
Placér tippebeslaget foran trailerens ene dæk.
Beslaget kan monteres på begge sider af 
traileren, alt efter hvilken vej den skal tippes.

Læs og forstå denne vejledning inden tippebeslaget tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.
• Det anbefales at tilkøbe og montere en refleksbeskytter inden tippebeslaget tages i brug.
• Beslaget er godkendt og testet på trailere med en egenvægt på op til 500 kg.
• Hvis trailerens hjul er monteret UNDER laddet skal man ikke bruge det medfølgende T-beslag.
• Kør altid traileren så tæt på stedet den skal stå, inden tippebeslaget monteres. 
•  Brug kun tippebeslaget på faste køreunderlag, og hold børn, andre personer og husdyr på afstand når  

traileren køres oprejst.
• Hvis traileren er monteret med næsehjul, skal dette løftes op og spændes fast, inden traileren tippes.

Hold ved beslaget og træk trailerens dæk ind 
over det. Ved boogietrailer (4 hjul) monteres 
beslaget på det forrste af de to hjul.

Beslaget skal sidde så det er helt lodret når 
traileren tippes op i vandret position. 

Justér beslaget i højden og spænd unbrako 
skruen fast.
Husk at spænde skruen godt fast.

Spænd beslaget fast på traileren fra indersiden 
af traileren. Den overskydende del af bolten på 
ydersiden, kan saves til hvis man ønsker det.

Markér på traileren hvor hullet til beslaget skal 
bores.

Bor et hul i traileren med et 8 mm metalbor.

Justér beslaget så det står lodret, og der er god 
afstand til skærmen - 3-4 cm (se OBS!).
Husk at spænde skruen godt fast.

OBS!

Løsn unbrako skruerne på beslaget, så det kan 
justeres. Beslaget er justérbart så det passer til 
flere forskellige trailere (se Fig. 3)
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TRAILER MED HJUL PÅ SIDEN AF LADDET. 
Beslaget skrues fast fra indersiden af traileren 
med skruebolten, ind i gevindet i T-beslaget.

Tip forsigtigt traileren ved at løfte bagenden 
mod vippepunktet (se Fig. 1). Det anbefales at 
være 2 personer ved tunge løft.

Traileren kan nu forsigtigt køres på plads i 
garagen eller carporten.

TRAILER MED HJUL UNDER LADDET. 
Beslaget skrues fast med skruebolten, 
spændeskiven og møtrikken.

Traileren kan let manøvreres gennem smalle 
passager.

TRAILER MED HJUL PÅ SIDEN AF LADDET. 
Beslaget kan vendes efter behov, så det passer 
til mange forskellige trailerhøjder.

TRAILER MED HJUL UNDER LADDET. 
Brug det af de to huller der passer med trailerens 
højde, markér hullet og bor et hul i traileren.

Vippepunktet er det modsatte hjørne af det der 
tippes op.

Traileren stilles forsigtigt ned på tippebeslagets 
hjul. Vær opmærksom på at reflekser kan blive 
klemt/bøjet hvis de ikke er beskyttet

Placering langs siden af carporten. Hvis trai-
leren skal stå i den anden siden, kan beslaget 
monteres på trailerens anden side.

2
personer

Korrekt monteret beslag. OBS! Der skal være 
3-4 cm afstand til skærmen

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

T-beslag

Tippebeslag
Monteringsvejledning

WOOPTI

CAR ACCESSORIES


