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VEDLIKEHOLDSVEI-
LEDNING  



MAKSIMALISERING AV VOGNENS LEVETID AVHENGER AV HVOR 
GODT PRODUKTET ER IVARETATT OG VEDLIKEHOLDT, I TILLEGG 
TIL TYPEN OG INTENSITETEN PÅ BRUK, FOR EKSEMPEL:

FREKVENS OG KJØRELENGDE

Jo oftere vognen brukes og hvor lenger den går, jo mer slitt blir den.

LASTING

Jo høyere vekten i vognen er, jo raskere vil enkelte komponenter bli slitt. 

VEIFORHOLD

Brå svinger, rask akselerasjon, bremsing og tøft terreng bidrar alle til økt slitasje 
på ulike komponenter.

VIRKNINGER AV VÆRFORHOLD

Langvarig eksponering for UV-stråler, ekstreme temperaturer, fuktighet, veistøv 
(sand og skitt) samt kontakt med salt bidrar til at vognen blir slitt.

LAGRING

Riktig lagring av vognen er svært viktig for å redusere slitasjegraden på 
komponentene.

VEDLIKEHOLDSNIVÅ

Serviceintervaller, vedlikeholdsmetoder, lagring, rengjøring, service og inspeksjon 
vil alle bidra til å redusere slitasjen på viktige komponenter betydelig.

VISSTE DU DET?
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Koblingsarm  
Ta den av for å undersøke om den er skadet 
a. Kuleledd 
b. Reservestropper 
c.  Sprekker i hoveddelen, spesielt rundt hull som 

kobles til VersaWing

VersaWings  
Undersøk om de er skadet, inkludert brudd, 
sprekker eller løse deler

Stoff 
Undersøk om det har revner, hull, åpne sømmer og 
andre skader

Seler og setebelter 
Undersøk flettverket og trådene for å se om de har 
raknet, røket eller blitt skadet på andre måter

Spenner 
Undersøk om spennene er skadet

Hjul, kulelagre, eiker og aksler  
Undersøk om de er rene, rustet, fungerer jevnt og 
har riktig funksjon i trykknappen

Fjæring  
Undersøk om fjærene har sprekker, brudd eller 
alvorlig rust

Styre  
Undersøk at hurtigutløserknapper og braketter 
sitter godt fast på CX

Automatlåsbraketter  
Undersøk at brettingen har riktig funksjon, ikke  
er løs, skadet eller har sprekker og fungerer som 
den skal

Hurtigutløsende mekanismer 
Undersøk at spaken sitter riktig på

Parkeringsbremsefunksjon  
Undersøk at den fungerer som den skal, og at 
låsefunksjonen er i orden

Fester  
Undersøk tetthet, manglende mutre, manglende 
bolter, for mye rust

Ramme  
Undersøk alle rammedeler for å se om de har 
bulker, sprekker, for mye rust eller brudd

Tilbehør  
Undersøk eventuelt tilbehør på samme måte  
som vognen

DEN BESTE MÅTEN Å FORLENGE VOGNENS LEVETID PÅ UNDER 
BRUK, ER Å UNDERSØKE DEN HVER MÅNED I HENHOLD TIL 
BRUKSANVISNINGEN. LEGG SPESIELT MERKE TIL FØLGENDE:

KONTROLLISTE FOR INSPEKSJON

www.thule.com

MERK – Hvis du finner et element på vognen som viser tegn på unormal slitasje, kontakter du umiddelbart 
din autoriserte Thule Chariot-forhandler. Din autoriserte Thule Chariot-forhandler vil gi deg råd om det 
nødvendige vedlikeholdet for å sikre at du får maksimal ytelse og glede av vognen. Du kan også kontakte  
oss direkte på thule@mailnj.custhelp.com
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PRODUKTENE VÅRE HAR 
KOMPONENTER OG DELER 
SOM UTSETTES FOR NATURLIG 
SLITASJE, AVHENGIG AV 
TYPEN OG GRADEN AV BRUK, 
I TILLEGG TIL HVOR GODT DET 
ENKELTE PRODUKTET BLIR 
VEDLIKEHOLDT.

Når bruken har vært jevnlig (dag etter dag,  
i varierende værforhold), kan individuelle deler 
eller komponenter nå slitasjegrensen før garantien 
har utløpt. Vær oppmerksom på at i tilfeller der 
produktet har blitt for tidlig utslitt på grunn av 
utstrakt bruk, regnes ikke produktet som defekt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sende en 
e-post til: thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Det er enkelte faktorer som har innvirkning på 
slitasje, og noen av disse kan forhindres ved  
å følge disse retningslinjene: 

 Hvis det er mulig, bør langvarig eksponering 
for sollys unngås  

 Lagre alltid vognen på et tørt sted 

 Ved lagring utendørs må lagringstrekkene 
brukes til å beskytte mot værforholdene 

 Kontroller jevnlig lufttrykket i dekkene 

 Kulde: Ved ekstremt lave temperaturer 
under –20°C kan en del materialer bli stive 
og mer utsatt for å sprekke 

 Kontroller jevnlig vognen for skade, og få 
skader reparert umiddelbart 

 Rengjør jevnlig vognen i henhold til 
bruksanvisningen 

 Ikke gjør noen endringer på vognen


