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1. Finn en fast yta där du kan lasta av din båt från trailern. 
Ytan kan gärna svagt luta mot BUV:n för enklare avrullning.

2. Låt din trailer vara kopplad till bilen så den står stadigt.
3. Rulla fram din BUV bakom båtvagnen.

4. Skruva bort de främre sidostöden på BUV:n. 
Skjut in BUV:n under trailern så långt det går.

5. Koppla fast vinschkroken i båtens stävögla.
6. Veva ut bandet ca 50 cm, lås vinschen!

1. Knuffa bak båten till den når BUV:ns bakre sidostöttor.
2. Kolla att BUV:n står rakt i förhållande till båten.
3. Släpp vinschen! Rulla kontrollerat av båten till dess BUV:n 

kommer fram under trailern.

4. Lås vinschen! Skruva fast de främre stöttorna. 
5. Släpp vinschen och rulla kontrollerat av båten till den lämnar 

trailern.
6. KLART!

Avlastning från trailer till BUV



Instruktionerna gäller i första hand till BUV1250 men 
kan även praktiseras på de övriga båtuppställnings-
vagnarna dock med en stor begränsning - båtvikten!  

Vi rekommenderar inte att du lastar på och av 
båtar med en vikt över 600 kg! 
Båtar med en vikt över 600 kg bör lyftas av och 
på din BUV.

Var försiktig och noga med att följa instruktionerna.  
TK Trailer kan inte påta sig ansvar för olyckor vid 
användning av våra vagnar.  
All på- och avlastning sker på egen risk!

Läs detta först!

1. Finn en plan, fast yta där du kan lasta på din båt.

2. Koppla fast din din trailer till bilen så den står stadigt.

1. Rulla fram din BUV till båtvagnen.
2. Se till att båten står rakt framför och i linje med trailerns 

kölrullar.
3. Koppla fast vinschkroken i båtens stävögla.

1. Veva in båten mot instyrningshjulen. Kolla att båten går rakt. 
Veva försiktigt upp båten på trailern.

2. Stoppa när BUV:ns främre stöttor når trailerns tvärbalk.
3. Lås vinschen! Montera bort BUV:ns främre sidostöttor.  

Se även lilla bilden. Båten är visserligen redan uppe där, 
men du kan se hur BUV:n ser ut med bortmonterade stöttor.

1. Fortsätt därefter veva upp båten på trailern. 
BUV:n kommer att rulla med till dess båten tippar upp på 
trailern.  
Se till att BUV:n inte hakar i de bakre sidostöden på trailern.

2. När båten är helt uppe, lås vinschen och rulla undan BUV:n.

Pålastning från BUV till trailer


