neerlaten of 
kantelen van de laadbrug (Afb. 62 /1).

– Verschillende uitvoeringen:
– handmatige handpomp 
– elektrische pomp met noodhandpomp

– Uitvoering is afhankelijk van de grootte van de 
aanhanger, van het oliedebiet en van de functie.

Zie voor de bediening van de handpomp / van het 
elektrohydraulische systeem de 
gebruiksaanwijzing voor het specifieke type deel 2.

GEVAAR
Te hoge werkdruk!
De max. toelaatbare druk wordt overschreden. Leidingen 
kunnen barsten / onderdelen raken beschadigd – gevaar 
voor ongevallen.
  Houd de maximale waarden voor oliedruk en hoeveel-

heid olie aan – zie sticker op de aanhanger.

 Als het hydraulische systeem defect is, neem dan 
contact op met een gespecialiseerde werkplaats.

WAARSCHUWING
Terug kantelen van het laadgebied!
Bij het terug kantelen van het laadgebied kunt u bekneld 
raken tussen chassis en laadbrug.

  Houd uzelf en anderen uit de buurt van de geva-
renzone.

 Let bij het terug kantelen op de gevarenzone.
 Stop het proces onmiddellijk bij storingen

WAARSCHUWING
Leidingen staan onder druk!
Wanneer de hydraulische leiding wordt losgekoppeld, staat 
deze onder druk. De olie kan onder hoge druk vrijkomen en 
snijletsel veroorzaken / menselijke huid penetreren!
  Controleer vóór het loskoppelen of de leidingen 

drukloos zijn en het trekkende voertuig is uitgeschakeld.

  dragen.

VOORZICHTIG
Zonder vastgezette pomphendel rijden!
De pomphendel kan van de houder losraken en op de 
rijweg worden geslingerd. Mensen kunnen worden geraakt: 
gevaar voor ongevallen!
  Zet de pomphendel vast voordat u gaat rijden.

AANWIJZING 
Verkeerde / oude hydraulische olie gebruiken
Het hydraulische systeem (slangen, aansluitingen, 
cilinders) kan corroderen en uitvallen.
 Gebruik alleen hydraulische oliën uit de groepen HL, 

HLP en HPLD bijv. ISO-VG 46.

F - 059

2

1

HYDRAULIC-SYSTEM / Cylinder 
Technische Daten / Technical Data:

pmax.   = 180 bar
    = 10,0 l (dm³) 

    = -30 ... + 100 °C
+

-
620.00437

  WARNUNG   WARNING
Hochgehobene Ladefläche!
Ladefläche kann herunterfallen.

Nicht unter gehobene Ladefläche  
 treten.

Ladefläche bei Wartung mit  
 Wartungsstütze absichern.

Elevated load area!
Load area may fall down.

Don‘t step under elevated loading  
 area.

Secure loading area with a support  
 during maintenance work.620.00034
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Hydraulische installatie 4

Handmatige handpomp (model 1)

Afb. 63 Handmatige handpomp

– Gebruik bij bijv. HUK, Senko

Afb. 64 Handmatige handpomp
1 Insteekopening (boven)
2 Insteekopening (beneden)
3 Pomphendel
4 Klepwiel
5 Olietank

– Gebruik bij bijv. MTK

Handmatige handpomp (model 2)

Afb. 65 Handmatige handpomp
1 Pomphendel
2 Insteekopening
3 Klephendel / klepwiel
4 Oliekijkglas (niveau-indicator)
5 Olietank

– Gebruik bij bijv. HUK / HTK

De laadbrug mag slechts zo ver worden opgetild / 
gepompt tot de veiligheidskabel gespannen is.

De sticker op de aanhanger moet in acht worden genomen.

Elektrische pomp met noodhandpomp

Afb. 66 Elektrische pomp met noodhandpomp
1 Voedingsaccu
2 Pomphendel
3 Handknop
4 Insteekopening
5 Hydraulische olietank
6 Noodhandpomp
7 Hydraulische aansluiting

– Gebruik bij bijv. HTK 3,5 t
– Maakt het sneller en gemakkelijker kantelen van de 

laadbrug mogelijk.

F - 060
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F - 063
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F - 061
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 HINWEIS / NOTICE 
Fangseil überspannt! 

Brückenrahmen / Aufhängung wird beschädigt.
Pumpen Sie bis das Fangseil gespannt ist.

 Nicht weiterpumpen!

Safety wire stradded!
The bridge frame / suspension is beeing dama-
ged.

Pump until the safety wire is tensioned.
 Do not pump further!

620.00525
STOP 

max.

F - 062
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4
 Oprijhulpmiddelen
Oprijhulpmiddelen voor voertuigen

Afb. 67 Voorbeeld 1: Draadstalen laadwand

Afb. 68 Voorbeeld 2: Laadwand

Afb. 69 Voorbeeld 3: Oprijplaten (staal)

Afb. 70 Voorbeeld 4: Oprijplaat

Afb. 71 Voorbeeld 5: Oprijplanken (aluminium)

Afb. 72 Voorbeeld 6: Laadklep

F - 064

F - 065

F - 066F - 066

F - 067F - 06

F - 068

F - 069F - 069
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Oprijhulpmiddelen 4

Oprijhulpmiddelen gebruiken

– Oprijhulpmiddelen als: Oprijplanken / -platen / -rails en 
laadwanden vergemakkelijken het laden en lossen.

– Oprijhulpmiddelen zijn qua belastbaarheid afgestemd 
op het betreffende type aanhanger.

– Oprijhulpmiddelen zijn niet ontworpen voor 
puntbelastingen.

Zie voor de bediening van oprijhulpmiddelen de 
gebruiksaanwijzing voor uw type aanhanger deel 2.

Het rijden over de oprijhulpmiddelen met bijv. 
pallettrucks, mobiele hefplatforms is niet 
toegestaan – deze veroorzaken een hoge 
puntbelasting als gevolg van de kleine wielen.

WAARSCHUWING
Oprijhulpmiddelen overbelasten!
Het rijden over oprijhulpmiddelen kan leiden tot verlies van 
stabiliteit en breuk.
Tijdens het laden / lossen kunnen ze naar beneden vallen 
– gevaar voor stoten / beknelling!
 Belast de oprijhulpmiddelen niet meer dan max. is 

toegestaan – zie de belastbaarheidsgegevens op de 
sticker of in de gebruiksaanwijzing deel 2 voor het betref-
fende type aanhanger.

 Controleer vóór het laden of het max. draagvermogen 
niet wordt overschreden door de lading / door het voer-
tuig.

 Rij niet met een gedeformeerde oprijhulp – vervang 
defecte oprijhulpmiddelen.

Afb. 73 Veiligheid tijdens het bedienen
1 Steunpoten
2 Oprijplaat
3 Rand van de laadruimte-vloer

Voorwaarden:

– Steuninrichtingen (Afb. 73 /1) zijn in de steunstand 
geplaatst – stabiliteit wordt gewaarborgd.

– Oprijhulpmiddelen bijv. oprijplaten / oprijplanken 
(Afb. 73 /2) zijn op de spoorbreedte van het te laden 
voertuig geplaatst.

– Oprijhulpmiddelen zijn geborgd zodat ze niet van de 
rand van de laadruimte-vloer (Afb. 73 /3) kunnen 
schuiven.

– Oprijhoek is niet groter dan die 30% helling (max. 16,5°).

VOORZICHTIG
 Oprijhulpmiddelen bedienen!
U kunt bij het neerlaten / neerklappen / plaatsen 
van de oprijhulpmiddelen uw handen / vingers / 
voeten kneuzen tussen de grond en oprijhulp.
Bij het sluiten van de oprijhulpmiddelen kunnen uw 
vingers / handen bekneld raken tussen hoekrongen 
/ randen van wanden en oprijhulpmiddelen.

 ,  dragen.
 Klap / zet de oprijhulpmiddelen gecontroleerd neer – 

laat ze niet vallen.
 Ga bij het naar beneden klappen / brengen van de oprij-

hulpmiddelen zijdelings ernaast staan – niet in het 
gebied waar u bekneld kunt raken.

  Houd afstand.
Zorg ervoor dat uw voeten niet onder de oprijhulpmid-
delen staan.

F - 070

1

2

3
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Oprijhulpmiddelen4

Oprijhulpmiddelen vastzetten (rijstand)

Afb. 74 Voorbeeld: KFT, oprijplaten in de rijstand 
1 Oprijplaat
2 Railgeleiding
3 Rubberen band met oog

 Plaats de oprijplaten (Afb. 74 /1) om en om in de 
railgeleidingen (Afb. 74 /2) rechts / links.

 Trek de rubberen band (Afb. 74 /3) over de oprijplaten.
 Haak de rubberen band door met het oog in de haak 

vast.

Afb. 75 Voorbeeld: HA-Allrounder, oprijplaten vastgezet
1 Oprijplaat
2 Vleugelmoer

 Plaats de oprijplaten (Afb. 75 /1) tegen de binnenkant 
van de zijwanden.

 De oprijplaten vastzetten met de vleugelmoeren 
(Afb. 75 /2).

Afb. 76 Voorbeeld: HT, oprijplanken vastgezet
1 Oprijplanken
2 Afdekking van de oprijplanken

 Schuif de oprijplanken (Afb. 76 /1) in de daarvoor 
bestemde schacht.

 Sluit de afdekking van de oprijplanken (Afb. 76 /1) met 
de vierkante sleutel.

F - 071
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4Gereedschapskist
Gereedschapskist

Afb. 77 Op de dissel gemonteerd
1 Gereedschapskist

– Opbergen van gereedschap en accessoires bijv. 
sjormiddelen, reinigingsbenodigdheden.

– Montage op de dissel / op het chassis.
– Draagvermogen (lading) is typeafhankelijk.
– Materiaal: stevige kunststof.

Op aanvraag ook aluminium of plaatstaal.
– Gereedschapskist is niet waterdicht.

Afb. 78 Zijdelings op het chassis gemonteerd
1 Gereedschapskist

Montage achteraf alleen op hiervoor bestemde 
bevestigingspunten. 
Overschrijding van de totale breedte van de 
aanhanger is niet toegestaan.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

VOORZICHTIG
Rijden met een gereedschapskist die niet is vastgezet!
Deksel kan openspringen en gereedschap kan eruit worden 
geslingerd – gevaar voor ongevallen!
  Sluit de gereedschapskist vóór vertrek af.

VOORZICHTIG
Overbeladen gereedschapskist!
De houder kan breken – gevaar voor ongevallen!

  Houd de max. belastbaarheidwaarden aan.

AANWIJZING 
Onderdelen op de gereedschapskist leggen
Lasten op de gereedschapskist kunnen tot vervorming of 
breuk leiden.
  Belast de gereedschapskist niet met extra gewicht.
 Let op de max. belastbaarheidwaarden.

AANWIJZING 
Op de gereedschapskist klimmen
Het klimmen op de gereedschapskist kan tot vervorming of 
breuk leiden. De gereedschapskist is niet ontworpen voor 
zware lasten.
  Ga niet op de gereedschapskist staan.

F - 057

1

F - 058

1
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Gereedschapskist4

Gereedschapskist bedienen (model 1)

Afb. 79 Gereedschapskist ontgrendelen
1 Deksel
2 Sluiting

 Ontgrendel indien nodig het beugelslot (Afb. 80 /1).
 Trek beide sluitingen (Afb. 79 /2) open en klap ze naar 

beneden.
 Klap het deksel (Afb. 79 /1) naar boven.

Afb. 80 Gereedschapskist geopend
1 Beugelslot
2 Deksel
3 Sluiting

 Berg gereedschap / accessoires / sjormiddelen veilig op 
zodat ze niet kunnen trillen.
Max. belasting 9 kg.

 Sluit het deksel (Afb. 80 /2).
 Haak beide sluitingen (Afb. 80 /3) in de groef in het 

deksel en druk ze naar beneden – totdat ze 
vergrendelen.

 Sluit het deksel bijv. met een beugelslot (Afb. 80 /1).

Gereedschapskist bedienen (model 2)

Afb. 81 Gereedschapskist bedienen
1 Slotcilinder
2 Sluiting
3 Afdekking
4 Deksel

Openen
 Klap de afdekking (Afb. 81 /3) van de slotcilinder 

(Afb. 81 /1) af.
 Ontgrendel indien nodig de sluitingen (Afb. 81 /2) met de 

sleutel.
 Draai de sluitingen open.
 Klap het deksel (Afb. 81 /4) naar beneden.
 Zorg er tijdens het openen van het deksel voor dat er 

geen voorwerpen zoals gereedschap, sjormiddelen naar 
buiten vallen.

Sluiten
 Klap het deksel naar boven.
 Draai de sluitingen dicht.
 Vergrendel indien nodig de gereedschapskist met de 

sleutel.
Het deksel is vergrendeld.

 Klap de afdekkingen (Afb. 81 /3) dicht.

F - 055
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4Wielen / banden
Wielen / banden

Afb. 82 Aluminium velgen
1 Velg
2 Banden
3 Wielschokdemper

– Grootte afhankelijk van het type aanhanger in het COC-
document geregistreerd.

– Versies: Staal of aluminium.
– Standaard zomerbanden, op verzoek winterbanden.
– Geen wettelijke verplichting voor winterbanden, 

winterbanden worden aanbevolen voor veelvuldig 
gebruik van aanhangers in de winter.

Afb. 83 Stalen velgen
1 Velg
2 Banden

Regelmatig onderhoud en regelmatige controle 
vereist – zie ‘Banden / wielen’ op pagina 150.

WAARSCHUWING
Versleten bandprofiel / verkeerde bandenspanning!
De banden kunnen tijdens het rijden barsten – gevaar voor 
ongevallen! 
De remweg wordt langer – gevaar voor slingeren!
 Controleer de banden regelmatig.
 Controleer de bandenspanning, profieldiepte en 

toestand van de banden – zie de onderhoudstabel.

WAARSCHUWING
Losse wielmoeren!
Aanhanger kan slingeren, kantelen en zich losmaken van 
het trekkende voertuig.
 Draai de wielmoeren na elke wielwissel en na de eerste 

50 km vast.
 Controleer regelmatig of de wielmoeren vastzitten (zie 

de onderhoudstabel op pagina 149).

F - 026 

1 32

F - 027 

1 2
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4
 Reservewielhouder / reservewiel
Reservewielhouder

Afb. 84 Reservewielhouder los
1 Houder (verzinkt staal, voor 4-gats of 5-gats velg)

Afb. 85 Reservewielhouder gemonteerd
1 Houder op voorwand (bijv. gesloten opbouw) gemonteerd

Een reservewielhouder is beschikbaar voor 4-gats en 5-
gats velg.

Afb. 86 Reservewielhouder op wand
1 Reservewiel gemonteerd

De reservewielhouder kan op diverse punten op de 
aanhanger worden gemonteerd. Afhankelijk van uitrusting 
en type aanhanger.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Informeer vooraf of en hoe een reservewiel op de 
aanhanger kan worden gemonteerd – zie ‘Reservewiel 
meenemen’ op pagina 153.
Let op het extra gewicht van het reservewiel.

Regelmatig onderhoud en regelmatige controle 
vereist – zie ‘Toestand van de banden controleren’ 
op pagina 152.

Afb. 87 Reservewiel afgedekt
1 Afdekhoes voor het reservewiel

De plastic afdekhoes (zwart) is leverbaar voor wielen in de 
maten 13", 14" en 15".

WAARSCHUWING
Losgeraakt reservewiel / losgeraakte 
reservewielhouder!
Het reservewiel of de houder kan eraf vallen en ongevallen 
veroorzaken.
 Controleer regelmatig het vastzitten van de schroefver-

bindingen van de reservewielhouder en van het reserve-
wiel.

F - 090 

1

F - 091 

1

F - 092 

1

F - 093 

1

100 Chassis



5
  Opbouw
101



5
 Wanden
Wanden algemeen

Afb. 1 Wanden
1 Voorwand, naar beneden geklapt
2 Zijwand
3 Achterwand
4 Hoekrong
5 Plateau

– Wanden maken een vormgesloten borging van de 
lading mogelijk.

– Wanden kunnen vast, neerklapbaar, afneembaar of 
zwenkbaar zijn.

Tijdens bediening in acht nemen:

Wanneer de aanhanger beladen is, moet vóór het 
ontgrendelen van de wanden indien nodig de druk 
van de lading worden verwijderd!

– Vóór het ontgrendelen van de sluitingen, zijdelings 
naast de wand gaan staan.

– De sluitingen achtereenvolgens ontgrendelen en de 
wand vasthouden – er mag geen druk van de lading 
aanwezig zijn.

Rijden met niet-gesloten / onvergrendelde wanden 
is niet toegestaan!

1 2 3 54
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Wanden 5

Waarschuwingen algemeen

Afb. 2 Onvergrendelde wanden / hoekrongen
1 Hoekrong
2 Laadgebied
3 Achterwand

WAARSCHUWING
Rijden met geopende wanden / hoekrongen!
Mensen kunnen worden meegesleurd. De lading kan eruit 
vallen. Wanden raken de ondergrond – gevaar voor 
ongevallen!
  Sluit / vergrendel vóór vertrek alle wanden.

WAARSCHUWING
Onvergrendelde sluitingen!
Wanden kunnen tijdens het rijden naar beneden klappen – 
gevaar voor ongevallen!
  Controleer vóór vertrek of alle sluitingen gesloten zijn.

VOORZICHTIG
Gedemonteerde wanden!
Gedemonteerde wanden kunnen een obstakel 
worden – gevaar voor struikelen!

  Plaats gedemonteerde wanden niet in de directe werk-
omgeving voor het laden en lossen.

Afb. 3 Afgedekte verlichting
1 Achterverlichting
2 Achterwand, neergeklapt

WAARSCHUWING
Rijden met neergeklapte achterwand!
Achterverlichting is afgedekt. Achterwand raakt de 
ondergrond – gevaar voor ongevallen!
  Demonteer de achterwand voor het rijden met lading 

die naar achteren uitsteekt.

WAARSCHUWING
Rijden als plateau met ingestoken hoekrongen!
De hoekrongen kunnen tijdens het rijden eruit slingeren en 
mensen raken – gevaar voor ongevallen!
 Demonteer alle wanden voordat u gaat rijden.
 Demonteer alle hoekrongen voordat u gaat rijden.

Afb. 4 Gebied met gevaar voor beknelling 
1 Sluiting
2 Wand
3 Hoekrong

VOORZICHTIG
Wanden en sluitingen bedienen!
Tijdens het openen / sluiten van de wanden en 
sluitingen kunnen uw handen bekneld raken.

  Klap de wanden gecontroleerd naar beneden.
 Pak de wanden voor het sluiten niet direct vast in het 

gebied van de hoekrongen / sluitingen.
 Sluit de sluitingen met een vlakke hand.

VOORZICHTIG
Wanden staan onder druk van de lading!
De wanden kunnen tijdens het openen openslaan
– Gevaar voor stoten!
  Controleer vóór het ontgrendelen van de wandslui-

tingen of de lading niet tegen de wand drukt.
 Positioneer de lading indien nodig opnieuw.
 Open de wand vanaf de zijkant.

A - 010
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Wanden5

Sluitingen bedienen

Afb. 5 Spansluiting (STEELY)
1 Handgreep
2 Pal
3 Beugel
4 Lip

Openen
 Druk de beveiliging (Afb. 5 /2) in en trek aan de 

handgreep (Afb. 5 /1).
De beugel (Afb. 5 /3) is losgemaakt.

 Zwenk de beugel open zodat hij wordt losgemaakt van 
de tong (Afb. 5 /4).

Sluiten
 Leg de beugel over de tong.
 Duw de handgreep met een vlakke hand in de richting 

van de wand.
De beveiliging wordt vergrendeld.

Afb. 6 Spansluiting (HU, HUK, HT, HTK)
1 Handgreep
2 Tong
3 Lip
4 Beugel

Openen
 Trek aan de handgreep (Afb. 6 /1).

De beugel (Afb. 6 /4) is losgemaakt.

 Zwenk de beugel open zodat hij wordt losgemaakt van 
de tong (Afb. 6 /3).

Sluiten
 Leg de beugel over de tong.
 Duw de handgreep met een vlakke hand in de richting 

van de wand, totdat hij vastklikt.

Afb. 7 Verzonken sluiting (STARTRAILER, HA, HT)
1 Handgreep
2 Ingrijpopening

Openen
 Steek uw hand in de ingrijpopening (Afb. 7 /2).
 Trek de handgreep (Afb. 7 /1) naar boven.

Sluiten
 Klap de handgreep met uw vlakke hand dicht.

De verborgen sluiting wordt vergrendeld.

F - 004

1 2 3 4

A - 001

1 2 43

A - 002

2

1
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Wanden 5
Afb. 8 Haakse hendelsluiting (HTK, HT, gesloten opbouw, paard)
1 Oog
2 Haak
3 Vergrendelingsveer
4 Haakse hendel

Openen
 Duw de vergrendelingsveer (Afb. 8 /3) erin en draai de 

haakse hendel (Afb. 8 /4) tegelijkertijd helemaal open, 
zodat hij uit het oog (Afb. 8 /1) wordt bewogen.
De haak (Afb. 8 /2) wordt vrijgegeven.

Sluiten
 Draai de haakse hendelsluiting dicht, zodat de haak in 

het oog wordt geplaatst en de vergrendelingsveer 
vastklikt.

Afb. 9 Pensluiting (laadwand)
1 Pen
2 Sluiting-vergrendeling
3 Sluitinghendel

Openen
 Duw de sluiting-vergrendeling (Afb. 9 /2) erin.
 Trek aan de sluitinghendel (Afb. 9 /3).

De pen (Afb. 9 /1) wordt vrijgegeven.

Sluiten
 Duw de sluitinghendel met uw vlakke hand dicht.

De sluiting-vergrendeling wordt vergrendeld.

Afb. 10 Laadwandsluiting 
1 Klikpal
2 Snelspanhendel
3 Oog
4 Haak

Openen
 Duw de klikvergrendeling (Afb. 10 /1) erin.
 Trek de snelspanhendel (Afb. 10 /2) open en maak het 

oog (Afb. 10 /3) los van de haak (Afb. 10 /4).

Sluiten
 Duw de snelspanhendel naar buiten, zodat het oog om 

de haak valt.
 Leg het oog over de haak.
 Duw de snelspanhendel dicht, zodat hij in de 

klikvergrendeling wordt vergrendeld.

A - 003

1

2

3

4

A - 005

1

2

3

F - 006

2 3 41
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Wanden5

Wand bedienen

Afb. 11 Wand openen (bijv. STARTRAILER)
1 Sluiting
2 Wand

Ontgrendelen
 Ontgrendel de sluitingen (Afb. 11 /1).

– Houd de wand (Afb. 11 /2) vast met één hand.

Neerklappen
 Klap de wand gecontroleerd naar beneden – laat hem 

niet vallen.
 Sluit indien nodig de sluitingen.

Afb. 12 Wand sluiten (bijv. HA, HT)
1 Sluiting
2 Wand

Dichtklappen
 Open indien nodig de sluitingen (Afb. 12 /1).
 Klap de wand (Afb. 12 /2) naar boven – houd uw handen 

weg van de sluitranden.

Vergrendelen
 Duw de wand dicht.
 Vergrendel de sluitingen van de wand.

Afb. 13 Wand verwijderen
1 Wand
2 Borgclip
3 Wandscharnier

Demonteren
 Ontgrendel de wand (Afb. 13 /1).
 Klap de wand in horizontale positie.
 Verwijder de borgclip (Afb. 13 /2) uit het wandscharnier 

(Afb. 13 /3).
 Pak de wand ongeveer halverwege zijn lengte vast.
 Trek de wand in de vrijgegeven bewegingsrichting 

voorzichtig naar buiten.
 Leg de wand veilig neer tegen beschadigingen.

