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Noteer de naam van uw dealer.

Vul uw type trailer en de identificatie in.

Vul de servicekaart aan de achterzijde van de gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’ in en stuur hem naar Humbaur GmbH.

De afmetingen / technische gegevens van uw trailer vindt u in de
voertuigdocumenten.

Laat bij de acceptatie van uw trailer de overdrachtsinspectie registreren.

MACHT’S MÖGLICH

Instructies voor het gebruik

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 daarom deze gebruiksaanwijzing voor
aanvang van de eerste rit en volg haar op, inclusief
alle instructies, waarschuwingen en overige
informatie!
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 ook de gebruiksaanwijzingen voor
componenten zoals assen enz., en volg deze
gebruiksaanwijzingen op!

DEEL 2
Deze gebruiksaanwijzing ‘Deel 2 - paardentrailer’ is
bedoeld voor u als gebruiker van een volledig gemonteerde
trailer.
Er zijn gedetailleerde stappen beschreven betreffende de
omgang met een paardentrailer en zijn specifieke
accessoires.
Ze bevat aanvullende informatie voor een veilig gebruik,
verzorging / reiniging, onderhoud / service, verhelpen van
defecten en stillegging / verwijdering van de trailer.
DEEL 1
Zie voor alle verdere algemene informatie over
Aanhangwagens voor personenauto's de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor personenauto's
(Algemeen - Deel 1)’.
De juiste gebruiksaanwijzing voor uw trailer (deel 2) kunt u
vinden op de meegeleverde cd of kunt u op internet onder
www.humbaur.com in de rubriek: Download gebruiksaanwijzingen downloaden.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing
De volledige technische documentatie maakt deel uit van
het product en moet altijd worden bewaard in de cabine van
het trekkende voertuig en beschikbaar worden gehouden
voor naslag.
In deze gebruiksaanwijzing wordt gewezen op bijzonder
belangrijke details voor de bediening, het gebruik en de
noodzakelijke verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden
aan de trailer, 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, uitrusting en accessoires ten opzichte van de
gegevens en afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing blijven
aan de fabrikant:

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

Verplichtingen van de eigenaar
Gebruik de trailer alleen in perfecte staat.
Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld in het
geval van een doorverkoop van de trailer wordt
meegegeven.
Schakel alleen opgeleid of geïnstrueerd personeel in.
Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing in alle
levensfasen van de trailer in acht wordt genomen
en dat de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen worden gedragen.
Stel de benodigde verbruiks- en hulpstoffen ter
beschikking.
Beoogde gebruikers
De trailer mag alleen worden gebruikt door personen met
de volgende aanvullende kwalificaties en kennis:
Ervaring in het omgaan met paarden.
Vervoer van paarden.
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Inhoud van deze gebruiksaanwijzing
Index
Gebruik de index vanaf pagina 5 om informatie snel te
vinden.
Vind aanvullende informatie in de technische
documentatie voor de geïnstalleerde
componenten.

1 Veiligheid

8 Hulp bij storingen

In het hoofdstuk ‘Veiligheid’, vanaf pagina 7, vindt u
veiligheidsgerelateerde informatie over de juiste omgang
met de trailer.
Lees dit hoofdstuk voor aanvang van de eerste rit.

In het hoofdstuk ‘Hulp bij storingen’, vanaf pagina 95, vindt
u informatie over de zelfhulp bij storingen en belangrijke
serviceadressen.

2 Algemene informatie
In het hoofdstuk ‘Algemene informatie’, vanaf pagina 11,
vindt u informatie over de identificatie van het voertuig.

3 Gebruik
In het hoofdstuk ‘Gebruik’, vanaf pagina 23, vindt u
informatie over het laden en lossen, paard zekeren, paard
verzorgen en over het juiste zekeren van de trailer tegen
wegrollen.

4 Bediening chassis
In het hoofdstuk ‘Bediening chassis’, vanaf pagina 37, leest
u alles wat u moet weten over het vervoer van de koets.

5 Bediening opbouw
In het hoofdstuk ‘Opbouw’, vanaf pagina 43, leest u hoe u
de opbouw op de juiste manier bedient, opent, sluit en over
het zekeren van ramen, deuren en kappen, en over de
juiste bediening van de uitrusting in het inwendige.

6 Elektrisch systeem
In het hoofdstuk ‘Elektrisch systeem’, vanaf pagina 81, vindt
u informatie over de verlichting.

7 Controle, verzorging en onderhoud
In het hoofdstuk ‘Controle, verzorging en onderhoud’, vanaf
pagina 85, vindt u informatie over werkzaamheden die
noodzakelijk zijn om de betrouwbaarheid en de waarde van
uw voertuig te in stand te houden.
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MACHT’S MÖGLICH
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Veiligheid
7

1

Gebruik
Beoogd gebruik
toegestaan is:
– Vervoer van paarden, ezels, pony's.
– Vervoer van paardenaccessoires (bijv. zadels, dekens,
reinigingsuitrusting, enz.).
– Vervoer van de koets alleen op het koets-chassis.

Kwalificaties van het personeel
HUMBAUR voertuigen en en opbouw, evenals hun
bedieningscomponenten mogen alleen worden gebruikt en
onderhouden door personen die onderricht zijn over/
beschikken over:
– deze gebruiksaanwijzing.

Redelijkerwijs te voorzien
verkeerd gebruik
Elk gebruik dat afwijkt van het beoogde gebruik voor
vervoersdoeleinden is ongeoorloofd.
Dit betreft in het bijzonder:
Algemeen
– Het negeren van de veiligheidsinstructies in de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Deel 1 - Algemeen’.
– Het vervoeren van mensen.
– Het vervoeren van kleine dieren (bijv. schapen, varkens,
enz.) - zie de wetgeving betreffende het welzijn van
dieren.

– de trailer met bijbehorend trekkend voertuig.

– Het vervoeren van veulens / kleine paarden zonder
aangebracht veulenhekwerk.

– de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de
toeleveranciers.

– Rijden met onvoldoende gezekerde lading.

– de wegenverkeerswet (het wegenverkeersreglement).
– alle relevante voorschriften voor de arbeidsveiligheid /
ongevallenpreventie en andere veiligheidstechnische,
arbeidsgeneeskundige en wegenverkeersrechtelijke
voorschriften.

– Rijden met niet-vergrendelde kleppen / deuren.
– Rijden met een geopend windschot / oprolbaar dekzeil.
– Rijden met niet ingehaakte en onvergrendelde borst- en
achterstangen.

– kennis van het vervoer van paarden, ezels en pony's.

– Rijden zonder een aangebrachte / vergrendelde
middelste tussenwand.

– kennis van wetgeving betreffende het welzijn van
dieren.

– Het niet regelmatig reinigen van de laadvloer / van het
interieur.
– Het overschrijden van de steunbelasting en van de
trailerlast.
– Het vervoeren van andere vracht - zonder zekering van
de lading.
Koetstrailers
– Het vervoeren van een koets wanneer de trailer niet is
beladen.
– Rijden met een niet-gezekerde koets.
– Het laden / lossen van de koets wanneer de
spoorbreedte van de oprijplaten verkeerd is ingesteld.
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Notos (met zadelkamer)
– Het laden van het paard zonder het openen van de
voorklep (geen paniekontgrendeling van binnenuit
mogelijk).
– Rijden met een onvergrendelde middelste tussenwand
met middenstaander.
Notos PLUS (met zadelkamer-cabine)
– Het vervoeren van niet-gezekerde lading in de
zadelkamer-cabine.

Voor schade die het gevolg is van niet-naleving wijst de
fabrikant:
Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Germany)
elke aansprakelijkheid af – de risico's hiervoor berusten
volledig bij de gebruiker.

Gebruik
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Elk aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt indien:
– de trailer en zijn componenten op eigen initiatief worden
gewijzigd.
– de originele onderdelen of door de firma
Humbaur GmbH goedgekeurde ombouwdelen /
accessoires worden vervangen door andere
componenten.
– achteraf wijzigingen werden uitgevoerd aan de trailer
(bijv. nieuwe gaten in het frame of het uitboren van
bestaande openingen in het frame). Dit wordt door de
firma Humbaur GmbH beschouwd als structurele
wijziging, en daardoor vervalt de typegoedkeuring.
– Niet-goedgekeurde accessoires en vreemde reserveonderdelen/ componenten die geen originele
HUMBAUR onderdelen zijn, worden aangebracht of
ingebouwd. In dergelijke gevallen vervalt de
typegoedkeuring van de trailer, 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.

Veiligheid
MACHT’S MÖGLICH
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Voor aanvang van elke rit controleren, instellen en zekeren
Veiligheid komt op de eerste plaats!
Bronnen van gevaar

Op het chassis

Op de opbouw

Let beslist op de volgende punten:

Let op de volgende algemene punten:

Sluit en borg alle onderdelen van de opbouw, zoals:

– Aan- en afkoppelen van een trailer: Verblijf in de
gevarenzone verboden.

– Breng de elektrische verbinding tot stand.

– Uitzetramen

– Schuif de steunvoorzieningen in en borg ze.

– Uitzetkleppen

– Doorrijhoogten op de route, bij het laden en lossen.

– Controleer de banden en velgen op beschadiging.

– Uitgang voorzijde

– Rijden met een geopend windschot / geopende GVKklep.

– Controleer de bandenspanning, met inbegrip van het
reservewiel.

– Zadelkamer

– Het overschrijden van het toegestane totale gewicht of
eenzijdige overbelasting door verkeerde belading.

– Controleer het aandraaimoment van de wielmoeren.

– Veulenhekwerk

– Slecht of niet gezekerde lading en/of onderdelen van de
opbouw.

– Draai bij een nieuwe trailer de wielmoeren na de eerste
50 km rijden vast, en ook nog eens na de eerste rit met
lading.

– Windschot / oprolbaar dekzeil / GVK-achterklep

– Achteruit rijden - ruimte aan de achterzijde in de gaten
houden.

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

– Buitensporige torsiekrachten bij het manoeuvreren.
– Overbelasting van de trailer, van de assen en remmen.

– Controleer de verlichting van de trailer, repareer defecte
verlichting.

– Montage van wielen en banden met verkeerde maten.

– Houd het toegestane totale gewicht aan.

– Gebruik van wielen met verkeerde inpersdiepten,
eenzijdige slag of centrifugale onbalans.

– Controleer de markeringen en borden.
– Controleer de trailerkoppeling op goede staat.

– Overbelasting door een onverstandige en verkeerde
rijstijl of behandeling.
– Belasting van de assen door slagen en schokken.
– Onaangepaste snelheid afhankelijk van de aard van de
weg met de ladingstoestand van het voertuig - vooral in
bochten.
– De geparkeerde trailer kan op oneffen, zachte
ondergrond kantelen of wegzakken.
– Rijden op terrein met extreme hellingen.
– Rijden met een onvergrendeld veulenhekwerk.
– Het laden / lossen van de trailer op terrein met steile
hellingen.
– Rijden met geopende uitzetramen.
– Het niet schoonmaken van de laadvloer na elk vervoer.
– Rijden met geopende maar onvergrendelde
achterkleppen.
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– Achterklep

– Middelen voor het zekeren van de lading
– Zeker de lading
– Zorg voor een evenwichtige verdeling van de lading

MACHT’S MÖGLICH
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Algemene informatie
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Productbeschrijving
Algemeen

I - 001

I - 002

I - 003

afb. 1 Nieuwe Maximus met panoramisch dak

afb. 2 EquiSpace ruimteconcept met AERO-Bug zadelkamer

afb. 3 Binnenuitrusting individueel (voorbeeld)

De paardentrailers zijn speciaal ontworpen voor het
vervoeren van paarden. De bandbreedte van de modellen
maakt een transport mogelijk van 1 tot 2 paarden.

Sommige modellen beschikken standaard over een
zadelkamer. De uitrusting van de zadelkamer kan
individueel worden gekozen uit verschillende
zadeldraagstangen of opbergvoorzieningen.

De ruime trailers bieden maximale ruimte voor 2 paarden.

Het EquiSpace ruimteconcept maakt in combinatie met
AERO-Bug een zeer grote opslagcapaciteit mogelijk.

De koetstrailers met een speciaal verlengde triangel maken
een comfortabel vervoer mogelijk van twee paarden en een
koets.

Standaard zijn de paardentrailers uitgerust met rem en
achteruitrij-inrichting. Standaard beschikken alle modellen
paardentrailers over een handrem met oploopvoorziening.
Bij de meeste modellen behoren de AluBiComp vloer en het
EquiDrive-chassis tot de standaarduitvoering.
Optioneel is ook een EquiDrive PLUS-chassis leverbaar.

De neerklapbare achterklep / uitgang voorzijde garandeert
een eenvoudig laden en lossen van het paard. Optioneel
kan de achterklep ook als draaideur worden gebouwd.

De uitzetramen aan de zijkant en het optionele dakluik
zorgen voor voldoende toevoer van lucht tijdens het rijden.

Bij de AERO-modellen worden het windgeruis en het
brandstofverbruik geminimaliseerd door de AERO-Bug. De
20% grotere zadelkamer biedt voldoende opbergruimte
voor alle benodigdheden.

Het optionele panoramische dak bij de nieuwe Maximus
maakt een ruim zicht mogelijk voor het paard.

12

Algemene informatie
MACHT’S MÖGLICH

Afhankelijk van het model en de grootte van de gewenste
trailer kan de binnenuitrusting worden aangepast aan uw
behoeften.

Productbeschrijving
Kleurencombinatie

Accessoires voor de veiligheid

Designopties

I - 006

afb. 4 Kleurkeuze - Maximus (voorbeelden)

afb. 5 Designvarianten - Maximus (voorbeelden)

afb. 6 Uitrustingsvarianten (voorbeelden)

Het brede kleurenpalet maakt een individuele vormgeving
van de paardentrailer mogelijk. Voor nog meer
individualiteit kan bij nieuwe Maximus-modellen een groot
aantal kleurencombinaties worden gekozen.

Afhankelijk van uw smaak kan bij de nieuwe Maximus
worden gekozen uit verschillende spatbordvarianten en
wielvelgen.

Als accessoires kunnen afhankelijk van het model
verschillende componenten worden gemonteerd
bijvoorbeeld veiligheidskoppeling, opstapplatform, 3e
remlicht, draadloze camera, enz.

Laat uw fantasie de vrije loop met de 360° kleurconfigurator
op de Humbaur website.

