
Brugervejledning
Link Trailer



Vedligeholdelse

Vedligeholdelse:
-Husk at holde glideskinner rene så der ikke samler sig skidt på dem, Dette kan
ødelægge det nylon, der sørger for at boogien glider som den skal.
-Husk at vedligeholde sættevognskobling
-Ellers generel vedligeholdelse

Tillykke med din nye Linktrailer.

På de næste par sider, vil Du kunne se hvordan Du betjener Din nye Linktrailer.

Information:
-Håndtag for betjening er monteret venstre side mellem aksler
-Håndtag til betjening af skammel er placeret mellem aksler højre side og under 
skamlen



Betjeningshåndtag

Hæve/SænkeventilHåndtag for lås til udtræk

Håndtag for luft til sættevogn (rød hane)Kørehøjde 1080/1130

Rød (håndbremse) / Sort (Rangerventil)



Udtræk af Boogie

* Ved udtræk af den forskydelige 
Boogie er det vigtigt først at udløse 
håndbremsen (rød knop)

* Derefter drejes håndtaget for at 
frigøre låsning af udtrækket

*Kør derefter lidt baglæns indtil låsene slipper, hvorefter der køres fremad indtil 
boogien er trukket helt ud.

Fortsættes næste side



* Når boogien er trukket helt ud, er det vigtigt at få låst udtrækket igen. Dette gøres 
ved at dreje låsehåndtaget tilbage

*Låsen er i korrekt indgreb når den står i vandret position (se billede)



Sammenkobling

*Håndtag til skamlen trækkes ud bak under 
som normalt. Brug hæve/sænkeventil til at 
tilpasse skammelhøjden

*Håndtaget til skamlen er at finde mellem 
akslerne i højre side af Linktrailer



Støtteben

*Støtteben skubbes ind indtil der lyder et 
”Klik”. 
*Støttebenene kan justeres i højden ved at 
trække den nederste split ud og forskyde 
benet op eller ned. 

*Støtteben i korrekt låst position
*Hvis benet skal ud igen, skal der 
udløses en fjederpåvirket tap under 
benet.



Tilkobling

*Montér slanger og kabler *For lettere at kunne tilkoble kabler og 
slanger, er der monteret en udtræksstige 
mellem akslerne på højre side



Sammenskubning

*Inden Du skubber sammen er det vigtigt at kontrollere:
-Kabler og slanger er korrekt lagt ned i fordybning, så de ikke 
kommer i klemme
-Glideskinner er frie for sand og skidt
-Skamlen er udløst, så håndtaget ikke bliver bøjet.
-HUSK altid at sætte hjælperedskaberne på plads efter brug.

*Håndtag for udløsning af skammel

Fortsættes næste side



*Skammel  i korrekt position, Linktraileren 
kan nu skubbes sammen

*Fordybning til kabler og slanger

Nu kan Linktraileren skubbes sammen, anvisning fra tidligere følges.
HUSK at låse boogien efter manøvring.