A - 008

2
1

A - 009

1 2

A - 012

2

31
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Wanden 5

Plateau

Afb. 14 Wanden gedemonteerd, hoekrongen verwijderd
1 Plateau
2 Hoekrong
3 Opening voor hoekrong

Hoekrongen eruit halen
 Trek de hoekrongen (Afb. 14 /2) uit hun openingen 

(Afb. 14 /3) naar buiten.

Wanneer de hoekrongen vastzitten
 Maak ze los door er met een zachte hamer aan de zijkant 

voorzichtig tegen te slaan.
 Berg de hoekrongen / wanden veilig beschermd tegen 

beschadigingen op.

Afb. 15 Hoekrongen plaatsen
1 Hoekrong
2 Opening voor hoekrong
3 Vergrendelingsnok

Hoekrongen plaatsen
 Plaats alle hoekrongen (Afb. 15 /1) in hun openingen 

(Afb. 15 /2) – let op de richting van de 
vergrendelingsnokken (Afb. 15 /3).

 Gebruik indien nodig voor het erin slaan een zachte 
hamer.

Afb. 16 Wanden gemonteerd / vergrendeld
1 Wand
2 Scharnier
3 Borgclip

Wanden monteren
 Pak de wand (Afb. 16 /1) ongeveer halverwege zijn 

lengte vast.
 Schuif de wand in horizontale positie op de scharnieren 

(Afb. 16 /2).
 Steek de borgclip (Afb. 16 /3) in een van de scharnieren.
 Spreid de borgclip een stukje.
 Sluit en vergrendel alle wanden.

A - 013

1

2

3

A - 014

1

2

3

3

A - 016
1

3

2

107Opbouw



5
 Opzetpaneel voor wand
Opzetpaneel voor wand

Afb. 17 Laadvolume
1 Hoogte onderste wand
2 Hoogte opzetpaneel voor wand

– Vergroting van het laadvolume bijv.:
350 mm (1) + 350 mm (2) = 700 mm x laadgebied (mm²) 
= laadvolume (mm³).

– Plaatsing op onderste wand, vergrendeling met 
sluitingen en schroefverbindingen.

– Vast gemonteerde of afneembare uitvoeringen.
– Opzetpanelen voor wanden kunnen niet omlaag worden 

geklapt.
– Gebruik in combinatie met afdeknet, dekzeil of reling.
– Verschillende maten.

De opzetpanelen voor wanden kunnen naderhand 
worden gemonteerd.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 18 Geborgd opzetpaneel voor wand
1 Schroefverbinding

WAARSCHUWING
Rijden zonder geborgde / gesloten
opzetpanelen voor wanden / hoekrong-opbouwen!
Niet-geborgde opzetpanelen voor wanden / hoekrong-
opbouwen kunnen tijdens het rijden worden weggeslingerd 
– gevaar voor ongevallen!
 Schroef de hoekrong-opbouwen in de hoekrongen van 

de onderste wand.
 Sluit vóór vertrek alle sluitingen van de onderste 

wanden / opzetpanelen voor wanden.
 Controleer vóór vertrek of alle opzetpanelen voor de 

wanden en lamellenstoppen goed vastzitten.

VOORZICHTIG
Bediening van de opzetpanelen voor wanden!
Tijdens de bediening / montage / demontage van 
de opzetpanelen voor wanden kunnen uw handen 
bekneld raken!

  Bedien lange opzetpanelen voor wanden altijd
met twee personen.

 Houd de opzetpanelen voor wanden vast met beide 
handen.

  ,  dragen.

AANWIJZING 
Onderste wand met gemonteerd opzetpaneel voor 
wand openen!
De opzetpanelen voor wanden rusten op de onderste 
wanden. Tijdens het openen van de onderste wanden 
kunnen de opzetpanelen voor wanden beschadigd raken.
 Verwijder eerst het opzetpaneel voor de wand voordat u 

de onderste wand opent.

A - 088

1

2

A - 089

1
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Opzetpaneel voor wand 5

Versies (voorbeelden)

Afb. 19 Opzetpaneel voor wand (bijv. bij HA)

Afb. 20 Opzetpaneel voor wand (bijv. bij STEELY)

Afb. 21 2-voudig opzetpaneel voor wand (bijv. bij HT)

Afb. 22 Opzetpaneel voor wand (bijv. bij STARTRAILER)

Afb. 23 Opzetpaneel voor wand (bijv. bij HA 500)

Afb. 24 2-delig opzetpaneel voor wand draaischamel (HD)

A - 082

A - 085A - 085

A - 083A - 083

A - 086A - 086

A - 084A - 084

A - 087A - 087
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Opzetpaneel voor wand5

Montage

Afb. 25 Opzetpanelen voor zijwanden monteren
1 Opzetpaneel voor zijwand
2 Lamellenstoppen
3 Hoekrong

 Verwijder de lamellenstoppen (Afb. 25 /2) uit de 
hoekrongen.

 Plaats de opzetpanelen voor de zijwanden (Afb. 25 /1) in 
de hoekrongen (Afb. 25 /3) van de onderste wanden.

 Schroef de opzetpanelen voor wanden in de 
hoekrongen.

Afb. 26 Achterwand / opzetpaneel gedemonteerd
1 Opzetpaneel voor zijwand (geborgd)
2 Voorwand

Voor het transport van lange lading kunnen de 
opzetpanelen voor de voor- en achterwand en de 
achterwand zelf worden gedemonteerd.

 Voor het transport van lange lading moet u de 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Zie ‘Uitstekende lading’ op pagina 39.

Afb. 27 Opzetpaneel voor achter- / voorwand monteren
1 Opzetpaneel voor achterwand
2 Sluiting
3 Achterwand

 Plaats het opzetpaneel voor de achter- / voorwand 
(Afb. 27 /1) op de geborgde achterwand / onderste wand 
(Afb. 27 /3).
De sluitingen (Afb. 27 /2) wijzen naar buiten.

 Sluit de sluitingen.

A - 090A - 090

1

2
3

A - 092

1

A - 092

1111

1

2

A - 092

1 2

3
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5Opbouwpaneel voor de voorwand
Opbouwpaneel voor de voorwand (voorbeelden)

Afb. 28 Aluminium steekwand
1 Sluiting
2 Aluminium steekwand
3 Voorwand

– Montage op de voorwand (Afb. 28 /3).
– Demontage mogelijk wanneer hij niet wordt gebruikt.
– Functie: Zekering van de lading naar voren.
– Versies:

Aluminium steekwand (Afb. 28 /2), draadstalen rooster
(Afb. 29 /2)

– Optioneel: een vast gemonteerde voorwand
(Afb. 30 /1).

Afb. 29 Draadstalen opzetstuk
1 Hoekrong
2 Draadstalen rooster

Het opbouwpaneel voor de voorwand kan achteraf 
worden gemonteerd.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 30 Voorwand vast
1 Voorwand

WAARSCHUWING
Rijden met opbouwpaneel voor de voorwand dat niet is 
vastgezet!
Het opbouwpaneel voor de voorwand kan tijdens het rijden 
worden weggeslingerd – gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of het opbouwpaneel voor de

voorwand gesloten / vergrendeld is.

Opbouwpanelen demonteren
 Open de sluitingen in geval van een aluminium

steekwand.
(zie ‘Sluitingen bedienen’ op pagina 104).

 Ontgrendel de bovenste ophanging in geval van een
draadstalen rooster.

 Draai indien nodig de schroefverbindingen in de
hoekrongen los.

 Demonteer de hoekrongen.
 Demonteer het opbouwpaneel voor de voorwand met

twee personen.

A - 094

1

2

3

A - 095

1

2

A - 113

1
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5
 H-frame
H-frame

Afb. 31 Voorbeeld: bij HT, HU, HUK, HD
1 H-frame, geschroefde uitvoering

– Het H-frame wordt gebruikt voor het vervoeren en 
zekeren van lange vrachten bijv. lichte houten balken, 
buizen, platen, ladders enz.

– Het H-frame wordt in de voorste hoekrongen geplaatst 
en vastgeschroefd.

– Demontage van het H-frame mogelijk wanneer het niet 
wordt gebruikt.

– Twee versies: geschroefde of gelaste kit.
– Verschillende maten.

Afb. 32 Voorbeeld: STARTRAILER, STEELY, HA
1 H-frame, gelaste uitvoering (2-delig)

Lange vrachten moeten uitsluitend als laadeenheid 
worden vastgezet. Het is niet toegestaan om met 
losse lading op het H-frame te rijden. De vrachten 
moet aan de aanhanger of aan het H-frame worden 
vastgebonden en vastgesjord.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 33 H-frame borging
1 Vastgeschroefd in hoekrong

WAARSCHUWING
Rijden zonder geborgd / vastgeschroefd
H-frame!
Een H-frame dat niet is geborgd kan tijdens het rijden eruit 
worden geslingerd. Lading kan eraf schuiven – gevaar voor 
ongevallen!
  Schroef het H-frame in de hoekrongen.
 Controleer voordat u gaat rijden of alle schroefverbin-

dingen vastzitten.

A - 041

1

A - 042

1

A - 048

1
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H-frame 5

Hoge lading zekeren

Afb. 34 Lading te hoog – gevaar voor kantelen

Afb. 35 Lading goed gezekerd

Aan het H-frame mag alleen lichte en niet te hoge 
lading worden vastgebonden.

WAARSCHUWING
Gevaar voor kantelen bij hoge vrachten!
 Hoge vrachten (bijv. kasten, stellingen) die aan het H-
frame worden vastgebonden, kunnen kantelen – gevaar 
voor ongevallen!
  Controleer vóór vertrek of hoge vrachten niet buitenpro-

portioneel over het H-frame uitsteken en kunnen 
kantelen.

 Plaats hoge vrachten indien mogelijk vlak op het laad-
gebied.

Lange lading zekeren

Afb. 36 Gevaar voor botsingen met trekkend voertuig

Afb. 37 Lading veilig geplaatst

Let op de volgende situaties / gevaren tijdens het 
vervoer van lange vrachten met H-frame.

WAARSCHUWING
Beperkt draaibereik – gevaar voor botsingen!
Wanneer lading over de voorwand uitsteekt, neemt het 
draaibereik in bochten af – gevaar voor ongevallen!
 Controleer indien nodig vóór vertrek of u ondanks het 

beperkte draaibereik met het trekkende voertuig in 
bochten kunt rijden.

 Corrigeer indien nodig de verdeling van de lading in het 
midden tussen de dissel.

Ladingborging met H-frame

Afb. 38 Ladingborging met H-frame

Afb. 39 Ladingborging met H-frame
1 H-frame
2 Sjorband
3 Laadeenheid (lange buizen, stangenstelsels, planken)
4 Borging van de laadeenheid

 Plaats de lading veilig zodat hij niet kan schuiven. Sjor 
alle delen van de lading aan elkaar vast (Afb. 38 /3).

 Sjor de combinatie met spanbanden vast (Afb. 39 /2).

A - 049

A - 050

A - 051

A - 052 

A - 039A - 039

1
2

3
4

A - 040

2

4
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5
 Reling
Reling

Afb. 40 Reling, 2-zijdig
1 Reling
2 Wand

– Extra vastbindmogelijkheid voor lichte lading.
– Montage op wanden.
– In combinatie met andere opbouwdelen bijv. 

opzetpaneel voor wand, dekzeil te gebruiken.

Afb. 41 Reling, 4-zijdig
1 Reling
2 Wand

De reling kan achteraf (aan de zijkant, voorzijde, 
achterzijde) worden gemonteerd.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

WAARSCHUWING
Krachtsluitende sjorring van de lading aan de reling!
De reling is niet geschikt om lading krachtsluitend 
neerwaarts vast te sjorren en kan geen hoge spankrachten 
opnemen – vervorming!
  Gebruik de reling alleen als extra vastbindmogelijkheid 

voor een vorm- en krachtgesloten zekering van lichte 
lading (max. 150 kg)

 Sjor de lading aan de sjorpunten neerwaarts vast.

Lading vastbinden

Afb. 42 Reling, 3-zijdig (bijv. HKT-neerlaatbare aanhanger)
1 Reling
2 Wand

 Trek het sjormiddel bijv. staalkabel, rubberen kabel, 
spanriem, enz. door de openingen van de reling.

 Span het sjormiddel zo parallel mogelijk.
 Sjor het sjormiddel aan de reling vast.

A - 017

21

A - 018

21

A - 112

21
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5Dekzeil
Dekzeil

Afb. 43 Borging 1
1 Expanderkabel
2 Knop 
3 Haak
4 Rond oog

– Afdekking van losse goederen bijv. bladeren, zand, stro, 
kiezelstenen, enz., tegen eraf vallen.

– Visuele en weersbescherming.
– Plaatsing: Met expanderkabel, draaisluitingen en 

spanhaken.
– Combinaties met andere opbouwdelen: Wandpaneel, 

draadstalen, geperforeerde plaatstalen en aluminium 
opbouw en reling.

– Verschillende maten afhankelijk van de grootte van het 
laadgebied.

– Dwarssteun(en) voor stabilisatie van het dekzeil.
– Douanekabel afsluitbaar (optioneel) – tegen 

onbevoegde opening / diefstal.

Afb. 44 Borging 2
1 Sleufoog
2 Klemhaak

Het dekzeil mag alleen bij gesloten wanden / 
opbouwdelen worden gebruikt. 
Het dient niet voor het zekeren van de wanden zelf.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

WAARSCHUWING
Rijden met een niet-gezekerd dekzeil!
Het dekzeil kan tijdens het rijden losraken en worden 
weggeslingerd. De aanhanger kan als gevolg van wind 
onder het dekzeil gaan slingeren.
  Sluit het dekzeil volledig af.
 Zeker het dekzeil vóór vertrek rondom.

Afb. 45 Borging 3
1 Rond oog
2 Spankabel
3 Haak
4 U-houder (in geval van opzetpaneel voor wand, aluminium 

opbouw)

WAARSCHUWING
Vreemde voorwerpen op het dekzeil!
Vreemde voorwerpen bijv. ijs, sneeuw, water, takken op het 
dekzeil kunnen tijdens het rijden worden weggeslingerd – 
gevaar voor ongevallen!
  Verwijder vóór vertrek alle vreemde voorwerpen van 

het dekzeil.

VOORZICHTIG
Spankabels / expanderkabel staan onder spanning!
U kunt zichzelf tijdens het bedienen van de spankabels / 
expanderkabel verwonden aan de haken.
  Houd de haken tijdens het spannen stevig vast

– niet onder spanning loslaten.

A - 021  

1234

A - 019

2

1

A - 022  

1

2

3

4
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Dekzeil5

Dekzeil in combinatie met opbouwdelen voor wanden (voorbeelden)

Afb. 46 op wandopbouw (HA, HT, HD)

Afb. 47 op wandopbouw (STEELY)

Afb. 48 op draadstalen opbouw

Afb. 49 op geperforeerd stalen opbouw

Afb. 50 op aluminium opbouw

Afb. 51 op reling (STARTRAILER, HA, HT)

A - 026  

A - 028  

A - 023  

A - 024  

A - 027  

A - 025  
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Dekzeil 5

Borgelementen

Afb. 52 Hoekuitvoering: Expanderkabel 

Afb. 53 Expanderkabel
1 Expanderkabel
2 Plastic haak
3 Ronde knop
4 Metalen haak
5 Rond oog

 Trek de expanderkabel (Afb. 53 /1) door de ronde ogen 
(Afb. 53 /5) in het dekzeil.

 Haak de haakeinden in elkaar.
 Trek de expanderkabel over alle ronde knoppen

(Afb. 53 /3) – het dekzeil wordt gespannen.
 Zorg ervoor dat de expanderkabel goed om de hoeken 

(Afb. 52 ) wordt geleid.

Afb. 54 Hoekuitvoering: Draaisluitingen 

Afb. 55 Draaisluitingen
1 Draaisluiting, geopend
2 Draaisluiting, gesloten
3 Sleufoog

 Trek aan de draaisluiting en draai hem 90° 
(horizontale stand).
De draaisluitingen (Afb. 55 /1) zijn geopend.

 Trek de sleufogen (Afb. 55 /3) over de draaisluitingen om 
de aanhanger heen.

 Trek aan de draaisluitingen en draai ze 90° 
(verticale stand).
De draaisluitingen (Afb. 55 /2) zijn gesloten.

Afb. 56 Hoekuitvoering: Sjorband met haak 

Afb. 57 Sjorband met haak
1 Rond oog
2 Spankabel
3 Sleuf in wand
4 Haak

De spankabels (Afb. 57 /2) met haken zijn in de ronde ogen 
(Afb. 57 /1) vastgehaakt.
 Trek de haken (Afb. 57 /4) naar beneden en haak ze 

rondom de aanhanger aan de onderkant in de sleuf in de 
wand (Afb. 57 /3).

A - 030  

A - 031  

1 2 43

5

A - 038

A - 032  

2

1

3

A - 035  A - 035  

A - 036  

1

2

4

3
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Dekzeil5

Dwarssteun(en) plaatsen

Afb. 58 Dwarssteun geplaatst
1 Zijwand
2 Dwarsstang

WAARSCHUWING
Rijden met geplaatste dwarssteun(en) – zonder dekzeil!
De dwarssteun(en) kunnen tijdens het rijden worden 
weggeslingerd en mensen raken – gevaar voor ongevallen!
 Demonteer de dwarssteun(en) voordat u gaat rijden 

zonder dekzeil.

 Plaats de dwarssteun (Afb. 58 /2) op de zijwanden 
(Afb. 58 /1).

 Plaats de dwarssteun(en) op gelijke afstanden in een 
hoek van 90° met de zijwanden.

Dekzeil bedienen

Afb. 59 Dekzeil omhoogtrekken
1 Borgelement
2 Wand
3 Dekzeil

Aanbrengen
 Span het dekzeil (Afb. 59 /3) met de onderzijde naar 

beneden over de wanden (Afb. 59 /2).
 Zorg ervoor dat het dekzeil niet door de lading wordt 

belast.
 Zet het dekzeil vast met borgelementen (Afb. 59 /1).

Verwijderen
 Ontgrendel de borgelementen (Afb. 59 /1) van het 

dekzeil.
 Trek het dekzeil van achteren naar voren open.
 Berg het dekzeil wanneer het niet wordt gebruikt met zo 

min mogelijk vouwen op.
Het dekzeil moet schoon en droog zijn.

Douanekabel (optioneel)

Afb. 60 Douanekabel-beveiliging als beveiliging tegen diefstal
1 Beugelslot
2 Eindsluiting van kabel
3 Douanekabel

 Haal de douanekabel (Afb. 60 /3) door alle gesloten 
draaisluitingen.

 Verbind de eindsluitingen van de kabel (Afb. 60 /2) met 
elkaar – bijv. met een karabijnhaak.

 Gebruik indien nodig een afsluitbare beveiliging bijv. 
een beugelslot (Afb. 60 /1).

A - 033  

1 2

A - 037  

1 2 3

A - 029  

1 2 3
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5Huif
Huif / boog

Afb. 61 Beveiliging met slingerkabel / draaisluitingen
1 Huif
2 Slingerkabel
3 Klemhaak

– Huif wordt over een boogframe gespannen.
– Bevestiging met riemband, slingerkabel of 

expanderkabel.
– Openen van de huif aan de zijkant en de achterzijde.
– De wanden kunnen voor het laden / lossen naar 

beneden worden geklapt.
– Douanekabel (in geval van draaisluiting-beveiliging) 

voorkomen onbevoegd openen.
– Visuele en weersbescherming.
– Barrière voor diefstal van de lading.
– Kan gebruikt worden als ruimte voor reclame.
– Verschillende maten en kleuren.

Afb. 62 Beveiliging met riemband / expanderkabel
1 Huif
2 Riemband
3 Expanderkabel

De huif met boogframe kan achteraf worden 
gemonteerd.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 63 Beveiliging gesp / expanderkabel
1 Huif
2 Gesp
3 Expanderkabel

A - 054

1

2

3

A - 053A

1

2

3

A - 055

1

2

3
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Huif5

Waarschuwingen algemeen

Afb. 64 Geopende huif
1 Huif
2 Boogframe / insteeklatten

WAARSCHUWING
Rijden met een geopende / niet-gezekerde huif!
De huif kan tijdens het rijden losraken en worden 
weggeslingerd. Wind onder de huif – gevaar voor slingeren 
/ ongevallen!
 Sluit de huif volledig af.
 Zeker de huif voordat u gaat rijden op alle vergrende-

lingspunten.

WAARSCHUWING
Krachtgesloten vastsjorring van de lading aan het 
boogframe!
Het boogframe is niet geschikt om de lading krachtgesloten 
naar beneden vast te sjorren. Geen opname van de hoge 
spankrachten – vervorming / gevaar voor ongevallen!
 Sjor de lading niet aan het boogframe naar beneden – 

gebruik daarvoor de in het laadgebied aangebrachte 
sjorpunten.

Afb. 65 Boogframe zonder huif
1 Boogframe

WAARSCHUWING
Rijden met een boogframe zonder huif!
De huif zekert de los erin gelegde latten. Delen van het 
boogframe kunnen worden weggeslingerd – gevaar voor 
ongevallen!
 Rij niet met losse insteeklatten.
 Rij altijd met zowel huif als boogframe.

WAARSCHUWING
Insteeklatten verkeerd / niet geplaatst!
Het dekzeil kan door windkrachten naar binnen worden 
geduwd, bijv. bij windvlagen, zijwind bij bruggen, tunnels, 
bosstroken, geluidswallen, tijdens het inhalen, vrije 
gebieden, enz. – gevaar voor slingeren / ongevallen!
 Plaats alle insteeklatten.
 Controleer vóór vertrek of de insteeklatten goed vast-

zitten.

Afb. 66 Voorbeeld: Waterbelasting op huif
1 Huif, niet gespannen (waterbelasting)
2 Sluiting niet gesloten

WAARSCHUWING
Vreemde voorwerpen op de huif!
Vreemde voorwerpen bijv. ijs, sneeuw, water, takken 
kunnen tijdens het rijden worden weggeslingerd – gevaar 
voor ongevallen!
 Verwijder vóór vertrek alle vreemde voorwerpen / lasten 

van de huif.

VOORZICHTIG
Bedieningshoogte van de huif!
U kunt vallen wanneer u omhoog klimt om de huif te 
bedienen!
 Gebruik een stabiele ladder om hoge opbouwen te 

bedienen.

A - 057
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2

A - 056

1
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Huif 5

Borgelement deel 1

Afb. 67 Slingerkabel vastgezet / niet vastgezet

Afb. 68 Slingerkabel vastzetten
1 Lip
2 Slingerkabel
3 Karabijnhaak
4 Oog

 Haal de slingerkabel (Afb. 68 /2) om en om en van boven 
naar beneden door de lussen (Afb. 68 /1).

 Haak de karabijnhaak (Afb. 68 /3) in het oog (Afb. 68 /4) 
vast.

Afb. 69 Riemband vastgezet / niet vastgezet

Afb. 70 Riemband vastzetten
1 Riemband
2 Oog
3 Gesp

 Haal de riemband (Afb. 70 /1) van boven naar beneden 
door de ogen (Afb. 70 /2).

 Schuif de gesp (Afb. 70 /3) door het verticale oog.

Afb. 71 Gesp vastgezet / niet vastgezet

Afb. 72 Gesp vastzetten
1 Gesp

 Sluit de gespen (Afb. 72 /1).