Algemene informatie
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Productbeschrijving
Modeloverzicht
Hout-poly-klasse

I - 007

I - 009

afb. 9 Balios SPIRIT

afb. 7 Single

zonder windschot
zonder zadelkamer

Doorgaande borst- en achterstang
Vervoer van één paard
met zadelkamer

I - 008

afb. 10 Balios AERO

afb. 8 Balios
met windschot
met automatisch steunwiel
zonder zadelkamer
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I - 010

met windschot
met automatisch steunwiel
met zadelkamer
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Productbeschrijving
Alu-poly-klasse

I - 011
01

I - 013

I - 012

afb. 12 Xanthos SPIRIT
zonder zadelkamer
zonder windschot
zonder wielschokdempers (100 km / h)

Draaibare middelste tussenwand met middenstaander
Draai- en zwenkbare achterklep
Tweedelige draai- en zwenkbare uitgang voorzijde
met wielschokdempers (100 km/h)

met AluBiComp vloer
zonder zadelkamer
met windschot
met automatisch steunwiel
met wielschokdempers (100 km/h)

Vervoer van één paard
doorgaande borst- en achterstang
met zadelkamer
met windschot

I - 015

afb. 15 Notos ALU

afb. 13 Xanthos

afb. 11 Single ALU

I - 014

afb. 14 Xanthos AERO
met zadelkamer
met windschot
met wielschokdempers (100 km/h)

Algemene informatie
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Productbeschrijving
Vol-poly-klasse

Extra ruime klasse
PLUS

I - 016

I - 018

afb. 18 Maximus

afb. 16 Zephir

met AluBiComp vloer
Zijschopbescherming van aluminium
met zadelkamer
met windschot
met automatisch steunwiel
met wielschokdempers (100 km/h)

met zadelkamer
met windschot
met automatisch steunwiel
met wielschokdempers (100 km/h)

I - 017

afb. 17 Zephir AERO
met zadelkamer
met windschot
met automatisch steunwiel
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I - 020

afb. 20 Notos PLUS
Achterklep, draai- en zwenkbaar
grote zadelkamer-cabine
Binnendeur naar de de zadelkamer-cabine (optioneel)
Toegangsdeuren, aan beide zijden
met automatisch steunwiel

I - 019

afb. 19 Maximus Upgrade
met design-spatborden
Led-achterlichten
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Productbeschrijving
Koetsklasse

I - 021

afb. 21 Balios-koets
zonder windschot
zonder zadelkamer

I - 022

I - 024

afb. 24 Zephir-koets

afb. 22 Xanthos-koets

met windschot
met zadelkamer
met wielschokdempers (100 km/h)

met windschot
zonder zadelkamer
met AluBiComp vloer

– Aluminium oprijplaten met zijbeschermingsrand
– Vaste rails van aluminium met thermisch verzinkte
standbeugels
– met sjorringen voor het zekeren van de koets
– met automatisch steunwiel

I - 023

afb. 23 Twee steunwielen (optioneel)
voor het parkeren van een afgekoppelde trailer

I - 025

afb. 25 Koets-chassis afgedekt (optioneel)
traanplaat als afdekking
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Productbeschrijving
Componenten

15
29

29

29

15

27

15
27

27

32

16

16

14

16

14

17

14
31

13

13
12

12
11

18

1

2

3

5

4

6

7

8

9

I - 026

afb. 26 Notos - voor- / zijaanzicht

8

11

18

10

10

1

2

3

4

8

25 28

9

11
10

18

1

I - 028

afb. 28 Xanthos AERO - voor- / zijaanzicht

2

3

4

25 28 9

I - 030

afb. 30 Maximus - voor- / zijaanzicht

26
26

19
30

20

30

20

20

30
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21

21

22

22

21
22

5

23 24

6

afb. 27 Notos - achteraanzicht

18

I - 027

5

23 24

6

I - 029

afb. 29 Xanthos AERO - achteraanzicht
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afb. 31 Maximus - achteraanzicht

I - 031

Productbeschrijving
AluBiComp vloer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Trekkogelkoppeling
Disselsteun
Steunwiel
Triangel
Gasdrukveer
Trede
Ingang/uitgang voorzijde / klep of draaideur
Handgreep
Voorste reflector / witte reflector of
Markeringslicht voorzijde
Wiel (band)
Spatbord (met spatlap)
Wielblok
Achterbalk
Vastbindring met paniekvergrendeling
Dakluik
Uitzetraam
Uitzetklep
Oploopvoorziening met handremhendel, remstangenstelsel,
veeraccumulator
Draaiklep / windflap
Haakse hendelsluiting
Achterklep of draaideur
Achterlichten
Kentekenplaatverlichting
Kentekenplaathouder
Zadelkamerdeur
Windschot / oprolbaar dekzeil
Markeringslicht achter
Draaigreep
Polyester kap (polyester, glasvezelversterkte kunststof)
Vloersteun
Boeg
Panoramisch dak (optioneel)

Led-achterlichten

I - 032

I - 035

afb. 32 Vloer met erop gelijmde 8 mm rubberen mat

afb. 35 Led-achterlichten (Maximus)

Aluminium velg

Dakluik / dakraam

I - 036

I - 033

afb. 33 Bicolor lichtmetalen velgen

afb. 36 op het dak aan de voorzijde

Derde remlicht

Reservewiel

Optionele uitrusting
De volgende componenten kunnen optioneel worden
gemonteerd.
Op verzoek van de klant kunnen andere
uitvoeringsvarianten worden gebouwd.
I - 034

afb. 34 boven aan de achterzijde

I - 037

afb. 37 voor op de boeg of aan de zijkant van de achterzijde

Algemene informatie
MACHT’S MÖGLICH
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2

2

Productbeschrijving
Veulenhekwerk

Hoofdtussenwand

Rubberen opstaplaten

I - 038

I - 041

I - 044

afb. 38 aan de achterklep gepositioneerd

afb. 41 op scheidingswand geplaatst

afb. 44 op de achterklep

Voertrog

Manoeuvreergreep

Kentekenplaathouder

I - 039

I - 042

I - 045

afb. 39 om erin te hangen

afb. 42 op het steunwiel gepositioneerd

afb. 45 eenregelig of tweeregelig

Krukje

Windschot

Bewaking

I - 040

afb. 40 Krukje los als hulp bij het klimmen

20

I - 043

afb. 43 Oprolbaar dekzeil in plaats van oprolbaar net

Algemene informatie
MACHT’S MÖGLICH

I - 046

afb. 46 Draadloze camera met monitor in de cabine

Productbeschrijving
Zadelkamerverlichting

Zadelkameruitrusting

I - 047

Zadeldraagstang binnen

I - 050

I - 053

afb. 47 Led-verlichting, batterijvoeding

afb. 50 Bezem / schep voor het reinigen van de trailer

afb. 53 Zadelstang binnen, zwenkbaar

Schuifraam (Notos)

Reinigingsuitrusting

Zadeldraagstang buiten

I - 048

I - 051

I - 054

afb. 48 Schuifraam buiten en binnen

afb. 51 Hoefkrabber

afb. 54 Zadelstang buiten, vast

Stroomaansluiting (Notos Plus)

Houders

Zadelhouder, westernmodel

I - 049

afb. 49 230 V aansluiting / stroomonderbreker binnen

I - 052

afb. 52 Hoofdstelhouder / universele haak

I - 055

afb. 55 Western-uitvoering

Algemene informatie
MACHT’S MÖGLICH
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2

2

Productbeschrijving
Zijbekleding

Slijtmat

Achterklep met draaideur-functie

I - 056

I - 059

I - 062

afb. 56 rechts en links aangebracht

afb. 59 op de vloer gelijmd

afb. 62 Achterklep met draai- / zwenkfunctie

Zijschopbescherming

Windflap

Zadelhouder (Notos PLUS)

I - 057

I - 060

I - 063

afb. 57 als aluminium plaat

afb. 60 GVK-windflap aan de achterzijde in plaats van windschot

afb. 63 Zadelhouderstangen (inklapbaar)

Zijschopbescherming

Wielschokdemper voor 100 km / h

Trede (Notos PLUS)

I - 058

afb. 58 als kunststof plaat
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I - 061

afb. 61 WSD los of ingebouwd

Algemene informatie
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I - 064

afb. 64 Trede voor de zadelkamer-cabine

MACHT’S MÖGLICH

3

Gebruik
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3

Veiligheid komt op de eerste plaats!
Algemene veiligheidsinstructies
Controleer voor aanvang van de rit of de maximaal
toegestane lasten (nuttige lading, kogeldruk) niet
zijn overschreden.
Neem de veiligheidsinstructies in acht alsook de
informatie over de verdeling van de belasting in de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor personenauto's Algemeen - Deel 1’.
Let op de maximaal toegestane aanhanglast en
kogeldruk van uw trekkende voertuig en van de
trailerkoppeling.
– Controleer, indien nodig, het gewicht van de te laden
vracht.
– Voer een controle vóór vertrek uit (zie de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’)
Uit veiligheidsoverwegingen moet een
waarschuwingssticker worden aangebracht op de
achterzijde van de trailer.

Voorwaarden voor het veilig rijden met een trailer:
–De opbouw moet tijdens het rijden volledig
gesloten zijn.
– Het paard / de paarden moeten gezekerd zijn met borsten achterstangen en worden vastgebonden.
– Andere vracht moet goed vastgezet / gezekerd zijn.
– Het toegestane totale gewicht en de aslasten moeten in
acht worden genomen.

GEVAAR
Rijden met een onvergrendelde achterklep / uitgang
voorzijde
Een niet-vergrendelde achterklep / uitgang voorzijde kan
tijdens het rijden vanzelf openklappen - gevaar voor
ongevallen!
De lading kan eruit vallen / het paard kan in paniek raken gevaar voor ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of de achterklep /
voorklep is vergrendeld met de haakse hendelsluitingen.
(De vergrendelingsveren van de haakse hendelsluitingen moeten vergrendeld zijn.)

PFERDETRANSPORT

24

WAARSCHUWING

Klimmen op de opbouw
De opbouw biedt onvoldoende stabiliteit voor
mensen.
De onderdelen van de opbouw kunnen meegeven
of breken - gevaar voor vallen!
 Gebruik de onderdelen van de opbouw niet als ladder.
 Gebruik een stabiele ladder voor het werken op de
opbouw.

– Let op de zekering van de lading volgens VDI 2700.

620.00402

– Denk er altijd aan:
U vervoert ‘LEVENDE DIEREN’
- die in paniek kunnen raken!



 Vervang ontbrekende / defecte vergrendelingsveren
onmiddellijk.

Gebruik
MACHT’S MÖGLICH



WAARSCHUWING

Voorwerpen op de opbouw
IJs, sneeuw, takken en andere voorwerpen kunnen
tijdens het rijden van de opbouw / laadvloer vallen
- gevaar voor ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of zich geen ophoping van water, ijs, sneeuw, takken en andere voorwerpen op de opbouw / laadvloer bevinden.
Verwijder ze indien nodig.
 Gebruik indien nodig een stabiele ladder.

Veiligheid komt op de eerste plaats!
Rijden met een trailer met paarden

Rijden met 100 km/h

B - 001

 Voer een controle vóór vertrek uit
(zie de gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's’
Algemeen - Deel 1).
 Rij tijdens het vervoer van paarden bijzonder
anticiperend en voorzichtig.
 Pas uw rijstijl aan de wegcondities en
weersomstandigheden aan!
 Verminder uw snelheid en rij in
bochten of bij het keren extra voorzichtig!
 Rem gelijkmatig (niet abrupt)
.
 Stop indien mogelijk onmiddellijk als het paard heen en
weer begint te springen in de trailer.

B - 003

afb. 3 Max. snelheid / 100 km/h sticker

afb. 1 Rijden met een trailer (voorbeeldafbeelding)

Uw trailer kan worden toegelaten voor een
maximale snelheid van 100 km/h.

Let op de veiligheids- / rij-instructies in de
gebruiksaanwijzing voor het rijden met een trailer
‘Aanhangwagens voor personenauto's Algemeen Deel 1’.

Hiervoor moet worden voldaan aan een aantal
voorwaarden.
- Informatie hierover vindt u op www.humbaur.com /
Wetenswaardigheden
 Laat eventuele ontbrekende wielschokdempers
monteren op de trailer.

B - 002

afb. 2 Rijden met een trailer (voorbeeldafbeelding)

Gebruik
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3

Het laden en lossen
Voorbereiden

Procedure:

– Controleer of de veiligheid van het wegverkeer niet
negatief wordt beïnvloed bij het laden en lossen.

 Plaats de trailer op een vaste ondergrond om wegzakken
of kantelen te voorkomen.
 Koppel de trailer aan het trekkende voertuig vast en trek
de parkeerrem van het trekkende voertuig aan.

– Gebruik indien nodig extra signaleringsvoorzieningen,
bijv. borden, afzettingen.

WAARSCHUWING



Het paard kan in paniek raken
Geen vluchtmogelijkheid als de toegangsdeur /
uitgang voorzijde vergrendeld is - gevaar voor
beknelling / stoten!
 Controleer voor het binnenbrengen van het paard of de
toegangsdeur / uitgang voorzijde ontgrendeld en
geopend is.
 Let op de waarschuwing:

Achterklep bedienen

Neem de veiligheidsinstructies in acht voor het
gebruik van de wielblokken in de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’.
 Beveilig de trailer indien nodig ook met de wielblokken
om wegrollen te voorkomen.
1
B - 004

afb. 4 Achterklep bedienen
1

Achterklep, naar beneden geklapt

VOORZICHTIG
Naar beneden klappende achterklep
De achterklep kan na het ontgrendelen
ongecontroleerd naar beneden klappen - gevaar
voor stoten / beknelling!
De handen / voeten van mensen kunnen bekneld raken.
 Ga bij het ontgrendelen aan de zijkant van de achterklep
staan.
 Houd de achterklep met één hand aan de zijkant vast.
 Laat de achterklep op de grond vallen wanneer de
gasdrukveren defect zijn - probeer hem niet op te
vangen.

 Oefen indien nodig meerdere keren het in en uitstappen
met uw paard.
 Laat uw paard wennen aan de trailer en de geluiden die
ontstaan, zodat stress wordt verminderd.

WAARSCHUWING





Beperkt zicht
Bij het achteruit rijden kunnen mensen over het
hoofd worden gezien en overreden.
 Schat de gevarenzone rond het voertuig goed in via de
spiegels.


Laat u bij het achteruit rijden helpen.
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MACHT’S MÖGLICH

Houd uw voeten buiten de gevarenzone.

Houd mensen tijdens het naar beneden klappen
buiten de gevarenzone.

,

dragen.

Het laden en lossen
Laden / het paard binnenbrengen

kg

1

B - 005

afb. 5 Toegangsdeur DICHT / OPEN



WAARSCHUWING

Het paard kan in paniek raken!
Geen vluchtmogelijkheid als de toegangsdeur /
uitgang voorzijde vergrendeld is.
Het paard kan u dooddrukken / beknellen.
 Controleer voor het binnenbrengen van het paard of de
toegangsdeur / uitgang voorzijde ontgrendeld en
geopend is.

B - 006

B - 008

afb. 6 Max. belasting van de achterklep

afb. 8 Paard binnenbrengen

 Ontgrendel de achterstang.
 Zwenk hem naar beneden weg.
 Controleer of de borststang is aangebracht en
vergrendeld.

 Loop langzaam en voorzichtig over de achterklep en
begeleid uw paard langzaam en gecontroleerd naar
boven.

AANWIJZING
Overbelasting van de achterklep / uitgang voorzijde!
De achterklep / uitgang voorzijde kan vervormd raken. De
maximaal toegestane belasting wordt overschreden.
 Belast de achterklep / uitgang voorzijde gelijkmatig.
 Breng altijd slechts één paard tegelijk naar binnen.
 Vermijd puntvormige belasting.

B - 009

B - 007

afb. 7 Plaatsen van het paard

afb. 9 Paard zekeren

 Plaats het paard recht ten opzichte van de achterklep.

 Bind het paard binnenin vast aan een oog.
 Breng de achterstang aan en zeker hem.

Gebruik
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Zekeren van de lading / verdeling van de belasting
Paarden in de trailer plaatsen
Goede verdeling van de lading

Verkeerde verdeling van de lading

B - 010

B - 013

B - 015

afb. 10 Paardentrailer voor 2 paarden met één paard

afb. 13 Paardentrailer voor 2 paarden met één paard

afb. 15 Paardentrailer voor 3 paarden met één paard - achterzijde

Het paard aan de linkerkant geplaatst.

Het paard aan de rechterzijde / hoofd naar achteren
geplaatst. Bij het rijden over een onverharde berm kan de
trailer gaan kantelen.

De trailer helt naar achteren, het trekkende voertuig helt
naar voren = de kogeldruk is te laag of negatief.

B - 011

B - 014

afb. 11 Paardentrailer voor 3 paarden met één paard

afb. 14 Paardentrailer voor 3 paarden met één paard - voorzijde

Het paard in het midden geplaatst.

De vooras van de trailer en de achteras van het trekkende
voertuig worden te sterk belast. Kogeldruk wordt te hoog overbelasting!

B - 012

afb. 12 Paardentrailer voor 3 paarden met twee paarden

De paarden aan de achter- en voorzijde geplaatst.
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De achteras van de trailer en de vooras van het trekkende
voertuig worden te sterk belast.

Zekeren van de lading / verdeling van de belasting
Paard zekeren

Borst-/achterstang zekeren

994 mm

1044 mm

944 mm

1

afb. 16 Borst- en achterstangen - hoogteverstelling



WAARSCHUWING

1

B - 017

B - 016

2

afb. 17 Vastbindmogelijkheden

afb. 19 Borststang vergrendeld / paard vastgebonden

1

1
2

Ogen

Niet-gezekerd paard
Het paard kan tijdens de rit de trailer aan het slingeren
brengen door gewichtsverplaatsing - gevaar voor
ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of het paard / de
paarden gezekerd zijn met de achter- / borststangen.

B - 019

Borststang, vergrendeld
Oog

 Hang de borststang (afb. 19 /1) in het oog zie pagina 74.
 Bind het paard aan het oog (afb. 19 /2) vast.

1
1

WAARSCHUWING

WARNING

Losse borst- / achterstang!

Loose breast / breech bars!

Vallende stangen tijdens de rit:
gewichtsverplaatsing door
paard / gevaar voor slingeren.

Falling bars while driving - weight
transfer by horse / danger of
skidding.

