Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen
voor kwaliteit en duurzaamheid.
In deze bijlage vindt u informatie en tips over het gebruik van, en het onderhoud aan
uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer. Wij raden u aan om uw Weijer
aanhangwagen of paardentrailer regelmatig een onderhoudsbeurt te laten geven
door Weijer of een van onze erkende dealers. Dit om de veiligheid van u en uw
medeweggebruikers te waarborgen.
Weijer trailers worden via een vast netwerk van dealers verkocht, daarom is uw
Weijer dealer ook uw aanspreekpunt voor alle zaken die met uw trailer te maken
hebben. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan
contact op met Weijer of een van onze erkende Weijer dealers.
Uw dichtstbijzijnde Weijer dealer vindt u op:
www.weijer.nl of u kunt mailen naar: info@weijer.nl
Leembaan 10, 5753 SL Deurne (NL)
Tel. 0493 - 31 79 38
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1. Voordat u gaat rijden
Rijbewijs en papieren
De bestuurder van het trekkende voertuig is verantwoordelijk voor het hebben van
een geldig rijbewijs voor het besturen van een voertuig en het trekken van een
ongeremde/geremde aanhangwagen.
Waar u aan moet denken voordat u wegrijdt:
• Zet uw lading goed vast op de trailer.
• Zet de handrem eraf.
• Koppel de trailer aan.
• Draai het neuswiel helemaal omhoog en zorg ervoor dat dit geborgd is zodat dit het
wegdek niet kan raken.
• Sluit de losbreekkabel aan.
• Sluit de verlichtingsstekker aan.
• Controleer de werking van de verlichting.
Aandachtspunten:

1.1. De koppeling en losbreekkabel
Aankoppelen:
Koppelingsgreep omhoog bewegen en vervolgens naar voren drukken, de koppeling
is nu geopend en de koppelingsgreep blijft in deze positie staan.
Koppeling vervolgens op de kogel plaatsen en licht naar beneden drukken, de
koppeling sluit en vergrendelt zich nu automatisch, indien nodig raadpleeg de
handleiding van AL-KO/Knott.
1.2. De kogeldruk
Controleer de kogeldruk. De kogeldruk is de verticale kracht van de trailer op de
koppeling.
Een te lage of te hoge druk heeft grote gevolgen voor de wegligging en het rijgedrag
van uw auto en aanhangwagen of paardentrailer.
De kogeldruk moet meestal tussen de 50 en 80 kg liggen.
Bevindt het zwaartepunt van de lading zich boven hart asstel (tandemas) of hart
as (enkelasser) dan is de koppelingsdruk in de meeste gevallen goed.
Is de kogeldruk niet optimaal, dan kan deze verkleind of vergroot worden door de
lading naar achteren of naar voren te schuiven.
1.3. De lading
Zorg ervoor dat uw lading zowel voor alsook achter goed vastgezet wordt alvorens te
gaan rijden. Dit kan o.a. met behulp van spanbanden, zodat deze niet kan
verschuiven.

1.4. De verlichting
Controleer altijd of de verlichting van uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer
goed werkt en zorg ervoor dat deze niet afgeschermd wordt. Mocht de stekker niet
goed zijn aangesloten, dan kunt u met behulp van één van de twee schema’s
hiernavolgend de verlichting goed aansluiten.
Er zijn twee soorten stekkers, de 7-polige en de 13-polige stekker (meestal Jaëger).
Het kan zijn dat er een 7-polige stekkerdoos op de auto zit en een 13-polige stekker
op de trailer. In dat geval gebruikt u een adapter. Er zijn diverse adapters
verkrijgbaar: voor 7-polige stekkers naar 13-polige of van 13-polige stekkers naar 7polige stekkers. Mocht het onverhoopt niet lukken dit zelf te doen kunt u zich wenden
tot Weijer of een van haar erkende dealers.
Stekkeraansluitschema 7-polige en 13-polige stekker:

1.5. De bandenspanning
De juiste bandenspanning verhoogt de veiligheid en het rijcomfort, tevens zal dit
brandstof besparen en overmatige bandenslijtage voorkomen. De juiste
bandenspanning wordt vermeld op de band in BAR en PSI. (1 PSI = 0,0689 BAR)
2. Afkoppelen van de trailer
• Zet de handrem op uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer (’s winters niet op
handrem zetten, maar wielkeggen gebruiken. Dit i.v.m. vastvriezen van de
remschoenen aan de trommel.)
• Ontkoppel de verlichtingsstekker en breekkabel.
• Koppelingsgreep omhoog bewegen en vervolgens naar voren drukken, de
koppeling is nu geopend.
• Draai vervolgens het neuswiel omhoog, nu blijft de koppelingsgreep in de
opwaartse positie staan en is de aanhangwagen of paardentrailer op een veilige
manier afgekoppeld.
3. Technisch onderhoud en verhelpen van kleine storingen
Ondanks het feit dat uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer
onderhoudsvriendelijk en van hoge kwaliteit is heeft ook deze regelmatig onderhoud
nodig. Dit om de veiligheid van u en uw medeweggebruiker te waarborgen.
Dit noodzakelijk periodiek onderhoud kan worden uitgevoerd door Weijer of een
erkende dealer, welke u kunt vinden op onze website www.weijer.nl.
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4. Algemene tips
• Pas uw snelheid aan als u met een aanhangwagen of paardentrailer of
aanhangwagen rijdt. De benodigde remweg is vaak langer dan u verwacht (zeker
bergafwaarts).
• Zet uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer ‘s winters tijdens vriesweer niet op
de handrem, hiermee voorkomt u het vastvriezen van de remschoenen aan de
remtrommel. Door wielkeggen te plaatsen voorkomt u het wegrollen van de
aanhangwagen of paardentrailer.
• Uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer langdurig beladen te stallen is af te
raden, hierdoor kan er op termijn onherstelbare schade ontstaan aan het rubber
veersysteem, indien dit onvermijdelijk is adviseren wij om de trailer af te stempelen.
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5. Garantie
5.1 Metaalunie voorwaarden
Op al de door ons geleverde goederen en/of onderdelen zijn de garantiebepalingen
van de fabrikant van toepassing. Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle
met onze gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE voorwaarden
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

5.2 Eigendomsvoorbehoud
De aan u geleverde goederen blijven juridisch eigendom van WEIJER
AANHANGWAGENFABRIEK B.V. te DEURNE totdat deze volledig zijn betaald en
deze betaling is ontvangen door WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK B.V te
DEURNE.
5.3 Aanvullende garantievoorwaarden Weijer
Weijer verstrekt een garantie van 5 jaar op de gehele constructie. Alle slijtdelen
vallen niet onder garantie.
De garantie komt te vervallen indien:
• Het chassisnummer onleesbaar, gewijzigd, verminkt of verwijderd is.
• De aanhangwagen wordt gekoppeld aan een vrachtwagen of autobus.
• Er geen aantoonbaar jaarlijks onderhoud is gepleegd bij Weijer en/of een van haar
erkende dealers.
• Niet de originele onderdelen gebruikt worden en de gebruiksvoorschriften niet
nageleefd worden.
• Er sprake is van overmacht (weersinvloeden, brand, ongelukken, etc.).
• De trailer wordt veranderd of gemodificeerd zonder schriftelijke toestemming van
Weijer.
• De trailer ondeskundig of oneigenlijk gebruikt wordt.
• De maximale belasting overschreden wordt, deze is gelijk aan het ledig
kentekengewicht van de trailer plus het laadvermogen.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de
laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
Disclaimer
Dit door Weijer zorgvuldig samengesteld onderhoudsvoorschrift kan tussentijds wijzigen, en hierdoor niet actueel en/of
onvolledig zijn, er kan hieraan dan ook geen enkel recht aan ontleend worden in welke vorm dan ook.