A - 059
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2

A - 060

1

2

3

4

A - 061

1

2

A - 062

1

2

3

A - 063

1

A - 064

1

121Opbouw



Huif5

Borgelement deel 2

Afb. 73 Expanderkabel hoekuitvoering

Afb. 74 Expanderkabel
1 Expanderkabel
2 Plastic haak
3 Ronde knop
4 Metalen haak
5 Rond oog

 Trek de expanderkabel (Afb. 74 /1) door de ronde ogen 
(Afb. 74 /5) in het dekzeil.

 Haak de haakeinden in elkaar – zie ‘Dekzeil’ op pagina 
115.

 Trek de expanderkabel over alle ronde knoppen
(Afb. 76 /3) – het dekzeil is gespannen.

 Zorg ervoor dat de expanderkabel goed om de hoeken 
(Afb. 73 ) wordt geleid.

Afb. 75 Draaisluitingen hoekuitvoering

Afb. 76 Draaisluitingen
1 Draaisluiting, geopend
2 Draaisluiting, gesloten
3 Sleufoog

 Trek aan de draaisluitingen en draai ze 90°
(horizontale stand).
De draaisluitingen (Afb. 76 /1) zijn geopend.

 Trek de sleufogen (Afb. 76 /3) over alle draaisluitingen 
heen.

 Trek aan de draaisluitingen en draai ze 90° 
(verticale stand).
De draaisluitingen (Afb. 76 /2) zijn gesloten.

Dekzeil bedienen

Afb. 77 Achterwand / huif geopend
1 Achterwand, opgerold
2 Haak
3 Bevestigingsband

Openen
 Open de borgelementen deel 1 en 2.
 Rol het zeil (Afb. 77 /1) omhoog.
 Wikkel de bevestigingsband (Afb. 77 /3) om het zeil.
 Haak de band vast in de haak (Afb. 77 /2).

Sluiten
 Maak de bevestigingsband los van de haak.
 Rol het zeil omlaag.
 Sluit de borgelementen deel 1 en 2.

A - 065

A - 031  

1 2 43

5

A - 066

A - 032  
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1

3

A - 069A - 069
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Huif 5

Insteeklatten (in het U-profiel)

Afb. 78 Huif (bijv. HA)
1 Staander U-profiel
2 Lat
3 Kabelbinder

De lat aan de achterzijde wordt in de zijsteunen 
geplaatst en geborgd.

Plaatsen
 Plaats de lat (Afb. 78 /2) van bovenaf in het U-profiel van 

de staander (Afb. 78 /1).
 Steek de lat tot aan de verbindingspunten van de zijsteun 

erin.
 Borg deze indien nodig met kabelbinders (Afb. 78 /3) 

tegen eruit springen.

Verwijderen
 Maak indien nodig de kabelbinders los.
 Verwijder de lat uit de U-profielen van de staanders.

Insteeklatten (in steunen aan huifboog)

Afb. 79 Insteeklat plaatsen (bijv. HT)
1 Staander
2 Lat
3 Steun aan huifboog

De latten zijn uitneembare dwarsschoren van het 
boogframe.

Plaatsen
 Plaats de lat (Afb. 79 /2) van bovenaf in de steunen 

(Afb. 79 /3) aan de staanders (Afb. 79 /1).
 Borg deze indien nodig met kabelbinders tegen eruit 

springen.

Verwijderen
 Maak indien nodig de kabelbinders los.
 Verwijder de lat uit de steunen aan de huifboog.

Afb. 80 Voorbeeld: Aanhanger geopend
1 Latten geplaatst

 Controleer voordat u de huif sluit of alle latten 
(Afb. 80 /1) goed in de steunen aan de huifboog zijn 
geplaatst.

A - 067
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Huif5

Douanekabel (optioneel)

Afb. 81 Douanekabel als beveiliging tegen diefstal
1 Eindsluiting van kabel
2 Douanekabel
3 Kabeluiteinden

 Haal de douanekabel (Afb. 81 /2) door alle gesloten 
draaisluitingen.

 Verbind de eindsluitingen van de kabel (Afb. 81 /1) met 
elkaar.

 Gebruik indien nodig een afsluitbare beveiliging zoals
een beugelslot.

Huif en laadwand

Afb. 82 Huif geopend, laadwand neergeklapt
1 Laadwandsluiting
2 Laadwand
3 Achterwand / huif

Zie voor de bediening van de laadwand de 
bijbehorende gebruiksaanwijzing deel 2.

Openen
 Open de sluitingen van de laadwand (Afb. 82 /1) – zie 

‘Sluitingen bedienen’ op pagina 104.
 Klap de laadwand (Afb. 82 /2) naar beneden.
 Open de achterwand (Afb. 82 /3) zie ‘Dekzeil bedienen’ 

op pagina 122.

Afb. 83 Huif gesloten (rijstand)
1 Huif
2 Laadwand

Sluiten
 Sluit de huif (Afb. 83 /1) – zie ‘Dekzeil bedienen’ op 

pagina 122.
 Klap de laadwand (Afb. 83 /2) omhoog.
 Sluit de sluitingen van de laadwand (Afb. 82 /1) – zie 

‘Sluitingen bedienen’ op pagina 104.

A - 072A 072

2
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1

A - 070
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Huif 5

Huif met schuifzeil aan de zijkant

Afb. 84 Huif / schuifzeil gesloten
1 Borgelement deel 1 (slingerkabel)
2 Schuifzeil
3 Borgelement deel 2 (draaisluitingen)

ontgrendelen
 Open het borgelement deel 1 (Afb. 84 /1) – zie 

‘Borgelement deel 1’ op pagina 121.
 Open het borgelement deel 2 (Afb. 84 /3) – zie 

‘Borgelement deel 2’ op pagina 122.

Afb. 85 Achterwand / schuifzeil geopend
1 Dekzeil

Openen
 Schuif het dekzeil (Afb. 85 /1) naar voren open.

Afb. 86 Wanden neergeklapt
1 Insteeklat
2 Wand

 Ontgrendel en open de wanden (Afb. 86 /2).
 Verwijder indien nodig de insteeklatten (Afb. 86 /1).

Sluiten
 Sluit en vergrendel de wanden.
 Plaats de insteeklatten.
 Sluit de achterwand van de huif.
 Schuif het dekzeil aan de zijkant dicht.
 Sluit de huif met de borgelementen deel 1 (slingerkabel) 

+ deel 2 (draaisluitingen).

A - 073
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1

A - 074

1

A - 075
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Huif5

Edscha huif

Afb. 87 Huif gesloten

De bediening van / waarschuwingen voor de 
Edscha huif vindt u in de documentatie van de 
betreffende fabrikant. Deze zijn op internet te 
vinden op www.edschaTS.com.

– Volledig open te schuiven huif.
– Eenvoudige laden / lossen mogelijk bijv. met 

palletwagen.

Afb. 88 Achterwand openen

Afb. 89 Dak ontgrendelen

Afb. 90 Dak openschuiven

Afb. 91 Huif geopend

A - 077A

A - 076

A - 078

A - 079

A - 080

A - 081
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5Deksel
Hout-aluminium deksel

Afb. 92 Deksel aan de voorzijde scharnierend
1 Handgreep
2 Deksel
3 Cilinderborging
4 Gasdrukveer
5 Treklus

– Beschermd transport tegen weer / diefstal enz.
– Inwendige hoogte van het hout-aluminiumdeksel 

bedraagt 185 mm.

De montage mag uitsluitend door vakkundig 
personeel worden uitgevoerd!

Neem de veiligheidsinstructies en 
gebruiksaanwijzing in acht voor de bediening van 
het hout-aluminiumdeksel in de desbetreffende 
gebruiksaanwijzing deel 2.

Afb. 93 Deksel aan de zijkant scharnierend
1 Deksel
2 Gasdrukveer
3 Cilinderborging
4 Slot, vergrendeld + afgesloten

VOORZICHTIG
Defecte gasdrukveer!
Bij een lekkende / versleten gasdrukveer kan het 
deksel vanzelf neerklappen – gevaar voor stoten!

 Let er bij het gebruik van de deksel op dat deze niet 
vanzelf neerklapt.

 Borg de gasdrukveer met de cilinderborging.
 Laat defecte / versleten gasdrukveren in een gespecia-

liseerde werkplaats vervangen.

Afb. 94 Laden aan de achterzijde
1 Deksel, geopend
2 Wand, neergeklapt

WAARSCHUWING
Rijden met geopend / niet vergrendeld deksel!
Deksel kan tijdens het rijden openspringen en afbreken / 
vervormd raken – gevaar voor ongevallen!
 Rij niet met een volledig of half geopend deksel. 
 Controleer vóór vertrek of het deksel volledig gesloten 

en het slot vergrendeld is.

VOORZICHTIG
Deksel bedienen!
Bij het dichtklappen van het deksel kunt u uw 
handen / lichaam / hoofd kneuzen / stoten.

 Laat het deksel niet vanzelf dichtvallen.
 Bedien het deksel met de handgreep – pak niet de sluit-

rand of steunstangen vast.
 Trek het deksel indien nodig met de treklus dicht en 

houd deze bij de handgreep vast.

A - 103
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5
 Fietsdrager
Fietsdrager bedienen

Afb. 95 Fietsdrager gemonteerd
1 Reling
2 Fietsdrager
3 Dwarsstang

– Montage van 1 tot 3 fietsdragers mogelijk.
– Functie: Veilig transport van fietsen.

Transport van fietsen is alleen toegestaan bij 
gebruik van een fietsdrager!

WAARSCHUWING
Overbelasting van de fietsdrager!
De fietsdrager kan breken en de fiets kan eraf vallen – 
gevaar voor ongevallen!
 Houd de max. nuttige last aan.

Afb. 96 Fiets vastzetten
1 Draaigreep, afsluitbaar
2 Beugelhouder 
3 Frame

Latere montage / demontage van de fietsdrager 
mogelijk.
Bevestiging vindt plaats met dwarssteunen op 
reling.
Montagehandleiding van de fabrikant van de 
fietsdrager in acht nemen / lezen.

Afb. 97 Fiets gemonteerd / vastgezet
1 Fiets
2 Riemband
3 Verstelbare houder

Fiets vastmaken
 Plaats de verstelbare houders (Afb. 97 /3) 

overeenkomstig de grootte van de fiets.
 Til de fiets (Afb. 97 /1) op de fietsdrager – gebruik indien 

nodig klimhulpmiddelen.
 Zet het fietsframe vast met de beugelhouder (Afb. 96 /2).
 Schroef de draaigrepen (Afb. 96 /1) vast.
 Sluit de draaigreep af – als diefstalbeveiliging.
 Borg beide wielen met riemband (Afb. 97 /2).

A - 099
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1

3
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5Motorfietsstandaard
Motorfietsstandaard

Afb. 98 Twee motorfietsstandaards (voorbeeld)
1 Oprijplaat (als wip)

– Montage van 1 of 2 motorfietsstandaards mogelijk.
– Functie: Veilig transport van motorfietsen.

Transport van motorfietsen is alleen toegestaan bij 
gebruik van een motorfietsstandaard!

VOORZICHTIG
Bediening van de motorfietsstandaard!
Bij het verstellen / dichtklappen kunnen uw vingers bekneld 
raken.
 Houd uw vingers uit het draaibereik van de aanslagplaat 

en van de oprijplaat.

  dragen.

Afb. 99 Motorfietsstandaard dichtgeklapt
1 Borgpen
2 Oprijplaat
3 Schroefverbinding met vleugelmoer
4 Aanslagplaat

Latere montage / demontage van de 
motorfietsstandaard mogelijk.
Bevestiging vindt plaats op het laadgebied als 
doorschroefverbinding met vleugelmoeren 
(Afb. 99 /3).
In het chassis mag niet worden geboord!

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 100 Motorfietsstandaard opengeklapt / vastgezet
1 Veerclip
2 Vleugelmoer
3 Oprijplaat (als wip)

Openklappen / vastzetten
 Ontgrendel en klap de aanslagplaat (Afb. 99 /4) naar 

boven.
 Borg hem met de vleugelmoeren (Afb. 100 /2).
 Plaats de oprijplaat (Afb. 100 /3) overeenkomstig de 

wielmaat van de motorfiets – gebruik de juiste 
openingen.

 Borg de oprijplaat met de borgpen 
(Afb. 99 /1) en borgclip (Afb. 100 /1).

A - 096
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5
 Afdeknet
Afdeknet

Afb. 101 Afdeknet vastgezet
1 Ronde knop
2 Expanderkabel
3 Afdeknet

– Afdekken van licht tuinafval / losse lading bijv. bladeren, 
lichte takken, snoeihout, gras, papier, kartonnen 
verpakkingen enz.

– Bescherming tegen eraf vallen / eruit vliegen.
– Afdeknet wordt over de wand of opbouwdelen 

gespannen en vastgezet met een expanderkabel.
– In verschillende maten.
– Aanhanger met in de fabriek gemonteerde ronde 

knoppen:
Startrailer, Steely.

Montagehandleiding in acht nemen / lezen.

Afb. 102 Voorbeeld: Draadstalen opzetstuk

In geval van een draadstalen opbouw wordt het afdeknet 
met haken vastgemaakt aan het snoer.

Gebruik het afdeknet alleen bij gesloten wanden / 
opbouwdelen. Het dient niet voor het zekeren van 
wanden. 
Het afdeknet / de expanderkabel mag geen 
scheuren vertonen.

Afb. 103 Toepassingsvoorbeeld

VOORZICHTIG
Rijden met een niet goed vastgezet afdeknet!
Het afdeknet kan tijdens het rijden losraken en eraf vliegen. 
De lading kan worden opgewerveld / eruit worden 
geslingerd – gevaar voor ongevallen!
 Span het afdeknet helemaal om de wanden / opbouw en 

zet het goed vast.

F - 043

1
2

3

F - 046F - 046 A - 045
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Afdeknet 5

Afdeknet aanbrengen

Afb. 104 Afdeknet vastzetten
1 Expanderkabel
2 Ronde knop
3 Afdeknet

Spannen / vastzetten
 Leg het afdeknet over de wanden / opbouw.
 Span de expanderkabel (Afb. 104 /1) achtereenvolgens 

om elke ronde knop (Afb. 104 /2).
 Zorg ervoor dat het afdeknet goed over de hoeken wordt 

getrokken – span indien nodig de expanderkabel na.

Afb. 105 Afdeknet gespannen

Verwijderen
 Trek de expanderkabel achtereenvolgens van elke 

ronde knop af.
 Verwijder het afdeknet van de wanden / opbouw.

Afdeknet verwijderen / opbergen

Afb. 106 Afdeknet opbergen
1 Gereedschapskist
2 Afdeknet

Opbergen
 Laat een nat afdeknet indien nodig van tevoren drogen.
 Vouw het afdeknet samen en berg het op bijv. in de 

gereedschapskast – zie ‘Gereedschapskist’ op pagina 
97.

F - 106
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Afdeknet5
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 Elektrisch systeem
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Stekkerverbindingen6

Elektrische voeding

Afb. 1 Elektrische aansluiting op het trekkende voertuig (auto)
1 Contactdoos

De contactdoos (Afb. 1 /1) op het trekkende voertuig moet 
bij de stekker op de aanhanger passen – indien nodig kan 
een adapter worden gebruikt.

Alle aanhangers van Humbaur GmbH zijn standaard 
uitgerust met 12 V veiligheidsverlichting en een stekker 
voor de elektriciteit.

Versies
Afhankelijk van het aanhangermodel kunnen de volgende 
stekkers worden geïnstalleerd:

– 7-polig (volgens DIN ISO 1724)
– 13-polig (volgens DIN 72570, ISO 11446)

Aanhangers tot 750 kg totale massa (ongeremd / zonder 
achteruitrijlicht) hebben een 7-polige stekker.
Geremde aanhangers vanaf 750 kg totale massa hebben 
een 13-polige stekker met 8-voudige toewijzing van de 
contacten.

Een foutloze werking van het verlichtingssysteem 
kan alleen worden gewaarborgd bij schone / niet 
gedeformeerde of versleten contacten.

Stekker 7-polig (DIN ISO 1724)

Afb. 2 Stekker 7-polig (alleen STEELY)
1 Contactdoos op het trekkende voertuig
2 Stekker op de aanhanger
3 Contacten

WAARSCHUWING
Beschadigde stekkerverbindingen
Beschadigde, gescheurde, poreuze stekkerverbindingen 
kunnen storingen veroorzaken – gevaar voor ongevallen!
 Controleer de contacten regelmatig op vreemde voor-

werpen / binnengedrongen water en slijtage / deformatie.
 Onderhoud de contacten (Afb. 2 /3, Afb. 3 /3) van de 

stekkerverbindingen indien nodig met contactspray.
 Reinig verontreinigde stekkerverbindingen.
 Laat defecte, gescheurde, versleten stekkerverbin-

dingen vervangen in een gespecialiseerde werkplaats.

 Open de afdekking van de contactdoos op het trekkende 
voertuig.

 Wikkel de kabel van de dissel af.
 Verbind de stekker (Afb. 2 /2) van de aanhanger met de 

contactdoos (Afb. 2 /1) op het trekkende voertuig.
Zorg ervoor dat de kabel niet te strak wordt 
aangetrokken. De kabel heeft bij het nemen van bochten 
bewegingsruimte nodig.

 Zorg ervoor dat het vrije gedeelte van de kabel niet over 
de grond sleept – leg indien nodig de kabel om de 
trekinrichting van het trekkende voertuig.

 Controleer of de stekker in de contactdoos vastzit.

Stekker 13-polig (DIN ISO 11446)

Afb. 3 Stekker 13-polig
1 Contactdoos op het trekkende voertuig
2 Stekker met volledige toewijzing 
3 Contacten

Afb. 4 Stekker met 8-voudige toewijzing
1 Stekker 13-polig
2 Contacttoewijzing (8-voudig)

De 13-polige stekker (Afb. 4 /1) met 8-voudige 
contacttoewijzing wordt standaard gebruikt bij geremde 
aanhangers.
De 13-polige stekker met volledige toewijzing (Afb. 3 /2) 
wordt gebruikt bij auto's met accu voor het 
elektrohydraulische systeem.
 Controleer indien nodig de contacttoewijzing (Afb. 4 /2) 

op het trekkende voertuig.

E - 0011 E - 0021
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Stekkerverbindingen 6

Kabel / parkeercontactdoos
De kabels worden op de dissel geleid en met klemmen 
vastgehouden.
De stekker wordt opgeborgen in de parkeercontactdoos op 
de dissel of op de koppeling.

WAARSCHUWING
Beschadigde / gescheurde kabelverbinding
Beschadigde, gescheurde, afgeschuurde, poreuze kabels 
kunnen storingen in of uitval van het 
verlichtingssysteem veroorzaken – gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek en bij het parkeren van de 

aanhanger of de kabels ordelijk (zonder extreem te 
knikken) over de dissel worden geleid.

 Laat de kabel bij het parkeren niet op de ondergrond 
liggen – wikkel hem voorzichtig om de dissel heen.

 Trek niet aan de kabel zelf, maar aan de stekker.
 Controleer de kabels en hun geleiding onder / op het/de 

chassis / dissel regelmatig op beschadigingen en slij-
tage.

 Repareer gescheurde kabels in geen geval zelf.
 Vervang evt. ontbrekende klemmen / kabelbinders.
 Onderhoud de elektrische bedrading indien nodig met 

een vochtige doek en siliconenspray.

Afb. 5 Stekker 7-polig opgeborgen
1 7-polige stekker
2 Parkeercontactdoos – kunststof

Afb. 6 Stekker 13-polig opgeborgen
1 13-polige stekker
2 Parkeercontactdoos – kunststof

 Koppel de stekkerverbinding los van het trekkende 
voertuig.

 Steek de stekker (Afb. 5 /1, Afb. 6 /1) in de parkeer-
contactdoos / parkeerbeugel (Afb. 5 /2, Afb. 6 /2).
Zorg ervoor dat de stekker in de parkeercontactdoos 
vastzit – draai hem lichtjes vast.

Afb. 7 Kabelgeleiding
1 Kabel met beschermende buis
2 Parkeercontactdoos
3 Rubberen manchet

Afb. 8 Kabel verkeerd geplaatst
1 Kabel / stekker 

De kabel / stekker mag niet op de ondergrond / 
grond liggen.

 Wikkel de kabel (Afb. 7 /1) voorzichtig om de dissel / 
rubberen manchet (Afb. 7 /5) heen – trek hierbij niet aan 
de kabel.

E - 007
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Stekkerverbindingen6

Verloopstekker

Afb. 9 Stekkertester (13-polig)

Het trekkende voertuig kan een 7-polige of een 13-polige 
contactdoos hebben (afhankelijk van het voertuig). 
U kunt de contacttoewijzing controleren met een 
stekkertester (Afb. 9 ).
Om de compatibiliteit van het elektrische systeem van het 
trekkende voertuig met de aanhanger te realiseren, kunt u 
indien nodig een adapter gebruiken.
U hebt de volgende opties:

– Adapter van 7- naar 13-polig
– Adapter van 13 naar 7-polig

Neem de montagehandleiding voor de betreffende 
verloopstekker in acht.

Laat een latere ombouw van de stekkerverbinding 
van de aanhanger uitvoeren door gekwalificeerd 
personeel.

Afb. 10 Adapter van 13 naar 7 
1 Contacten 13-polig
2 Contacten 7-polig

Afb. 11 Ombouw: 
13-pol. contactdoos naar 7-pol. stekker
1 Uitgang 7-polig
2 Ingang 13-polig

Afb. 12 Adapter van 7 naar 13 
1 Contacten 7-polig
2 Contacten 13-polig

Afb. 13 Ombouw: 
7-pol. contactdoos naar 13-pol. stekker
1 Uitgang 13-polig
2 Ingang 7-polig

E - 027E E - 010
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6Contacttoewijzing
7-polige stekkerverbinding
Tab. 1 DIN ISO 1724 – 12 V

Pen Functie Aanduiding Doorsnede Kleur Afbeelding / toewijzing
1 Richtingaanwijzer links L 1,5 mm² geel
2 Mistachterlicht 54g 1,5 mm² blauw
3 Massa voor contacten 1-7 31 2,5 mm² wit
4 Richtingaanwijzer rechts R 1,5 mm² groen
5 Achterlicht rechts 58R 1,5 mm² bruin
6 Remlichten 54 1,5 mm² rood
7 Achterlicht links 58L 1,5 mm² zwart

1) Contactdoos op de auto 
2) Stekker op de aanhanger

1
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Contacttoewijzing6

13-polige stekkerverbinding

Afwijkingen van de draadkleur voor de contacten 
nr. 9, 10, 11 en 13 zijn mogelijk.

Neem bij problemen met het elektrische systeem contact op 
met een autohandelaar of een gespecialiseerde 
werkplaats.
Voor gevolgschade aan het elektrische systeem van het 
trekkende voertuig en / of de aanhanger door een 
verkeerde aansluiting of verbinding van de contacten op de 
stekker aanvaardt 
Humbaur GmbH geen aansprakelijkheid.