2

3

Zorg voor het inhaken en
Engage and secure the
vergrendelen van de borst- /
breast / breech bars before
achterstang voor de rit.
driving.
620.00275

B - 020

De borst- en achterstanghouder is in 3 stappen in
hoogte verstelbaar.
De borst- en achterstangen moeten
overeenkomstig de grootte van uw paard worden
geplaatst.

B - 018

afb. 20 Achterstang - paard gezekerd

afb. 18 Borst- / achterstangen

1

1
2
3

 Hang de achterstang (afb. 20 /1) in het oog zie pagina 74.

Borststang
Achterstang
Ogen op 3 hoogten

Achterstang, vergrendeld

Gebruik
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Zekeren van de lading / verdeling van de belasting
Zekeren bij het vervoer van veulens

Zekeren van een koets

Sjorpunten (optioneel)

1

1

2

1

B - 021

B - 022

B - 023

afb. 21 Zekeren tegen eruit springen

afb. 22 Koets gezekerd

afb. 23 Sjorpunten (optioneel)

1

1

1
2
3

Veulenhekwerk

 Klap het veulenhekwerk (afb. 21 /1) naar boven en zet
het vast - zie pagina 60.

Sjorpunten

 Zet de koets vast aan de sjorpunten
(afb. 22 /1) - zie pagina 39.

Sjorbeugel (400 daN, kg)
Laadvloer
Holte

De ingeklapte sjorbeugels verzinken in de laadvloer
(afb. 23 /2).
De sjorpunten worden gebruikt voor het vastsjorren van
vaste vracht.
Houd de max. sjorkrachten van 400 daN / kg aan.

Neem de veiligheidsinstructies in acht voor het
zekeren van de lading in de gebruiksaanwijzing
‘Aanhangwagens voor personenauto's Algemeen Deel 1’.
 Til de sjorbeugel (afb. 23 /1) naar boven uit de holte
(afb. 23 /3).
 Klap niet-benodigde sjorpunten terug in de holte.
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Afkoppelen / parkeren
Trailer beveiligen tegen wegrollen

Handrem aantrekken

Zie voor de afkoppelprocedure de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’.

2

Let op de algemene veiligheids- en
waarschuwingsinstructies voor het veilig parkeren
van uw trailer in de gebruiksaanwijzing
‘Aanhangwagens voor personenauto's Algemeen -

1

Deel 1’.
1



WAARSCHUWING

Verkeerd afgekoppelde trailer
De trailer kan in beweging komen en kantelen.
Mensen kunnen door de trailer worden geraakt en
overreden - gevaar voor beknelling!
Koppel alleen de lege trailer af.
 Beveilig de trailer voor het afkoppelen door middel van
wielblokken en handrem tegen wegrollen.



WAARSCHUWING

B - 024

2

afb. 24 Voorbeeld Zephir - plaats van de wielblokken
1
2

Wielblok
Houder

B - 026

afb. 26 Parkeerrem inschakelen

Bij de paardentrailers kan de plaats van de wielblokken
afhankelijk van het model variëren:

1
2

Handrem (aangetrokken)
Steunwiel (in parkeerstand)

 Draai het steunwiel (afb. 26 /2) tot aan de ondergrond
naar beneden.
 Trek de handrem (afb. 26 /1) helemaal naar boven.

– bij houten en Alu-Poly modellen:
aan de achterzijde achter het spatbord

Onvergrendelde wielblokken
Onvergrendelde wielblokken kunnen tijdens het rijden eraf
vallen - gevaar voor ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of de wielblokken
gezekerd zijn.
 Controleer de houders regelmatig op beschadigingen.
De trailer moet - als aanvulling op de parkeerrem op hellingen en in ontkoppelde toestand worden
gezekerd met wielblokken.
Wielblokken moeten altijd aanwezig zijn. Vervang
verloren geraakte of beschadigde wielblokken
onmiddellijk.

B - 025

afb. 25 Voorbeeld Maximus - plaats van de wielblokken

– bij Vol-Poly-modellen:
aan de voorzijde op het chassis onder de opbouw

Gebruik
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Afkoppelen / parkeren
Wielblokken gebruiken
1

2

B - 027

B - 028

B - 030

afb. 27 Wielblok losmaken

afb. 28 Wielblok verwijderen

afb. 30 Wielblok zekeren (rijstand)

1
2

 Verwijder het wielblok uit de houder.

 Plaats het wielblok in de houder - de nokken moeten
worden uitgelijnd met de inkepingen.
 Schuif het wielblok in de houder totdat het wielblok wordt
vergrendeld - herkenbaar aan een klikkend geluid.
De wielblokken zijn aan beide zijden in de houders
gezekerd.

Hendel
Wielblok

VOORZICHTIG
Wielblokken verwijderen
Bij het verwijderen 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.
Neem de veiligheidsinstructies in acht voor het
gebruik van de wielblokken in de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’.
 Druk de hefboom van de houder (afb. 27 /1) in.
 Schuif tegelijkertijd het wielblok (afb. 27 /2) eruit.

32

1

B - 029

afb. 29 Wielblokken eronder geplaatst
1

Wielblok

 Plaats de wielblokken (afb. 29 /1) volledig onder de
wielen.
Let hierbij op de richting van de helling van de trailer bijv.
op een heuvel.

Gebruik
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Afkoppelen / parkeren
Manoeuvreren

Parkeren met paard
1

1

2

2

B - 031

afb. 31 Manoeuvreermogelijkheid (model Maximus)

afb. 32 De trailer handmatig manoeuvreren

1
2

1
2

Manoeuvreergreep
Steunwiel

De trailer mag alleen in onbeladen toestand
worden gemanoeuvreerd.

Voorbereiding:
 Laat het steunwiel (afb. 31 /2) zakken.
 Sluit de achterklep / uitgang voorzijde / toegangsdeur /
zadelkamer.
 Zet de handrem los.

Handgreep (op de boeg)
Steunwiel

 Gebruik voor het handmatig manoeuvreren de
handgreep (afb. 31 /1) op het steunwiel of de
handgrepen (afb. 32 /1) op de boeg van de trailer.
 Trek / duw de trailer in de gewenste richting.
 Zorg ervoor dat uw voeten niet onder het steunwiel
(afb. 32 /2) terechtkomen.



B - 033

B - 032

afb. 33 Trailer met paard geparkeerd

Het afkoppelen van een beladen trailer (met paard)
is niet toegestaan.
 Open de achterklep / toegangsdeur / het windschot /
uitzetraam of ventilatiekleppen.

dragen.

B - 034

afb. 34 Trailer aangekoppeld / paard buiten vastgebonden

 Bind het paard bijvoorbeeld aan de ogen buiten of aan de
zadeldraagstang vast.

Gebruik
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Paard verzorgen
Draadloze monitorbewaking

Zadeldraagstang

Hoefkrabber
1
2

1

B - 035

afb. 35 Monitor in het trekkende voertuig
1

B - 037

afb. 37 Zadeldraagstang buiten (vast)

Draadloze monitor

De bewaking van het paard in de trailer dient voor de
veiligheid en maakt het tijdig herkennen en ingrijpen bij
mogelijke paniek van het paard mogelijk.

B - 039

Het zadel mag tijdens het rijden niet op de
zadeldraagstang worden vervoerd.

afb. 39 Hoefkrabber

Optioneel kan een zadeldraagstang op de buitenwand
worden gemonteerd.

1
2
3
4

Zadelkamer
Haak
Hoefkrabber
Opbergnet

De hoefkrabber dient voor het schoonmaken van de
paardenhoeven.
Daarnaast dient hij als gereedschap voor de
noodontgrendeling van buitenaf.

1

 Berg de hoefkrabber (afb. 39 /3) op in het interieur van
de trailer bijv. in de zadelkamer (afb. 39 /1) in het
opbergnet (afb. 39 /4) of aan een haak (afb. 39 /2).

B - 038

B - 036

afb. 36 Camera in de trailer
1

Camera

 Laat in een gespecialiseerde werkplaats een draadloze
monitorbewaking installeren.

34

afb. 38 Draagbeugel binnen (zwenkbaar)

Optioneel kunnen verschillende zwenkbare draagbeugels
binnen in de trailer worden aangebracht (bijv: bij Notos
Plus).

Gebruik
MACHT’S MÖGLICH

Paard verzorgen
Voerkuip / opbergruimte

Voertrog

Hooinet

1
1

2

B - 042

afb. 42 Voertroggen opgehangen

De voertroggen dienen als voer- of waterbakken.
B - 040

1

2

1

afb. 40 Opbergruimte op de zadelkamer
Voerkuip

B - 045

afb. 45 Hooinet opgehangen

Afhankelijk van de uitrusting kan de bovenzijde van de
zadelkamer verdiept zijn en worden gebruikt als
opbergruimte voor paardendekens of paardenvoer (bijv.
hooi).

1
2
B - 043

afb. 43 Voertroggen ophangen
1
2

Metalen beugel
Oog

Oog
Hooinet

Het hooinet (afb. 45 /2) wordt aan het oog (afb. 45 /1) aan
het plafond bevestigd.
 Gebruik voor het bevestigen van het hooinet een
opstapje bijv. een krukje.

 Hang de voertrog met de metalen beugels
(afb. 43 /1) in de ogen (afb. 43 /2) op.
1

1

B - 041

afb. 41 Opbergruimte met reling
1

Reling

B - 044

Een reling op de zadelkamer dient als barrière voor
opgeborgen materialen, bijv. zweetdekens.

afb. 44 Voertroggen in elkaar gestapeld wanneer ze niet worden
gebruikt

 Plaats op de opbergruimte alleen lichte materialen.
 Bind ze indien nodig aan de reling (afb. 41 /1) vast.

1

Houder op de boeg

 Stapel de lege voertroggen in elkaar en hang ze in de
houders (afb. 44 /1) op.

Gebruik
MACHT’S MÖGLICH
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3

3

Paard verzorgen
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Gebruik
MACHT’S MÖGLICH

MACHT’S MÖGLICH

4

Bediening chassis
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4

Trede (accessoire)
Trede (Notos PLUS)

Trede uitklappen

Trede inklappen
1

2

3

4
1

2

1
F - 002

F - 001

F - 003

afb. 1 Trede

afb. 2 Trede uitklappen

afb. 3 Trede inklappen

1

1
2
3
4

1
2

Trede

Een optioneel verkrijgbare trede (afb. 1 /1) vergemakkelijkt
de toegang tot de zadelkamer-cabine van de Notos PLUS.
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Handgreep
Trede
Pen
Vergrendeling

 Trek de trede (afb. 2 /2) aan de handgreep (afb. 2 /1)
naar boven – totdat de pen (afb. 2 /3) uit de
vergrendeling (afb. 2 /4) is losgemaakt.
 Klap de trede naar beneden.

Bediening chassis
MACHT’S MÖGLICH

Pen
Vergrendeling

 Klap de trede naar boven.
 Duw de trede aan de handgreep naar beneden.
Totdat de pen in de vergrendeling zit.

Koetschassis
Koetschassis

GEVAAR
Vervoer van een koets wanneer de trailer niet is
beladen
De kogeldruk wordt overschreden en de trailer kan gaan
slingeren - gevaar voor ongevallen!
 Vervoer een koets alleen wanneer de trailer (met een
paard) beladen is - gewichtsverdeling.
 Let op de aangebrachte sticker.

1

kg
7

6

5

4

2

S

3

kg

afb. 4 Voorbeeld Xanthos - koets-chassis

Het koets-chassis is alleen ontworpen voor het vervoer van
koetsen.
Het vervoer van andere vracht is niet toegestaan.
Het vervoer van de koets mag alleen plaatsvinden
wanneer het toegestane totale gewicht en de
maximale kogeldruk worden aangehouden.

GEVAAR
Rijden met onvergrendelde oprijplaten
Onvergrendelde oprijplaten kunnen tijdens het rijden
vanzelf loskomen en van het chassis vallen - gevaar voor
ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of de oprijplaten
gezekerd zijn.

 Houd de kogeldruk aan.

3
F - 005

afb. 5 Koets-chassis (variant 1)
1
2
3

Koetswielaanslag
Houder voor oprijplaten
Vaste rails

VOORZICHTIG
Oprijplaten gebruiken
Bij het verwijderen en plaatsen van de oprijplaten
kunnen uw vingers / handen bekneld raken.
Verwijder en plaats de oprijplaten voorzichtig.
Pak ze aan de zijkanten vast.
 Houd uw vingers / handen weg uit het gebied waar ze
bekneld kunnen raken.

VOORZICHTIG
Scherpe randen
Bij het verwijderen en plaatsen van de oprijplaten
kunt u uw vingers / handen snijden aan scherpe
randen.



1
F - 006

afb. 6 Koets-chassis (variant 2)
1

Koetschassis met tranenplaat

dragen.

Bediening chassis
MACHT’S MÖGLICH
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4

4

Koetschassis
Spoorbreedte instellen

Oprijplaten aanbrengen

Koets laden

1
1
2
2

min. 863 mm
max. 1367 mm

3
4
F - 007

afb. 7 Toegestane spoorbreedte

De toegestane spoorbreedte ligt tussen 863 mm en
1367 mm.

afb. 9 Oprijplaat aanbrengen

afb. 10 Koetswielaanslag instellen

De vaste rails moeten op gelijke afstanden ten
opzichte van het midden op de triangel worden
geplaatst.

1
2
3
4

1
2

F - 009

Vaste rail
Borgpen met veerclip
Oprijplaat
Pen

De oprijplaten moeten goed op de rand van de
vaste rail rusten / vastklikken.

1

 Maak de veerclip van de borgpen (afb. 9 /2) los.
 Verwijder de oprijplaten (afb. 9 /3).
 Steek de pen (afb. 9 /4) van de oprijplaat in de
insteekboring van de vaste rail (afb. 9 /1).

2
F - 008

afb. 8 Vaste rail verschuiven
1
2

Schroefverbinding
Vaste rail

 Draai de schroefverbinding (afb. 8 /1) van de vaste rail
los en schuif hem in de gewenste richting.
 Plaats de vaste rails (afb. 8 /2) op de spoorbreedte van
de te laden koets.
 Borg de schroefverbinding.

40

Bediening chassis
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F - 010

Koetswielaanslag
Schroefverbinding

 Draai de schroefverbinding (afb. 10 /2) van de
koetswielaanslag los.
 Duw de koetswielaanslag (afb. 10 /1) in de gewenste
richting.
Stel de koetswielaanslagen in op de gewenste
koetsgrootte.
 Borg de schroefverbinding.

Koetschassis
Het op de oprijplaten rijden

Oprijplaten zekeren
1
3

4

1
2

3

2

F - 013

afb. 13 Oprijplaten zekeren (variant 2)
1
2
3
F - 011

afb. 11 Het op de oprijplaten rijden

F - 012

afb. 12 Oprijplaten zekeren (variant 1)
1
2
3
4

 Duw de koets voorzichtig op het koets-chassis.

Houder voor oprijplaten
Oprijplaten
Rubberen treksluiting
Haak

Houder voor oprijplaten
Vergrendeling (veerclip)
Oprijplaat

 Plaats de oprijplaten (afb. 13 /3) in de houder voor de
oprijplaten (afb. 13 /1).
1
2

 Plaats de oprijplaten (afb. 12 /2) in de houder voor de
oprijplaten (afb. 12 /1).
 Span de rubberen treksluitingen (afb. 12 /3) over de
oprijplaten en zet ze vast aan de
haken (afb. 12 /4).

3
4

F - 014

afb. 14 Oprijplaten zekeren (variant 2)
1
2
3
4

Houder voor oprijplaten
Veerclip
Schroefdraadpen
Oprijplaat

 De schroefdraadpen (afb. 14 /3) moet door het gat in de
oprijplaat (afb. 14 /4) gaan.
 Steek de veerclip (afb. 14 /2) door het gat in de
schroefdraadpen.
De oprijplaten zijn vergrendeld tegen vallen tijdens de rit.

Bediening chassis
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4

4

Koetschassis
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Bediening opbouw
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5

Deurgrepen / haakse hendelsluitingen
Deurgreep gebruiken (buiten)

Draaiknop / draaigreep gebruiken (binnen)

Haakse hendelsluiting gebruiken
1

1
2
2
3
3
4
1
A - 002

2

afb. 2 Draaiknop gesloten / geopend
3

2
A - 001

A - 004

afb. 1 Deurgreep gesloten / geopend
1
2
3

afb. 4 Haakse hendelsluiting gesloten / geopend
3

Cilinderslot
Sleutel (dubbel)
Draaihendel

De deurgrepen zijn bij de zadelkamerdeur / toegangsdeur
en eventuele kleppen aangebracht. De deurgrepen zijn
afsluitbaar.
Deurgreep ontgrendelen
 Draai het cilinderslot (afb. 1 /1) met de sleutel (afb. 1 /2)
open.
 Draai de draaihendel 90° in de horizontale stand.
De deur / klep kan worden geopend.

