Har du
kopplat rätt?
Lathund för dig som kör
släp- och husvagn
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Innan du kör kontrollera:

1
2
3
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Hur tung släp- eller husvagn
får din bil dra?

Har du rätt körkort?

Är den demonterbara kulan
riktigt fastsatt i bilen?

Har du kopplat rätt?
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Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?
Siffrorna visar var uppgifterna ﬁnns på den nya typen av
registreringsbevis.
1. Högsta vikt bromsat släp
Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten
får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får
lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
2. Högsta vikt obromsat släp
Denna uppgift ﬁnns endast hos bilar av senare årsmodell.
Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens
tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.
3. Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens
aktuella vikt (tjänstevikt + lastens vikt).
4. Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte
överstiga den vikt som anges här. Uppgift om släpvagnens
totalvikt ﬁnns på släpvagnens registreringsbevis. Observera
dock punkt 1 och 2.
5. Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt ”körfärdig” inklusive föraren. Last
och passagerare ingår inte.
6. Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten.
Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.
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Det förekommer också en äldre typ av registreringsbevis,
se nästa sida.
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Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?
Siffrorna visar var uppgifterna ﬁnns på den äldre
typen av registreringsbevis.

6. Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn
Denna uppgift ﬁnns endast hos bilar av senare årsmodell.
Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens
tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.
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1. Högsta släpvagnsvikt
Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten
(släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen.
Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte
får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
2. Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren.
Last och passagerare ingår inte.
3. Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten.
Maxtlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.
4. Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte
överstiga den vikt som anges här. Observera dock punkt 1 och 6.
5. Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte
överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive
släpvagnens aktuella vikt (tjänstevikt + lastens vikt).
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Har du rätt körkort?
B-körkort Alt 1
Släpvagnens totalvikt är högst 750 kg.

B-körkort Alt 2
Om släpvagnens totalvikt är över 750 kg ska
två villkor vara uppfyllda:

• Släpvagnens totalvikt får inte vara högre
än bilens tjänstevikt och
• Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt
får inte vara högre än 3.500 kg.
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BE-körkort

Släpvagnens totalvikt är högre än bilens tjänstevikt

eller

Släpvagnens och bilens sammanlagda
totalvikt är över 3.500 kg.

Uppgift om hur tungt släp du får
dra efter din bil med B-körkort
ﬁnns på bilens registreringsbevis
(se sidan 4 till 7).
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Hur tre olika typer av demonterbara
kulor monteras
Signalstift

Handtag
(spärrat läge)

• Vrid det gröna handtaget medurs till spärrat läge.
• Skjut in kuldelen på kopplingstappen så långt att
handtaget vrids upp till det övre läget och signalstiftet beﬁnner sig i det läge som bilden visar.
Vred

• Vänd kuldelen så att kulan pekar nedåt.
• Skruva ur vredet.
• Drag ur vredet så långt det går och skjut
samtidigt in kuldelen.
• Vrid kuldelen så att kulan pekar uppåt.
• Skruva in vredet i botten.
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Låsknapp

Handtag

• Tryck in låsknappen.
• Vrid handtaget framåt.
• Skjut in kuldelen med kulan i det läge som
bilden visar.
• Vrid kuldelen så att kulan kommer uppåt.
• Dra tillbaka handtaget.
• Kontrollera att låsknappen har gått tillbaka
till sitt ursprungsläge.

Följ noggrant fabrikantens anvisningar
för montering av kuldelen. Se till att de
kopplingsdelar som ska sammanfogas är
fria från smuts och väl infettade. När kuldelen inte är monterad ska kopplingstappen skyddas från smuts med en kåpa.
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Har du kopplat rätt?

Den här typen av kulhandske ska
vara försedd med en lås- eller
spärrtillsats, som ser till att den
förblir i ett låst läge.

Här sker sammankopplingen med
handtaget i uppfällt läge. När
kulan hamnat rätt i kulhandsken
går handtaget automatiskt till ett
låst läge som bilden visar.
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På det här uppslaget ser du exempel på olika
kulhandskar. Oavsett typ, är det viktigt att hålla
kulhandsken ren från smuts och väl inoljad.

På vissa typer av kulhandskar ska
handtaget lyftas uppåt och därefter
framåt när man kopplar kulhandsken på kulan. Efter sammankopplingen ska handtaget tillbaka till
ursprungsläget.

Kontrollera att kulan har
gått in i handsken. Så här
får inte kulan synas.
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Checklista
Är backspeglarna rätt inställda?
Räcker bilens ordinarie backspeglar?

Är elkontakten ansluten, fungerar
alla lyktor och blinkrar?

Är lasten säkrad och är lasten placerad
så att kultrycket är rätt?
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Är den demonterbara
kulan rätt fastsatt i bilen?

Är katastrofbromsvajern
rätt fastsatt *) i bilen?

Är släpvagnens
parkeringsbroms lossad?

Har du kopplat rätt?

*) Vajern ska inte läggas runt kulhalsen om det ﬁnns en ögla att fästa
den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för
att fästa katastrofbromsvajern.
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Kör försiktigt, kom ihåg,
• bromsad släp- eller husvagn
• obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg),
a) om totalvikten inte överstiger halva bilens tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen
är olastad och tjänstevikten inte överstiger
halva bilens tjänstevikt.

högst 40 km/tim med
• obromsad släp- eller husvagn,
(totalvikt högst 750 kg),
a) om totalvikten överstiger bilens halva
tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen är olastad och
tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.

Vägverket
781 87 Borlänge
www.vv.se. vagverket@vv.se.
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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VÄGVERKET. BEST.NR 88070. UTGÅVA: 8. SEPTEMBER 2008. PRODUKTION: VÄGVERKET ATELJÉN. TRYCK: DANAGÅRDS GRAFISKA.

högst 80 km/tim med