Tab. 2 DIN 72570 / ISO 11446 – 12 V

Pen Functie Aanduiding Doorsnede Kleur Afbeelding / toewijzing
1 Richtingaanwijzer links L 1,5 mm² geel
2 Mistachterlicht 54g 1,5 mm² blauw
3 Massa voor contacten 1-8 31 2,5 mm² wit
4 Richtingaanwijzer rechts R 1,5 mm² groen
5 Achterlicht rechts 58R 1,5 mm² bruin
6 Remlichten 54 1,5 mm² rood
7 Achterlicht links 58L 1,5 mm² zwart
8 Achteruitrijlicht 1 1,5 mm² grijs / roze
9* Continue plus voeding 

(alleen met in de fabriek ingebouwde koppeling)
4 2,5 mm² bruin / blauw / oranje

10* Laadkabel (leeg) 6 2,5 mm² bruin/rood
11* Massa voor stroomcircuit nr. 10 (leeg) 3 1,5 mm² wit / zwart / blauw
12 Aanhanger-detectie (leeg) In de stekker is contact nr. 12 verbonden met contact nr. 3, 

om het trekkende voertuig te melden of de aanhanger is 
aangesloten

13 Massa voor stroomcircuit nr. 9 
(alleen met in de fabriek ingebouwde koppeling)

2,5 mm² wit / rood

1) Contactdoos op de auto 
2) Stekker op de aanhanger

E - 013
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Contacttoewijzing 6

Extra informatie voor 13-polige stekkertoewijzing
9* Continue stroom
 Sluit in geen geval contact nr. 10 aan op contact nr. 9 in 

de stekker. 
Dit kan schade aan de trekkende voertuig of aan de 
besturingselektronica van het trekkende voertuig 
veroorzaken.

Dit contact is niet op de stekker aangesloten!

Het contact is alleen aangesloten bij de contactdoos van de 
auto als de autokoppeling samen met de auto wordt 
geleverd.

10*Laadkabel
 Gebruik voor de laadstroom uitsluitend de contacten 

nr. 10 en 11 – volgens DIN ISO 11446.
Normaal gesproken is dit contact niet aangesloten 
in de contactdoos van de auto!

Als deze niet zijn geïnstalleerd of aangesloten in de 
stekkerdoos van het trekkende voertuig, moeten hier de 
betreffende verbindingen worden geïnstalleerd.
De laadkabel moet via een scheidingsrelais op de accu 
worden aangesloten, zodra het contact wordt ingeschakeld 
of de motor draait.

11* Massa stroomcircuit voor laadkabel
 Verbind in geen geval contact nr. 11 (massa laadstroom) 

met contact nr. 13 (massa continue stroom).
Normaal gesproken is dit contact niet aangesloten 
in de contactdoos van de auto!

Beide aarddraden mogen aan de kant van de aanhanger 
niet elektrisch geleidend worden verbonden.

Druppellading
Trekkende voertuigen zonder stekkerdoos 
overeenkomstig DIN ISO 11446 hebben normaal 
gesproken geen scheidingsrelais.

De gevolgen zijn: Beschadiging van de startaccu of 
elektronica van de auto en diepe ontlading van de 
startaccu.
In geval van een correct aangesloten laadkabel 
overeenkomstig DIN ISO 11446 wordt de voedingsaccu 
van de aanhanger via de laadkabel, in de 13-polige 
contactdoos op het trekkende voertuig, tijdens het rijden 
opgeladen.

 Houd er rekening mee dat het hier voornamelijk om een 
druppellading gaat en niet om een volledige oplading van 
de voedingsaccu.
Als slechts korte afstanden worden gereden, kan het zijn 
dat de laadtijd ook onvoldoende is voor de druppellading.

Voor een volledige oplading van de voedingsaccu is de 
dwarsdoorsnede van de kabels in de meeste trekkende 
voertuigen (auto's) te klein. Het vermogen van de dynamo 
is normaal gesproken onvoldoende om een extra 
voedingsaccu van een aanhanger volledig op te laden.

Afb. 14 Tester
1 Accubewaker
2 Smartphone

AANWIJZING 
Niet geladen / zwakke aanhangeraccu!

De accu van de aanhanger kan storingen veroorzaken in 
het motorstartrelais van het trekkende voertuig.
 Controleer regelmatig de prestaties van de accu.
 Laad de accu via een externe acculader volledig op.
 Onderhoud de prestaties van de accu voor langere peri-

odes van inactiviteit met een druppellading.

 Controleer bijv. met een accubewaker (Afb. 14 /1) de 
laadtoestand van de accu.

 Sluit de contacten aan op de positieve en negatieve 
aansluitingen van de accu.

 Download met uw smartphone de app
‘IntAct Battery-Guard’.

 Controleer de laadtoestand via Bluetooth.

E - 015
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6
 Verlichtingssysteem
Achterlichten

Afb. 15 Humbaur multifunctionele verlichting
1 Remlicht (rood)
2 Knipperlicht / richtingaanwijzer (oranje)
3 Driehoekige reflector (rood)
4 Mistachterlicht – bij type Links
5 Kentekenplaatverlichting (wit)
6 Achteruitrijlicht (wit) – bij type rechts

De multifunctionele verlichting van Humbaur GmbH kan 
universeel worden gebruikt. 
De multifunctionele verlichting is verkrijgbaar in horizontale 
en verticale uitvoeringen.

WAARSCHUWING
Defecte achter- / contourlichten, markerings- / 
begrenzingslichten
De weggebruikers kunnen het voertuig niet goed zien – 
gevaar voor ongevallen!
 Controleer vóór vertrek of de complete verlichting op de

aanhanger goed werkt.

Afb. 16 Verlichting / markeringen aan de achterzijde
1 Reflector (rood)
2 Multifunctionele verlichting type links 
3 Kentekenplaatverlichting, afzonderlijk
4 Multifunctionele verlichting type rechts 

 Controleer de aanwezigheid van de
verlichtingsarmaturen, rondom de aanhanger.

 Controleer deze op beschadigingen en werking.
 Vervang defecte lampen / reflectoren.
 Laat defecte verlichting, gescheurde / broze elektrische

kabels vervangen in een gespecialiseerde werkplaats.

Onderhoud van de buitenverlichting zie 
‘Elektrisch systeem’ op pagina 169.

Afb. 17 Multifunctionele verlichting verticaal, links
1 Markeringslicht (rood, wit)
2 Multifunctionele verlichting type links (verticaal)
3 Kentekenplaatverlichting, afzonderlijk
4 Multifunctionele verlichting type rechts (verticaal)

Afb. 18 Multifunctionele verlichting verticaal, rechts

E - 026E - 026
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Verlichtingssysteem 6

Contour- / begrenzings- / markeringslichten

Afb. 19 Contour- / begrenzingslichten voorzijde
1 Reflector (wit) voorzijde
2 Markeringslicht (wit) voorzijde

Afb. 20 Contour- / begrenzingslichten achterzijde
1 Markeringslicht (rood, wit) bovenzijde
2 Markeringslicht (rood, wit) onderzijde

Afb. 21 Reflectoren zijdelings
1 Reflector (wit) voorzijde
2 Reflector (oranje) zijdelings 

Afb. 22 Zijmarkeringslichten
1 Markeringslicht (oranje) zijdelings

E - 018
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6
 Voeding 230 V AC
Stroomaansluiting

Afb. 23 Externe voedingsaansluiting
1 Voedingsaansluiting (16A-6h / 220 – 250 V AC / 2P+E / 

50+60 Hz)
2 Voedingsstekker (3 stekkercontacten)
3 Adapterkabel (2,5 m lang) met randaardestekker

De eigenaar is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de stroomvoorziening! De 
stroomvoorziening mag alleen met een goed 
passende voedingsstekker en voedingskabel 

worden gerealiseerd.
De aansluitleiding (H07RN-F / dwarsdoorsnede 
2,5 mm2 / max. 25 m lang) mag alleen door een 
gekwalificeerde elektricien worden aangesloten op de 
voedingsstekker.
Optioneel is een adapterkabel (Afb. 23 /3) met 
voorgemonteerde voedingsstekker (Afb. 23 /2) leverbaar.

Meer informatie over de 230 V voeding is te vinden 
in de bijbehorende gebruiksaanwijzing deel 2 bijv. 
Gesloten aanhangers. 

Afb. 24 Stroomverdeelkast
1 Stroomonderbreker
2 Potentiaalvereffening / aarding

De onderhoudswerkzaamheden aan de stroom-
verdeelkast mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd elektrotechnisch personeel. 

Mobiele modules moeten elke 12 maanden worden 
gecontroleerd op veiligheid – volgens DIN VDE 0100-717!

Schakel de stroomtoevoer uit voordat u aan het 
elektrische systeem gaat werken.
Zorg ervoor dat niemand de stroomtoevoer 
inschakelt.

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken / 
kortsluiting!
Bij werkzaamheden aan het elektrische systeem 

kan gevaarlijke spanning of kortsluiting van het elektrische 
systeem optreden – gevaar voor brand!
 Voer zelf geen werkzaamheden aan het elektrische 

systeem uit.
 Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

uitvoeren door een elektricien.

Afb. 25 Voorbeeld: Binnenverlichting 230 V
1 Lineaire verlichting
2 Lichtschakelaar

Afb. 26 Voorbeeld: Contactdozen binnen
1 Dubbele contactdoos met randaarde
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7
 Controle, verzorging, onderhoud
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7
 Veiligheidstest
Onderhoud / service
Serviceverplichting

– Regelmatige visuele controle / inspectie van de 
aanhanger en onderdelen op beschadiging, 
verontreiniging, slijtage.

– Functionele test van de aanhanger en van de 
afzonderlijke onderdelen.

– Periodieke smeerwerkzaamheden aan slijtpunten en 
reparatie van afzonderlijke onderdelen.

– Afstellen / aandraaien van losgeraakte schroef- / 
klemverbindingen.

– Reparatie van versleten, defecte, veiligheidsrelevante 
onderdelen door gekwalificeerd personeel in een 
gespecialiseerde werkplaats.

U als gebruiker van de aanhanger mag slechts 
beperkt onderhoud uitvoeren. Bepaalde 
onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd!

Beoogd gebruik
De volgende werkzaamheden behoren tot de taken van de 
gebruiker / eigenaar:

– Naleving van de door de fabrikant voorgeschreven 
onderhoudsintervallen en servicewerkzaamheden.

– Regelmatig onderhoud / regelmatige reiniging van de 
aanhanger van verontreinigingen / vreemde 
voorwerpen.

– Regelmatige aanbieding van de aanhanger voor 
technisch onderzoek / inspectie.

Het niet naleven van de onderhoudsinstructies kan 
de productaansprakelijkheid of garantie van de 
fabrikant verminderen of ongeldig maken!

Aanhangers moeten naar behoefte, maar ten minste 
eenmaal per jaar, door een bevoegde / gekwalificeerde 
specialist worden gecontroleerd op bedrijfszekere staat.

Bewijs van de AI/VT

Afb. 1 Keuringsbewijs (in de gebruiksaanwijzing deel 1 algemeen)
AI  = technische controle
VT  = veiligheidstest

 Noteer de uitgevoerde AI/VT in het keuringsbewijs 
(artikel 29 lid 12 van het wegenverkeersreglement).

 Bewaar het meest recente onderzoeksrapport (TC) en 
het meest recente testrapport (VC) ten minste tot de 
volgende inspectie / het volgende onderzoek 
(artikel 29 lid 10 van het wegenverkeersreglement).

 Bewaar het keuringsboek als bewijs totdat het voertuig 
definitief buiten gebruik is gesteld 
(artikel 29 lid 13 van het wegenverkeersreglement).

Service assen / wielen

Afb. 2 Voorbeeld: Gebruiksaanwijzing voor assen

 Laat de voorgeschreven visuele inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door 
gekwalificeerde erkende werkplaatsen.

 Laat de controles noteren in het serviceboek.

W - 001/nl 

Inspectie-intervallen9

194 Keuringsbewijs

 Vul de identificatiegegevens van de aanhanger in. Laat uiterlijk elk halfjaar de inspectie uitvoeren en schriftelijk bevestigen. 

Datum van aankoop:___________________________ VIN: WHD _____________________________________ Type: ________________________________________

Overdracht – service

Stempel / handtekening      Datum

Stempel / handtekening      Datum

1.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

5.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

10.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

15.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

20.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

25.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

30.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

35.000 km – inspectie

W - 002 
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Veiligheidstest 7

Veiligheidsonderdelen

Om veiligheidsredenen moeten alle belangrijke 
mechanische onderdelen regelmatig door 
gekwalificeerd personeel worden gecontroleerd en 
onderhouden. 

Daartoe behoren in het algemeen:

– Assen
– Remmen 
– Oploopinrichting
– Wielen / banden
– Schroefverbindingen van dragende onderdelen bijv. 

dissel, asaansluiting
– Ondersteuningsinrichtingen
– Aanbouwdelen bijv. lier, gasdrukveren, 

wielschokdempers
– Elektrisch systeem / verlichting
– Hydraulisch systeem (handmatig, elektrisch)

Wij raden een inspectie-interval aan van
6 maanden (echter min. 1x per jaar).

Bij alle onderhoudswerkzaamheden moeten de 
ongevallenpreventievoorschriften en milieuvoorschriften 
worden nageleefd.

Beschadigde en niet-functionerende onderdelen van 
aanhangers moeten worden vervangen door originele 
reserveonderdelen van Humbaur GmbH.

Afb. 3 Veiligheidsonderdelen
1 Trekkogelkoppeling
2 Oploopinrichting / losbreekkabel of veiligheidskabel
3 Elektrische stekkerverbinding 
4 Steunwiel
5 Hydraulische installatie
6 Handrem
7 Dissel
8 Steunbeugel

Afb. 4 Veiligheidsonderdelen
9 Wielen / banden
10 As / wiellager
11 Sjorpunten
12 Steuninrichtingen
13 Achterlichten / markeringslichten

W - 038 
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7
 Aandraaimomenten
Aandraaimomenten

Tab. 1 Aandraaimomenten algemeen

Schroefverbindingen controleren

Afb. 5 Schroefverbindingen aandraaien
1 Momentsleutel
2 Schroefverbinding

 Gebruik voor het aandraaien van schroefverbindingen 
(Afb. 5 /2) een gekalibreerde momentsleutel (Afb. 5 /1).

 Stel de momentsleutel op het juiste aandraaimoment in.

Afb. 6  Sterkte / uitvoering
1 Bout (specificatie 8.8 op de kop)
2 Zelfborgende moer 

 Lees de specificatie af op de schroefverbindingen zelf 
(reliëf 8.8 of 10.9).
Voorbeeld zie (Afb. 6 /1).

 Gebruik zelfborgende moeren (Afb. 6 /2) slechts één 
keer – de klemwerking van de plastic ring neemt af bij 
hergebruik.

 Vervang zelfborgende moeren nadat de 
schroefverbinding is losgeschroefd.

 Controleren / draai de bouten / moeren tot de 
voorgeschreven aandraaimomenten (zie tabel 1 op 
pagina 146) aan.

Schroefdraad Sterkte 8.8 Sterkte 10.9
 Aandraaimoment

M5 5,5 Nm 8,1 Nm
M6 9,6 Nm 14 Nm
M8 23 Nm 34 Nm
M8x1 25 Nm 37 Nm
M10 46 Nm 67 Nm
M10x1,25 49 Nm 71 Nm
M12 79 Nm 115 Nm
M12x1,5 83 Nm 120 Nm
M14 125 Nm 185 Nm
M14x1,5 135 Nm 200 Nm
M16 195 Nm 290 Nm
M16x1,5 210 Nm 310 Nm
M18 300 Nm 430 Nm
M18x1,5 340 Nm 485 Nm
M20 425 Nm 610 Nm
M20x1,5 475 Nm 980 Nm
M22 580 Nm 820 Nm
M22x1,5 630 Nm 900 Nm
M24 730 Nm 1050 Nm
M24x2 800 Nm 1150 Nm
M27 1100 Nm 1550 Nm
M27x2 1150 Nm 1650 Nm
M30 1400 Nm 2000 Nm
M30x2 1500 Nm 2150 Nm
M36 2450 Nm 3500 Nm
M36x2 2650 Nm 3780 Nm
M42 3930 Nm 5600 Nm

W - 040 

2

1

W - 041 

1

2

146 Controle, verzorging, onderhoud



7Onderhoudsintervallen
Onderhoudsvoorschriften

Tab. 2 Onderhoudstabel: Eerste inwerkingstelling

Tot het onderhoud behoren regelmatige controles van 
afzonderlijke onderdelen en een bijbehorend handelen 
vanwege de controle.
Het ritme moet worden aangepast aan het gedrag van de 
gebruiker.
Defecte onderdelen van de aanhanger moeten worden 
vervangen door originele reserveonderdelen.

De onderstaande gegevens hebben betrekking op een 
normaal gebruik van de aanhanger met max. 10.000 km 
per jaar.

Indien nodig moeten de intervallen worden aangepast aan 
uw gebruikspatronen en gebruiksomgeving.

Eenmalige inspectie / onderhoudswerkzaamheden

tij
de

ns
 d

e 
in

be
dr

ijf
st

el
lin

g na

50
 k

m

20
00

 k
m

50
00

 k
m

6 
m

aa
nd

en

6 
ja

ar

Wielbouten: Aandraaien (ook na elke wielwissel) X
Banden: Bandenspanning controleren X
Remsysteem: Werking van de oplooprem controleren (remtest uitvoeren) en indien nodig afstellen X X
Combinatie wiel/band: Gemonteerde maten aan de hand van COC-document / kentekenbewijs deel I controleren X
Verlichting: Alle lampen controleren op werking en aanwezigheid X
Koppeling: Hoogte koppelkop nameten op het trekkende voertuig en op de aanhanger X
Wielschokdempers: controleren op aanwezigheid X
Hydraulisch systeem: Werking / dichtheid controleren X
Hydraulisch systeem: Slangen / afdichtingen vervangen X
Identificatienummers (VIN): gegraveerd VIN vergelijken met voertuigdocumenten X
Plaatjes van de fabrikant: controleren op aanwezigheid en juistheid van gegevens X
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Onderhoudsintervallen7
Regelmatige inspectie / onderhoudswerkzaamheden
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Wielbouten: controleren op vastzitten en indien nodig aandraaien met momentsleutel (ook na elke wielwissel) X
Banden: Bandenspanning controleren, aanbevolen luchtdruk instellen X
Banden / wielen / velgen: Algemene staat controleren
– Profieldiepte van de banden in het midden nameten
– Verouderde, broze, versleten banden laten vervangen
– Velgen met zijdelingse slag / onbalans / defect laten uitbalanceren of vervangen
– Beschadigde / gecorrodeerde wielbouten vervangen

X

Trekkogelkoppeling: Staat controleren op slijtage / beschadiging
– Reiniging en indien nodig smeerwerkzaamheden uitvoeren
– Veiligheids- / losbreekkabel controleren op aanwezigheid
– Als de kogelkop of lagerschaal van de trekkogelkoppeling ver versleten is, deze laten vervangen

X

Remsysteem: Werking van de oplooprem controleren (remtest uitvoeren)
– Reiniging van de remonderdelen uitvoeren
– Oploopinrichting smeren via smeernippels
– Lager- / glijpunten van de remstangen / overbrengingsonderdelen schoonmaken en invetten
– Werking van de handrem controleren, indien nodig gasdrukveer laten vervangen
– Losbreekkabel controleren op beschadiging en geleiding
– Dikte van de voering van de remschoenen controleren

X

– Tandemcompensatie schoonmaken en indien nodig laten afstellen
– Vouwbalg van de oploopinrichting controleren op beschadiging en indien nodig vervangen
– Werking van het remmechanisme (responsdrempel), van de speling controleren en laten uitvoeren
– Gelijkmatige remwerking / remkoppel laten controleren 
– Trommelrem: Remvoeringen controleren en indien nodig laten afstellen

X

As(sen) / wiellager(s):
– Vering laten controleren door middel van een belastingstest
– Schroefverbindingen laten controleren met momentsleutel
– Oppervlaktebeschadigingen, bijv. roest laten verwijderen en roestbescherming laten aanbrengen
– Speling van de wiellagers laten controleren en indien nodig laten afstellen en wiellagers bij slijtage laten vervangen
– Afdichtingen controleren op beschadigingen / scheuren, indien nodig laten vervangen

X

Verlichtingssysteem / elektrisch systeem: Alle binnen- / buitenverlichting controleren op aanwezigheid en werking en defecte lampen vervangen
– Stekker, kabel controleren op beschadigingen en werking en indien nodig laten vervangen

X
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Onderhoudsintervallen 7
Tab. 3 Onderhoudstabel: Intervallen voor regelmatige werkzaamheden

Steuninrichtingen: Steunwiel, steunpoten controleren op werking en stabiliteit
– Steunwiel smeren via de smeernippel en bewegende punten smeren
– Schroefverbindingen controleren op vastzitten
– Versleten steunwielrubber / vervormd steunwiel laten vervangen

X

Wielschokdempers: controleren op lekkage van olie en vastzitten
– Defecte wielschokdempers in paren laten vervangen
– Bevestigingspunten / schroefverbindingen controleren op vastzitten en indien nodig aandraaien

X

Gasdrukveren: controleren op aanwezigheid, werking, vastzitten X
– Gasdrukveren laten controleren op vervorming van de zuigerstang en indien nodig laten vervangen
– Gasdrukveren op overrijkleppen / deksel controleren op verslapping en indien nodig in paren laten vervangen

X

Hydraulisch systeem: Werking / dichtheid controleren 
– Oliepeil controleren en indien nodig laten bijvullen
– Pomphendel controleren op aanwezigheid en beschadigingen indien nodig afstellen 

X

– Hydraulische slangen controleren op scheurvorming, veroudering, breuk, steenslag en indien nodig laten vervangen
– Aansluit- / lagerpunten van de telescopische cilinder schoonmaken en smeren
– Elektrohydraulisch systeem (afstandsbediening) controleren op beschadigingen / werking

X

Accu: Controleren op uitwendige beschadigingen / lekkage van zuur
– Zwakke accu opladen

X

– Laadtoestand, laadvermogen controleren en defecte / oude accu laten vervangen X
Plaatjes van de fabrikant / waarschuwingsstickers: controleren op aanwezigheid en leesbaarheid
– Beschadigde / niet leesbare plaatjes, stickers bijbestellen en vernieuwen

X

Laadgebied / spanpunten: Oppervlak van het laadgebied controleren op beschadigingen (roest, oxidatie) en indien nodig laten repareren
– Spanpunten controleren op aanwezigheid, beschadigingen en indien nodig laten vervangen
– Houtoppervlak indien nodig met beschermingsmiddelen: lijnzaadolie, terpentijnolie behandelen

X

Op- / aanbouwdelen (reling, wandopbouw, H-frame, dekzeil, boogframe, deksel, gereedschapskist enz.): 
– Vergrendelingen, sluitingen, scharnieren controleren op werking en indien nodig invetten 
– Dekzeil controleren op scheuren en indien nodig laten repareren
– Schroef- / klinknagelverbindingen controleren op vastzitten en indien nodig aandraaien

X

Lier: Lagers (lagerbus, trommelnaaf, tandkrans, riemschijf) schoonmaken en inoliën / vetten
– Staalkabel uitrollen en controleren op scheuren, slijtage (geplette stukken, breuk van afzonderlijke draden) en indien nodig laten vervangen

X

Regelmatige inspectie / onderhoudswerkzaamheden

na
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7
 Banden / wielen
Banden / wielen controleren

Afb. 7 Inspectie uitvoeren

Wielen / banden zijn belangrijke veiligheidsonderdelen op 
de aanhanger.
De banden zijn onderhevig aan permanente slijtage tijdens 
het rijden en aan een verouderingsproces en moeten 
regelmatig worden gecontroleerd.
Ze verhogen rechtstreeks het rijcomfort en verbeteren het 
rijgedrag van de aanhanger.
De wielmaat moet bij het type aanhanger passen. 
Hij mag niet zonder meer worden veranderd.
De toegestane wiel- / bandenmaten zijn geregistreerd in het 
EG-certificaat van overeenstemming / in het COC-
document van de aanhanger.