1
2
3
4

4

A - 003

afb. 3 Draaigreep gesloten / geopend
1
2
3
4

Draaiknop
Sluitbeugel
Sluitbok
Draaigreep

Het cilinderslot van de toegangsdeur moet
ontgrendeld zijn!
Openen

Deurgreep vergrendelen
 Sluit de deur / klep.
 Draai de draaihendel 90° in de verticale stand.
 Sluit indien nodig het cilinderslot met de sleutel af.
De deur / klep is afgesloten.
 Berg de sleutel goed op.

 Draai de draaiknop (afb. 2 /1) of draaigreep (afb. 3 /4)
90°.
De sluitbeugel (afb. 2 /2) schuift uit.
Sluiten
 Trek de toegangsdeur dicht.
 Draai de draaiknop / draaigreep 90°.
De sluitbeugel wordt vergrendeld op de sluitbok
(afb. 2 /3).
De toegangsdeur is van binnenuit vergrendeld.
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Haak
Oog
Vergrendelingsveer
Hendel

Bediening opbouw
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Ontgrendelen
 Druk de vergrendelingsveer (afb. 4 /3) samen en draai
de hendel (afb. 4 /4) tegelijkertijd naar boven in de
verticale stand.
De haak (afb. 4 /1) wordt uit het oog (afb. 4 /2)
ontgrendeld.
De haakse hendelsluiting is ontgrendeld.
Vergrendelen
 Draai de hendel volledig dicht totdat de
vergrendelingsveer vastklikt.
De haakse hendelsluiting is vergrendeld door de
vergrendelingsveer.

Deurvastzetter
Deurvastzetter gebruiken

Deurvastzetter om in te haken

Deurvastzetter om in te drukken / vast te klikken

2

1

2

3

1

1

2

4
A - 006

A - 007

afb. 6 Deurvastzetter erin drukken

afb. 7 Deurvastzetter vergrendeld

1
2

1
2

Nok
Opname

Vastzetgrendel
Opname

A - 005

afb. 5 Deurvastzetter overzicht

Vergrendelen

Vergrendelen

1
2
3
4

 Duw de deur / klep tegen de opbouw totdat de nok
(afb. 6 /1) is vergrendeld in de opname (afb. 6 /2).

 Draai de vastzetgrendel (afb. 7 /1) naar de opname
(afb. 7 /2).
 Druk de vastzetgrendel in de opname.
 Druk de vastzetgrendel tot de aanslag naar binnen.

Nok (om erin te drukken of vast te klikken)
Opname
Vastzetgrendel (om in te haken)
Opname

Losmaken
De deurvastzetter beveiligt de toegangsdeur /
zadelkamerdeur / kleppen tegen vanzelf dichtvallen.
Afhankelijk van het model worden ze ingedrukt, vastgeklikt
of ingehaakt.

 Trek met enige kracht aan de deur / klep.
De deurvastzetter komt los uit de vergrendeling.
De deur / klep kan worden gesloten.

De toegangsdeur / zadelkamerdeur / kleppen
moeten met deurvastzetters tegen dichtklappen
beveiligd zijn.
Bij sterke wind moeten de deuren / kleppen bovendien met
de hand worden vastgehouden!

Ontgrendelen
 Trek de vastzetgrendel naar u toe.
 Trek de vastzetgrendel uit de opname.
 Laat de vastzetgrendel los.
De deur / klep kan worden gesloten.

Bediening opbouw
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5

5

Zadelkamer
Zadelkameruitrusting

Zadelkamerdeur gebruiken

1
6

5

1

2

2
3

4

3
4
5
A - 009

A - 008

afb. 8 Voorbeeld Xanthos AERO binnenaanzicht

afb. 9 Voorbeeld Notos ALU binnenaanzicht

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

Spiegel, gelijmd
Draaideur
Draaiknop 3-puntsvergrendeling
Afvoergat (in de vloer)
Bevestigingsconsole
Gasdrukveer

De zadelkamer dient als opbergruimte voor
paardenaccessoires:

afb. 11 Zadelkamerdeur gesloten / geopend

Verlichting
Zadelhouder (vast / optioneel draaibaar of neerklapbaar)
Hoofdstelhouder
Opbergnet
Hoefkrabber
Universele haak
Schep
Bezem

De zadelkamerdeur wordt afhankelijk van de uitvoering
opengehouden door een gasdrukveer of kan worden
vergrendeld door een deurvastzetter.
De deur is niet 100% waterdicht.

Openen
1

– Zadel
– Hoofdstel

3

– Bezem en schep
Andere accessoires kunnen ook worden meegenomen in
de zadelkamer. De vloer van de zadelkamer is voorzien van
afvoergaten voor water.
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 Ontgrendel de deur van de zadelkamer - zie pagina 44.
 Draai de deur van de zadelkamer open.
 Borg de deur van de zadelkamer met de deurvastzetter zie pagina 45.

2
6
5

GEVAAR
Rijden met een niet-vergrendelde zadelkamerdeur
Een niet-vergrendelde zadelkamerdeur kan tijdens het
rijden vanzelf openklappen - gevaar voor ongevallen!
De lading kan eruit vallen - gevaar te worden geraakt!
 Controleer voor aanvang van de rit of de deur van de
zadelkamer gesloten en vastgezet is.

A - 011

7

8

4

A - 010

afb. 10 Voorbeeld Maximus binnenaanzicht

Bediening opbouw
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Sluiten
 Maak de deur van de zadelkamer los van de
deurvastzetter - zie pagina 45.
 Draai de deur van de zadelkamer dicht.
 Vergrendel de deur van de zadelkamer - zie pagina 44.

Zadelkamer
Zadelhouder

Zadelhouder uitschuiven / inschuiven
1
1
2
2
1

3
4

2

5

3
A - 013

A - 012

A - 014

afb. 12 Zadelhouder uittrekbaar / draaibaar

afb. 13 Zadelhouder western-uitvoering

afb. 14 Zadelhouder uittrekken

1
2
3
4
5

1
2

1
2
3

Vergrendeling
Rail
Handgreep
Verstelhendel
Hoogteaanslag met vleugelbout

Uitvoeringen zadelhouder:

Steun
Stijgbeugelhouder

De westernmodel zadelhouder heeft een bredere steun en
een extra houder voor de stijgbeugels.

– vast
– uittrekbaar - draaibaar
– Western-uitvoering

Vergrendeling (voorzijde)
Handgreep
Vergrendeling (achterzijde)

 Trek de zadelhouder aan de handgreep (afb. 14 /2) uit
de achterste vergrendeling (afb. 14 /3).
 Trek de zadelhouder tot aan de voorste vergrendeling
(afb. 14 /1).
De zadelhouder wordt vergrendeld.

Bediening opbouw
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5

5

Zadelkamer
Zadelhouder verstellen in de hoogte

Zadelhouder draaien

Zadelhouder inschuiven

N

M

1

2

3

2
1

1
1

2

O

A - 015

3
A - 016

A - 017

afb. 15 Zadelhouder draaien

afb. 16 Zadelhouder hoogte instellen

afb. 17 Zadelhouder inschuiven

1
2

1
2
3

1
2
3

Verstelhendel
Handgreep

 Maak de verstelhendel (afb. 15 /1) los.
 Pak de handgreep (afb. 15 /2) vast en draai de
zadelhouder in de gewenste stand.
 Draai de verstelhendel stevig vast.
De zadelhouder is vergrendeld.
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Vleugelschroef
Verstelhendel
Hoogteaanslag

 Draai de vleugelschroef (afb. 16 /1) van de
hoogteaanslag (afb. 16 /3) los.
 Maak de verstelhendel (afb. 16 /2) los.
 Duw de zadelhouder naar de gewenste hoogte.
 Duw de hoogteaanslag naar het bovenste uiteinde van
de zadelhouder en schroef hem vast met de
vleugelbouten.
 Draai de verstelhendel stevig vast.
De zadelhouder is vergrendeld in de hoogte.

Bediening opbouw
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Vergrendeling (voorzijde)
Handgreep
Vergrendeling (achterzijde)

 Trek de zadelhouder aan de handgreep (afb. 17 /2) uit
de voorste vergrendeling (afb. 17 /1).
 Duw de zadelhouder in de achterste
vergrendeling (afb. 17 /3).

Zadelkamer-cabine (Notos PLUS)
Zadelkamer-cabine uitrusting

Zadelkamerdeur gebruiken

1

1

8
2
3

2

7

3
4
5

4

6
6
7

5

A - 020

afb. 20 gesloten / geopend
8

A - 019

A - 018

afb. 18 Zadelkamer-cabine buitenaanzicht

afb. 19 Binnenaanzicht

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Uitzetraam, geïntegreerd
Zadelkamerdeur, gesloten
Binnendeur naar de laadvloer
Spiegel
Deurgreep
Draaiknop 3-puntsvergrendeling
Opbergnet
Deurvastzetter

Verlichting
Universele haak
Hoofdstelhouder
Binnendeur naar de laadvloer
Schep
Bezem
Zadelhouder, vast
Uitzetraam

Openen en sluiten van de deur van de zadelkamer zie pagina 44.

Binnendeur (Notos PLUS)

1

2

De zadelkamer-cabine bij de Notos PLUS is toegankelijk en
zeer ruim.

3
A - 021

Vanuit de zadelkamer-cabine kunt u bij het paard
(laadruimte) komen.

afb. 21 Binnendeur
1
2
3

De zadelkamer-cabine biedt de mogelijkheid om andere
vracht, bijv. voer / schoonmaakspullen te vervoeren.
Door de binnendeur zijn zadelkamer-cabine en laadruimte
met elkaar verbonden, waardoor een optimale verzorging
van de paarden mogelijk wordt.

Schuifraam als doorgeef- / kijkraam
Schakelaar voor de binnenverlichting
Voertrog

De binnendeur is afsluitbaar.
Het openen en sluiten van de binnendeur is gelijk aan de
werking van de zadelkamerdeur.

Bediening opbouw
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5

Zadelhouder (Notos PLUS) (optie)
Zadelhouder (Notos PLUS) inklapbaar

Zadelhouder uitklappen

1

3

2

2

4
1

3
3

2

2
1

A - 022

A - 023

afb. 22 naar beneden geklapt / uitgeklapt

afb. 23 Vergrendeling verwijderen

afb. 24 Zadelhouder uitklappen

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

Stangen (ingeklapt)
Borgpen
Klemhouder

De Notos PLUS kan optioneel worden uitgerust met een
uitklapbare zadelhouder.
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Veerclip
Pen
Borgpen
Console

 Trek de borgclip (afb. 23 /1) uit de borgpen (afb. 23 /3).
 Draai de borgpen 180° naar boven,
zodat de pen (afb. 23 /2) uit de opening op de console
(afb. 23 /4) schuift.
 Trek de borgpen uit de console.

Bediening opbouw
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A - 024

Stangen (boven)
Stangen (beneden)
Klemhouder

 Trek de stangen (beneden) (afb. 24 /2) uit de
klemhouder (afb. 24 /3).
 Klap de stangen (beneden) naar beneden.
 Trek de stangen (boven) (afb. 24 /1) uit de klemhouder.
 Klap de stangen (boven) naar boven.

Zadelhouder (Notos PLUS) (optie)
Zadelhouder inklappen

4
3
3
3
2
1
2

1
1

A - 025

1

2
A - 028

A - 027

afb. 25 Zadelhouder vergrendelen

afb. 27 Zadelhouder inklappen

afb. 28 Zadelhouder vergrendelen

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

Borgpen
Console
Veerclip

 Steek de borgpen (afb. 25 /1) in de console (afb. 25 /2).
 Steek de veerclip (afb. 25 /3) door de borgpen.

Stangen (boven)
Stangen (beneden)
Klemhouder
Klemhouder

 Ontgrendel de zadelhouder - zie pagina 50.
 Duw de stangen (boven) (afb. 27 /1) in de klemhouders
(afb. 27 /3).
 Duw de stangen (beneden) (afb. 27 /2) in de
klemhouders (afb. 27 /4).

Borgpen
Console
Veerclip

 Steek de borgpen (afb. 28 /1) in de console (afb. 28 /2).
 Steek de veerclip (afb. 28 /3) door de borgpen.

A - 026

A - 029

afb. 26 Zadelhouder uitgeklapt en vergrendeld

afb. 29 Zadelhouder ingeklapt en vergrendeld

Bediening opbouw
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Toegangsdeur
Toegangsdeur gebruiken



WAARSCHUWING

Toegangsdeur openen en sluiten

Rijden met een onvergrendelde toegangsdeur
De toegangsdeur kan tijdens de rit vanzelf opengaan gevaar voor ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of de toegangsdeur
gesloten en vastgezet is.
1

VOORZICHTIG
Trailer betreden / verlaten via de toegangsdeur
Bij het betreden / verlaten van de trailer kunt u uw
hoofd stoten of vallen.
 Betreed / verlaat de trailer voorzichtig via de toegangsdeur - buk indien nodig.

2

A - 031

3

VOORZICHTIG
A - 030

afb. 30 Voorbeeld Maximus gesloten / open
1
2
3

Draaigreep
Toegangsdeur
Deurvastzetter (indrukken)

De toegangsdeur is bedoeld voor het betreden / verlaten
van de trailer om deze te laden / lossen.
De toegangsdeur heeft aan de binnenkant standaard een
ontgrendelingsmogelijkheid en kan van binnenuit worden
geopend wanneer de deur niet is afgesloten.
De lagere toegangsdeuren worden ondersteund met een
gasdrukveer en door deze opengehouden. De hogere
toegangsdeuren hebben een deurvastzetter.

Sluiten van de toegangsdeur
Bij het dichtklappen / vergrendelen kunnen uw
vingers / handen bekneld raken tussen de deur.
 Houd uw handen / vingers weg van de rand.
 Sluit de toegangsdeur voorzichtig - niet dichtslaan.

AANWIJZING
Toegangsdeur met een geopend uitzetraam openen
Het uitzetraam stoot tegen de opbouw van de trailer en kan
vervormd raken.
 Sluit het uitzetraam voordat de toegangsdeur wordt
geopend.

Het model Notos PLUS beschikt links en rechts over een
toegangsdeur met een geïntegreerd uitzetraam.
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afb. 31 Voorbeeld Zephir AERO openen / sluiten

Openen
 Ontgrendel de toegangsdeur - zie pagina 44.
 Draai de toegangsdeur open.
 Vergrendel de toegangsdeur met de deurvastzetter zie pagina 45.
Sluiten
 Maak de toegangsdeur los van de deurvastzetter zie pagina 45.
 Vergrendel de toegangsdeur - zie pagina 44.

 Toegangsdeur van binnenuit gebruiken - zie pagina 44.

Bediening opbouw
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Uitgang voorzijde (Notos ALU)
Uitgang voorzijde
1
2
3

4
5
6

7

10

9

8

A - 032

afb. 32 Notos ALU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uitzetklep
Uitzetraam
Haakse hendelsluiting (uitzetklep)
Handgreep
Haakse hendelsluiting (uitgang voorzijde)
Uitgang voorzijde
Handgreep (draaideur-functie)
Draaideursluiting
Gasdrukveer
Trede

De Notos ALU beschikt over een uitgang aan de voorzijde
met een daarboven liggende uitzetklep. De paarden
kunnen via de uitgang aan de voorzijde naar voren naar
buiten worden gebracht.

A - 033

afb. 33 Notos ALU uitgang voorzijde naar beneden geklapt

VOORZICHTIG
Op de trede stappen
Bij het stappen op de trede kunt u uitglijden gevaar voor vallen!
 Stap extra voorzichtig op de trede.
- Plaats uw volledige voet op de trede.
 Houd u vast aan de handgreep.

A - 034

afb. 34 Notos ALU draaideur-functie

VOORZICHTIG
Uitgang voorzijde sluiten
Bij het dichtklappen / draaien van de uitgang aan
de voorzijde kunnen uw vingers / handen bekneld
raken tusssen de sluitranden.
 Klap / draai de uitgang aan de voorzijde voorzichtig
dicht - laat hem niet dichtslaan.
 Houd uw vingers / handen weg van de sluitranden.

De uitgang aan de voorzijde kan niet worden
vergrendeld bij draaideur-functie.

