Sikkerhetskontroll klasse BE
Kort nr. 1
1. Hva er kravet til speilutrustning/ sikt
bakover når du kjører med henger?

2. Hvilke(n) lastsikringsmetode(r) er
benyttet her?
3. Forklar hvordan lastsikringa i dette
tilfellet oppfyller kravet.
4. Kontroller om dekkene har riktig LI
(væreevne)
Kort nr. 2
1. Hva er største tiltatte totalvekt på
denne tilhengeren?
2. Hvor tung tilhenger kan denne bilen
trekke?
3. Kontroller tilhengerkoplinga og forklar
hva du kontrollerer.
4. Kontroller parkeringsbremsen på
tilhengeren.
Kort nr. 3
1. Hvor tung tilhenger kan denne bilen
trekke?
2. Hvor stor vekt kan hvile på
tilhengerfestet?
3. Forklar hvordan lastsikringa her fyller
kravet.
4. Kontroller om dekkene har riktig
dimensjon.
Kort nr. 4
1. Er det lov å kjøre med last som stikker
seg utenfor sidene på tilhengeren?
2. Hvor stor vekt kan hvile på tilhenger
festet?
3. Forklar hvordan speilene på dette
vognkortet fyller kravet til sikt bakover.

4. Kontroller at dekken har riktig LI
(bæreevne)
Kort nr. 5
1. Hva er riktig dekkdimensjon for denne
tilhengeren?
2. Hvor tung tilhenger kan denne bilen
trekke?
3. Forklar hvilke konsekvenser det kan ha
å kjøre med for tung tilhenger?
4. Kontroller parkeringsbremsen på
tilhengeren.

Se vegbanen 2,0/ 2,5 m til side for tilhenger. 10
m bak speilet (h/ v) og videre. Se tilhenger i
minst ett speil. Når tilhenger er like bred, eller
bredere, enn bil, se begge sider på tilhenger
Lås, steng, surr kombinasjon
Utføres
Utføres

Vognkort tilhenger
Vognkort bil
Kopling og innfesting
Parkeringsbrems på, prøve å kjøre frem

Vognkort bil
Vognkort bil og henger
Utføres
Vognkort og alle dekk

Ikke uten spesiell tillatelse
Vognkort og tilhenger
Seg vegbanen 2,0/ 2,5 m til side for tilhenger.
10 m bak speilet (h/ v) og videre. Se tilhenger
minst i ett speil. Når tilhenger er like bred, eller
bredere, enn bilen, se begge sider på tilhenger.
Vognkort og alle dekk

Vognkort tilhenger
Vognkort bil
Kjøreegenskaper, overbelastete dekk m.m.,
ulovlig – reaksjon ved kontroll
Parkeringsbremse på, prøve å kjøre frem

Kort nr. 6
1. Hva er riktig LI (bæreevne) for dekken
på denne tilhengeren?
2. Hvilke krefter skal lastsikringa tåle med
tanke på bremsing?
3. Forklar hvordan denne lastsikringa
oppfyller kravet.
4. Kontroller parkeringsbremsen på
tilhenger.
Kort nr. 7
1. Hva er riktig dekkdimensjon på denne
tilhengeren?
2. Hvilke krefter skal lastsikringa tåle med
tanke på kjøring i sving?
3. Forklar hvordan denne lastsikringa
oppfyller kravet.
4. Prøvekjør og kontroller at bremsene på
tilhengeren virker.
Kort nr. 8
1. Hva er riktig LI (bæreevne) for dekken
på denne tilhengeren?
2. Hva er kravet til speilutrustning/ sikt
bakover når du kjører med tilhenger?

3. Forklar hvordan speilene på dette
vogntoget fyller kravene.
4. Kontroller sikkerhetslenke eller wire og
forklar hva du kontrollerer.
Kort nr. 9
1. Nevn 3 lastsikringsmetoder?
2. Hvilke(n) lastsikringsmetode(r) er
benyttet her?
3. Forklar for hvordan speilene på dette
vogntoget fyller kravene.

4. Kontroller tilhengerkoplinga og forklar
hva du kontrollerer.
Kort nr. 10
1. Hvilke krefter skal lastsikringa tåle med
tanke på bremsing?
2. Hvor tung tilhenger kan denne bilen
trekke?
3. Kjør på vekta og forklar hvor tung
tilhengeren er nå.
4. Kontroller sikkerhetslenke eller wire og
gjør rede for hva du kontrollerer.

Vognkort tilhenger
Hele tyngden
Utføres
Parkeringsbrems på, prøve å kjøre frem

Vognkort og alle dekk
Halve tyngden
Utføres
Bremse og kjenne at bremsene på tilhengeren
tar, eventuelt se spor i grus/ snø
Vognkort tilhenger
Se vegbanen. 2,0/ 2,5 m til side for tilhenger. 10
m bak anenspeilet (h/ v) og videre. Se tilhenger
i minst ett speil. Når tilhenger er like bred, eller
bredere, enn bilen, se begge sider på tilhenger.
Utføres
Utføres

Lås, steng, surr, kombinasjon
Forklares
Se vegbanen 2,0/ 2,5 m til side for tilhenger. 10
m bak speilet (h/ v) og videre. Se tilhenger i
minst ett speil. Når tilhenger er like bred, eller
bredere, enn bilen, se begge sider på tilhenger.
Utføres

Hele tyngden
Vognkort bil
Utføres: Aksel-/ boggilast pluss kuletrykk
Utføres

Kort nr. 11
1. Hva er tillatt nyttelast for denne
tilhengeren?
2. Hvilke krav gjelder for sikring av
veggrep på tilhenger på vinterføre?
3. Forklar riktig plassering av last på
tilhenger.
4. Prøvekjør og kontroller at bremsene på
tilhengeren virker.

Vognkort tilhenger
Om nødvendig vinterdekk m eller uten pigger,
kjetting
Kuletrykk, veggrep forhjul bil, kursstabilitet,
bremselengde, blendingsfare
Bremse og kjenne at bremsene på tilhengeren
tar, evt. se spor i grus/ snø