Afb. 8 Banden / Technische gegevens
1 Profieldiepte
2 Maat
3 max. last / bandenspanning

Afb. 9 Combinatie wiel / band in het COC-document
35 Informatie over gemonteerde wielen / banden

Afb. 10 Combinatie wiel / band in het COC-document
52  goedgekeurde wiel- / bandenmaten

Afb. 11 Velguitvoeringen
1 Schijfwiel van staal (4-gats)
2 Schijfwiel van staal (5-gats)

De staat van de wielen is zeer belangrijk voor de 
verkeers- en bedrijfsveiligheid van de aanhanger!

De maat van de wielen bepaalt onder andere de 
koppelingshoogte en heeft een rechtstreeks effect op het 
rijgedrag van de aanhanger!

Vereiste voor goedkeuring voor 100 km/h: 
De banden mogen niet ouder zijn dan 6 jaar
(vanaf de productiedatum). 
Ze moeten ten minste overeenkomen met de 
snelheidscategorie L = 120 km/h en moeten 
voldoende profieldiepte (> 1,6 mm) hebben.

W - 009 W - 006 

1

3
2

Achsen und Radaufhängung

Spurweite jeder gelenkten Achse:

1.605 mmSpurweite aller übrigen Achsen:

1.

2.

30.

30.

-

Lage der anhebbaren Achse(n):

Lage der belastbaren Achse(n):

31.

32.

N/A

-

185/65R14 90L auf Felge 5J-6J x 14 ET30Reifen-/Radkombination:35.

Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:34. no

W - 007 

Voorbeeld

W - 008 

Verschiedenes

Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die 

Beförderung gefährlicher Güter:

50.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, 

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

51.

35: 195/65 R15 90L auf Felge 4,5J-6J x 15 ET30; 

185 R14C 104/012N auf Felge 5J-6J x 14 ET30;

195 R14C 104/102N auf Felge 5J-6J x 15 ET30

Anmerkungen:52.

Voorbeeld

W - 003 

21
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Banden / wielen 7

Velgen / bevestiging controleren

Afb. 12 Velgen controleren

 Voer regelmatig een visuele inspectie van de velgen uit 
– zie onderhoudsintervallen tabel 3 op pagina 149.

 Vervang de wielen in geval van:
– Scheuren
– Vervorming van de velg
– Vervormde boutgaten
– Sterke roestvorming tussen velg en band (contactvlak)
– Uitgebroken wielbouten

Afb. 13 Wielbevestiging controleren
1 Wielbouten
2 Momentsleutel

WAARSCHUWING
Wielbouten komen los!
Wielen kunnen loskomen tijdens het rijden – gevaar voor 
ongevallen!
 Draai na de eerste 50 km en na elke wielwissel de wiel-

bouten aan – kruislings.
 Controleer regelmatig het vastzitten van de wielen met 

een momentsleutel – zie onderhoudstabel.

Tab. 4 Aandraaimomenten voor wielbouten

Bij pas gelakte of nieuwe velgen moeten de 
wielbouten na 20 bedrijfsuren opnieuw worden 
aangedraaid!

W - 010 W - 011 1

2

Aandraaimomenten
Materiaal velgen Aandraaimoment Nm 

(max.)
Staal 100-110 Nm
Aluminium 120 Nm
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Banden / wielen7

Toestand van de banden controleren

Afb. 14 Bandenspanning controleren
1 Profieldiepte (in het midden van de omtrek)

WAARSCHUWING
Versleten bandprofiel / verkeerde bandenspanning!
De banden kunnen tijdens het rijden barsten – gevaar voor 
ongevallen! De remweg wordt langer – gevaar voor 
slingeren!
 Controleer de banden regelmatig.
 Controleer de bandenspanning, profieldiepte en 

toestand van de banden – zie de onderhoudstabel.

De banden zijn afhankelijk van de 
weersomstandigheden zoals zonneschijn, koud 
weer, enz. – zelfs bij minder gebruikte aanhangers 
– wat leidt tot een snellere veroud. van de banden.

 Inspecteer alle banden rondom.
Let op mogelijke scheurvorming en vreemde 
voorwerpen.

 Vervang de banden na ong. 6 jaar gebruik – rubber wordt 
na verloop van tijd poreus en bros.

 Controleer de profieldiepte van de banden in het midden 
van de omtrek (Afb. 14 /1).
In Duitsland is minimaal 1,6 mm vereist.

Bandenspanning controleren

Afb. 15 Bandenspanning – specificaties
1 in bar (kPa)
2 in psi (pounds per square inch)

AANWIJZING 
Rijden met verkeerde bandenspanning
De banden slijten overmatig.
 Controleer vóór vertrek en uiterlijk na 14 dagen de 

bandenspanning in koude staat.

Omrekening bar / psi / kPa:
1 psi = 0,0689 bar
1 bar = 14,504 psi of 100 kPa
1 kPa = 0,01 bar

 Controleer regelmatig en voor langere ritten de 
bandenspanning bij alle wielen.

 Lees de juiste bandenspanning af uit de informatie op de 
band (Afb. 15 ).
Reken indien nodig de waarden in psi eerst om in bar.
Als richtlijn kunt u de bandenspanning aflezen in de 
volgende tabel.

Tab. 5 Bandenspanning / bandenmaat

De max. bandenspanning geldt zowel voor de lege 
als voor de volledig beladen aanhanger.

W - 012 

1

W - 013 

1
2

Type band pmax.
in bar

18,5 x 8,5 x 8 3,5 
145 / 80 R10; R13 3,0

155 R13; RF; R13C 3,5
155 / 70 R12; R12C 6,25
155 / 70 R13 3,0
155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13; R14 3,0

185 / R14C – 8PR 4,5
185 / 60 R15 3,5
185 / 65 R14; R15 3,0
185 / 70 R14 3,0

195 R14C – 8PR 4,5
195 / 50 R10C; R13C 6,25
195 / 55 R13C 6,5
195 / 60 R14 3,0
195 / 65 R14; R15 3,0
195 / 65 R15 RF 3,4
195 / 70 R14 3,0
195 / 70 R15C – 8PR 4,5

205 / 60 R15 3,0
205 / 65 R15 3,0
205 / 60 R15 RF 4,5
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Banden / wielen 7

Reservewiel meenemen

Afb. 16 Reservewiel (optioneel)
1 Reservewiel compleet
2 Reservewielhouder (gemonteerd)

Defecte wielen kunnen bij panne snel worden vervangen.
Afhankelijk van de maat en het gewicht kunnen een of meer 
reservewielen op de aanhanger worden geplaatst.
Voor het meenemen van een reservewiel bestaan er 
meerdere mogelijkheden – afhankelijk van model en 
uitrusting.

Zie voor de montage van de reservewielhouder de 
desbetreffende montagehandleiding.

WAARSCHUWING
Niet-gezekerd reservewiel op het laadgebied
Het reservewiel kan van de aanhanger vallen – gevaar voor 
ongevallen!
 Zet het reservewiel vast op het laadgebied.

Op de V-dissel

Afb. 17 Voorbeeld: Reservewiel op de dissel
1 Reservewiel
2 V-dissel (verlengd)

Afb. 18 Bevestiging van het reservewiel
3 Reservewielhouder
4 Schroefverbinding in de dwarsbalk
5 Klemhouder

 Controleer regelmatig de schroefverbindingen 
(Afb. 18 /4) van de reservewielhouder (Afb. 18 /3) en van 
de klembevestiging (Afb. 18 /5) op vastzitten.

Op de voorwand (gesloten opbouw)

Afb. 19 Voorbeeld: Reservewiel op de voorzijde
1 Montageplaat buiten
2 Reservewielhouder
3 Reservewiel

Afb. 20 Bevestiging van het reservewiel
4 Schroefverbinding door de wand
5 Montageplaat binnen

 Controleer de schroefverbindingen (Afb. 20 /4) van de 
reservewielhouder (Afb. 19 /2) op vastzitten.

W - 014 
1

2

W - 015 

1

2

W - 016 

3

5

4

W - 017 

1

2

3

W - 018 

5

4
2

3
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Banden / wielen7

Op de voorwand

Afb. 21 Voorbeeld: Reservewiel op de voorwand 
1 Reservewiel
2 Reservewielhouder

Afb. 22 Bevestiging van het reservewiel
3 Schroefverbinding door de voorwand
4 Wand

 Controleer de schroefverbindingen (Afb. 22 /3) van de 
reservewielhouder (Afb. 21 /2) op vastzitten.

Op het chassis

Afb. 23 Voorbeeld: Reservewiel op het chassis
1 Reservewiel
2 Reservewielhouder onder dwarsbalk

Afb. 24 Bevestiging van het reservewiel
3 Schroefverbinding op het chassis
4 Schroefverbinding reservewielhouder

 Controleer de schroefverbindingen (Afb. 24 /3) van de 
reservewielhouder (Afb. 24 /4) op vastzitten.

Reservewiel controleren

Afb. 25 Reservewiel controleren
1 Ventiel (schroefbaar, bij aluminium velg)
2 Ventiel (vast, bij stalen velg)

 Bandenspanning zie tabel 5 op pagina 152.
 Controleer regelmatig de toestand van het reservewiel / 

ventiel (Afb. 25 /1; Afb. 25 /2).
 Vervang verloren geraakte ventieldopjes.

Afb. 26 Bevestiging van het reservewiel
1 Zeskantflensmoeren (maat 19)

 Controleer met een momentsleutel (80 Nm) de moeren / 
bouten (Afb. 26 /1) van de reservewielhouder op 
vastzitten.

W - 019 
12

W - 020 

3

4

W - 023 

1
2

W - 024 

3
4

W - 021 

1 2

W - 022 

1
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Banden / wielen 7

Veiligheid tijdens het verwisselen van een wiel

Defecte wielen moeten onmiddellijk worden 
vervangen! Neem geen veiligheidsrisico!
De verwijdering van banden/wielen in het milieu is 
milieubelastend en strafbaar!

Om wielen te kunnen verwisselen, hebt u het volgende 
gereedschap nodig:

– Momentsleutel met passende dop (maat 19) voor het 
aandraaien.

– Kruissleutel / wielsleutel voor het losdraaien.
– Geschikte hefinrichting (moet geschikt zijn voor het 

gewicht en aanzetpunt van de aanhanger)
– Indien nodig steuninrichting (steunbok)
– Indien nodig een stevige onderlaag voor de ondergrond

Er mag alleen perfect werkend en onbeschadigd 
gereedschap worden gebruikt.

GEVAAR
Onvoorzichtigheid in het verkeer
Bij het verwisselen van een wiel kunt u de doorstroming van 
het verkeer belemmeren – gevaar voor ongevallen! 
Passerende voertuigen kunnen u aanrijden!
 Beveilig de locatie op de weg. 

  Plaats een gevarendriehoek.

  ,  ,  dragen.

WAARSCHUWING
Niet-geborgde wielen
Niet-geborgde wielen kunnen wegrollen – gevaar voor 
ongevallen! Mensen kunnen worden meegesleurd.
 Beveilig gedemonteerde wielen tegen wegrollen – leg 

ze plat op de grond neer.

WAARSCHUWING
Verblijf onder een niet-geborgde aanhanger
De aanhanger kan in beweging komen, van de 
hefinrichting schuiven en kantelen – gevaar voor 
beknelling!

 Beveilig de aanhanger door middel van wielblokken 
tegen wegrollen – plaats ze onder intacte wielen.

 Controleer vóór het verwisselen van een wiel of de 
aanhanger op een vlakke en stevige ondergrond staat. 
Gebruik indien nodig een stevige onderlaag, bijv. houten 
plank / plaat, onder de hefinrichting.

 Trek de handrem aan – indien aanwezig.
 Begeef u niet onder de aanhanger als deze niet stabiel 

is of als u een ongeschikte / onveilige hefinrichting 
gebruikt.

  Houd andere helpers uit de buurt van een 
omhooggeheven / niet stabiele aanhanger.

VOORZICHTIG
Hete remmen
U kunt zich verbranden aan hete remmen tijdens 
het verwisselen van de wielen.

 Laat de remmen afkoelen alvorens een wiel te verwis-
selen.

  dragen.

Belangrijke informatie voor het verwisselen van een 
wiel:

– Zorg ervoor dat het wegverkeer niet wordt gehinderd 
wanneer u een wiel verwisselt.

– Verwissel een wiel wanneer de aanhanger leeg is 
(zonder lading).

– Neem de voorgeschreven velg- en bandenmaat in acht 
– zie COC-document.

– Pas de bandenspanning na montage aan – zie tabel 5 
op pagina 152 of lees de informatie op de zijkant van de 
band.

– Let op de looprichting van de wielen.
– Beveilig de aanhanger door middel van wielblokken 

tegen wegrollen.
– Plaats de krik op een stevige ondergrond of onderlaag 

zodat hij niet wegzakt.
– Breng de hefinrichting stabiel op de hefpunten aan.
– Verwijder het reservewiel voorzichtig en beveilig losse 

wielen tegen wegrollen – leg ze plat op de grond.
– Vervang beschadigde wielbouten.
– Let op de aandraaimomenten van de wielbouten – zie 

tabel 4 op pagina 151.

Wielwissel met beladen aanhanger alleen 
uitvoeren als de lading niet kan worden gelost!

– Controleer of de lading goed is vastgesjord en niet kan 
verschuiven.

– Controleer indien nodig het gewicht van de lading om er 
zeker van te zijn dat de hefinrichting de last kan 
opnemen en dat de asbuis niet beschadigd raakt.

– Til de aanhanger bijzonder voorzichtig op – let op het 
gedrag en stop indien nodig het proces als de stabiliteit 
verloren gaat.
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Banden / wielen7

Wiel verwisselen

Afb. 27 Aanhanger beveiligen
1 Wielblokken

VOORZICHTIG
Verblijf onder chassis
Wanneer u een reservewiel verwijdert, kunt u uw 
hoofd stoten tegen het chassis!

 Controleer of het omhooggeheven chassis stabiel is.
 Begeef u voorzichtig onder het chassis – let op uw 

hoofd.

De aanhanger moet om veiligheidsredenen aan de 
auto gekoppeld blijven! 
Als de aanhanger wordt afgekoppeld:

Zorg ervoor dat de aanhanger zo stevig en vlak mogelijk op 
een ondergrond staat.

 Trek indien nodig de handrem aan en plaats wielblokken 
(Afb. 27 /1) onder intacte wielen.

Afb. 28 Reservewiel wegnemen
1 Wielflensmoer (maat 19) / reservewielhouder
2 Reservewiel

 Schroef de moeren / bouten (Afb. 28 /1) van de 
reservewielhouder af.

 Houd hierbij het reservewiel (Afb. 28 /2) stevig vast. 
Vraag indien nodig een assistent om u te helpen.

 Til het reservewiel voorzichtig van de wielbouten af.
 Schroef de wielflensmoeren op de wielbouten van de 

reservewielhouder zodat ze niet verloren kunnen gaan.

Afb. 29 Aanhanger opkrikken / ondersteunen
1 Asbuis / ondersteuningsgebied
2 Steuninrichting (steunbok)

 Til de aanhanger op met een geschikte krik.
 Ondersteun de aanhanger met een steunbok (Afb. 29 /2) 

bij het wiel onder de asbuis (Afb. 29 /1).

W - 025 

1

W - 027 2 1 W - 026 

2

1
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Banden / wielen 7
Afb. 30 Defect wiel verwijderen
1 Defect wiel
2 Wielbouten

 Schroef de wielbouten (Afb. 30 /2) van het defecte wiel 
(Afb. 30 /1) af.

 Til het defecte wiel van de wielnaaf.
 Beveilig het wiel tegen wegrollen.
 Controleer of de wielbouten niet vervormd zijn. Vervang 

defecte wielbouten.

Afb. 31 Wielnaaf zonder wiel
1 Wielnaaf / contactoppervlak (ongeremd)
2 Wielnaaf met trommelrem

 Inspecteer de wielnaaf / het contactoppervlak (Afb. 31 /1 
of Afb. 31 /2) en verwijder indien nodig roest – gebruik 
een draadborstel.

 Breng indien nodig een koperpasta aan op de wielnaaf – 
om de velg te beschermen tegen roest.

Afb. 32 Reservewiel monteren
1 Wielbouten
2 Momentsleutel

 Zet het reservewiel voorzichtig op de wielnaaf.
 Schroef het reservewiel met dezelfde wielbouten 

(Afb. 32 /1) kruislings en handvast vast.
 Zet de aanhanger voorzichtig neer.
 Draai de wielbouten tot het voorgeschreven 

aandraaimoment aan – zie tabel 4 op pagina 151.
 Verwijder de hefinrichting, gevarendriehoek, 

gereedschap, enz. 
Berg deze veilig op, bijv. in de gereedschapskast.

Defect wiel opbergen
 Plaats en schroef het defecte wiel op de wielbouten van 

de reservewielhouder op – houd een aandraaimoment 
van max. 80 Nm aan.

 Reinig indien nodig de omgeving van vuil, bijv. restanten 
van banden, poetsdoeken, enz.

 Verwijder de wielblokken.
 Voer vóór het wegrijden een algemene visuele inspectie 

en de controle vóór vertrek uit. 

W - 028 
1

2

W - 029 

1 2

W - 030 

2

1
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7
 Wielschokdemper voor 100 km/h
Goedkeuring voor snelheden tot 100 km/h

Afb. 33 Officiële sticker voor snelheid 100 km/h 
1 Sticker 100 km/h

De aanhanger kan in Duitsland worden toegelaten 
voor een snelheid van 100 km/h, in 
overeenstemming met de voorwaarden. 

U mag dan op autosnelwegen en tweebaanswegen
(niet op secundaire wegen) met de aanhanger 
max. 100 km/h rijden.

Voorwaarden voor goedkeuring voor 100 km/h:

– Het trekkende voertuig mag tot max. 3.500 kg
toelaatbaar totaalgewicht zijn toegestaan.

– Het trekkende voertuig moet zijn uitgerust met ABS/ABV 
(antiblokkeerremsysteem).

– De banden van de aanhanger moeten zijn goedgekeurd 
voor min. 120 km/h (klasse L) en mogen niet ouder zijn
dan 6 jaar – vanaf productiedatum (zie de flanken van
de banden).

– U moet een sticker 100 km/h aanbrengen op de
achterzijde van de aanhanger.

– Geremde aanhangers vereisen hydraulische
wielschokdempers (trillingsdempers).

– Aanhanger vereist evt. een ASK-veiligheidskoppeling of 
het trekkende voertuig een bijzonder rijdynamisch
stabilisatiesysteem voor het rijden met aanhangers.

– De verhouding (X-factor) van het toegestane totale
gewicht van de aanhanger voor de ledige massa van het 
trekkende voertuig (m trekvtg.) is voorgeschreven:

0,3 voor ongeremde aanhangers (tot 750 kg) - (30 % 
van het ledige gewicht van het trekkende voertuig)

1,1 voor geremde aanhangers (van 750 kg tot 3500 kg)
(110 % van het ledige gewicht van het trekken. voertuig)

1.2 met antislingerkoppeling (ASK-koppeling)
(120 % van het ledige gewicht van het trekken. voertuig)

Berekeningsformule: 
toelaatbaar totaalgewicht aanhanger = X x m (trekvtg. 
leeg)

Ongeremde aanhanger (factor = 0,3)
Trekvtg. leeg: m = 1.500 kg
0,3 x m=1.500 kg = 450 kg (tg aanh.)

Geremde aanhanger (factor = 1,1)
Trekvtg. leeg: m = 1.500 kg
1,1 x m=1.500 kg = 1.650 kg (tg aanh.)

Geremde aanhanger met antislingerkoppeling (factor = 1,2)
Trekvtg. leeg: m = 1.500 kg
1,2 x m=1.500 kg = 1.800 kg (tg aanh.)

Overschrijdt het werkelijke toegestane totale gewicht
(TG) van de aanhanger de berekende waarde, dan moet de 
aanhanger worden gelost tot de toegestane max. 
aanhanglast (geregistreerd in kentekenbewijs deel I).

De max. kogeldruk (S) van de aanhanger op de koppeling 
van het trekkende voertuig moet bij benadering worden 
benut – maar mag niet worden overschreden!

Sticker 100 km/h 

Afb. 34 COC-document (pagina 1) / R= wielschokdemper

Afb. 35 aan de achterzijde (pagina 4):
Aantekening met vermelding van de ledige massa van het 
trekkende voertuig

De voertuiginschrijvingsinstantie waar het voertuig is 
ingeschreven, is verantwoordelijk voor alle wijzigingen in de 
documenten en voor de afgifte van sticker 100 km/h.
De vergunningverlenende instantie heeft voor de 
goedkeuring / toewijzing van de sticker 100 km/h het 
volgende nodig:

– Aanhanger voor 100 km/h in de fabriek
geproduceerd:
Aantekening voor 100 km/h in het COC-document
(Afb. 34  / Afb. 35 ) of een bevestigingsbrief van de
fabrikant.

– Aanhanger voor 100 km/h achteraf gemonteerd:
Beoordeling van de achteraf gemonteerde aanhanger
met wielschokdempers / antislingerkoppeling door de
TÜV of van een officieel erkende keuringsinstantie met
bevestigingsbrief.

W - 031 
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W - 037

Der Unterzeichner R. Hartlieb bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

Humbaur

HA EA G

C2R

H1

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Typ:

Version:

Variante:

0.1.

0.2.

RVoorbeeld

W - 036

Verschiedenes

Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:50.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:51.

35: 195/65 R15 90L auf Felge 4,5J-6J x 15 ET30; 

Anmerkungen:52.

Vermerk des Herstellers:

Nur gültig im Anwendungsbereich der StVZO ( Zulassung in Deutschland): Gem.3.Änder.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO,

Temp.100km/h i. Kombinat.wenn Zug-Fz.m. ABV u. Leermas v. Zug-Fz. mind. 1185 kg*

Voorbeeld
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Wielschokdemper voor 100 km/h 7

Wielschokdemper

Afb. 36 Wielschokdempers (WSD) – Uitvoeringen
1 Schokdemper uitgeschoven
2 Schokdemper (universeel) voor middelzware gewichtsklasse
3 Schokdemper (achthoek) voor hogere gewichtsklasse

De wielschokdempers moeten overeenkomstig het 
gewicht van de aanhanger worden gebruikt – dit 
voorkomt te kleine of te grote demping (schokken, 
springen van de aanhanger). 

Wielschokdempers dempen de schokken tijdens het rijden 
met de aanhanger. Dit verhoogt het rijcomfort en verbetert 
het rijgedrag van de aanhanger.

De wielschokdempers mogen achteraf alleen op 
de daarvoor bestemde bevestigingspunten 
worden gemonteerd! 
Afzonderlijke montage- / inbouwtekening in acht 
nemen!

De montage mag alleen met originele reserveonderdelen 
en door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Speciaal gemonteerde wielschokdempers moeten door de 
technische dienst (bijv. TÜV, DEKRA, SGS) worden 
geïnspecteerd en goedgekeurd.

Afb. 37 Wielschokdemper ingebouwd (variant 1)
1 Hoekbeugel op het chassis
2 Schokdemper gemonteerd
3 Klemhouder, tweedelig

WAARSCHUWING
Defecte / verkeerd ingebouwde wielschokdemper!
Een eventuele storing in geval van eigen montage de 
wielschokdemper kan het rijgedrag van de aanhanger 
nadelig beïnvloeden – gevaar voor ongevallen! De 
bevestigingen kunnen losraken. Het dempingseffect zou 
niet gewaarborgd zijn – de aanhanger kan schokken / 
springen.
 Laat wielschokdempers alleen door gekwalificeerd 

personeel monteren.
 Controleer elk halfjaar de wielschokdempers op 

beschadigingen / lekkage van olie.
 Vervang defecte wielschokdempers alleen door origi-

nele reserveonderdelen. 
Aanbeveling: Wielschokdempers altijd vervangen op alle 
wielen.