De uitzetklep dient voor de toevoer van verse lucht tijdens
het parkeren (stilstand).
Het naar boven en beneden klappen van de uitgang aan de
voorzijde wordt ondersteund en vereenvoudigd door twee
gasdrukveren.

Bediening opbouw
MACHT’S MÖGLICH

53

5

5

Uitgang voorzijde (Notos ALU)
Uitzetklep openen / sluiten

Uitgang voorzijde naar beneden klappen / dichtklappen
1

2

3

1

1

2
A - 035

afb. 35 Uitzetklep naar boven zwenken
1
2
3

Haakse hendelsluiting
Uitzetklep
Vastzetter

 Stap op de trede en houd u vast aan de handgreep.
 Ontgrendel de haakse hendelsluiting (afb. 35 /1) zie pagina 44.
 Draai de uitzetklep (afb. 35 /2) open.
 Vergrendel indien nodig de uitzetklep met de
vastzetter (afb. 35 /3) - zie pagina 45.

afb. 37 Uitgang voorzijde naar beneden klappen

afb. 38 Uitgang voorzijde dichtklappen

1
2

1

Handgreep
Haakse hendelsluiting

 Ontgrendel de haakse hendelsluitingen (afb. 37 /2) zie pagina 44.
 Pak de handgreep (afb. 37 /1) vast en laat de uitgang
aan de voorzijde naar beneden zakken.
- Duw de uitgang aan de voorzijde indien nodig naar
beneden.
- Zorg ervoor dat uw handen / voeten zich niet bevinden
in het gebied waar ze bekneld kunnen raken.

A - 036

afb. 36 Uitzetklep sluiten

 Maak indien nodig de vastzetter los - zie pagina 45.
 Draai de uitzetklep dicht.
 Vergrendel de uitzetklep met de haakse hefboomsluiting
- zie pagina 44.
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A - 038

A - 037

Bediening opbouw
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Haakse hendelsluiting

 Pak de uitgang aan de voorzijde in het midden vast en til
hem voorzichtig naar boven.
 Klap de uitgang aan de voorzijde tegen de opbouw.
 Vergrendel de uitgang aan de voorzijde met de haakse
hendelsluitingen (afb. 38 /1) - zie pagina 44.

Uitgang voorzijde (Notos ALU)
Draaideur-functie openen / sluiten

1
2
2

1

3
4
3
1

4
A - 039

A - 040

A - 041

afb. 39 Draaideur ontgrendelen

afb. 40 Draaideur openen

afb. 41 Draaideur sluiten

1
2
3

1

1
2
3
4

Borgpen
Draaideursluiting
Veerclip

De haakse hendelsluiting aan de scharnierzijde
moet gesloten zijn.
 Trek de borgclip (afb. 39 /3) uit de borgpen (afb. 39 /1).
 Trek de borgpen uit de draaideursluiting (afb. 39 /2).
De draaideur is aan de onderzijde ontgrendeld.

Haakse hendelsluiting

 Ontgrendel de haakse hendelsluiting (afb. 40 /1) aan de
kopse zijde - zie pagina 44.
 Pak de handgreep van de draaideur vast en open de
draaideur.
 Houd de draaideur vast of vergrendel hem tegen vanzelf
dichtklappen.

Handgreep
Haakse hendelsluiting
Borgpen
Veerclip

 Pak de handgreep (afb. 41 /1) vast en sluit de draaideur.
 Vergrendel de haakse hendelsluiting (afb. 41 /2) zie pagina 44.
 Vergrendel de uitgang aan de voorzijde met de borgpen
(afb. 41 /3) en de veerclip (afb. 41 /4).

 Berg de borgpen goed op.

Bediening opbouw
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5

5

Windschot / oprolbaar dekzeil
Windschot / oprolbaar dekzeil gebruiken

Windschot / oprolbaar dekzeil openen

1

2

A - 043

A - 042

afb. 42 Voorbeeld Maximus windschot

afb. 43 Voorbeeld Xanthos oprolbaar dekzeil

A - 044

afb. 44 Rubberen treksluitingen openen
1
2

Het windschot beschermt de trailer tegen terugwervelende
rijwind en is luchtdoorlatend.

GEVAAR
Rijden met een geopend windschot / oprolbaar dekzeil
De trailer kan gaan slingeren door het binnendringen van
de wind - gevaar voor ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of het windschot /
oprolbare dekzeil gesloten en vastgezet is.
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Het oprolbare dekzeil is luchtdicht.

VOORZICHTIG
Op de trede stappen
Bij het stappen op de trede kunt u uitglijden gevaar voor vallen!
 Stap extra voorzichtig op de trede.
- Plaats uw volledige voet op de trede.
 Houd u vast aan de achterklep.

Bediening opbouw
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Rubberen treksluiting
Ronde knop

De rubberen treksluitingen moeten van buitenaf
worden geopend.
Het windschot / oprolbare dekzeil moet binnen het
polyester dak gelijkmatig worden opgetrokken.
 Trek de rubberen treksluiting (afb. 44 /1) naar beneden.
 Maak de rubberen treksluiting los van de ronde knop
(afb. 44 /2).
 Houd de middelste rubberen treksluiting vast.

Windschot / oprolbaar dekzeil
Windschot / oprolbaar dekzeil sluiten

1
2

A - 045

afb. 45 Windschot / oprolbaar dekzeil oprollen

A - 048

A - 047

afb. 47 Windschot / oprolbaar dekzeil naar beneden trekken

afb. 48 Windschot / oprolbaar dekzeil sluiten
1
2

 Stap op de trede.
- Houd u vast aan de achterklep.
 Voer het windschot / oprolbare dekzeil tot aan het
polyester dak.
- Zorg ervoor dat het windschot / oprolbare dekzeil goed
wordt opgerold.

 Stap op de trede.
- Houd u vast aan de achterklep.
 Trek de middelste rubberen treksluiting langzaam naar
beneden.
- Zorg ervoor dat het windschot / oprolbare dekzeil
gelijkmatig wordt opgerold.

Rubberen treksluiting
Ronde knop

 Trek de rubberen treksluitingen (afb. 48 /1) over de
ronde knoppen (afb. 48 /2).

A - 049

A - 046

afb. 49 Windschot / oprolbaar dekzeil gesloten

afb. 46 Windschot / oprolbaar dekzeil opgerold

Bediening opbouw
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5

GVK-achterklep (optie)
GVK-achterklep

GVK-achterklep openen

1

2

1
1
3
2

A - 051

A - 050

A - 052

afb. 50 GVK-achterklep gesloten

afb. 51 GVK-achterklep geopend

afb. 52 GVK-achterklep (met bedieningsriem) openen

1
2

1

1
2
3

Ventilatieopening
Rubberen treksluiting

GEVAAR
Onvergrendelde GVK-achterklep
De GVK-achterklep kan tijdens het rijden vanzelf opengaan
- gevaar voor slingeren / ongevallen!
Bij het rijden door tunnels / viaducten kan de GVKachterklep worden afgescheurd - gevaar te worden geraakt!
 Let op de waarschuwing op de opbouw

WARNUNG
Geöffnete Windﬂap /
GFK-Klappe!

WARNING
Opened windﬂap /
GRP ﬂap!

Unfallgefahr während der Fahrt Increased risk of accidents during
Schleudergefahr.
the trip - risk of skidding.
X Schließen und sichern Sie
X Close and secure the windﬂap
die Windﬂap / GFK - Klappe
/ GRP ﬂap before driving.
vor Fahrtantritt.
620.00276_A

Bedieningsriem

De GVK-achterklep is een volledig polyester kap met een
geïntegreerde ventilatieopening voor een tochtvrije
ventilatie van het interieur. De GVK-achterklep is uitgerust
met gasdrukdempers die eenvoudig openen en sluiten
mogelijk maken.

VOORZICHTIG
GVK-achterklep gebruiken
Bij het dichtklappen en vergrendelen kunnen uw
vingers / handen bekneld raken tussen de GVKachterklep en de opbouw.
 Zorg ervoor dat uw vingers zich niet tussen de GVKachterklep en de opbouw bevinden.

 Controleer voor aanvang van de rit of de GVK-achterklep gesloten en vastgezet is.
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Rubberen treksluiting
Ronde knop
Bedieningsriem

 Trek de rubberen treksluiting (afb. 52 /1) van de ronde
knop (afb. 52 /2) - aan beide zijden.
 Pak de GVK-achterklep aan de onderzijde vast en til de
GVK-klep iets op.
 Pak de bedieningsriem (afb. 52 /3) vast.
 Laat de GVK-achterklep langzaam naar boven
opengaan.

GVK-achterklep (optie)
GVK-achterklep sluiten
2

Ronde knop

 Duw de GVK-achterklep tegen de opbouw aan.
 Trek de rubberen treksluiting (afb. 54 /1) over de ronde
knop (afb. 54 /2) - aan beide zijden.

1
1
A - 053

afb. 53 GVK-achterklep naar beneden trekken / bedieningsriem
opbergen
1

Bedieningsriem
A - 055

 Pak de bedieningsriem (afb. 53 /1) vast.
 Houd de GVK-achterklep vast en leg de bedieningsriem
naar binnen.

afb. 55 GVK-achterklep gesloten en vastgezet

De bedieningsriem moet zich altijd in het
interieur van de trailer bevinden.
2

1

A - 054

afb. 54 Rubberen treksluitingen sluiten
1

Rubberen treksluiting

Bediening opbouw
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5

5

Veulenhekwerk (optie)
Veulenhekwerk gebruiken

Veulenhekwerk naar boven klappen

1
1

1
2
2
2
3

2
A - 056

A - 058

A - 057

afb. 56 Veulenhekwerk

afb. 57 Veulenhekwerk ontgrendelen

afb. 58 Veulenhekwerk naar boven klappen

1
2
3

1
2

1
2

Borgpen
Veulenhekwerk (naar beneden geklapt)
Klembevestiging

Het veulenhekwerk voorkomt het eruit springen van kleine /
jonge paarden, resp. veulens uit de trailer.



Borgpen
Opening

 Open het windschot / oprolbare dekzeil - zie pagina 56.
 Draai de borgpen (afb. 57 /1) naar beneden.
De borgpen schuift uit de opening (afb. 57 /2).

WAARSCHUWING

Borgpen
Klembevestiging

 Trek het veulenhekwerk uit de klembevestiging (afb. 58 /
2).
 Klap het veulenhekwerk naar boven en houd het vast.
 Vergrendel het veulenhekwerk met de borgpennen
(afb. 58 /1).

Onvergrendeld veulenhekwerk
Het veulenhekwerk kan tijdens het rijden vanzelf loskomen
en naar beneden klappen - gevaar voor ongevallen!
Het veulen kan eruit springen!
 Controleer voor aanvang van de rit of het veulenhekwerk is vergrendeld met de borgpen.

A - 059

afb. 59 Veulenhekwerk naar boven geklapt en vastgezet

60
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Veulenhekwerk (optie)
Veulenhekwerk naar beneden klappen

1

1

A - 060

afb. 60 Veulenhekwerk met windschot / oprolbaar dekzeil

 Trek het windschot / oprolbare dekzeil over het
veulenhekwerk - zie pagina 57.

A - 062

A - 061

afb. 61 Veulenhekwerk ontgrendelen en naar beneden klappen

afb. 62 Veulenhekwerk vergrendelen

1

1






Borgpen

Open het windschot / oprolbare dekzeil - zie pagina 56.
Houd het veulenhekwerk vast.
Ontgrendel de borgpennen (afb. 61 /1).
Klap het veulenhekwerk naar beneden.

Klembevestiging

 Duw het veulenhekwerk in de klembevestiging
(afb. 62 /1).
 Vergrendel de borgpennen.
 Sluit het windschot / oprolbare dekzeil - zie pagina 57.

A - 063

afb. 63 Veulenhekwerk naar beneden geklapt en vastgezet

Bediening opbouw
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5

5

Draaikleppen (Notos ALU / PLUS) (optie)
Draaikleppen (Notos ALU / PLUS)

Draaikleppen openen
3

1

1

1

2
3
2

2

A - 064

A - 065

A - 066

afb. 64 Draaikleppen gesloten

afb. 65 Draaikleppen geopend / rijstand

afb. 66 Draaiklep ontgrendelen en openen

1
2
3

1
2
3

1
2

Ventilatiesleuven
Draaigreep
Grendelpen

De modellen Notos ALU en Notos PLUS kunnen naast het
windschot worden uitgerust met tweedelige draaikleppen.
De draaikleppen zijn gemaakt van aluminium en voorzien
van ventilatiesleuven - voor een tochtvrije luchtcirculatie.
De draaikleppen kunnen voor de rit worden geopend en
vergrendeld. Het windschot zorgt voor een goede
luchtcirculatie.

62

Windschot
Rubberen treksluiting
Draaiklep (geopend)



WAARSCHUWING

Onvergrendelde draaikleppen
De draaikleppen kunnen heen en weer pendelen tijdens de
rit - gevaar voor ongevallen!
Bij het rijden door tunnels / viaducten kunnen de
draaikleppen worden afgescheurd.
 Controleer voor aanvang van de rit of de draaikleppen
gesloten en vastgezet zijn of dat ze geopend en op de
zijkanten vastgezet zijn.

Bediening opbouw
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Draaiklep
Draaigreep

 Ontgrendel de draaigreep (afb. 66 /2) - zie pagina 44.
 Zwenk de rechter draaiklep (afb. 66 /1) open en zet hem
vast met de grendelpen.

Draaikleppen (Notos ALU / PLUS) (optie)
Draaikleppen sluiten
1

3

2

2

1
1

2
A - 067

A - 069

A - 068

afb. 67 Draaiklep vergrendelen

afb. 68 Draaikleppen dichtklappen

afb. 69 Draaikleppen gesloten en vastgezet

1
2

1
2
3

1
2

Grendelpen
Grendelpen-opname

 Trek de grendelpen (afb. 67 /1) open.
 Draai de grendelpen 90°.
 Laat de grendelpen vastklikken in de oog van de
grendelpen-opname (afb. 67 /2), indien nodig drukt u
hem naar boven.
De draaiklep is beveiligd tegen vanzelf dichtklappen.

Grendelpen-opname
Grendelpen
Draaiklep (links)

 Trek de grendelpen (afb. 68 /2) uit de grendelpenopname (afb. 68 /1).
 Sluit de linker draaiklep (afb. 68 /3).
 Ontgrendel en sluit de rechter draaiklep.

Draaiklep (links)
Draaiklep (rechts)

 Duw de linker draaiklep (afb. 69 /1) tegen de opbouw en
sluit de rechter draaiklep (afb. 69 /2).
 Vergrendel de draaigreep - zie pagina 44.

Bediening opbouw
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5

5

Achterklep
Achterklep

1

2
3

A - 071

4

afb. 71 Achterklep naar beneden geklapt
5
6
7

afb. 70 Achterklep gesloten
1
2
3
4
5
6
7
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Windschot
Haakse hendelsluitingen
Achterklep (draaideur-functie)
Handgreep
Gasdrukveer
Sluiting (draaideur)
Scharnier (draaideur)

A - 070

De achterklep mag alleen op een vlakke
ondergrond naar beneden worden geklapt.

De achterklep biedt met zijn helling een optimale toegang
tot de trailer.
Optioneel kan de achterklep ook worden gemonteerd met
draaideur-functie.

Bediening opbouw
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A - 072

afb. 72 Achterklep geopend

Achterklep
Achterklep openen

Achterklep openen / sluiten

1

1

A - 074

A - 073

afb. 73 Achterklep openen

afb. 74 Achterklep naar beneden geklapt

1

1

Achterklep

 Ontgrendel de haakse hendelsluitingen - zie pagina 44.


,
dragen.
 Pak de bovenrand van de achterklep (afb. 73 /1) vast.

A - 075

afb. 75 Achterklep optillen

Haakse hendelsluiting

 Laat de achterklep langzaam zakken.
- Duw hem indien nodig iets naar beneden.
- Zorg ervoor dat uw handen / voeten zich niet bevinden
in het gebied waar ze bekneld kunnen raken.

 Pak de onderrand van de achterklep in het midden vast.
 Til de achterklep omhoog - de gasdrukveren helpen u
hierbij.

 Draai de haakse hendelsluitingen (afb. 74 /1) tegen de
achterklep aan - gevaar voor struikelen!

1
A - 076

afb. 76 Achterklep sluiten
1

Handgreep

 Pak de handgreep (afb. 76 /1) vast.
 Duw de achterklep volledig tegen de opbouw aan.

