1030-99

CombiLock Trailer Montering & skötsel
Med CombiLock Trailer kan du låsa släpet kopplat på bilen och känna dig trygg när du lämnar ekipaget
för längre eller kortare tid. CombiLock Trailer förvaras hela tiden på släpet, antingen som låst på
dragfordonet eller låst med hjälp av en adapterkula då släpet är parkerat.

1030-71

Adapterkula

1030-72

Låsbult (Svart)

1030-65/66/67/68/69/70 Monteringsbultar M12* i
i olika längder.
1030-73

Knäckmutter M12

1030-76
1030-55

Låsskydd
Bultskydd (2 st.)

1030-74**

Gänglåsning **

Byt ut originalbulten på kulhandsken som sitter närmast dragkulan mot medföljande monteringsbult
som passar i längd. Lägg på gänglåsningsvätska på gängan och skruva på knäckmuttern med
sexkanten utåt. Drag åt knäckmuttern max 80Nm. Har den sexkantiga delen inte gått av, slå bort den i
bultens längdriktning med en hammare. Knacka försiktigt på de svarta bultskydden på mutter och bult.
Enkel låsning på fordon: Innan släpet kopplas på fordonet, för på CombiLock Trailer på
kulhandsken. Koppla sedan släpet på dragkroken och se till att kopplingen sitter rätt låst. Notera att
CombiLock Trailer inte påverkar kopplingens funktion. För sedan in låsbulten från sidan och lås genom
att vrida nyckeln motsols. OBS! Nyckeln går ej att ta ur om den inte är rätt låst. Eller ta ur nyckeln först
och tryck i låsbulten. Sätt på låsskyddet för att skydda låscylindern mot damm, salt och smuts.
Låsning vid parkering: För låsning när släpet parkerats, använd medskickad adapterkula. Den
ersätter kulan på dragfordonet. Lås enligt ovan.
Viktigt: Var noga med att, med jämna mellanrum smörja låscylindern med tunn låsolja. Separera alltid
nycklar från aluminiumbrickan med låsnummer. Extranycklar går att beställa. Uppge numret vid
beställning.
CombiLock AB fråntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med
tillbehör.
Vissa kulkopplingshandskar kan behöva annan storlek än medföljande bult. Prata med din handlare
om ni behöver annat än medföljande bult.
*Låsbultar och knäckmutter finns med M10 gänga som tillbehör. Även 14mm bultar med M12 gänga finns.
**Gänglåsning skall endast användas på gängan. Får absolut ej komma i kontakt med låscylindern.
Avvikelser från bilder kan förekomma.
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