Afb. 38 Wielschokdemper ingebouwd (variant 2)
1 Houder op het chassis
2 Schokdemper (achthoek) gemonteerd
3 Hefboom (gelast)

Afb. 39 Wielschokdemper ingebouwd (variant 3)
1 Hefboom (gelast)
2 Schokdemper (achthoek) gemonteerd
3 Bevestiging rechtstreeks op het chassis
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7
 Smeerwerkzaamheden
Instructies voor de uitvoering
Gebruik voor de smering / het oliën van de onderdelen 
alleen de vermelde smeermiddelen.
Type smeermiddel:

– Multifunctioneel vet volgens ISO-L-XCCHB3 of 
– volgens DIN 51825 – type K met toepassingsgebied: 

-30 °C tot + 120 °C
– Olie: in handel verkrijgbare machineolie

De smeerintervallen moeten worden aangepast 
aan de gebruiksintensiteit en de mate van 
verontreiniging.

WAARSCHUWING
Systeemstoring als gevolg van foutieve smering
Sommige onderdelen mogen in geen geval worden 
gesmeerd / ingevet. De onderdelen kunnen hun dienst 
weigeren – gevaar voor ongevallen!
 Zoek uit welke onderdelen niet mogen worden 

gesmeerd, dit zijn bijv.:
frictievoeringen van de ASK-veiligheidskoppeling, klem-
buizen op uitschuifbare steunpoten, schroefdraad op 
wielbouten, remvoeringen, enz.

VOORZICHTIG
Contact met smeermiddel
Smeermiddelen kunnen huidreacties veroorzaken.
 Gebruik alleen goedgekeurde smeermiddelen.
 Reinig de smeernippels voor het smeren zorgvuldig.


,  dragen.


 na het werken met smeermiddelen.

Vóór het smeren

Afb. 40 Smeernippels voorbereiden
1 Kap

AANWIJZING 
Verontreinigde smeernippels
Verontreinigingen kunnen in het lager terechtkomen en tot 
grotere slijtage leiden.
Smeernippels en vetspuit kunnen beschadigd raken.
 Reinig de smeernippels voor het smeren.

Verontreinigingen kunnen de werking van de 
onderdelen belemmeren!

 Verwijder het oude vet / de afgewerkte olie volledig van 
de smeerpunten.

 Verwijder indien nodig verontreinigingen zoals 
grashalmen, bladeren of kleine takken die in de lagers of 
tussenruimten gevangen zijn.

 Verwijder indien nodig de dop (Afb. 40 /1) van de 
smeernippels.

 Reinig de smeerpunten / smeernippels met een schone, 
droge doek.

Na het smeren

Afb. 41 Smeren 
1 Smeernippel, gereinigd

 Veeg eruit lopend / overtollig vet weg met een doek.
 Sluit indien nodig de smeernippels (Afb. 41 /1) met een 

dop af.
 Controleer de juiste werking van de onderdelen.

W - 051

1

W - 052
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Smeerwerkzaamheden 7

Trekkogelkoppeling 

Afb. 42 Trekkogelkoppeling: Onderaanzicht
1 Veiligheidsindicator / mechanica
2 Halfbolvormige kap
3 Koppelingskom
4 Veermechanisme

 Reinig de binnenkant van de trekkogelkoppeling.
 Controleer de halfbolvormige kap (Afb. 42 /2) en 

koppelingskom (Afb. 42 /3) op slijtage.
 Laat de trekkogelkoppeling vervangen bij sterke 

wrijvingsslijtage of storing van het veermechanisme 
(Afb. 42 /4).

 Breng multifunctioneel vet vanaf de onderkant aan in de 
halfbolvormige kap / koppelingskom.

Afb. 43 geremd: Bovenaanzicht

Afb. 44 ongeremd: Zijaanzicht
1 Oliepunten
2 Smeer- / glijpunten

 Druppel in de handel verkrijgbare machineolie op de 
lager- en scharnierpunten (Afb. 43 /1 en Afb. 44 /1).

 Vet de smeer- / glijpunten (Afb. 43 /2 en Afb. 44 /2) in.

Automatisch steunwiel

Afb. 45 Automatische steunwielen: Smeerpunten
1 Smeernippel
2 Glijpunt
3 Lager / wiel

Smeerwerkzaamheden aan het steunwiel moeten 
worden uitgevoerd wanneer de aanhanger is 
aangekoppeld.

 Controleer het lager en het wiel (Afb. 45 /3) op 
vervorming.

 Smeer het steunwiel met een vetspuit via de smeernippel 
(Afb. 45 /1).

 Vet het glijpunt (Afb. 45 /2) in.
 Draai het steunwiel met de zwengel meerdere keren 

omhoog en omlaag – het vet verdeelt zich.
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Smeerwerkzaamheden7

Steunwiel (handmatig)

Afb. 46 Neuswielen handmatig: Smeerpunten
1 Oliespleet
2 Cilinderhuis
3 Glijbuis
4 Lager / wiel
5 Klembeugel met knevelgreep 

Smeerwerkzaamheden aan het steunwiel moeten 
worden uitgevoerd wanneer de aanhanger is 
aangekoppeld / ondersteund. Het cilinderlichaam 
(Afb. 46 /2) mag niet uitwendig worden gesmeerd!

 Controleer het lager en het wiel (Afb. 46 /4) op 
vervorming.

 Druppel machineolie in de oliespleet (Afb. 46 /1).
 Schroef de knevelgreep (Afb. 46 /5) erop en open de 

klembeugel.
 Smeer de knevelgreep op de schroefdraad / ring.
 Klem het steunwiel met de klembeugel vast.
 Draai het steunwiel met de zwengel meerdere keren 

omhoog en omlaag – het vet verdeelt zich.

Handrem (van 750 kg tot 3,0 t)

Afb. 47 Rem: Smeerpunten
1 Handremhendel / gasdrukveer 
2 Getand segment
3 Lager
4 Remstangenstelsel

De gasdrukveer (Afb. 47 /1) is onderhoudsvrij. 
Als het effect van de kracht afneemt, moet de 
gasdrukveer worden vervangen.

 Controleer de remstangen (Afb. 47 /4) en de 
handremhendel met gasdrukveer op vervorming.

 Druppel wat machineolie op het tandsegment
(Afb. 47 /2).

 Smeer het lager (Afb. 47 /3) met vet.
 Bedien de handrem enkele keren – het vet verdeelt zich.

Handrem (van 3,0 t – 3,5 t)

Afb. 48 Rem: Smeerpunten
1 Veermechanisme
2 Handremhendel / gasdrukveer 
3 Lager
4 Getand segment

Het veermechanisme (Afb. 48 /1) is 
onderhoudsvrij.

Bij vervorming of niet-functioneren moet dit worden 
vervangen.

 Controleer de handremhendel met gasdrukveer 
(Afb. 48 /2) en veermechanisme (Afb. 48 /1) op 
vervorming.

 Druppel wat machineolie op het tandsegment
(Afb. 48 /4).

 Smeer het lager (Afb. 48 /3) met vet.
 Bedien de handrem enkele keren – het vet verdeelt zich.
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Smeerwerkzaamheden 7

Oploop- / omkeerinrichting

Afb. 49 Oploopinrichting: Smeerpunten
1 Smeernippel oploopinrichting
2 Smeernippel omkeerinrichting

De oploop- / omkeerinrichting van het remsysteem 
moet bij te veel speling worden afgesteld of bij een 
defect worden vervangen.

 Smeer de oploopinrichting met een vetspuit via de
bovenste smeernippels (Afb. 49 /1).

 Smeer de omkeerinrichting via de smeernippel
(Afb. 49 /2) en olie de lagers.

 Voer een remtest uit en controleer of het remsysteem
goed functioneert.

Tandemcompensatie / remkabels

Afb. 50 Tandemcompensatie: Smeerpunten
1 Bowdenkabel
2 Open remkabels / smeerpunten
3 Individuele compensatie per wielrem
4 Tandemcompensatie van alle wielremmen
5 Remstangenstelsel
6 Remstanghouder

De tandemcompensatie is verantwoordelijk voor 
het gelijkmatig remmen van alle wielremmen. Alle 
bowdenkabels (Afb. 50 /1) moeten volgens de 
voorschriften afgesteld en gesmeerd worden. De 
remstanghouder (Afb. 50 /6) voorkomt foutieve 
remwerking.

 Vet de open remkabels (Afb. 50 /2) in.
 Bedien de handrem enkele keren – het vet verdeelt zich.
 Voer indien nodig een aanpassing van de

tandemcompensatie (Afb. 50 /3) uit.

In hoogte verstelbare dissel

Afb. 51 HV-dissel: Smeerpunten
1 Smeernippel oploopinrichting
2 Smeernippel voorste lager
3 Smeernippel achterste lager
4 Vertanding
5 Vergrendelingshendel (schroefdraad)

De HV-dissel moet voor het smeren worden 
losgemaakt en meerdere keren worden versteld. 
Hij moet indien nodig veilig worden ondersteund!

 Smeer de oploopinrichting met een vetspuit via de
bovenste smeernippels (Afb. 51 /1).

 Draai de vergrendelingshendel los (Afb. 51 /5) en smeer
de schroefdraad.

 Smeer alle lagers (Afb. 51 /12,3) via de smeernippel.
 Vet de vertanding (Afb. 51 /4) in.
 Stel de vereiste koppelingshoogten in en vergrendel de

HV-dissel met de vergrendelingshendel.
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Smeerwerkzaamheden7

Trekoog 

Afb. 52 Trekoog
1 Afgerond gedeelte van het trekoog
2 Slijtagebus
3 Plaatje van de fabrikant / Technische gegevens
4 Schroefverbinding

 Reinig de slijtagebus (Afb. 52 /2) en het trekoog met een 
schone, droge doek.

Afb. 53 Afmetingen
D Diameter slijtagebus
T Dikte trekoog

 Controleer de diameter van de slijtagebus (Afb. 53 /D): 
D = 40 mm, max. + 1,5 mm

 Als de maximale diameter van D=42 mm wordt 
overschreden, moet de slijtagebus worden vervangen.

Afb. 54 Trekoog smeren
1 Schroefbout
2 Slijtagebus

De schroefverbinding van het trekoog moet na
ong. 2000 km worden aangedraaid. 
Neem de specificaties van de trekoog-
fabrikant in acht.

 Controleer het trekoog op beschadigingen.
 Vet de slijtagebus (Afb. 54 /2) en het afgeronde gedeelte 

van het trekoog met lang houdbaar hogedrukvet.
 Draai de schroefbouten (Afb. 54 /1) aan.
 Neem het voorgeschreven aandraaimoment in acht: 

aandraaimoment 86 Nm.

W - 100

1 2 3 4

W - 101
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T
DIN 40

W - 102

1 2
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Smeerwerkzaamheden 7

Draaikrans (draaischamel)

Afb. 55 Draaikrans smeerpunten
1 Draaikrans
2 Smeernippel
3 Kap

Voor de draaikrans moet een wentellagervet
(lithiumvet NLGI 2) worden gebruikt.

 Smeer de draaikrans met een vetspuit via de 
smeernippels rond de omtrek van de draaikrans 
(Afb. 55 /1).
Zwenk de dissel tijdens het smeren naar rechts en links.

Dissel (draaischamel)

Afb. 56 Dissel smeerpunt
1 Smeernippel bevestigingsbout

 Smeer de bevestigingsbouten van de dissel met een 
vetspuit via de smeernippel (Afb. 56 /1).

Draaikrans-rem

Afb. 57 Draaikrans-rem smeerpunt
1 Tandwiel
2 Vergrendelingsstang
3 Hendel

De draaikrans kan worden uitgerust met een 
draaikrans-rem.

 Verwijder indien nodig vreemde voorwerpen van de 
draaikrans-rem.

 Vet het tandwiel (Afb. 57 /1) en de glijpunten op de 
vergrendelingsstang (Afb. 57 /2) in.

 Controleer de werking van de draaikrans-rem. 
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Smeerwerkzaamheden7

Telescopische steunpoot

Afb. 58 Steunpoten: Smeerpunten
1 Smeernippel telescopische slingersteun (zwenkbaar)
2 Smeernippel telescopische slingersteun (vast)
3 Smeernippel klapsteunen

 Smeer de steunpoten met een vetspuit via de 
smeernippels (Afb. 58 /1,2,3).

 Draai met de zwengel de steunpoten meerdere keren 
omhoog en omlaag, het vet verdeelt zich.

Uitschuifbare steunpoot

Afb. 59 Uitschuifbare steunpoten: Smeerpunten
1 Cilinderhuis
2 Klembeugel / console
3 Knevelgreep 
4 Ring

Het cilinderlichaam (Afb. 59 /1) buiten en de 
klembeugel (Afb. 59 /2) in mogen niet met vet 
worden gesmeerd!

 Schroef de knevelgreep (Afb. 59 /3) erop en open de 
klembeugel (Afb. 59 /2).

 Verwijder de uitschuifbare steunpoot.
 Smeer de knevelgreep op de schroefdraad en ring 

(Afb. 59 /4).
 Zorg ervoor dat er geen vet op het cilinderlichaam van de 

uitschuifbare steunpoot of klem terechtkomt.
 Plaats de uitschuifbare steunpoot en klem het 

cilinderlichaam met de klembeugel vast.

Uitdraaisteun

Afb. 60 Uitdraaisteunen: Smeerpunten
1 Vierkante hals / lagerpunt
2 Spindel (open)
3 Lagers

De open spindel (Afb. 60 /2) mag niet met vet 
worden gesmeerd! Vet wordt hard bij lage 
temperaturen – storingen mogelijk.

 Draai met de zwengel de uitdraaisteun naar buiten.
 Druppel wat machineolie op de open spindel

(Afb. 60 /2).
 Vet het lager op de vierkante hals (Afb. 60 /1) en het 

lager (Afb. 60 /3) buiten in.
 Draai met de zwengel de uitdraaisteunen meerdere 

keren in / uit – het smeermiddel wordt verdeeld.
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7Oplooprem / wielrem instellen
Instelling van de oplooprem controleren

Afb. 61 Oploopinrichting
X Oploopweg / speling 
1 Trekstang

De speling van de rem moet na de eerste rit met 
belasting en vervolgens elke 2000 – 3000 kilometer 
worden gecontroleerd!

 Voer een remtest uit.
 Druk de kogelkoppeling in – de remstangen wordt 

bediend.
 Laat bij een speling (X) van meer dan 30 mm het 

remsysteem afstellen door een vakman.

Remstangen losmaken

Afb. 62 Voorbeeld: Remcompensatie
1 Trekstang
2 Kogelmoer / borgmoer
3 Compensatorijzer
4 Ascontralager 
5 Remkabel (bowdenkabel)

De trekstang (Afb. 62 /1) moet volledig 
uitgetrokken en de handrem helemaal losgezet 
zijn!

 Krik de aanhanger op zodat de wielen kunnen draaien.
 Draai de overbrengingsinrichting op het 

compensatorijzer (Afb. 62 /3) los – draai zeskantmoer / 
borgmoer (Afb. 62 /2) los.

 Controleer de speling van de bowdenkabel op het 
ascontralager (Afb. 62 /4) – ong. 5 mm.
De speling van de bowdenkabel moet bij alle wielen van 
een as zo gelijk mogelijk zijn!

Instellen/bijstellen van de wielrem

Afb. 63 Voorbeeld: Trommelrem (ALKO)
1 Plug van de controleopening voor de remvoering
2 Plug van de instelopening 
3 Remkabel (bowdenkabel)
4 Afstelmoer

 Verwijder de stop van de instelopening (Afb. 63 /2).
 Verstel de afstelmoer (Afb. 63 /4) met een normale 

schroevendraaier – let op de pijlmarkeringen: 
in de richting van de pijl draaien = rem afstellen /
tegen de richting van de pijl in draaien = rem loszetten

 Draai het wiel tijdens het afstellen in voorwaartse 
richting.

 Stel de remmen af totdat het wiel vastzit – de 
remklauwen zijn gecentreerd. 

 Handrem indien nodig enkele keren aantrekken en 
loszetten.

 Draai de afstelmoer los totdat het wiel vrij draait.
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Oplooprem / wielrem instellen7

Remstangen spannen

Afb. 64 Voorbeeld: Remcompensatie gespannen
1 Borgmoer
2 Kogelmoer 
3 Remstanghouder

 Verbind de remstangen op het compensatorijzer met een 
kogelmoer (Afb. 64 /2) – draai deze niet vast.

 Bedien de handremhendel meerdere keren – trek hem
stevig aan.
Remsysteem zet zich.

 Schroef de kogelmoer vast totdat de bowdenkabels een
voorspanning van 1-2 mm hebben.

 Borg de kogelmoer met de borgmoer (Afb. 64 /1).
De remstanghouder (Afb. 64 /3) voorkomt dat de rem
tijdens het rijden onbedoeld wordt geactiveerd.

Slijtage van de remvoering controleren

Afb. 65 Voorbeeld: Trommelrem (ALKO)
1 Plug van de controleopening voor de remvoering

Remvoeringen moeten altijd in paren per as 
worden vervangen!

 Verwijder de plug van de controleopening (Afb. 65 /1).
 Controleer de mate van slijtage van de remvoering.

De voering van de remschoenen moet min. 2 mm dik
zijn.

 Laat versleten remschoenen door gespecialiseerd
personeel vervangen in een gespecialiseerde
werkplaats.

Remschoenen vervangen

Afb. 66 Montagehandleiding van de fabrikant ALKO

 Vervang de remklauwen volgens de
montagehandleiding van de asfabrikant.
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7Elektrisch systeem
Elektrisch systeem onderhouden / lampen vervangen

Afb. 67 Verlichting controleren

De aanhanger wordt door het trekkende voertuig gevoed 
met 12 V DC.

De buiten- / binnenverlichting moet bij de jaarlijkse 
inspectie worden gecontroleerd!
De voedingsaccu van het trekkende voertuig moet 
de benodigde spanning (12 V) leveren.

Led-verlichting kan alleen compleet worden vervangen. De 
werking van alle lichten moet na vervanging worden 
gecontroleerd.

WAARSCHUWING
Onvoldoende verlichting
Verhoogd gevaar voor ongevallen door uitval van de 
verlichting van het voertuig. 
 Controleer vóór vertrek de:

1. Achterlichten,
2. Kentekenplaatverlichting,
3. Zijmarkeringslichten,
4. Contourverlichting.

 Vervang defecte lampen / led-verlichting / gebroken
lampglazen / reflectoren. 
Vervang lampen alleen door exemplaren met hetzelfde 
vermogen en type.

Laat werkzaamheden aan elektrische systemen 
altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel!

VOORZICHTIG
Kortsluiting in het elektrische systeem
Mensen kunnen brandwonden oplopen.
Kortsluitingen kunnen de aanhanger in brand 

zetten en schade aan het trekkende voertuig veroorzaken.
Houd voor aanvang van alle werkzaamheden aan het 
elektrische systeem de volgende punten aan:
 Koppel alle stekkerverbindingen naar het trekkende

voertuig los.

  Koppel alle stekkerverbindingen naar de externe 
voedingsbron los.

 Schakel alle verbruikers uit.
 Koppel de negatieve aansluiting (-) van de accu los.

Gebruik geïsoleerd gereedschap.

AANWIJZING 
Verontreinigingen bij het inbouwen
Elektrische elementen, lampen kunnen bij het inbouwen 
verontreinigd raken door het aanraken met blote vingers of 
contact met een vuile omgeving. Contacten kunnen worden 
gestoord.

 Voer werkzaamheden aan het elektrische
systeem alleen in een omgeving uit die tegen omge-
vingsinvloeden is beschermd – bescherming tegen 
vocht.

  Raak nieuwe lampen niet met blote vingers aan 
– dit verkort de levensduur van de lamp.

 Draag schone handschoenen of gebruik een schone,
zachte doek bij het aanraken van lampen / armaturen of
gebruik de verpakking van de lamp.

W - 075W - 07
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Elektrisch systeem7

Multifunctioneel licht aan de achterzijde

Afb. 68 Humbaur achterlicht (horizontaal)
1 4x kruiskopschroeven
2 Lampglas (kunststof)
3 Rem- / achterlicht (P21W/5W)
4 Knipperlicht (P21W)
5 Mistachterlicht (P21W) – bij type links          
Achteruitrijlicht (wit glas) – bij type rechts 
6 Inschuif-afdekking (kunststof)
7 Nummerplaatlamp Soffitte (C5W)

 Draai de kruiskopschroeven (Afb. 68 /1) los en verwijder
voorzichtig het lampglas (Afb. 68 /2).

 Vervang defecte lampen.
Schroef nieuwe lampen stevig in de fitting vast – let op
de borgpennen.

 Reinig indien nodig de contacten – gebruik contactspray.
 Plaats het lampglas op de behuizing – let op de

afdichting.
 Schroef het lampglas vast – niet te strak.
 Vervang een eventueel beschadigde afdichting /

lampglas.

Afb. 69 Humbaur achterlicht (verticaal)
1 Achterlicht (linkse versie)
2 Schroefdraadpen / schroefverbinding
3 Stekkerverbinding / contacten

Let bij het vervangen van de complete achterlichten 
op het volgende: De achterlichten zijn er in versies 
rechts met / zonder achteruitrijlicht en links alsook 
in een horizontale / verticale versie.

 Draai de schroefverbindingen (Afb. 69 /2) los en maak
de stekkerverbinding (Afb. 69 /3) naar het achterlicht los.

 Plaats het nieuwe achterlicht (Afb. 69 /1) – let op de
juiste versie.

 Schroef het met de schroefdraadpennen vast.

Contourlichten (slurf)

Afb. 70 Contourlicht / slurf aan de achterzijde
1 Lamphuis (rood, oranje, wit)
2 Rubberen arm / slurf
3 Bevestiging (klinknagels, schroeven)
4 Lamp
5 Schroefverbinding / fitting
6 Rubberen bescherming

 Spuit de rubberen bescherming (Afb. 70 /6) in met een
siliconenspray – dit vereenvoudigt het eraf en erop
schuiven.

 Trek de rubberen bescherming met behulp van een
gereedschap van het lamphuis (Afb. 70 /1) af.

 Draai het lamphuis eruit.
 Schroef de lamp (Afb. 70 /4) uit de fitting (Afb. 70 /5) uit

en vervang hem.
 Draai het lamphuis erin – let op dat het goed vastzit.
 Schuif de rubberen bescherming over het lamphuis.
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Contourlicht

Afb. 71 Contourlicht / lamp zijdelings aan de achterzijde
1 Afdekglas (rood, wit)
2 Bevestigingsplaat
3 Bevestiging (klinknagels, schroeven)
4 Buislamp (12V/5W)
5 Schroefverbinding (kruissleuf)

 Draai de schroefverbinding (Afb. 71 /5) los en verwijder 
het afdekglas (Afb. 71 /1).

 Vervang de buislamp (Afb. 71 /4).
 Bevestig het afdekglas op de bevestigingsplaat 

(Afb. 71 /2) met de schroefverbinding – draai het niet te 
strak aan en let op de uitlijning.