Bediening opbouw
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5

5

Achterklep
Draaideur openen

WAARSCHUWING



Openen van de draaideur
De draaideur kan na het ontgrendelen
ongecontroleerd openen of naar beneden klappen
- gevaar voor stoten / beknelling!

4
3



,

dragen.



Houd mensen weg uit het draaibereik van de
achterklep.
 Houd de volgorde bij het ontgrendelen van de draaideur
aan - zie de sticker.

A - 077

2

afb. 77 Achterklep gesloten en vastgezet

 Vergrendel de haakse hendelsluitingen - zie pagina 44.
 Sluit het windschot / oprolbare dekzeil - zie pagina 57.

Steekpen-sluiting
Scharnier
Handgreep
Haakse hendelsluiting

AANWIJZING
3

620.00403_A

 Ontgrendel nooit beide haakse hendelsluitingen tegelijk.
 Houd de draaideur vast met één hand.

Draaideur te ver doordraaien
De scharnieren van de draaideur en de verlichting op de
achterbalk kunnen vervormd raken.
 Open de draaideur slechts tot aan de aanslag of zo ver
dat er geen componenten beschadigd raken.

De haakse hendelsluiting aan de scharnierzijde
blijft gesloten.

De draaideur heeft geen deurvastzetter.
De draaideur moet worden beveiligd tegen
dichtklappen!
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A - 078

afb. 78 Draaideur
1
2
3
4

1

2

1

Bediening opbouw
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Achterklep

1
2
3

3

2

1
1
A - 079

A - 080

A - 081

afb. 79 Steekpen-sluiting ontgrendelen

afb. 80 Grendelpen-sluiting (Spirit, Balios) ontgrendelen

afb. 81 Draaideur openen / geopend

1
2
3

1
2
3

1

Veerclip
Sluiting
Borgpen

 Trek de borgclip (afb. 79 /1) uit de borgpen (afb. 79 /3).
 Trek de borgpen uit de draaideursluiting (afb. 79 /2).
 Berg de borgpen goed op.

Geleidepennen
Borgpennen
Grendelpen

 Trek aan de grendelpen (afb. 80 /3).
 Draai de grendelpen 90° naar beneden en vergrendel de
borgpennen (afb. 80 /2) achter de geleidepennen
(afb. 80 /1).
De draaideur is aan de onderzijde ontgrendeld.

Handgreep

 Ontgrendel de linker haakse hendelsluiting zie pagina 44.
 Pak de handgreep (afb. 81 /1) van de draaideur vast.
 Open de draaideur - tot aan de aanslag.
 Houd de draaideur vast of beveilig hem tegen vanzelf
dichtvallen.

Bediening opbouw
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5

5

Achterklep
Draaideur sluiten / vergrendelen
3

Borgpen

 Steek de borgpen (afb. 83 /3) in de draaideursluiting
(afb. 83 /2).
 Zet de borgpen vast met de veerclip (afb. 83 /1).

1

A - 084

1
A - 082

afb. 84 Grendelpen-sluiting vergrendelen
1

Grendelpen

A - 085

afb. 82 Draaideur sluiten
1

afb. 85 Draaideur gesloten en vastgezet

Handgreep

 Pak de handgreep (afb. 82 /1) vast en sluit de draaideur
voorzichtig - til hem indien nodig iets op.
 Sluit de haakse hendelsluiting - zie pagina 44.

 Draai de grendelpen (afb. 84 /1) 90° naar boven.
 Laat de grendelpen vastklikken, indien nodig, duwt u
hem naar rechts erin.
De grendelpen vergrendelt de draaideur beneden.

3

2
1

A - 083

afb. 83 Steekpen-sluiting vergrendelen
1
2

68

Veerclip
Draaideursluiting

Bediening opbouw
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Uitzetraam
Uitzetramen gebruiken

Uitzetraam-standen

A - 088

afb. 88 gesloten / parallel geopend

A - 087

A - 086

afb. 86 Uitzetramen aan beide zijden geopend

afb. 87 Gevaar voor botsing

De uitzetramen dienen voor de toevoer van verse lucht
tijdens de rit en ook bij het parkeren.

AANWIJZING

De uitzetramen kunnen in 5 standen worden geopend.

Toegangsdeur met een geopend uitzetraam openen
Het uitzetraam stoot tegen de opbouw van de trailer en kan
vervormd raken.
 Sluit het uitzetraam voordat de toegangsdeur wordt
geopend.

VOORZICHTIG
Uitzetramen gebruiken
Bij het openen en sluiten van de uitzetramen
kunnen uw handen / vingers bekneld raken.
 Bedien de uitzetramen voorzichtig.
- Trek ze eerst met één hand naar u toe.
- Bedien slechts één handgreep - nooit beide tegelijk.

A - 089

afb. 89 naar boven gekanteld / naar beneden gekanteld

AANWIJZING
Uitzetraam geopend
In geopende toestand kan water / regen binnendringen en
vochtschade veroorzaken.
 Sluit bij slecht weer de uitzetramen.

A - 090

afb. 90 naar achteren geopend / naar voren geopend

Bediening opbouw
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5

5

Uitzetraam
Uitzetraam openen

Uitzetraam sluiten

1

2

A - 093

A - 091

afb. 91 van buitenaf / van binnenuit
1
2

afb. 94 Uitzetraam sluiten

 Duw de handgreep naar buiten.
- Herhaal, afhankelijk van de gewenste uitzetstand, de
procedure met de 2e handgreep.
Het uitzetraam is geopend

 Pak de bovenste of onderste handgreep vast en trek het
uitzetraam naar binnen.
Het uitzetraam is gesloten.

Handgreep
Veiligheidsstangen

1

2

A - 092

afb. 92 van buitenaf / van binnenuit

 Pak, afhankelijk van de uitzetstand, een van de
handgrepen (afb. 91 /1) vast.
- Zorg ervoor dat u niet bekneld raakt tussen de
veiligheidsstangen (afb. 91 /2).

70

A - 094

afb. 93 Uitzetramen openen
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Dakraam / dakluik (optie)
Dakraam / dakluik gebruiken

Dakraam openen / sluiten
1

2

1

1

3
A - 096

A - 095

afb. 96 Binnenaanzicht

afb. 95 Buitenaanzicht
1

A - 097

afb. 97 Dakraam geopend (in de rijrichting)

Dakraam / dakluik

1
2
3

Het dakraam / dakluik kan optioneel worden gemonteerd en
dient voor de toevoer van verse lucht tijdens de rit en bij het
parkeren.
Het dakraam kan in 5 standen worden geopend.

VOORZICHTIG
Dakraam / dakluik gebruiken
Bij het openen en sluiten van het dakraam / dakluik
kunnen uw handen / vingers bekneld raken.
 Bedien het dakraam / dakluik voorzichtig.
- Trek ze eerst met één hand naar u toe.
- Bedien slechts één handgreep - nooit beide tegelijk.

AANWIJZING

Handgreep - links
Veiligheidsstang
Dakraam (open)

 De bediening is hetzelfde als bij de uitzetramen zie pagina 70.

Dakraam / dakluik geopend
In geopende toestand kan water / regen binnendringen en
vochtschade veroorzaken.
 Sluit bij slecht weer de dakramen / dakluiken.
Voor het bedienen van het dakraam / dakluik is
eventueel een krukje nodig.

Bediening opbouw
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5

Ventilatieraam (Notos ALU) (optie)
Ventilatieraam (Notos ALU) gebruiken

Bediening van buitenaf

Bediening van binnenuit

Ventilatieraam openen

Ventilatieraam openen

1
1
2

3

A - 099

afb. 99 Ventilatieraam openen
1
2
3

A - 098

afb. 98 Ventilatieraam gesloten / geopend

Het ventilatieraam dient voor de toevoer van verse lucht
tijdens het parkeren.
Het geïntegreerde uitzetraam in het ventilatieraam zorgt
voor verse lucht tijdens de rit.

Ventilatieraam
Draaigreep
Vastzetter

A - 101

afb. 101 Ventilatieraam van binnenuit openen
1

 Ontgrendel de draaigreep (afb. 99 /1) - zie pagina 44.
 Open het ventilatieraam (afb. 99 /2) voorzichtig.
 Vergrendel het ventilatieraam in de vastzetter
(afb. 99 /3) - zie pagina 45.
Ventilatieraam sluiten

Het uitzetraam moet worden gesloten voordat het
ventilatieraam wordt geopend - gevaar voor
botsing met de opbouw.
Het ventilatieraam moet voor aanvang van de rit
worden gesloten en vastgezet!
A - 100

Het ventilatieraam moet van buitenaf worden
gesloten!

72

afb. 100 Ventilatieraam sluiten

 Ontgrendel de vastzetter - zie pagina 45.
 Vergrendel de draaigreep - zie pagina 44.

Bediening opbouw
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Draaiknop

 Ontgrendel de draaiknop - zie pagina 44.
 Open het ventilatieraam.
 Vergrendel het ventilatieraam van buitenaf in de
vastzetter - zie pagina 45.

Schuifraam (Notos PLUS)
Schuifraam (Notos PLUS)

Schuifraam openen

Schuifraam sluiten
1

1

2
A - 102

A - 103

afb. 102 Schuifraam

afb. 103 Schuifraam openen

1
2

1

Schuifraam gesloten
Schuifraam geopend

Voor een goede ventilatie tijdens het parkeren kunnen de
ramen optioneel als schuifraam worden ingebouwd.
De bediening is alleen mogelijk van binnenuit.

A - 105

afb. 105 Schuifraam sluiten

Handgreep

 Schuif het raam aan de handgreep dicht.

 Druk de handgreep (afb. 103 /1) samen.
Het schuifraam is ontgrendeld.
 Schuif het raam aan de handgreep open.

A - 106

A - 104

afb. 106 vergrendeld

afb. 104 geopend

De handgreep moet erin haken.

Bediening opbouw
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Borst- & achterstang
Borst- & achterstangen

Borst- & achterstang vergrendelen / ontgrendelen

Borst- & achterstang loshaken / erin hangen

1
2
3
4

A - 107

afb. 107 Borst- & achterstang (Single)

A - 109

afb. 109 ontgrendelen (Single)
1
2
3
4

A - 111

afb. 111 verplaatsen (Single)

Haak
Borgpen
Oog
Inhaakrail (op de zijwand)

 Til de borst- / achterstang uit de ogen van de inhaakrail.
1

2

4
3

2

3
1

afb. 108 Borst- & achterstang bij middelste tussenwand

De borst- / achterstangen moeten tijdens de rit erin
gehangen en vergrendeld zijn!

WARNUNG

WARNING

afb. 110 vergrendelen

Hängen und sichern
Sie die Brust- / Heckstange
vor Fahrtantritt ein.

74

620.00275

Engage and secure the
breast / breech bars before
driving.

afb. 112 loshaken

ontgrendelen

1
2
3

 Trek de haak (afb. 109 /1) uit het oog
(afb. 109 /3) - aan beide zijden.
 Trek de borgpen (afb. 109 /2) uit de inhaakrail
(afb. 109 /4).

 Draai de borst- of achterstang (afb. 112 /3) naar
beneden.
 Til de haak (afb. 112 /1) van de borst- / achterstang uit
het oog (afb. 112 /2).

Lose Brust- / Heckstangen! Loose breast / breech bars!
Herunterfallende Stangen während Falling bars while driving - weight
der Fahrt - Gewichtsverlagerung
transfer by horse / danger of
durch Pferd / Schleudergefahr.
skidding.

A - 112
A - 110

A - 108

vergrendelen
 Hang de borgpen (afb. 110 /2) in de inhaakrail
(afb. 110 /4).
 Steek de haak (afb. 110 /1) door het
oog (afb. 110 /3).

Bediening opbouw
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Haak
Oog
Borst- / achterstang

Borst- & achterstang
Paniekontgrendeling

Paniekvergrendeling vastmaken

Paniekvergrendeling losmaken

1

1

2
2
1

3

2
3
4
A - 114

A - 113

afb. 113 Paniekontgrendeling van buitenaf
1
2
3

Vastbindring (voorzijde)
Vastbindring (achterzijde)
Vastbindring (detail)

A - 116

afb. 114 van buitenaf ontgrendelen

afb. 116 Inhaakrail aanbrengen

1
2

1
2
3
4

Vastbindring
Hoefkrabber

 Steek de hoefkrabber (afb. 114 /2) in de vastbindring
(afb. 114 /1).
 Draai de hoefkrabber tegen de klok in.

De paniekvergrendeling maakt een snelle ontgrendeling
van de borst- & achterstang mogelijk van buitenaf. Deze
mag alleen in een noodsituatie worden gebruikt, bijv. als
het paard in paniek raakt.

Fixatie
Bevestigingsrail
Opening
Vastbindring

 Schuif de bevestigingsrail (afb. 116 /2) in de fixatie
(afb. 116 /1).
 Steek de vastbindring (afb. 116 /4) door de opening
(afb. 116 /3).
 Draai de vastbindring vast.
De inhaakrail wordt aangedraaid.

De borst- / achterstangen vallen automatisch naar
beneden.

1

A - 115

afb. 115 van binnenuit ontgrendelen
1

Schroefdraadpen (vastbindring)

De inhaakrail wordt losgemaakt van de bevestigingsrail het paard is niet langer gezekerd.

A - 117

afb. 117 Inhaakrail geplaatst

Bediening opbouw
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Middelste tussenwand
Middelste tussenwand

Middelste tussenwand ontgrendelen / verwijderen
1

1

A - 120

afb. 120 Vergrendeling opheffen
1
A - 119

A - 118

afb. 118 Binnenaanzicht
1

afb. 119 Middelste tussenwand onvergrendeld

Middelste tussenwand

De middelste tussenwand voorkomt dat het paard naar de
zijkant kan kantelen en kan worden rondgeslingerd.
De middelste tussenwand scheidt twee paarden ruimtelijk
en zorgt zo voor het vormgesloten zekeren.



Vergrendelingshendel

 Verwijder de borst- & achterstangen - zie pagina 74.
 Draai de vergrendelingshendel (afb. 120 /1) 90° in
zijdelingse richting.
- De staander van de middelste tussenwand is
ontgrendeld.

WAARSCHUWING

Rijden met een onvergrendelde middelste tussenwand
De lading / het paard kan in de trailer worden
rondgeslingerd. De trailer kan gaan slingeren - gevaar voor
ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of de middelste
tussenwand is aangebracht en vergrendeld.

1

De demontage / montage van de middelste
tussenwand uitvoeren met 2 personen.

2

A - 121

afb. 121 Middelste tussenwand zwenken
1
2

Staander (achterzijde)
Vergrendeling in de vloer (achterzijde)

 Til de staander (afb. 121 /1) uit de vergrendeling in de
vloer (afb. 121 /2).
 Zwenk de middelste tussenwand naar links.

76
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Middelste tussenwand
Middelste tussenwand plaatsen

2

1

1

1
A - 122

A - 124

A - 125

afb. 122 Middelste tussenwand verwijderen

afb. 124 Middelste tussenwand plaatsen

afb. 125 Middelste tussenwand vergrendeld

1

1
2

1

Vergrendeling voorzijde

 Til de staander (voorzijde) uit de vergrendeling in de
vloer (voorzijde).
 Til de middelste tussenwand parallel omhoog en
verwijder hem.
Zet de middelste tussenwand stabiel weg zodat hij niet
kan omvallen.

Vergrendeling voorzijde
Vergrendeling achterzijde

 Plaats de middelste tussenwand met de staander boven
de vergrendelingen aan de voorzijde / achterzijde.
 Steek de middelste tussenwand erin.
 Zwenk de middelste tussenwand naar het midden.

Vergrendelingshendel, vergrendeld

 Draai de vergrendelingshendels (afb. 125 /1) naar de
middelste tussenwand.
 Vergrendel de middelste tussenwand met de borst- &
achterstangen - zie pagina 74.

A - 123

afb. 123 gedemonteerde middelste tussenwand

Bediening opbouw
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Hoofdtussenwand (optie)
Hoofdtussenwand

Hoofdtussenwand verschuiven

Hoofdtussenwand vergrendelen

1
2
3

1

2
2

1

A - 128

afb. 128 Hoofdtussenwand losmaken

3
A - 126

afb. 126 Hoofdtussenwand geplaatst / ruststand
1
2
3

Hoofdtussenwand
Inbussleutel
Middelste tussenwand

1
2
3

3

Inbussleutel
Inbusschroef
Houder

A - 130

afb. 130 Hoofdtussenwand vergrendelen

 Verwijder de inbussleutel (afb. 128 /1) uit de houder
(afb. 128 /3) - naar boven eruit trekken.
 Ontgrendel de hoofdtussenwand met de inbussleutel inbusschroef (afb. 128 /2) losdraaien.

