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Udlejningsvejledning vildmarksbad på trailer op til 8 personer 

- kørsel, opsætning og drift  

Vores vildmarksbad på trailer til op til 8 personer har en faktisk totalvægt på 700 kg. Det kan transporteres 

med en almindelig bil med anhængertræk som er godkendt til denne vægt. Vær opmærksom på at ved 

vogntog på over 3.500 kg. skal chaufføren have BE kørekort (trailerkort). 

 

Mål  

• Højde: 3,3 meter inkl. skorsten 

• Længde, trailer: 3,9 meter 

• Brede/Ø: 2,0 meter 

 

Påsætning af trailer og kørsel 

• Ved påsætning af traileren skal du sikre dig at den er lukket helt ned over anhængertrækket. Pilen 

ved næsen skal stå på grøn og ikke rød! 

• Sikkerhedswiren skal sættes fast på bilens udtag til sikkerhedswire. 

• Strømstikket skal monteres og tjek at alle lamperne virker. 

• Traileren har 13 polet strøm stik. 

• Sørg for at næsehjulet er kørt HELT op under kørsel! 

• På mindre veje skal du være opmærksom på brohøjder og lavthængende grene.  

• Kør langsomt i sving, undgå for hårde opbremsninger - kør som hvis du havde et glas vand stående 

på instrumentbrættet som ikke må vælte eller spilde. 

 

Opsætning af vildmarksbadet 

• Sørg for at alle 4 støtteben er nede og vildmarksbadet står stabilt.  

• Juster eventuelt med næsehjulet så traileren kommer i vatter. 

• Husk at trække håndbremsen, dog IKKE ved lejeperiode på mere end 7 døgn. 
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Drift af vildmarksbadet 

• Det tager op til 5 timer at fylde vildmarksbadet, alt efter hvilke vandtryk du har. Der fyldes til 

vandet er ca. 20 cm fra topkanten af vildmarksbadet. Husk at lukke aftapningsventilen udvendigt i 

bunden, så vandet bliver i karet. 

• Forvent 3-4 timer til at varme vandet op til ca. 40 grader, alt efter start temperaturen på vandet, og 

fyld altid rigeligt brænde i ovnen så vandet varmes effektivt, indtil du har nået den ønskede 

temperatur.  

• VIGTIGT!! Der må ikke tændes op i ovnen før vandet har dækket det øverste hul. 

• Askeskuffe tømmes efter hver optænding. 

• Aftapning sker ved at åbne aftapningsventilen. 

 

 

Ved spørgsmål kontakt os på 20 11 44 84. 

 