Contourlicht – smal

Afb. 72 Contourlicht / lamp zijdelings aan de achterzijde
1 Afdekglas (rood, wit)
2 Bevestigingsplaat
3 Openingssleuf
4 Buislamp (12V/5W)
5 Afdekglas-afdekking

 Wip het afdekglas (Afb. 72 /1) voorzichtig los met een 
plat gereedschap in de sleuf (Afb. 72 /3).

 Vervang de buislamp (Afb. 72 /4).
 Klem de nieuwe buislamp vast.
 Plaats het afdekglas op de bevestigingsplaat (Afb. 72 /2) 

– let op de uitlijning.

Markeringslicht

Afb. 73 Markeringslicht / lamp voorzijde
1 Led-verlichting (compact)
2 Afdekglas (wit)
3 Schroefverbinding (kruissleuf)
4 Buislamp (12V/5W)
5 Bevestigingsplaat

 Draai de schroefverbinding (Afb. 73 /3) los en verwijder 
het afdekglas (Afb. 73 /2).

 Vervang de buislamp (Afb. 73 /4).
 Bevestig het afdekglas op de bevestigingsplaat 

(Afb. 73 /5) met de schroefverbinding – draai het niet te 
strak aan en let op de uitlijning.

Bij led-verlichting:
 Laat een defecte led-verlichting (Afb. 73 /1) vervangen in 

een gespecialiseerde werkplaats.
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Zijmarkeringslicht

Afb. 74 Zijmarkeringslichten
1 Led-verlichting (oranje)
2 Bevestigingsplaat
3 Schroefverbinding (kruissleuf)

 Laat een defecte led-verlichting (Afb. 74 /1) vervangen in 
een gespecialiseerde werkplaats.

Kentekenplaatverlichting 

Afb. 75 Kentekenplaatverlichting, afzonderlijk
1 Lamphuis variant 1
2 Lamphuis variant 2
3 Schroefverbinding (kruissleuf)
4 Buislamp (12V/5W)
5 Lichtkap (wit)

 Draai de schroefverbinding (Afb. 75 /3) los.
 Verwijder de lichtkap (Afb. 75 /5) met behuizing.
 Vervang de buislamp (Afb. 75 /4).
 Bevestig de lichtkap en de behuizing met de 

schroefverbinding.

Achteruitrijlicht

Afb. 76 Achteruitrijlicht, afzonderlijk
1 Hoofddeel lamp
2 Afdekglas (wit)
3 Schroefverbinding (kruissleuf)
4 Lamp (P21W)

 Draai de schroefverbinding (Afb. 76 /3) los.
 Verwijder het afdekglas (Afb. 76 /2) van de behuizing.
 Verwijder de lamp (Afb. 76 /4).
 Vervang de defecte lamp.

Schroef de nieuwe lamp goed vast in de fitting – let op de 
uitlijning van de pennen.

 Schroef het afdekglas op de behuizing.
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3. Remlichtbalk

Afb. 77 Remlichtbalk afzonderlijk
1 Led-remlichtbalk (bij Poly-opbouw)
2 Led-remlichtbalk (bij aluminium, stalen portaal)

De led-remlichtbalk is zelfklevend.
 Maak de led-remlichtbalk van de opbouw 

(Afb. 77 /1 of Afb. 77 /2) los.
 Koppel de elektrische aansluiting los.
 Reinig het hechtoppervlak – gebruik geen agressieve 

oplosmiddelen bijv. aceton.
 Breng de elektrische aansluiting van de nieuwe led-

remlichtbalk tot stand.
 Plak de nieuwe led-balk vast.

Reflectoren

Afb. 78 Reflectoren
1 Reflector zijdelings (oranje)
2 Reflector voorzijde (wit)
3 Reflector achterzijde (rood)

De reflectoren zijn zelfklevend en dienen als 
begrenzingsmarkering van de aanhanger.
 Maak een defecte reflector (Afb. 78 /1, 2,3) los van het 

oppervlak.
 Reinig het hechtoppervlak – gebruik geen agressieve 

oplosmiddelen bijv. aceton.
 Breng een nieuwe reflector in de juiste kleur aan – druk 

hem stevig aan.
Let op: Voor een goede hechting moet het 
hechtoppervlak tenminste + 15 °C warm zijn – maak het 
indien nodig vooraf voorzichtig warm met een föhn.

Binnenverlichting

Afb. 79 230 V AC / 12 V DC
1 Lineaire verlichting (230 V AC)
2 Binnenverlichting (12 V DC)

.
 Verwijder de afdekkingen van de lamp.
 Vervang de lamp (fluorescerende buis of gloeilamp) door 

een exemplaar van hetzelfde type en vermogen.
 Plaats de afdekking.
 Controleer de werking van de lamp.
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7
 Reiniging / verzorging
Noodzaak van reiniging / onderhoud
De levensduur en functionaliteit van de aanhanger 
is afhankelijk van de intensiteit en frequentie van 
reiniging en onderhoud van de oppervlakken.

Reiniging, onderhoud en verzorging zijn essentiële 
elementen van de rijveiligheid en het behoud van de 
waarde van de aanhanger.
Vogeluitwerpselen, dode insecten, boomhars, teervlekken 
enz. moeten onmiddellijk worden afgewassen om 
oppervlaktebeschadigingen door agressieve stoffen te 
voorkomen!
In zoute omgevingen (winter / zeeklimaat) moet de 
buitenreiniging met kortere tussenpozen (ong. elke 3-4 
weken) worden uitgevoerd.
Dit geldt in het bijzonder ook voor de reiniging van de 
geborstelde, blanke roestvast stalen portalen.

Door onachtzaamheid tijdens het reinigen en het 
negeren van de veiligheidsinstructies, kunnen 
persoonlijk letsel en schade aan eigendommen 
ontstaan. 

WAARSCHUWING
Vervuilde onderdelen / oppervlakken van de 
aanhanger!
Verontreinigde onderdelen van de aanhanger zoals 
trekkogelkoppeling, oploopinrichting, remsysteem, 
verlichtingssysteem, opbouwdelen kunnen de werking van 
de aanhanger nadelig beïnvloeden en acuut gevaar voor 
ongevallen veroorzaken tijdens het gebruik.
 Reinig / onderhoud de aanhanger regelmatig – afhanke-

lijk van de mate van gebruik, gebruiksomgevingen en 
intensiteit van de vervuiling.

Aanhangers bevatten milieubelastende stoffen 
zoals olie, vet, zuur en remstof. Deze kunnen 
tijdens een reiniging in het milieu komen.

Afb. 80 Sticker algemene informatie

Gesloten varianten bijv. gesloten opbouwen, paarden- / 
veetrailers zijn spatwaterdicht, maar niet 100% waterdicht.
Een sterke wind kan het regenwater tijdens het rijden naar 
binnen blazen.

Om schimmelgroei en waterschade te voorkomen, 
is regelmatige ventilatie van de aanhanger 
noodzakelijk!

Belangrijke informatie voor het reinigen!
De volgende punten moeten voor / tijdens het reinigen in 
acht worden genomen:

 Reinig de aanhanger alleen op een geschikte wasplaats.
 Neem de lokale milieubeschermende maatregelen in 

acht.

 Controleer of de stroomtoevoer is onderbroken.
 Reinig na het rijden op wegen met strooizout 

(in de winter) of na het transport van meststoffen of 
andere zuur-, zout- of base-bevattende stoffen bijv. 
uitwerpselen van dieren, de aanhanger grondig met 
schoon water bijv. met een hogedrukreiniger – zie 
‘Hogedrukreiniger’ op pagina 176.

 Was een nieuwe aanhanger in de eerste maanden van 
gebruik, indien mogelijk alleen met helder / koud water.

 Verwijder eventuele vetvlekken voorzichtig met pure 
wasbenzine (geen autobenzine).

 Behandel rem- en hydraulische slangen niet met 
benzine, benzeen, petroleum of minerale oliën.

 Laat rem- en hydraulische slangen niet in contact komen 
met sprays of vet.

 Voorkom dat vloeistoffen in contact komen met 
gevoelige elektronische componenten zoals accu, 
stroomgenerator, koelaggregaat, lampen, enz.

 Let op de specifieke bijzonderheden voor de verzorging 
van verschillende materialen.

 Repareer lak- / oppervlaktebeschadigingen onmiddellijk.

Allgemeine Informationen
General Information

620.00508_A
service@humbaur.com
Bei Fragen / In case of questions

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistungspflicht!
In case of non-observance, the warranty obligation is voided!

        

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
Corrosion protection through hot-dip galvanizing
a

Bildung schützender Deckschichten nach bis zu 12 Monaten
Formation of protective topcoats after up to 12 months
a

Reinigung des Anhängers nach Kontakt mit aggressiven Stoffen wie z.B. 
Streusalz, Chemikalien oder Baumharz empfohlen
Cleaning the trailer after contact with aggressive substances, e.g. Streuscy, 
chemicals or tree resin recommended

Anhänger ist spritzwassergeschützt, nicht zu 100% wasserdicht
Trailer is splash-proof, not 100% waterproof
a

Anhänger lüften um Schimmelbildung zu vermeiden
Ventilation of the trailer to avoid mold formation

Weitere Information in der Bedienungsanleitung
More information in the operating instructions
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Veiligheid tijdens het reinigen!

WAARSCHUWING
Reinigings- / verzorgingsproducten kunnen 
giftig zijn!
Bij aanraking met de huid of inslikken kunnen 
mensen zich verwonden, vergiftigen of verbranden.

  Lees de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsin-
formatieblad voor de verzorgingsproducten.
Gevaarlijke stoffen zijn op het product aangegeven.

 Controleer van tevoren welke materialen met de 
gebruikte verzorgingsproducten mogen worden behan-
deld.

 ,  dragen

 Reinig uw handen na reinigingswerkzaamheden 
grondig met water / handreiniger.

   Gebruik indien nodig voor / na reinigingswerk-
zaamheden een handbeschermingsmiddel.

Afb. 81 Aanhanger betreden

VOORZICHTIG
Aanhanger / laadgebied betreden tijdens het 
reinigen
Tijdens het reinigen met vloeistoffen (water, 
reinigingsmiddel) bestaat gevaar voor uitglijden / 
vallen!

 Betreed het laadgebied zeer voorzichtig en uitsluitend 
via de daarvoor bestemde klimmiddelen.

  Ga niet op de spatborden, dissel, wanden of 
gereedschapskist staan.

 ,  dragen.
 Betreed in geen geval een niet-geborgde aanhanger / 

gekanteld laadgebied.
 Begeef u niet onder een niet-geborgd / gekanteld laad-

gebied / laadbrug.

AANWIJZING 
Gebruik van agressieve reinigingsmiddelen
De oppervlakken / materialen kunnen worden aangetast 
door chemicaliën, zouten, zuren en basen.

 ,  dragen.

  Was in de eerste 3 maanden alleen met koud 
water en gebruik geen hogedrukreinigers.

 Was met schoon water (niet warmer dan 60 °C), om 
krassen in de lak te voorkomen.

 Gebruik geen agressieve / schurende reinigingsmid-
delen, zuren of basen.

 Gebruik alleen zwak zure tot zwak alkalische schoon-
maakmiddelen met een pH-waarde van 6-10.

 Gebruik alleen zachte, schone poetsdoeken of borstels.
 Verwijder aanwezige vetvlekken voorzichtig met schone 

wasbenzine (geen autobenzine).
 Gebruik voor het reinigen van de dekzeilen en wanden 

alleen geschikte reinigingsmiddelen.
 Reinig afdichtingen niet met minerale oliën, benzine en 

oplosmiddelen.
 Breng de afdichtringen niet in contact met vet.

W - 044 W
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Hogedrukreiniger

AANWIJZING 
Reiniging met hogedrukreiniger!
Onderdelen / oppervlakken die met te hoge druk, te kleine 
afstand of te hoge watertemperatuur worden bestraald, 
kunnen beschadigd raken.
 Richt de waterstraal niet rechtstreeks op:

– Typeplaatje 
– Sticker,
– Afdichtingen, deurafdichtingen
– Elektrische componenten / verdelers,
– Stekkerverbindingen,
– Kabelschroefverbindingen / kabels,
– Zuigeroppervlakken / uitschuifdelen en schrapers van 
de telescopische cilinder,
– Olie- / brandstoftankdop,
– Rem- of hydraulische slangen,
– Accu's,
– Banden,
– Trekkogelkoppeling,
– Siliconenvoegen bij sandwichpanelen.

 In de eerste 3 maanden mag u de aanhanger niet 
reinigen met een hogedrukreiniger!
De gelakte / verzinkte oppervlakken / materialen zijn nog 
kwetsbaar en moeten eerst volledig uitharden. Verzinkte 
onderdelen moeten eerst een oxidelaag opbouwen.
Siliconenvoegen kunnen nog zacht zijn en beschadigd 
raken door de harde waterstraal.

Voertuigen met een (gesloten) houten opbouw 
mogen niet worden gereinigd met een 
hogedrukreiniger.
Er kunnen haarscheurtjes ontstaan in de 
afdekfolie. Vocht kan in de houten panelen 
binnendringen en ze doen opzwellen.

Afb. 82 Laadgebied / chassis reinigen

  Lees de gebruiksaanwijzing voor de 
hogedrukreiniger.

 Kantel indien mogelijk het laadgebied, zodat het water 
kan weglopen.

 Smeer indien nodig vóór het reinigen alle smeerpunten 
totdat vet vrijkomt.

 , ,  dragen.
 Beweeg de waterstraal tijdens het reinigen in 

cirkelvormige bewegingen.
 Gebruik alleen hogedrukreinigers die een

max. druk van 50 bar en een 
max. temperatuur van 80 °C toelaten.

 Houd een minimale afstand aan tussen 
hogedruksproeier en reinigingsobject: bij sproeiers met 
een ronde straal ong. 700 mm, bij sproeiers met een 
platte straal van 25° ong. 300 mm.

 Gebruik geen sproeiers met een ronde straal voor het 
reinigen van banden en dekzeil. De harde waterstraal 
kan de banden of het dekzeil beschadigen.

Interieur reinigen

Afb. 83 Interieur reinigen

AANWIJZING 
Interieur met hogedrukreiniger schoonspuiten!
De wanden / de vloer / het dak zijn gelijmd en afgedicht – 
de hogedrukreiniger kan de lijmverbindingen / afdichtingen 
oplossen – water- / vochtschade is het gevolg.

  Reinig het interieur van de aanhanger niet met 
een hogedrukreiniger.

 Gebruik voor het reinigen van het interieur alleen water 
met een normale druk bijv. uit een tuinslang.

 Was de binnenwanden met lauwwarm water en 
neutrale reinigingsmiddelen met de hand bijv. met 
neutrale zeep.

 Veeg het grof vuil eruit.
 Was de laadvloer en indien nodig de binnenwanden met 

de hand.

W - 046 W - 045 
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Interieur laten drogen / ventileren

Afb. 84 Aanhanger laten luchten / drogen
1 Huif, geopend
2 Wand, neergeklapt

Schimmelvorming en vochtschade kunnen worden 
voorkomen door voldoende ventilatie van het interieur.

 Laat het interieur van de aanhanger na het reinigen goed 
drogen.

 Open openingen zoals: 
uitzetramen, dakramen, deuren, dekzeilen en evt. 
wanden.

 Verwijder evt. achtergebleven water met bezem en 
dweil.

Materialen van aanhangers

Afb. 85 Voorbeeld: Materialen van aanhangers 
1 Aluminium (geanodiseerd)
2 Hout
3 Zacht rubber
4 Plastic 
5 Synthetisch weefsel (pvc)
6 Staal / plaatstaal (verzinkt)
7 Rubber (slangen)

De aanhangers zijn samengesteld uit verschillende 
materialen.
Let op de specifieke bijzonderheden voor de verzorging van 
de materialen / oppervlakken.

Verzinkte stalen delen

Afb. 86 Verzinkte oppervlakken

Verzinkte oppervlakken / onderdelen moeten oxideren om 
een roestwerende werking te ontwikkelen. Dit kan enige 
maanden duren. Als het oppervlak zijn zinken glans heeft 
verloren, is een roestwerende laag opgebouwd. Op 
verzinkte oppervlakken kan zich witte roest vormen – 
bevorderd / veroorzaakt door vocht / hoge luchtvochtigheid 
bijv. in strooizout. Witte roest is geen gebrek / beschadiging 
van het oppervlak – kan niet worden beïnvloed door de 
verzinkerij en is geen reden voor garantieclaims. 

 Reinig de verzinkte onderdelen na contact met agres-
sieve stoffen met schoon water.

 Laat de oppervlakken goed drogen.

Bij behandeling van witte roest:
 Reinig de betreffende gebieden met rijkelijk, schoon 

water en maak ze grondig droog.
 Verwijder evt. witte roestvlekken met een nylon borstel.
 Breng op de betreffende gebieden zinkbescherming 

(zinkspray) aan.
 Verzegel het oppervlak indien nodig met was.
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Aluminium

Afb. 87 Aluminium, geanodiseerd

Aluminium onderdelen of aluminium profielen bieden een 
optimale bescherming tegen corrosie.
Aluminium oppervlakken met een geanodiseerde deklaag 
zijn hard / glad en kunnen met eenvoudige 
schoonmaakmiddelen worden gereinigd.
Om zware verontreinigingen te verwijderen en de 
aluminium glans te behouden, raden wij u aan een 
aluminium- en zeildoekreiniger te gebruiken.
Krassen in het oppervlak vormen geen gebrek en leiden 
niet tot roestvorming, omdat aluminium bestand is tegen 
corrosie.
Optische nadelen vormen geen reden voor garantieclaims.

 Reinig de aluminium oppervlakken met water en neutrale 
reinigingsmiddelen.

Gelakte of gepoedercoate stalen onderdelen

Afb. 88 Gelakte oppervlakken

Gelakte oppervlakken / onderdelen vormen een lichte 
roestbescherming.
Gelakte oppervlakken / onderdelen die rechtstreeks worden 
blootgesteld aan de invloed van remstof, steenslag, 
strooizout, zand, enz., moeten zeer intensief worden 
verzorgd om de gelakte oppervlakken er goed te laten 
uitzien of deze permanent te beschermen tegen 
roestvorming.

 Reinig de gelakte oppervlakken na contact met stoffen 
die de oppervlakken aantasten.

 Laat de oppervlakken goed drogen.
 Verzegel de oppervlakken indien nodig met was.
 Lakschade (chips, krassen) aan het oppervlak moet 

onmiddellijk worden bijgewerkt door gekwalificeerd 
personeel.

Roestvast staal
Roestvast stalen oppervlakken zijn zeer robuust en bestand 
tegen milieu-invloeden.
In omgevingen met een zoute atmosfeer, bijv. aan zee of bij 
het vervoer van vochtige lading, bijv. in een koelopbouw, 
kan vliegroest ontstaan op het roestvaststalen oppervlak.

 Verwijder vliegroest van roestvaststalen onderdelen met 
een universele reiniger voor roestvast staal.

 Laat de roestvaststalen onderdelen goed drogen.

Houten onderdelen (multiplex plaat)

Afb. 89 Houten laadgebied / multiplex plaat

De houten vloeren / laadvlakken bestaan uit robuuste, 
watervast vastgelijmde multiplex platen en zijn afgedicht 
met een stroeve deklaag van fenolhars.
Hout is organisch materiaal en reageert sterk op 
verzadiging met water, UV-straling, sterke uitdroging, 
overbelasting en geconcentreerde belasting.
Hout is onderhevig aan weersafhankelijke uitzetting of 
inkrimping, wat tot spanningen en spanningsscheuren 
(haarscheurtjes) kan leiden. Natuurlijke houtnerven en 
oneffenheden zijn normaal voor materialen op houtbasis en 
zijn zichtbaar op het oppervlak. Dit vormt geen 
veiligheidsrisico en reden voor reclamatie.
Voorkom verzadiging met water op het houten oppervlak.
Beschadigde punten in de multiplex plaat bijv. groeven, 
krassen doen geen afbreuk aan de functie. Deze gebieden 
kunnen worden behandeld met 
houtverduurzamingsmiddelen om vochtindringing te 
voorkomen.

Aanwijzing:
Onderlagen zoals een rubberen / antislipmat, karton 
beschermen het oppervlak van de multiplex plaat tijdens 
het transport en het laden / lossen en verlengt de 
levensduur ervan. Let er tijdens het laden / lossen op dat de 
lading niet over het oppervlak wordt geschoven.

W - 086 W - 079 W - 080
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Multiplex plaat onderhouden

Afb. 90 Multiplex plaat

Voorkom zwelling en oxidatie van het houtoppervlak met 
verzinkt materiaal:
 Verwijder onmiddellijk na / voor gebruik en tijdens opslag 

water, sneeuw, ijs, takken, bladeren, zand, gras, enz. 
van het houtoppervlak.

 Zet de aanhanger iets naar achteren hellend neer, zodat 
water van het laadgebied / vlakke dak kan aflopen.

 Dek de aanhanger na het drogen af met een dekzeil, 
deksel of zet hem tegen weersinvloeden beschermd 
weg.

 Maak het houtoppervlak regelmatig en na gebruik van de 
aanhanger grondig droog.

 Zorg voor een goede ventilatie bijv. buitenshuis totdat 
het oppervlak helemaal droog is.

 Sluit en verzegel krassen, schade veroorzaakt door de 
lading aan het oppervlak van het hout, met 
houtverduurzamingsmiddel – dit voorkomt dat vocht in 
het houtpaneel dringt.

Multiplex

Afb. 91 Multiplex platen (gesloten opbouwen)

Multiplex bestaat uit gelamineerde houten panelen met 
tweezijdige UV-bestendige kunststof deklaag (pvc) bijv. 
wanden, daken op aanhangers met opbouw.
Multiplex met een kunststof coating is sterk en vergt weinig 
onderhoud.

Geen hogedrukreiniger gebruiken!

 Reinig de oppervlakken met water en neutrale 
schoonmaakmiddelen (bijv. kunststofreiniger).

 Zorg na reinigingswerkzaamheden van de multiplex 
oppervlakken voor een goede droging.

Sandwichpanelen (PurFerro)

Afb. 92 Sandwichpanelen (gesloten opbouwen)

Sandwichpanelen bestaat uit een kern van polyurethaan 
hardschuim en twee wanden van verzinkte, gepoedercoate 
stalen plaat, aluminium of GVK.
Sandwichpanelen voor de vloer bestaat uit een kern van 
polyurethaan hardschuim en meervoudig gelijmde 
multiplex platen met een antislipdeklaag van fenolhars.
Sandwichpanelen zijn zeer robuust en 
onderhoudsvriendelijk.

 Reinig de oppervlakken met water en neutrale 
schoonmaakmiddelen.

 Reiniging van gepoedercoate plaatstalen wanden – zie 
gelakte stalen oppervlakken.

 Reiniging van aluminium – zie aluminium.
 Reiniging van multiplex wanden met pvc-coating – zie 

multiplex.
 Zorg er na het reinigen van de sandwichpanelen voor dat 

ze goed gedroogd zijn.
 Zorg voor een goede luchtcirculatie in het interieur van 

de opbouw bij langere stilstand.

W - 103 W - 087 W - 081W - 081
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Reiniging / verzorging7

Rubber / afdichtingen (siliconenvoegen)

Afb. 93 Afdichtingselementen

Rubberen onderdelen als elastische afdichtingen, 
afdichtvoegen van polyurethaan lijm / afdichtingsmiddel, 
bijv. bij deuren, afdekkingen, kleppen, uitzetramen, 
laadvlakken, enz., zijn in het gebruik onderhevig aan een 
bepaald verouderings- / slijtageproces.
Door mechanische belastingen en omgevingsinvloeden 
(koude, warmte, UV-stralen, natheid) wordt het rubber / de 
afdichting na verloop van tijd hard – het kan krimpen en 
scheuren.
Ontbrekende of slecht hechtende afdichtingen kunnen 
vochtschade veroorzaken op de opbouw en het laadgebied.