1
2
3

Hoofdtussenwand (aan de voorzijde geplaatst)
Inbussleutel
Inbussleutel (vergrendeld in de houder)

 Vergrendel de hoofdtussenwand (afb. 130 /1) met de
inbussleutel - inbusschroef aandraaien.
 Plaats de inbussleutel in de houder - van bovenaf erin
steken.
De hoofdtussenwand is geplaatst en vergrendeld.
De hoofdtussenwand worden gedemonteerd wanneer hij
niet wordt gebruikt.

2
1

A - 129

afb. 129 Hoofdtussenwand verschuiven / vergrendelen
1
2
A - 127

afb. 127 Hoofdtussenwand in de rijstand

Voor de modellen Balios, Xanthos, Zephir, Maximus, Notos
ALU en Notos PLUS kan optioneel een hoofdtussenwand
worden aangebracht op de middelste tussenwand.
78

U-beugel
Middelste tussenwand

 Til de hoofdtussenwand iets omhoog zodat de
U-beugel (afb. 129 /1) van de middelste tussenwand
(afb. 129 /2) loskomt.
 Schuif de hoofdtussenwand naar voren in de gewenste
stand.

Bediening opbouw
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Voor de montage / demontage van de
hoofdtussenwand leest u de aparte
montagehandleiding.

Middelste tussenwand (Notos) (optie)
Middelste tussenwand gebruiken

Middelste tussenwand demonteren

1

2
1
2

3
A - 133

afb. 133 Middenstaander losdraaien

4

1
2
5

A - 132

A - 131

afb. 131 Middelste tussenwanden (Notos)
1
2
3
4
5

afb. 132 Gedraaide stand van de middelste tussenwand (Notos)

Bevestiging aan het dak
Middenstaander
Middelste tussenwand (tweedelig)
Hoogteverstelling
Vergrendeling op de vloer

Voor een optimale hantering kan de middelste tussenwand
van de Notos ALU worden gedraaid.

Middenstaander
Schroefverbinding

 Verwijder de borst- & achterstang - zie pagina 74.
 Draai de schroefverbinding (afb. 133 /2) van de
middenstaander (afb. 133 /1) aan het dak los.

AANWIJZING
Onvergrendelde middelste tussenwand
De middelste tussenwand kan tijdens het rijden heen en
weer bewegen. De middelste tussenwand kan vervormd
raken en de binnenwanden kunnen beschadigd raken.
 Controleer voor aanvang van de rit of de middelste
tussenwand is vergrendeld.

De demontage / montage van de middelste
tussenwand uitvoeren met 2 personen.

Bediening opbouw
MACHT’S MÖGLICH

79

5

5

Middelste tussenwand (Notos) (optie)
Middelste tussenwand hoogteverstelling

Middelste tussenwand monteren

1
1

2
1

2

A - 136

2
A - 134

A - 135

afb. 134 Middelste tussenwand verstellen in de hoogte

afb. 135 Middenstaander plaatsen

1
2

1
2

Schroefverbinding
Onderste stand (hoogteverstelling)

 Draai de schroefverbinding (afb. 134 /1) van de
hoogteverstelling los.
 Zet de hoogteverstelling in de onderste stand (afb. 134 /
2).
 Vergrendel hem met de schroefverbinding.
 Til de middenstaander uit de vergrendeling aan de vloer.
 Verwijder de middelste tussenwand uit de trailer.

afb. 136 Middenstaander vergrendelen

Middenstaander
Vergrendeling op de vloer

1
2

Dakbevestiging
Middenstaander

 Bevestig de middenstaander (afb. 136 /2) aan de
dakbevestiging (afb. 136 /1).
 Bevestig de borst- & achterstangen - zie pagina 74.

 Plaats de middenstaander (afb. 135 /1) op de
vergrendeling (afb. 135 /2) aan de vloer.
 Zet de hoogteverstelling in de hoogste stand - zie
afb. 134 .

A - 137

afb. 137 Middelste tussenwand (draaibaar) vergrendeld
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Elektrisch systeem
81

6

Buitenverlichting
Neem de veiligheidsinstructies in acht en de
instructies voor het elektrische systeem in de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’.

Achterlichten

1
1
2

Het elektrische verlichtingssysteem werkt standaard met
12 V.



3

WAARSCHUWING

Kortsluiting / gevaar voor een elektrische
schok!
Mensen kunnen bij werkzaamheden aan het
elektrische systeem worden blootgesteld aan een
gevaarlijke spanning of een kortsluiting
veroorzaken en daardoor brand veroorzaken.
Houd voor aanvang van alle werkzaamheden aan het
elektrische systeem de volgende punten aan:

4
5
E - 001

afb. 1 Lichten afzonderlijk (standaard)
2

4
3

 Koppel alle stekkerverbindingen los van het trekkende
voertuig.

1
2

3

5



Koppel alle stekkerverbindingen los naar
externe stroomvoorzieningen.
 Schakel alle verbruikers uit.
 Controleer of geen andere personen de stroomtoevoer
kunnen inschakelen.
 Laat werkzaamheden aan elektrische systemen altijd
uitvoeren door gekwalificeerd, deskundig personeel.

Zij- / markeringslichten

E - 002

E - 004

afb. 4 Zij- / achteraanzicht (Maximus upgrade)

afb. 2 Led-verlichting bij Maximus upgrade (optie)
3

3

3

2
3
4
5



WAARSCHUWING

Uitval van elektrische functies
Het rijgedrag en de remweg worden slechter - gevaar voor
ongevallen!
 Controleer voor aanvang van de rit of alle elektrische
verbindingen zijn gemaakt.
 Controleer voor aanvang van de rit de toestand van de
stekker en kabels.
 Rijd niet met gebroken, defecte elektrische aansluitingen.
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1
4

E - 003

5

5

afb. 3 Humbaur multifunctionele verlichting bij
Single / Xanthos / Balios / Notos / Zephir

afb. 5 In het gebied van de spatborden - aan de kopse zijde

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Knipperlichten
Remlicht
Mistachterlicht
Achteruitrijlicht
Driehoekreflector

Elektrisch systeem
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Markeringslicht bovenzijde
Nummerplaatverlichting
Zijreflector / gele reflector
Voorste reflector / witte reflector
Voorste markeringslicht

E - 005

Binnenverlichting
Binnenverlichting

Zadelkamerverlichting

Panoramisch dak (Maximus upgrade)

1
2
3
1
2

4

E - 006

E - 007

E - 008

afb. 6 Binnenverlichting

afb. 7 Led-lamp met bewegingsmelder

afb. 8 Panoramisch dak buitenaanzicht

1
2

1
2
3
4

Bij de Maximus kan optioneel een transparant panoramisch
dak worden gemonteerd.

Licht
Tuimelschakelaar

De binnenverlichting is in het voorste of middelste gebied
van de trailer geplaatst.
De binnenverlichting functioneert alleen wanneer op het
trekkende voertuig ten minste het parkeerlicht is
ingeschakeld.
De binnenverlichting kan in het donker bijv. voor het laden
en lossen en tijdens de rit als licht voor het paard worden
gebruikt.
 Schakel het licht (afb. 6 /1) met de tuimelschakelaar
(afb. 6 /2) in of uit.
 Gebruik indien nodig een opstapje om het licht te
bedienen, bijv: krukje.
 Vervang een defecte lamp - zie pagina 92.

Led-lamp / kop
Schakelaar
Houder
Bewegingsmelder

Het panoramische dak zorgt voor maximale lichtinval in het
interieur van de trailer.

De batterijgevoede led-lamp met bewegingsmelder-functie
kan optioneel worden geïntegreerd in de zadelkamer. De
kop van de led-lamp is draaibaar.

1

2

 Draai de kop van de led-lamp (afb. 7 /1) afhankelijk van
de benodigde verlichting.
 Schuif de schakelaar (afb. 7 /2) naar boven
- de led-lamp brandt continu.
 Schuif de schakelaar naar beneden
- de bewegingsmelder is ingeschakeld.
 Schuif de schakelaar naar de middelste stand
- de led-lamp is uitgeschakeld.
 Vervang lege batterijen - zie pagina 92.

E - 009

afb. 9 Panoramisch dak binnenaanzicht
1
2

Panoramisch dak
Led-strip (rechts / links)

Optioneel kunnen led-strips (afb. 9 /2) worden gemonteerd.

Elektrisch systeem
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Verdeelkast / stroomaansluiting (230 V AC)
Stroomaansluiting (230 V AC) optioneel

1
1

2

2
3

3

4

4

1
2

E - 010

E - 012

E - 013

afb. 10 Stekkeraansluiting buiten

afb. 12 Stroomverdeelkast / stroomonderbreker

afb. 13 Contactdozen

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

Stroomaansluiting
Technische specificaties
Contacten van de stekker
Deksel

Optioneel kan bijv. bij Notos PLUS een stroomaansluiting
met verdeel- / zekeringenkastje en contactdozen in het
inwendige worden uitgerust.
De netspanning bedraagt 230 V / 50 Hz.

Stroomverdeelkast
Deksel
Aardlekschakelaar
Overstroombeveiliging
Standaard: 16 A
Zwitserland: 10 A

De stroomverdeelkast (afb. 12 /1) is op de binnenwand van
de trailer bevestigd.

De contactdozen worden standaard geïnstalleerd met
randaarde (afb. 13 /1) (voor Europese stekkers).

De stroomvoorziening wordt in de fabriek gecontroleerd op
werking en veiligheid en geregistreerd. Het
keuringscertificaat is bij de stroomverdeelkast gevoegd.

Optioneel kunnen land-specifieke contactdozen worden
geïnstalleerd bijv. voor Zwitserland (afb. 13 /2).

De aardlekbeveiliging wordt gerealiseerd met een
beveiligingsschakelaar (30 mA) (afb. 12 /3) en een
overstroombeveiliging (afb. 12 /4).

E - 011

afb. 11 Adapterkabel 2,5 m lang met stekker

De stroomtoevoer kan tot stand worden gebracht via een
adapterkabel met stekker (optioneel).

84

Dubbele contactdoos met randaarde (Europa)
Dubbele contactdoos (Zwitserland)

Elektrisch systeem
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Standaard zijn de contactdozen direct onder de
stroomverdeelkast aangebracht.
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Controles,
Verzorging en onderhoud
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Veiligheidscontrole
Algemene informatie over onderhoud / reparatie

Bewijs van de TC/VC

Service assen / wielen

Let op de onderhoudsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’.
Bepaalde onderhoudswerkzaamheden zijn alleen
toegestaan aan gekwalificeerd deskundig
personeel.
De voorgeschreven onderhoudsintervallen moeten worden
aangehouden.
Trailers moeten naar behoefte, maar ten minste eenmaal
per jaar, door een bevoegde / gekwalificeerde specialist
worden gecontroleerd op hun bedrijfszekere staat.
Dit geldt ook voor alle componenten die worden gebruikt
voor het zekeren van de lading volgens VDI 2700 en / of
EN 12642.

W - 001

Om veiligheidsredenen moeten periodiek alle belangrijke
mechanische onderdelen worden gecontroleerd en
onderhouden.

afb. 1 Keuringsbewijs (in de gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens
voor personenauto's Algemeen - Deel 1’)

Dit betreft:

TC = technische controle
VC = veiligheidscontrole

– Assen,
– Remmen,
– Schroeven/bouten,
– Buisverbindingen,
– Aanbouwdelen,
– Elektrische componenten

 Noteer de uitgevoerde TC/VC in het keuringsbewijs
(§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
(§29 lid 10 van het wegenverkeersreglement).
 Bewaar het keuringsboek als bewijs tot aan de
definitieve buitenwerkingstelling van het voertuig
(§29 lid 13 van het wegenverkeersreglement).

– Leef bij alle onderhoudswerkzaamheden de
voorschriften voor de ongevallenpreventie na.
– Volg de richtlijnen voor de bescherming van het milieu.
– Zet de motor van het trekkende voertuig af voordat u
begint met onderhoudswerkzaamheden.
– Beschadigde en niet-functionerende onderdelen van
trailers moeten worden vervangen door originele
reserveonderdelen van de firma Humbaur GmbH.
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W - 002

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.

Banden / wielen
Banden controleren
Type band

pmax. Model
in bar

155 / 80 R13

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos

155 R13; RF

3,5

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos

1

175 / 70 R13

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos

2

175 / 70 R14

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos

185 / R14C - 8PR

4,5

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos / Maximus
/ Notos / Notos PLUS /
koetstrailer

W - 003

afb. 3 Wielen / banden controleren
1
2

Stalen velg
Band (volgens de keuze van de fabrikant)

185 / 60 R15

3,5

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos / Maximus
/ Notos

185 / 65 R14

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos / Maximus
/ Notos / koetstrailer

185 / 65 R15

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos / Notos

195 / 65 R14

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos / Notos

195 R14C - 8PR

4,5

Notos PLUS

195 / 65 R15

3,0

Single / Zephir / Balios /
Spirit / Xanthos / Maximus
/ Notos / koetstrailer

195 / 65 R15 95N

3,0

Notos PLUS

195 / 70 R15C - 8PR 4,5

Notos PLUS

3

1
2

afb. 4 Wielen / banden controleren
1
2
3

W - 004

1

2

3

W - 005

afb. 5 Reservewiel controleren
1
2
3

Schroefverbinding, reservewielhouder
Zeskantflensmoeren
Reservewiel

 De juiste bandenspanning vindt u in de tabel (tabel 1 op
pagina 87).
 Controleer regelmatig en voor langere ritten de
bandenspanning / profieldiepte bij alle wielen incl. het
reservewiel (afb. 5 /3).
 Controleer met een momentsleutel (80 Nm) de
zeskantflensmoeren (afb. 5 /2) van de
reservewielhouder op vastzitten.
 Controleer de schroefverbindingen (afb. 5 /1) van de
reservewielhouder.

Tab. 1 Bandenspanning / bandenmaat

Aluminium velg
Band (volgens de keuze van de fabrikant)
Lichtmetalen Bicolor velg

Controles, Verzorging en onderhoud
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Gasdrukveren
Gasdrukveren repareren

Gasdrukveren demonteren / monteren

Gasdrukveren reinigen

1
2
3
4

2

1

1

2
3

3

W - 006

afb. 6 Voorbeeld zadelkamer
1
2
3
4

Console met schroefverbinding
Zuigerstang
Gasdrukveer (body)
Console met schroefverbinding

De gasdrukveren zijn op zich onderhoudsvrij. Ze zijn echter
onderhevig aan slijtage, die kan worden verminderd door
regelmatig onderhoud.
Het toepassingsgebied van de gasdrukveren ligt
bij -25 °C tot +60 °C.
De levensduur, functionaliteit en veiligheid van de
gasdrukveren zijn in belangrijke mate afhankelijk
van regelmatig onderhoud / regelmatige
verzorging.



WAARSCHUWING

Gasdrukveren demonteren
Gasdrukveren staan onder hoge druk. Bij onjuiste in- /
uitbouw kan persoonlijk letsel ontstaan - gevaar voor stoten
/ beknelling!
 Let op de veiligheidsinstructies op de gasdrukveren.
 Volg de instructies van de fabrikant van de gasdrukveren op.
 Laat versleten / defecte gasdrukveren altijd vervangen
door gespecialiseerd personeel.
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4

W - 007

W - 008

afb. 7 Gasdrukveer op de achterklep

afb. 8 Gasdrukveer op de GVK-achterklep

1
2
3
4

1
2
3

Schroefverbinding
Gasdrukveer (body)
Zuigerstang
Bevestigingsconsole / schroefverbinding

 Borg bij het monteren / demonteren van de
gasdrukveren (afb. 7 /2) de GVK-achterklep / uitgang
voorzijde / windschot / ventilatieklep tegen naar beneden
vallen.
 Draai de schroefverbinding boven (afb. 7 /1) en beneden
(afb. 7 /4) los.
 Controleer de schroefverbindingen op de consoles
(afb. 6 /1 en afb. 6 /4) op vastzitten en draaifunctie.
 Vervang versleten gasdrukveren per paar.
 Gebruik altijd gasdrukveren van hetzelfde type - let op de
krachtvermeldingen.
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Kogelbevestiging op console
Gasdrukveer (body)
Zuigerstang

Richt bij het spuiten geen directe waterstraal op de
gasdrukveren.
Houd folie en papieren verpakkingen uit de buurt
(elektrostatische oplading mogelijk).
Zuigerstang niet bekrassen, lakken of met
agressieve media (schuurmiddelen) behandelen.
 Reinig de kogelbevestiging (afb. 8 /1) op de console en
vet deze indien nodig in.
 Reinig de zuigerstang (afb. 8 /3) met een schone doek.
 Smeer de zuigerstang - alleen in noodgevallen - met vet
in, om de zuigerstang weer gangbaar te maken.
- Veeg overtollig vet af.

