
 

Spørgsmål om traileren rettes til: Marianne Stæhr Olsen på mso@roning.dk  

Vejledning til pakning af EDON trailer 
 
Riggen og pontonerne må IKKE tages af bådene. De er boltet fast og traileren er konstrueret således at der er plads til 
det hele. 
Det er ikke nødvendigt at tømme traileren; bådene må gerne ligge herpå når de opbevares hos klubben. Parker 
traileren et sikkert sted. 
 
Sådan pakkes traileren: 
1. Start med at pakke hele den ene side af traileren med både og årer. Pak derefter den 
anden side.  
 
2. Start oppefra: læg den øverste båd på først, derefter den midterste og tilslut den 
nederste. 
 
3. Bøjlerne på traileren er skåret til med hakker, som bådene passer ned i. Bådene skal 
alle vende den samme vej på samme side af traileren: med stævnen fremad på venstre 
side og agterenden fremad på højre side.  Hvis bådene placeres forkert vil det føre til 
skader på skroget. 
 
4. Vær varsom med riggen og pontonerne, når bådene lægges på traileren. 
 
5. Skub forsigtigt agterenden af bådene helt frem (mens båden løftes lidt), så riggen rammer 
metalstolpen på traileren. 
 
6. Bådene spændes fast med de orange stropper. Den resterende ende af stroppen fastgøres, så 
den ikke løsner sig under transport. Det gøres ved at binde stroppen fast til metalprofilen som 
båden ligger på, eller ved at binde en knude omkring selve stroppen. 
 
7. Årerne skal ligge med årebladet bagud, så de ikke rammer riggene på bådene. 
 
8. Årerne fastgøres med de fastmonterede gummistropper 
 
9. Når traileren er pakket korrekt, skal der ikke være noget der støder på eller gnider op ad hinanden. 
 
10. Når traileren er koblet af bilen, låses bådene fast til traileren med den medfølgende 
wire og hængelås. Wiren skal under riggen på hver båd samt rundt om stolpen på 
traileren. Under kørsel skal bådene ikke være låst sammen med wirelåsen. 
 
11. Hvis nødvendigt, lægges de to medfølgende stopklodser under hjulene når traileren er 
parkeret. 
 
12. Kuglekoblingen på traileren låses med den medfølgende trailerlås. Værktøjskassen 
låses også med hængelås. 
 
Den medfølgende nøgle passer til de tre hængelåse på traileren: til wirelåsen, værktøjskassen og trailerlåsen. 
 
Se videoen: Sådan pakker du EDON traileren ved at scanne denne QR kode: 
 
Om traileren: 
Trailerens mål: Højde: 3,10m, Bredde: 1,95m, Længde: 6,50m 

Trailerens totalvægt er 750kg. Traileren vejer 575kg når den er fuldt læsset.  

Vær opmærksom på at traileren er vindfølsom at køre med. 
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