LD5 Traileren
Traileren står ved hallen på Kongeådalens Efterskole. Nøglen hænger på lærerværelset og afleveres samme
sted efter brug.
Husk at lave aftale omkring afhentning /aflevering af nøglen, ring til KE på tlf.75855333
Aftalen med KE laves i god tid, da der kan være lejrskole, ferie eller lign.
Materialet i traileren SKAL kontrolleres inden ibrugtagning.
Skulle der være mangler, så faktureres kredsen som sidst har lånt traileren.
Efter endt brug skal al udstyr rengøres og pakkes i de rigtige kasser inden traileren afleveres på
Kongeådalens Efterskole.
Pander, bålriste, toastjern og vaffeljern skal smøres ind et tyndt lag madolie for at forhindre at de ruster.
Støttebenene på traileren skal aktiveres inden brug, husk at bruge støtteplade ved blødt underlag.

TRAILEREN LÅNES PÅ EGEN RISIKO, SKADER PÅ DENNE ERSTATTES AF LÅNER.
TRAILEREN HAR EN TILLADT TOTALVÆGT PÅ 750 KG OG HAR IKKE PÅLØBS BREMSER.
TRAILEREN VEJER I NORMALT LÆSSET TILSTAND 735 KG OG MÅ IKKE OVERLÆSSES.
KONTROLLER AT BILEN MÅ TRÆKKE TRAILEREN, IKKE ALLE BILER MÅ TRÆKKE 750 KG UDEN BREMSER
Registrerings attest sidder på indersiden af døren og skal altid medbringes for at undgå klip i kørekortet.
Håndtag til støtteben, overgangs-stik til anden type trailerstik, 3 stk. underlagsplader,
2 stk. stopklodser & holder til trailerlåsen sidder monteret på den ene dør.
Fejl og mangler indberettes på mail: Landsdel5@fdf.dk
Spørgsmål eller lign. rettes til Henrik Christensen (HC) på:
mail: hctrekanten4@gmail.com
tlf.28 91 34 81
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TRAILEREN INDEHOLDER:
4 stk. Aktivitets kasser, husk at stille dem rigtigt ifht.opmærkning / åbning.
5 stk. Bålpander (alm.)
2 stk. Bålpander (stor)
10 stk. Grillspyd
15 stk. Fiskenet
1 stk. 9 kg. Brandslukker
1 stk. Førstehjælpskasse
1 stk. Branddasker
3 stk. Ben til Vikinge bålstativ.
1 stk. Bord, 60x280 cm, sammenklappeligt.
3 stk. Underlagsplader til støtteben/næsehjul.
2 stk. stopklodser, sammenklappelig.
1 stk. håndsving.
1 stk. Overgangsstik til 13 polet trailerstik.

Det 2-delte kuffertbord har
forstærket bordplade i vandfastlimet birkefinér. Bordet er stabilt
med
lamineret fyrretræsramme og ben
i fyrretræ.
• Længde, udslået, 2,8 m
• Bredde 0,60 m
• Højde 0,90 m
• Transportlængde 1,4 m
• Vægt 15,0 kg
• Ergonomisk rigtig arbejdshøjde
på 0,90 m.