Deuren / draaikleppen / uitzetramen
Deuren / draaikleppen

3-puntsvergrendeling controleren

3-puntsvergrendeling bij zadelkamerdeur
1

1

5

2
1

3

3

2

3

3
3
4
2
W - 009

W - 011

afb. 9 Draaikleppen aan de achterzijde bij de Notos PLUS

afb. 11 Vergrendeling vergrendelen / ontgrendelen

1
2
3

1
2
3
4

Vergrendelingsrol - boven
Vergrendelingspunt - beneden
Vergrendelingsrol - midden

Stangen
Oploopstuk
Tong
Rol

6
W - 012

 Voer regelmatig (1x per halfjaar) een visuele controle en
een controle van de werking uit.
- Bedien de 3-puntsvergrendeling van binnenuit en van
buitenaf en controleer of deze soepel werkt en goed
vergrendelt.
 Controleer of de afzonderlijke onderdelen niet
beschadigd / verbogen / versleten zijn.
 Maak de onderdelen indien nodig vrij van deeltjes vuil.
 Laat defecte / niet goed vergrendelende 3puntsvergrendelingen repareren door gespecialiseerd
personeel.

1

3

4

2
W -010

afb. 12 3-puntsvergrendeling controleren
1
2
3
4
5
6

Stangen boven met rol
Beugel
Tongslot met draaiknop of draaigreep
Stangen beneden met rol
Afdekking van de 3-puntsvergrendeling
Afdichting

 Demonteer indien nodig de afdekking (afb. 12 /5).
 Controleer of de afzonderlijke onderdelen niet
beschadigd / verbogen / versleten zijn.
 Maak de onderdelen indien nodig vrij van deeltjes vuil.
 Sluit de zadelkamerdeur meerdere malen en controleer
of voldoende druk op de afdichting (afb. 12 /6) staat.

afb. 10 Raam bij de Notos

De 3-puntsvergrendeling van de deuren / draaikleppen is
ingesteld in de fabriek.
In het geval van slijtage of een defect kan deze in de fabriek
weer opnieuw worden ingesteld / gerepareerd.
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Deuren / draaikleppen / uitzetramen
Draaideurvergrendeling

Raamuitzetmechanisme
3

2

1

1
2

3
W - 014

2

afb. 14 Vergrendeling variant 1 controleren / smeren
1

W - 013

afb. 13 Scharnier van de draaideur
1
2
3

Scharnierophanging
Vergrendeling
Schroefverbinding

1
2
3

Stangbevestiging
Oploopbok
Vergrendeling

W - 016

afb. 16 Uitzetraam in de deur

 Reinig de lagerpunten van de stangen (afb. 14 /1) en de
oploopbok (afb. 14 /2) / de oplooprol
(afb. 15 /2).

1
2

Veerblad
Handgreep

Het scharnier en de vergrendeling van de draaideur
moeten regelmatig (min. 1x per halfjaar) worden
gecontroleerd op stabiliteit en werking.

1

 Controleer de schroefverbindingen op vastzitten
(afb. 13 /3).
 Ontgrendel en open de draaideur en controleer hem op
juiste werking.
 Stel indien nodig de schroefverbindingen af - wanneer de
draaideur te ver is uitgezakt - of laat de draaideur
opnieuw uitlijnen in een gespecialiseerde werkplaats.

W - 017

afb. 17 Dakluik
3

2

1
W - 015

afb. 15 Vergrendeling variant 2 controleren / smeren
1
2
3

Stangen
Oplooprol
Grendelpen

 Smeer de wrijvingsoppervlakte van de oplooprol /
oploopbok met vet in.
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Het uitzetmechanisme bij de uitzetramen / dakluiken kan
breken wanneer er te veel kracht wordt gebruikt.
 Controleer alle uitzetramen regelmatig (1x per halfjaar)
op goed sluiten.
 Controleer het uitzetmechanisme bij alle uitzetramen /
dakluiken.
- Open de uitzetramen in alle uitzetstanden.
 Laat defecte / niet goed sluitende uitzetramen repareren
of vervangen door gespecialiseerd personeel.

Deuren / draaikleppen / uitzetramen
Deurvastzetter

Haakse hendelsluitingen

Deurscharnieren
1

1

2
2

2

3

1

2
4
5
6

W - 018

W - 019

W - 020

afb. 18 Deurvastzetter controleren

afb. 19 Sluitingen / vergrendeling controleren

afb. 20 Deurscharnieren controleren / invetten

1
2

1
2
3
4
5
6

1
2

Nok (plastic, staal)
Opname (plastic, zacht rubber)

 Controleer de deurvergrendeling op vastzitten op de
deur en op de buitenwand.
 Controleer de staat van de nok (afb. 18 /1) en van de
opname (afb. 18 /2) op slijtage / vervorming.
 Controleer de sterkte van de deurvergrendeling bij het
indrukken en losmaken van de vastzetfunctie.
De deur mag niet vanzelf loskomen uit de vastzetter.
 Vervang eventuele versleten onderdelen (nok / opname)
van de deurvastzetter.

Haak
Borgveer als vergrendelingsveer
Ogen
Schroefverbinding
Lagerpen
Waarschuwingssticker

 Controleer visueel de staat van de haakse
hendelsluitingen op scheuren / vervormingen / defecten.
 Controleer de schroefverbindingen op vastzitten
(afb. 19 /4) en van de lagerpen (afb. 19 /5).
 Reinig deze van verontreinigingen / oud vet.
 Verwijder eventuele roestplekken met een zachte
draadborstel (gemaakt van messing).
 Sluit de haakse hendelsluiting en controleer de druk van
de klep.
 Controleer of de vergrendelingsveer (afb. 19 /2) werkt /
vastklikt.
 Vervang een versleten vergrendelingsveer onmiddellijk.
 Controleer of de waarschuwingssticker (afb. 19 /6)
aanwezig en leesbaar is.

Deurscharnieren
Scharnier

 Controleer de deurscharnieren (afb. 20 /1) en
scharnieren (afb. 20 /2) op vastzitten, slijtage en
beschadigingen.
 Smeer indien nodig de deurscharnieren lichtjes met vet
in.
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Verlichting / elektrisch systeem
Lamp vervangen

Zekeringen- en stroomverdeelkast

Batterij vervangen

1

2
1
2

W - 021

afb. 21 Behuizing verwijderen
1
2

3

Tuimelschakelaar
Plastic afdekking

W - 023

afb. 23 Stroomverdeelkast in het interieur

 Schuif de plastic afdekking (afb. 21 /2) naar beneden.
 Verwijder de plastic afdekking.



1
2

Schakel voor aanvang van werkzaamheden aan
het elektrische systeem de voeding uit.

W - 022

afb. 22 Lamp geopend
1
2

Lamp
Behuizing

 Plaats een lamp (afb. 22 /1) van hetzelfde type /
vermogen.
 Plaats de plastic afdekking op de behuizing (afb. 22 /2)
van de verlichting.
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W - 024

afb. 24 Lamp verwijderen
1
2
3
4

 Laat onderhoudswerkzaamheden aan de
stroomonderbreker en stroomverdeelkast / elektrisch
systeem altijd uitvoeren door gekwalificeerd
elektrotechnisch personeel.
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Houder
Licht
Deksel
Behuizing

 Schuif de lamp (afb. 24 /2) langzaam naar boven uit de
houder (afb. 24 /1).
 Verwijder het deksel (afb. 24 /3) van de behuizing
(afb. 24 /4).
 Verwijder de lege batterijen.
 Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type.
 Plaats het deksel op de behuizing.
 Plaats de lamp van bovenaf in de houder.

Reiniging / verzorging
Exterieur en interieur reinigen

Interieur reinigen

1
2

3

1

1

2
2

3

3
4

W - 026

5

afb. 27 Interieur reinigen

1
2
3

1
2
3

Rubberen mat
Afdichting (siliconenkit)
Plastic

De trailers zijn samengesteld uit verschillende materialen.

6

8
7

W - 025

afb. 25 Materialen van de trailer (voorbeeld)
1
2
3
4
5
6
7
8

W - 027

afb. 26 Interieur

Plastic
Polyester (glasvezelversterkte kunststof)
Hout
Staal (verzinkt)
Aluminium
Plaatstaal (verzinkt)
Zacht rubber
Rubber (slangen)

Vogeluitwerpselen, dode insecten, boomhars,
teervlekken en dergelijke moeten onmiddellijk
worden afgewassen om schade aan de lak door
agressieve stoffen te voorkomen!

Let beslist op de specifieke bijzonderheden voor de
verzorging van de materialen / oppervlakken.
Neem de veiligheidsinstructies in acht en de
instructies voor de algemene reiniging / verzorging
van trailers in de gebruiksaanwijzing
‘Aanhangwagens voor personenauto's Algemeen Deel 1’.
Bij het reinigen van het chassis met de
hogedrukreiniger moeten gevoelige onderdelen
bijv.: elektronische componenten, remonderdelen
worden beschermd tegen directe stralen!

AANWIJZING
Het niet-reinigen van de trailer
Agressieve stoffen afkomstig uit strooisel / voer / fecaliën
kunnen de oppervlakken / afdichting beschadigen.
 Gebruik voor het reinigen alleen water met een normale
druk bijv. uit een tuinslang.

Hooi
Strooisel (zaagsel)
Voer

AANWIJZING
Interieur reinigen met een hogedrukapparaat
De zijwanden / de vloer / het dak zijn gelijmd en afgedicht de hogedrukreiniger kan de lijmverbindingen / afdichtingen
losmaken - water- / vochtschade zouden het gevolg zijn.



Reinig het interieur van de trailer niet met een
hogedrukreiniger / stoomstraler.
 Gebruik voor het reinigen van het interieur alleen water
met een normale druk bijv. uit een tuinslang.
 Was de binnenwanden met de hand met handwarm
water.

 Reinig uw trailer na elk gebruik van binnen.
 Veeg het grof vuil eruit.
 Was de laadvloer en indien nodig de wanden.
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Reiniging / verzorging
Interieur laten drogen / ventileren

Reinigingsgereedschap

2

1

1

4

2
5

6
1
2
3
3
W - 030

afb. 30 Bezemlengte aanpassen
W - 029

afb. 29 Reinigingsuitrusting

W - 028

1
2
3
4
5
6

Houder
Bezem
Schep
Schepgreep
Verlengstuk voor schep
Schepopzetstuk

1
2

Bezem (opbergstand)
Bezem (werkstand)

 Schroef de houder aan de onderzijde los.
 Schuif de stangen naar de gewenste lengte.
 Draai de stangen vast.

afb. 28 Trailer laten luchten / drogen
1
2
3

Uitzetraam
Dakraam
Deuren

Schimmelvorming en vochtschade kunnen worden
voorkomen door voldoende ventilatie van het interieur.
 Laat het interieur van de trailer na het reinigen goed
drogen.
 Zet alle ventilatieopeningen zoals uitzetramen open
(afb. 28 /1), dakraam (afb. 28 /2), deuren (afb. 28 /3) en
evt. achterklep.
 Verwijder eventueel resterend water met bezem en
dweil.
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In de zadelkamer zijn een schep en bezem aangebracht
voor het reinigen van de trailer.
Indien nodig, moeten de onderdelen van de schep in elkaar
worden gezet.
Met de schep kunnen paardenvijgen (uitwerpselen) worden
verzameld.
 Plaats de schepgreep (afb. 29 /4) op het verlengstuk
voor de schep (afb. 29 /5).
- De schepgreep klikt vast.
 Plaats de schepopzetstuk (afb. 29 /6) op het verlengstuk
voor de schep met de schepgreep.
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W - 031

afb. 31 Achterklep / laadvloer reinigen

 Reinig de laadvloer / achterklep zorgvuldig.
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Algemeen
Procedure bij storingen

Humbaur service

Deze paragraaf bevat informatie over mogelijke storingen
aan de trailer. 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.

Eventuele garantieclaims vervallen wanneer zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming ingrepen of
demontagewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de
trailer of aan zijn modules.

Storingen die ontstaan door het negeren van deze
gebruiksaanwijzing of wegens gebrekkig onderhoud,
worden buiten beschouwing gelaten.

Tel.: +49 821 24929 0

Helaas kunnen wij hier niet alle mogelijke problemen
behandelen.
Bij grotere storingen verzoeken wij u om onze Humbaur
service op de hoogte te stellen (zie de hierna genoemde
contactadressen).



WAARSCHUWING

Ondeskundig verhelpen van storingen
Het ondeskundig verhelpen van storingen kan leiden tot
uitval van componenten - gevaar voor ongevallen!
 Laat storingen altijd verhelpen door een gekwalificeerde
gespecialiseerde werkplaats.



WAARSCHUWING

Niet-gezekerde trailer / onverwacht wegrollen
Wanneer men zich tijdens het zoeken naar een defect
onder het chassis begeeft, bestaat gevaar voor verplettering door onverwacht wegrollen van de trailer.
 Zorg ervoor dat de trailer door middel van wielblokken /
houten blokken is beveiligd tegen wegrollen.
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Reserveonderdelen

Technische klantenservice
Fax:+49 821 24929 540
E-mail: service@humbaur.com
Humbaur servicepartners
vindt u op www.humbaur.com
onder Dealer/Service/Reparatie
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

Hulp bij storingen
MACHT’S MÖGLICH

Alleen originele Humbaur reserveonderdelen
gebruiken!
Reserveonderdelen kunnen onder vermelding van het VIN
en van de naam van het onderdeel als volgt worden
besteld:
-

Online, e-mail, telefoon

Contact Parts Logistics
Tel.: +49 821 24929 0
Fax:+49 821 24929 200
E-mail: parts@humbaur.com

Storingentabel
Aan de hand van de tabel kunt u in het geval van
een storing de specifieke bedieningsfuncties van
uw paardentrailer eventueel herstellen!

Andere oorzaken van storingen / maatregelen kunt u vinden
in de gebruiksaanwijzing ‘Aanhangwagens voor
personenauto's Algemeen - Deel 1’.

Storing

Mogelijke oorzaken

Maatregel

Achterklep / uitgang voorzijde met gasdrukveer kan niet
langer gemakkelijk omhoog worden getild.

- De kracht van de gasdrukveren is afgenomen.

Laat de gasdrukveren repareren of vervangen in een
gespecialiseerde werkplaats.

Ventilatiekleppen / GVK-achterklep gaan na het
ontgrendelen niet meer vanzelf open.

- De gasdrukveren zijn defect.

Draaideur aan de achter- of voorzijde kan niet worden
gesloten.

- De scharnieren zijn uitgesleten / vervormd - de draaideur is Til de draaideur bij het sluiten iets op.
Laat een vervormde draaideur repareren of vervangen
uitgezakt.
in een gespecialiseerde werkplaats.

De toegangsdeur / zadelkamerdeur kan niet meer goed
worden gesloten.

- De 3-puntsvergrendeling is uitgesleten / defect.

De uitzetramen / dakluiken kunnen niet goed worden
geopend / gesloten.

- Het mechanisme / de veren van de handgrepen zijn defect. Laat de handgrepen van de uitzetramen repareren of
vervangen in een gespecialiseerde werkplaats.

Laat de 3-puntsvergrendeling repareren of vervangen in
een gespecialiseerde werkplaats.
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Storingentabel
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Technische wijzigingen voorbehouden.
Alle afmetingen zijn bij benadering en hebben betrekking op de standaard trailer zonder accessoires.

Alle afbeeldingen zijn afbeeldingen van modellen en kunnen speciale uitvoeringen weergeven - deze zijn niet bindend.
Afwijkingen en wijzigingen worden door het model bepaald. Wij zijn niet verantwoordelijke voor kennelijke vergissingen of zetfouten.

ongevallenverzekeringskundige en ladingsbeveiligingstechnische voorschriften worden uitgevoerd.

Het gebruik van de trailers mag uitsluitend met uitdrukkelijke inachtneming van alle wegenverkeersrechtelijke,

Veiligheidsinformatie!

MACHT‘S MÖGLICH
MACHT’S MÖGLICH