 Controleer tijdens reinigingswerkzaamheden de staat, 
volledigheid en hechting van de afdichtingen.

 Laat beschadigde, ontbrekende, poreuze afdichtingen 
vervangen.

 Onderhoud afdichtingen (in de winter) regelmatig met 
talk, vaseline of siliconenspray.

Textiele spankabels (koorden)

Afb. 94 Expanderkabel

Expanderkabels voor dekzeilen bestaan uit meerdere 
rubberen strengen, die met een textiele slang zijn 
omwikkeld.
Deze zijn tijdens het gebruik aan sterke slijtage onderhevig.

 Wrijf een verontreinigde expanderkabel schoon met een 
vochtige doek.

 Vervang een beschadigde, gescheurde, duidelijk 
versleten expanderkabel.

Kunststof spankabels (riemen)

Afb. 95 Kunststof kabel / riemband

Textiele riemen en gespen, kunststof spankabels en hun 
bevestigingen kunnen scheuren tijdens het gebruik. Dankzij 
hun robuustheid en flexibiliteit hebben deze onderdelen een 
lange levensduur.

 Veeg de onderdelen (riemen, gespen, spankabels, 
bevestigingen) schoon met een vochtige doek.

 Vervang beschadigde, gescheurde, duidelijk versleten 
onderdelen voor het vastzetten van dekzeil.

W - 084W - 084 W - 082 W - 083
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Reiniging / verzorging 7

Pvc / synthetisch weefsel

Afb. 96 Pvc-dekzeil

Dekzeil gemaakt van synthetisch weefsel (PES) met 
tweezijdige pvc-coating is een hoogwaardig, 
onderhoudsvriendelijk materiaal, dat algemeen wordt 
gebruikt voor het afdekken van opbouwdelen.

 Reinig het dekzeil bij vochtig weer (regen, mist) en 
gemiddelde temperaturen
(20 +/-5 °C). 

 Reinig het dekzeil niet wanneer het erg heet is (fel 
zonlicht) of bij te lage temperaturen (dekzeil kan hard 
worden).

 Spuit het dekzeil in met een kunststof- / zeildoekreiniger 
en laat dit middel inwerken.

 Bewerk het dekzeil bij sterke vervuiling met een zachte 
borstel.

 Spuit het dekzeil grondig af met water, bijv. met een 
hogedrukreiniger of waterslang.

 Laat de oppervlakken goed drogen.

Reiniging van dekzeil met opschriften:

Afb. 97 Opschriften

 Dekzeilen met opschriften (tekst, afbeeldingen) moeten 
zeer voorzichtig worden gereinigd. Afhankelijk van het 
opschrift / de gebruikte verf moet het reinigingsproces 
eerst op een klein deel worden uitgeprobeerd.

 Gebruik geen hogedrukreinigers.
 Zorg ervoor dat de tekst niet loskomt.

Bijzonder belangrijk:
Dekzeilen die gedurende een lange periode van tijd aan 
weersinvloeden worden blootgesteld bijv. fel zonlicht, 
kunnen vervagen of vlekken.
Onder dicht afgesloten dekzeilen kan zich door tempera-
tuurverschillen condens vormen die schimmelvorming kan 
veroorzaken.
 Zorg bij langere stilstand voor een goede luchtcirculatie 

in de opbouw van de aanhanger.

Polyester onderdelen (GVK)

Afb. 98 GVK-oppervlakken
(met glasvezel versterkt kunststof GVK)

Polyester onderdelen hebben zeer gemakkelijk schoon te 
maken, hoogglanzende oppervlakken, die niet 100% 
kleurvast zijn.
Het GVK-oppervlak kan door UV-straling en weersinvloe-
den na verloop van tijd vervagen of van kleur veranderen.

  Reinig de GVK-oppervlakken met water en 
neutrale schoonmaakmiddelen (bijv. een 
kunststofreiniger).

 Zorg na het reinigen van een GVK-oppervlak voor een 
goede droging.

  Wrijf een milde polijstpasta over het GVK-
oppervlak om een hoogglanzend effect te verkrijgen.

 Breng indien nodig een waslaag aan – om het GVK-
oppervlak te verzegelen.

 Onder dicht afgesloten polyester onderdelen kan zich 
door temperatuurverschillen condens vormen die 
schimmelvorming kan veroorzaken. Zorg bij langere 
stilstand voor een goede luchtcirculatie in het interieur 
van de aanhanger.

W - 049 W - 050 W - 048
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7
 Buiten dienst stellen / verwijdering
Stillegging
Aanhangers die buiten dienst worden gesteld 
(stilgelegd), mogen alleen op privéterrein worden 
geparkeerd. 

Voor een hernieuwde ingebruikname is een technische 
inspectie op gebreken door een keuringsinstantie bijv. TÜV, 
Dekra vereist.
Let daarbij op de nationale voorschriften.

 Beveilig het voertuig tegen onbevoegd gebruik door 
derden, bijv. om te voorkomen dat de voeding wordt 
ingeschakeld.

 Parkeer het voertuig niet op de openbare weg.
 Parkeer het voertuig zodanig dat er geen gevaar voor 

derden ontstaat, bijv. door kantelen, wegrollen.
 Zet indien nodig de handrem los, omdat de 

remschoenen na langere stilstand kunnen gaan 
vastzitten. 
Beveilig de aanhanger door middel van wielblokken.

 Verwijder indien nodig milieubelastende 
gebruiksmaterialen / materialen (olie, accu enz.) 
vakkundig.

Aanhanger / onderdelen verwijderen
 Breng het voertuig met opbouw naar een auto- / 

voertuigrecycling.
Het gekwalificeerde personeel van de auto- / 
voertuigrecycling voert de afzonderlijke onderdelen naar 
behoren af.

 , , ,  
dragen tijdens het demonteren van onderdelen.

Gebruiksmaterialen verwijderen
Afgewerkte olie, smeervetten, koel- en 
koudemiddelen, brandstoffen alsook batterijen 
en accu's zijn gevaarlijk afval.
GEVAAR voor verontreiniging van het milieu!

  Gooi milieubelastende stoffen niet in het huisvuil 
of in het milieu.
Milieubelastende stoffen moeten volgens de nationale 
en lokale voorschriften worden verwijderd. 

Afgewerkte olie / smeervetten

 ,  afgewerkte olie, smeervetten, met olie 
verontreinigde doeken en slangen moeten in daarvoor 
geschikte containers worden afgevoerd / verwijderd.

Banden

  Oude banden mogen niet in het milieu worden 
weggegooid. Verwijdering wordt uitgevoerd door lokale 
overheden.

 Informeer bij de lokale inzamelingspunten.

Elektrisch en elektronisch schroot
  Lever elektrische en elektronische componenten in bij 

het lokale recyclingcentrum (recycling van elektronisch 
schroot).

Accu's
Accu's zijn onderworpen aan de 
EU-richtlijn 2006/66/EG en kunnen gratis aan de 
fabrikant worden geretourneerd.

  Verwijder accu's voorzichtig.

 , , ,  
tijdens demontagewerkzaamheden dragen.
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 Hulp bij storingen
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Algemeen8

Procedure bij storingen
Deze paragraaf bevat informatie over mogelijke storingen 
aan de aanhanger. De informatie moet het zoeken naar de 
oorzaak van de storing vereenvoudigen en u in staat stellen 
om het dichtstbijzijnde servicestation van Humbaur GmbH 
te bereiken.
Storingen die ontstaan door het negeren van deze 
gebruiksaanwijzing of wegens gebrekkig onderhoud, 
worden buiten beschouwing gelaten.
Helaas kunnen wij hier niet alle mogelijke problemen 
behandelen.
Neem bij ernstige storingen contact op met onze Humbaur 
servicepartners.

WAARSCHUWING
Ondeskundig verhelpen van storingen
Het ondeskundig verhelpen van storingen kan leiden tot 
uitval van onderdelen – gevaar voor ongevallen!
 Laat storingen altijd verhelpen door een gekwalificeerde 

gespecialiseerde werkplaats.
 Voer zelf geen reparaties / onderhoud aan veiligheids-

relevante onderdelen uit.

Service / reparaties
Garantieaanspraken vervallen wanneer zonder 
schriftelijke toestemming van Humbaur GmbH de 
aanhanger of onderdelen daarvan worden 
gewijzigd of gedemonteerd.

Neem in beide gevallen vol vertrouwen contact op met uw 
dealer ter plaatse. Hij is uw verdragspartner en kan uw 
wensen het snelste vervullen. Dat geldt ook als u uw 
Humbaur product op het internet heeft aangeschaft. 
Het internetplatform treedt slechts als bemiddelaar op, 
terwijl uw verdragspartner altijd uw dealer is. 

Humbaur servicepartners
vindt u op www.humbaur.com 
onder Dealer/service: Dealer/servicepartner vinden

Garantie en vrijwaring
Natuurlijk staat Humbaur borg voor defecte producten en 
schade in het kader van de wettelijke voorschriften.
Technische klantenservice
Tel.: +49 821 24929 0
Fax:+49 821 24929 540
E-mail: service@humbaur.com

Adres fabrikant
Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Germany)
Tel.: +49 821 24929 0
Fax:+49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

Reserveonderdelen / accessoires
Alleen originele Humbaur reserveonderdelen 
gebruiken!

Uw lokale Humbaur dealer zal u voorzien van deskundige 
informatie over accessoires. U kunt accessoires en 
reserveonderdelen tevens bestellen via onze Humbaur 
webshop.
vindt u op www.humbaur.com 
onder Dealer/service: Reserveonderdelen en accessoires 
of op: Shop

Reserveonderdelen kunnen onder vermelding van het VIN 
en van de naam van het onderdeel (artikelnummer) via e-
mail of telefonisch worden besteld:

Contact Parts Logistics
Tel.: +49 821 24929 0
Fax:+49 821 24929 200
E-mail: parts@humbaur.com
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Lading / rij-eigenschappen 8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
De aanhanger neig ertoe tijdens het rijden naar rechts / links 
af te wijken.

De lading is niet gelijkmatig verdeeld.  Verdeel de lading gelijkmatig.
De bandenspanning is ongelijkmatig.  Zorg dat alle wielen de juiste bandenspanning hebben.
De lading is niet voldoende vastgezet en verplaatst zich 
langzaam.

 Lijn de lading gelijkmatig uit en zeker de lading volgens 
de voorschriften.

De remmen zijn verkeerd afgesteld / blokkeren.  Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

De aanhanger begint te slingeren tijdens het rijden. De bandenspanning is verkeerd ingesteld.  Zorg dat alle wielen de juiste bandenspanning hebben – 
let op de max. persluchtwaarden.

De rijsnelheid is te hoog voor de lading en 
wegomstandigheden.

 Verlaag de snelheid langzaam. Pas uw rijgedrag aan de 
wegomstandigheden aan.

Het zwaartepunt van de lading ligt te ver naar achteren.  Corrigeer het zwaartepunt van de lading naar voren. 
Kogeldruk is onvoldoende of negatief.  Corrigeer de verdeling van de lading, zodat de kogeldruk 

groot genoeg is.

De aanhanger rammelt / piept tijdens het rijden. Lading is niet vastgezet.  Zet de lading naar behoren vast.
Kabels / slangen raken los.  Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 

werkplaats.
Steunwiel is niet naar boven gedraaid en komt op de 
bevestigingspunten los.

 Draai het steunwiel naar boven.
 Draai de bevestigingsverbindingen aan of laat ze 
repareren in een gespecialiseerde werkplaats.

Handrem is nog aangetrokken.  Zet de handrem los.
Bovenbouw / accessoires als onderstel van dekzeil, H-frame, 
opzetstuk voor roosters en gereedschapskist zijn niet goed 
bevestigd.

 Controleer de bevestiging van de opbouw / accessoires.

Steuninrichtingen zijn niet goed vastgezet.  Controleer de bevestiging van de steuninrichtingen.
Kleppen, wanden zijn niet goed gesloten / vastgezet.  Controleer de sluitingen / lagers van de kleppen, wanden.
Smeerpunten zijn niet voldoende gesmeerd.  Smeer alle smeerpunten bij.
Een wiellager is defect.
Remmen zijn verschillend ingesteld.

 Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.
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Remsysteem8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Remmen roken / komen niet goed los. Rem is niet goed afgesteld.

Remschoenretourveer verzwakt / gebroken.
Rem-as vastgelopen (trommelrem).
Rem- of bowdenkabel is geknikt / gedeformeerd.
Wielrem is vervuild / verroest.

 Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Rem blokkeert een wiel. Handrem is aangetrokken.  Controleer of de achteruitrij-inrichting, handrem goed is 
losgekomen.

Steunwiel en sjorbanden blokkeren / drukken op het 
remstangenstelsel.

 Zet het steunwiel goed naar boven.
 Maak de sjorring los van het remstangenstelsel.

Remschoenen in de trommel ingevreten.  Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Remwerking te gering / remmen trekken aan één kant. Remvoeringen versleten, vet of verglaasd.
Rem niet goed afgesteld.

 Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

De handrem werkt te zwak. Remvoeringen nog niet ingereden.  Controleer de werking van de rem na een korte inrijtijd.
Wrijvingsverlies in het overbrengingsmechanisme te groot.  Smeer / olie het transmissiemechanisme, de 

bowdenkabels.

Schokkerig remmen. Transmissiedelen hebben te veel speling.

Schokdemper of oplooprem defect.
Automatische achteruitrijinrichting zit vast.

 Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Aanhanger remt als gas wordt teruggenomen. Schokdemper van de oplooprem defect.  Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.
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Trekkogelkoppeling 8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Koppeling wordt niet vergrendeld. Inwendige delen van de koppeling (halfbolvormige kap, kom, 

veer) zijn vervuild, bevroren of lopen niet licht.
 Reinig de onderdelen.
 Smeer of olie de koppeling.

Kogelkop van de autokoppeling te groot.  Vervang de autokoppeling (max. Ø 50 mm).
Koppelingshoogte van de auto is niet in één lijn met de 
koppelingshoogte van de aanhanger.

 Controleer de koppelingshoogte van de auto. Deze moet 
tot het midden van de kogelkop 430 ± 35 mm 
(overeenkomstig DIN 74058) vanaf de grond bedragen.

Onderdelen van de koppeling zijn versleten / defect.  Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Kogelkoppeling heeft te veel speling. Kogelkoppeling is versleten.  Laat de kogelkoppeling vervangen in een 

gespecialiseerde werkplaats.
Kogelkop van de autokoppeling is versleten.  Vervang de autokoppeling (min. Ø 49,5 mm).
Buighoek is overschreden  Breng de aanhanger en auto in dezelfde richting.

Aanhanger kan niet worden afgekoppeld. Kogelkop van de autokoppeling niet rond (versleten).  Vervang de autokoppeling.
Aanhanger en auto staan schuin t.o.v. elkaar.  Breng de aanhanger en auto in dezelfde richting.
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Banden / wielen / as8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Aanhanger piept tijdens het rijden / slijtage van de lagers. Lager te los of te strak afgesteld.

Vreemde voorwerpen in het aslager.
 Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Onvoldoende smering van de assen.  Smeer de assen volgens de specificaties van de 
asfabrikant.

Overbelasting van de assen.  Houd de voor de aanhanger geldende aslasten aan.
Ophanging van de as op het chassis zit los.  Controleer de verbindingselementen van de as met het 

chassis.
 Draai de schroefverbindingen aan.

Uitgebroken wielbouten. Wielmoeren / wielbouten met verkeerd aandraaimoment 
aangedraaid – te strak aangedraaid.
Wielmoeren / wielbouten niet goed aangedraaid.

 Vervang de wielbouten / wielmoeren en indien nodig het 
wiel.
 Draai de wielmoeren / wielbouten tot de voorgeschreven 
aandraaimomenten aan – gebruik geen slagmoersleutel.
 Laat de storing verhelpen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Banden zijn aan één zijde versleten. Banden zijn ongelijkmatig opgepompt.  Controleer de bandenspanning bij alle wielen.
 Pomp de banden op alle wielen tot de voorgeschreven 
spanning op.

Band is defect – verliest lucht.  Vervang de defecte band zo snel mogelijk.
Een wielschokdemper is defect.  Vervang de defecte wielschokdemper.
Banden hebben een verschillende leeftijd of er zijn 
verschillende typen banden gebruikt.

 Vervang verschillende banden door banden van dezelfde 
leeftijd en hetzelfde type.

Banden schuurt / loopt tegen het spatbord aan. Verkeerde wielmaat gemonteerd – te groot.  Vergelijk de gemonteerde wielmaat met de informatie in 
de voertuigdocumenten.
 Vervang verkeerd gemonteerde wielen door de juiste 
wielmaten.

Aanhanger overbelast.
Lading verkeerd verdeeld.

 Zorg voor een evenwichtige ladingverdeling tot aan het 
max. toelaatbare totaalgewicht. 
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Dempers / gasdrukveren 8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Onderdelen zoals: laadwand / deuren / kleppen die worden 
ondersteund met gasdrukveren, kunnen niet meer 
gemakkelijk worden opgetild / bediend.

Gasdrukveren zijn te oud – drukkracht is afgenomen.
Gasdrukveren zijn defect.
Gasdrukveren zijn vervormd.

 Vervang de gasdrukveren in paren door nieuwe van 
hetzelfde type.

Gasdrukveren druppelen / verliezen olie. Gasdrukveren zijn verkeerd gemonteerd.
Afdichtingen zijn te oud / gaan lekken.

 Vervang de gasdrukveren in paren door nieuwe van 
hetzelfde type.

Laadgebied met demper kan niet worden neergelaten. Dempers zijn vuil.
Dempende werking is afgenomen.

 Reinig de dempers (zuigers van de dempers).
 Druk indien nodig het laadgebied handmatig omlaag.

Dempers zijn versleten.  Vervang de demper/meerdere dempers in paren.
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Verlichting / voeding8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Aanhangerverlichting werkt niet. De stekker is niet goed aangesloten op de contactdoos van 

de auto.
 Steek de stekker tot aan de aanslag in de contactdoos 
van het trekkende voertuig – verdraai een 13-polige stekker 
bovendien.

Lichtbron / lamp is defect.  Vervang de defecte lamp.
Contacten zijn defect of vuil.  Reinig de contacten.
Kabel is gebroken / defect.  Laat de kabel vervangen in een gespecialiseerde 

werkplaats.
Stekker is defect.  Laat de stekker vervangen in een gespecialiseerde 

werkplaats.
De aansluiting van de contactdoos op de auto komt niet 
overeen met de aansluiting van de stekker op de aanhanger.

 Laat de aansluiting van de stekker en van de contactdoos 
controleren in een gespecialiseerde werkplaats.

Stekker past niet in de contactdoos op de auto. De contactdoos op de auto komt niet overeen met de stekker 
op de aanhanger.

 Controleer of een adapter kan worden gebruikt.
 Controleer of de stekkeraansluiting volgens ISO 11446 
(13-polig) of volgens DIN ISO 1724 (7-polig) is uitgevoerd.

Interieurverlichting werkt niet. De schakelaar is niet geactiveerd.  Schakel de schakelaar op de lamp in.
Lichtbron / lamp is defect.  Vervang de defecte lamp.
De stekker is niet in de auto gestoken of de accu voorziet de 
aanhanger niet van elektriciteit.

 Sluit de aansluitkabel aan op de auto.

Rijlicht op het trekkende voertuig is niet ingeschakeld.  Schakel ten minste het parkeerlicht in.
Tl-buis van de lineaire verlichting is defect of 230 V voeding is 
niet aangesloten.

 Controleer of de externe 230 V voeding is aangesloten en 
of de lichtschakelaar is ingeschakeld.
 Vervang de defecte tl-buis.
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Verlichting / voeding 8
Zekering (FI-schakelaar) schakelt de stroomverdeler / 
stroomonderbreker uit.

Er is lekstroom gedetecteerd bijv. als gevolg van kortsluiting.  Controleer of stekkers / contactdozen / elektrische 
apparaten / stroomverdelers blootgesteld zijn aan vocht.
 Controleer of aangesloten elektrische apparaten defect 
zijn.
 Vervang defecte elektrische apparaten.

Zekering (16A) geactiveerd. Stroomverdeler is overbelast – er wordt te veel stroom 
opgenomen.

 Controleer of er niet te veel stroomverbruikers 
tegelijkertijd ingeschakeld zijn.
191Hulp bij storingen



Hydraulica8
Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Cilinder schuift niet in. Een kabel of schroefverbinding van de hydraulica is defect. Laat de kabel / schroefverbinding vervangen in een 

gespecialiseerde werkplaats.
Een schroefverbinding van de hydraulica is losgekomen. Draai de schroefverbinding stevig aan.
De olie is te dik en te koud. Zorg ervoor dat de olie de vereiste bedrijfstemperatuur 

en viscositeit heeft.
De olie is te oud (dik). Laat de olie vervangen in een gespecialiseerde 

werkplaats.
Cilinder is bevroren. Ontdooi de cilinder.
De kabelbreukbeveiliging is geactiveerd, maar er is geen 
lekkage zichtbaar.

Bedien de handpomp (druk opbouwen). 
Draai vervolgens zeer langzaam het handwiel van de 
handpomp open (druk afvoeren).

Storing Mogelijke oorzaken Maatregel
Cilinder schuift niet uit. Toegevoerde hoeveelheid olie is te gering. Controleer de hoeveelheid olie in de olietank.

Vul indien nodig olie bij.
De olie is te dik en te koud. Zorg ervoor dat de olie de vereiste bedrijfstemperatuur 

en viscositeit heeft.
Te weinig oliedruk in het systeem. Controleer of er voldoende oliedruk door het trekkende 

voertuig wordt opgebouwd, bij aansluiting van een tractor.
Controleer of er geen olielekkages zijn bijv. gescheurde 
slangen, lekkende aansluitpunten.

Ventielwiel op de handpomp is geopend. Sluit het olieventielwiel van de handpomp en bedien de 
handpomp opnieuw.

Cilinder is bevroren. Ontdooi de cilinder.
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 Keuringsbewijs
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Inspectie-intervallen9

 Vul de identificatiegegevens van de aanhanger in. Laat uiterlijk elk halfjaar de inspectie uitvoeren en schriftelijk bevestigen. 

Datum van aankoop:___________________________ VIN: WHD _____________________________________ Type: ________________________________________

Overdracht – service

Stempel / handtekening      Datum

Stempel / handtekening      Datum

1.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

5.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

10.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

15.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

20.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

25.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

30.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

35.000 km – inspectie
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Inspectie-intervallen 9
Stempel / handtekening      Datum

40.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

45.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

50.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

55.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

60.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

65.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

70.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

75.000 km – inspectie

Stempel / handtekening      Datum

80.000 km – inspectie
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9
 Aantekeningen
Hier is ruimte voor uw aantekeningen:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Wij wensen u een goede & veilige rit!

AANTEKENINGEN:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



Wij zijn niet verantwoordelijke voor kennelijke vergissingen of zetfouten. Technische wijzigingen 
voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering. en hebben betrekking op de seriematige  
uitvoering van het voertuig zonder toebehoren. Printed in Germany. Nadruk verboden · afbeeldin-
gen vergelijkbaar, sommige aanhangers laten speciale uitrusting zien · foto’s: Humbaur GmbH,  
fotolia.de · Art.nr. 007.00074 · Stand: 07 / 2019
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