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Trin 1: Pak traileren ud og læg den forsigtigt på pap på hovedet 
på gulvet (Du skal være 2 mand til dette trin). Læg akslerne på 
bundrammen. De skal vende ”bagud” som vist. Akslen med 
bremserne skal ligge forrest. 

 

Trin 3: Spænd begge aksler fast med de medfølgende bolte, 
skiver og møtrikker. Spænd 68-90 NM. 
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Trin 3: Tilslut bremseledningen på stikkene på den forreste 
aksel. Hvid er stel (og hvid skal til hvid hvis der er farveforskel). 
Forsegl samlingen med tape og fastgør ledningen med strips. 

 

Trin 4: Pump dækkene til 3-5 psi (op til 8 PSI hvis du har meget 
læs). Sæt dem på akslerne (husk ventilen skal udad) og spænd 
dem fast med de medfølgende bolte. 
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Trin 5: Saml nu ledningerne der går gennem trækstangen ind i 
vognens chassis. Først den med de 4 ledninger og det flade stik. 
Gul-Gul, Brun-Brun, Hvid-Hvid og Sort-Sort. Vær opmærksom på 
at du får den rigtige gule som hører til bundtet med 4 ledninger. 

Trin 6: Saml dernæst ledningen som ender i det firkantede stik 
med 3 ledninger. Gul-Gul, Rød-Rød og Grøn-Grøn.Vær opmærk-
som på at den gule som hører til den 3 ledede ledning der går 
ind i vognen samles med den gule 3 leder fra trækstangen! 
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Trin 7: Rul godt med sort el-tape rundt om samlingerne så de 
ikke kan adskilles senere. Monter derefter trækstangen som vist 
forneden. Spænd boltene godt og efterpænd efter 14 dage. 
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Trin 8: Montering af ledningsnet på ATV: Det 4 polede flade stik 
skal på ATV’en forbindes med Sort til plus (via sikringen), Hvid 
til stel, Gul til Postionslys og Brun/gul til Bremselyset. Vil du 
ikke have lys/bremse på vognen kan de udelades. 

 

Trin 9: Du skal måle dig frem for at finde ud af hvilke ledninger 
på din ATV der er stel/bremse/position. På en Honda er den 
grønne ledning stel, brun er positionslys og grøn/gul er 
bremsen. Det er anderledes på andre fabrikater så mål dig frem 
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Trin 10: På en Honda ATV (Her en Foreman 500) sidder 
ledninger til lys under bageste højre bagskærm. Lav samlingen 
på den sorte ledning som er vist på foto’et. Du kan se farverne. 
Det er meget vigtigt at samlingen er af høj kvalitet og tæt! 

 

Trin 10a: Her ser du det tilsvarende stik på en Honda 400. Igen 
husk at lave samlingen 100% tæt, brug varmekrympeflex. 
Dårlige samlinger er kilden til masser af el-problemer. Du har nu 
samlet det 4 polede stik og vognen har nu strøm og bremser. 
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Trin 11: Det 3 polede stik er noget lettere: Det skal blot 
forbindes til vippekontakten med Rød-Rød, Gul-Sort og Grøn-
Grøn. 

Trin 12: Monter vippekontakten på styret. Strip alle ledninger 
godt fast. Check at styret kan dreje uden at rive ledninger over. 
Dobbelt check at alle samlinger er 100% tætte og fastgjorte. 



 

 
            Samling af ATV Wagon UT 1600 Trailer 

 
© Rødkilde ATV – Rødkildevej 15 – 5762 V. Skerninge – www.atvsalg.com 8/8 
 

© Rødkilde ATV – Rødkildevej 15 – 5762 V. Skerninge – www.atvsalg.com 8/8 
 

 
 

Tillykke. Du er nu parat til at arbejde med din ATV Wagon. 
 
Husk at efterspænde alle bolte jævnligt. 
 
Har du nogen el-problemer, så kig på det medfølgende el-
diagram i den engelske manual. Eller download det fra 
www.atvsalg.com under Nyttig info. 
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